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BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 

A nagyberuházások kora országszerte magával hozta a jelentős felületen 

(legalább részben) feltárt kora középkori települések számottevő növekedését, így az 

utóbbi évtizedekben a korszak temetőnek vizsgálatáról a településkutatásra tevődött 

át a hangsúly. Ez pedig új megvilágításba helyezi a szakmai berkekben már régóta 

tartó vitát az avar kontinuitásról, hiszen a késő avar és kora Árpád-kori telepkerámia 

kronológiai beosztása sok szempontból kérdéses, kialakulatlan, így szisztematikus 

kutatása jó esetben akár új következtetések levonására ad lehetőséget. Rendszeresen 

megfigyelhető ugyanis, hogy késő avar és kora Árpád-kori telepjelenségek együtt, 

vagy legalábbis egyazon lelőhelyen fordulnak elő, ami első látásra azok kronológiai 

kapcsolatát feltételezheti. 

Disszertációmban a Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő M3 148b. 

lelőhelyen feltárt késő avar és korai Árpád-kori településrészletekkel foglalkozom. 

Az utóbbi időkben elvégzett megelőző feltárásoknak köszönhetően már nem számít 

ritkaságnak egy-egy többhektáros kora középkori település napvilágra kerülése, ezek 

feldolgozása ugyanakkor rendkívül munka- és időigényes, csapatmunkát kívánó 

feladat; hasonló jellegű lelőhelyek közreadása épp ezért várat magára. Munkám 

során így nem tudtam a vizsgált korszakot érintő, hasonló volumenű lelőhelyek 

kiértékeléséből eredő tapasztalatokra, módszertani kapaszkodókra építeni. 

A rozsrétszőlői települések leletanyagának kiértékelése alkalmat adott egy 

fontos és aktuális kérdéskör, a késő avar továbbélés telepkutatási szempontból való 

vizsgálatára. Ennek érdekében szükségesnek tartottam a Felső-Tisza-vidék 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett a régió ukrajnai és romániai, illetve részben 

szlovákiai) kora középkori lelőhelyeinek áttekintését, hiszen egy lelőhely vizsgálata 

csak annak megfelelő kontextusába helyezve hozhat valódi eredményeket. 

Dolgozatom három nagyobb logikai egységből épül fel. Az első fejezetben a 

késő avar és kora Árpád-kori településkutatás történetét veszem számba, elsősorban 

arra érdésre fókuszálva, hogy miként alakultak ki jelenlegi kutatásban alkalmazott 

kronológiai keretek, főként a telepkerámia keltezését illetően, hiszen munkánk 

kiindulási alapját a lelőhelyeken előkerült edények vizsgálata képezi. 

A második és harmadik fejezet helyzetképet kíván adni mindarról, ami a Felső-

Tisza-vidék (határokon inneni és túli) kora középkori településtörténeténeről jelenleg 
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elmondható. A régió kutatástörténeti sajátosságainak bemutatása mellett fontosnak 

tartottam egy szisztematikus lelőhelygyűjtés elvégzését, illetve több katalógus 

közreadását. Összegyűjtöttem és röviden bemutattam azon késő avar kori temetőket 

és településeket, melyeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében napjainkig 

régészetileg kutattak. Alapvető problémának érzem ugyanis, hogy a régió kora 

középkori településtörténetéről anélkül teszünk megállapításokat, hogy valós képünk 

lenne az eddig feltárt lelőhelyek számáról, főbb jellemzőiről, földrajzi 

elhelyezkedésükről.1  

Hasonlóképpen igyekeztem szemrevételezni a terület ukrajnai és romániai 

részeinek kutatási helyzetét. (A Bodrogközben feltárt lelőhelyeket szintén 

rgisztráltam, de munkámban azokkal csak érintőlegesen foglalkoztam.) Elsősorban a 

települések összegyűjtését tűztem ki célul, a temetkezésekkel csak érintőlegesen 

foglalkoztam, de természetesen nem hagytam figyelmen kívül a belőlük levonható 

településtörténetei következtetéseket sem. 

Mivel a Felső-Tisza-vidék kárpátaljai, északnyugat-romániai és a bodrogközi 

részei egymástól, illetve a magyarországi területektől eltérő mértékben kutatottak, 

emellett más-más kutatási hagyományokkal is rendelkeznek, a velük foglalkozó 

fejezetek különböző részletességgel készültek, de így is számottevő mennyiségű kora 

középkori (elsősorban 7–9/10. századi) lelőhelyet sikerült felvennem a listámra. 

A disszertáció negyedik és ötödik fejezete tartalmazza Nyíregyháza–

Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő M3 148b. lelőhely 8–9., illetve 10–12. századi 

településrészeinek feldolgozását. Először a késő avar kori, majd az Árpád-kori 

telepobjektumokat és a belőlük előkerült leletanyagot értékeltem, végül külön-külön, 

majd összefoglalóan mutattam be e két korszak itt feltárt régészeti anyagából általam 

levont következtetéseket, elsősorban az itt élt lakosság kontinuitását illetően. 

A dolgozatot egy rövid végszó zárja, melyben néhány gondolatot fogalmazok 

meg a régió telepkutatásának jelenéről és jövőbeli feladatairól. 

 

 

                                                           
1 A disszertáció tárgyát képező rozsrétszőlői település keltezése ugyan indokolná, hogy gyűjtésemet 
kiterjesszem a Felső-Tisza-vidék Árpád-kori lelőhelyeire is, azonban erre egyelőre nem tettem 
kísérletet, tekintettel arra, hogy e munka elvégzéséhez véleményem szerint már szervezett 
projektmunka szükségeltetne. (Jól jelzi a kutatás heroikusnak ígérkező mivoltát, hogy Istvánovits 
Eszter csak a Rétköz területéről 146 Árpád-korra keltezhető falu nyomait gyűjtötte össze 
(ISTVÁNOVITS 2003, 255.) – igaz, hogy ezek közül feltárás csak alig néhány helyen folyt.) 
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E helyen szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik hozzájárultak e 

dolgozat elkészültéhez, először is témavezetőimnek, Révész Lászlónak és Szabados 

Györgynek. Házi védésemen Istvánovits Eszter és Wolf Mária opponálták e munka 

első változatát. Lelkiismeretes munkájukat és hasznos tanácsaikat ezúton is 

köszönöm.  

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Osztályának dolgozóitól minden 

lehetséges támogatást megkaptam. Beleznai Gabriella, Istvánovits Eszter, Jakab 

Attila, Körösfői Zsolt, L. Nagy Márta, Mester Andrea, Pintye Gábor, Simonné 

Asztalos Henrietta, ifj. Toldi Zoltán, Tompa György, Veszprémi László és Vizler 

Csaba segítsége stabil hátteret biztosított a feldolgozómunka során. 

Hálás vagyok Takács Miklósnak, egykori szakdolgozati témavezetőmnek, akitől 

a kora középkori telepkutatás módszertani és szakirodalmi alapjait megtanultam. 

Külön köszönettel tartozom neki, amiért 2012 és 2017 között külső munkatársként 

részt vehettem az általa vezetett „Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, 

települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században” című 

(OTKA NK 104533) projektben. Továbbá e helyen mondok köszönetet Bajkai 

Rozália és Merva Szabina projekttagoknak a szakadatlan koordinálásért és 

támogatásért. Segítségük nélkül e munka tárgyát képező lelőhely teljes kiértékelése 

nem valósulhatott volna meg. 

A disszertáció szövegének stilisztikai és helyesírási ellenőrzéséért Kulcsár 

Valériának tartozom köszönettel. 

Legvégül Jakab Attilának, az M3 148b. lelőhely legnagyobb része feltárójának 

mondok köszönetet. Ő ajánlotta fel a település feldolgozásának lehetőségét, 

munkámat az elmúlt 10 évben folyamatosan figyelemmel kísérte. Szakmája iránti 

példaértékű elkötelezettsége számomra a mai napig is iránytűként szolgál.  
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1. A KÉSŐ AVAR ÉS A 9. SZÁZADI TELEPKERÁMIA KELTEZÉSÉRŐL 
 

 

1.1. A késő avar telepkerámia kutatásának kezdetei 

Az avar temetők viszonylag intenzív tanulmányozása mellett a szakemberek 

sokáig kevés figyelmet szenteltek a nem túl reprezentatív leletanyaggal szolgáló, 

viszont annál nagyobb erőfeszítést kívánó településkutatásnak. A legelső 

településközlés 56 éve, Trogmayer Ottó tollából (1962, Bokros) látott napvilágot,2 és 

azóta is elenyésző a monografikus igénnyel feldolgozott települések száma.  

A késő avar telepkutatás eddig kialakult kronológiája elsősorban Szőke Béla 

Miklós, Bálint Csanád és Vida Tivadar alapvetőnek számító tanulmányain, illetve 

monográfiáin nyugszik.  

Szőke Béla Miklós 1980-ban az akkor szinte teljesen ismeretlen késő avar 

kerámiát a Békés megyei terepbejárások során szerzett tapasztalatai alapján határozta 

meg, illetve néhány kisebb szondázó ásatás – Örménykút, Hunya és Szarvas – 

eredményeivel vetette össze.3 Az általa feldolgozott anyagot két csoportra osztotta, 

és az első („A”) csoport leletanyagát a 8–9. századra keltezte,4 majd ezt egy későbbi 

művében 9. századra pontosította.5 Hangsúlyozta azonban, hogy a felső időhatár 

nyitott, mivel a késő avar kor és a korai Árpád-kor kerámiájában közös vonások 

figyelhetők meg.  

Bálint Csanád az eperjesi település6 keltezésénél az ott talált sárga kerámia 

datálását és Szőke Béla eredményeit vette alapul. Emellett kizárásos alapon érvelt, 

tehát Szőke Bélához hasonlóan a leletanyag késő avar kort megelőző és az azt követő 

korszak kerámiaművességétől való eltérését vette figyelembe. Kiemelte, hogy a 9. 

század anyagi kultúrája gyakorlatilag ismeretlen, így az általa vizsgált település 

                                                           
2 TROGMAYER 1962. 
3 SZŐKE 1980. 
4 E csoport anyagában korongolt kerámia (kb. 20–30%), kézzel formált kerámia (kb. 70–80%), kézzel 
formált cserépbogrács (kb. 0.5%), bepecsételt kerámia (kb. 0.5%) és sütőharangok (kb. 1–2%) 
fordultak elő. SZŐKE 1980, 188. 
5 SZŐKE 1991, 145–145. 
6 A Csongrád megyei Eperjesen 1976 és 1978 között folyt ásatás Bálint Csanád vezetésével. A feltárás 
eredményeit az ásató 1991-ben, a késő avar telepkutatásban elsőként monográfiában tette közzé. A 
lelőhelyen viszonylag kis felületet tudtak megvizsgálni: 5 házat, 7 gödröt, egy szabadban álló 
kemencét és néhány árokrészletet tártak fel. A leletanyag természetesen jórészt kerámia volt, így a 
teleprészlet feldolgozásában és értékelésében ennek elemzése játszotta a főszerepet. Bálint Csanád az 
eperjesi telep anyaga alapján elsőként kísérelte meg a korongolatlan cserépbográcsok formájának 
rekonstruálását. Két, viszonylag nagy biztonsággal meghatározható és két, feltételesen létező típust 
sikerült egymástól elkülönítenie. BÁLINT 1991, 55–57. 
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anyagának 8. századra keltezése tűnik a legbiztosabbnak. 

Vida Tivadar a gyomai település7 feldolgozása során Szőke Béla és Bálint 

Csanád eredményeire támaszkodott, emellett a település datálásában a fenti két 

kutatóhoz hasonlóan a kizárásos módszer is szerepet játszott. A legbiztosabb 

kronológiai fogódzópontot a kézzel formált bográcsok előfordulása jelentette 

számára, melyek a hunyai és eperjesi példányokkal mutattak technológiai 

hasonlóságot. A korongolatlan kerámia dominanciája miatt a szerző a település 8. 

századi keltezését valószínűsítette.8  

A késő avar kori települések keltezését illetően a szakma tehát még a 90-es 

években is kevés támponttal rendelkezett. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy az ekkor lefektetett datálási alapelveket szinte kizárólag a Békés megyei 

leletanyag ismeretében fogalmazták meg. Ezért is születhetett meg 1993-ban Uwe 

Fiedler nehezen értékelhető tanulmánya,9 amely, ha gondolatai végül nem is 

igazolódtak be, felhívta a figyelmet a késő avar kori telepkerámiában megfigyelhető 

regionális különbségekre.  

 

 

1.2. Az alföldi 9. századi telepkerámia – első tapogatózások 

Mára többnyire elfogadott tétellé vált, hogy a 9. század folyamán a 

lassúkorongolt kerámia háttérbe szorítja a korongolatlant, de a korszak 

kerámiaanyagának pontosabb datálását segítő kritériumrendszer kidolgozása még 

várat magára. A következőkben az alföldi telepkerámia keltezési gyakorlatának rövid 

felvázolására teszek kísérletet, mivel a Kárpát-medence Dunától keletre, illetve 

nyugatra eső területeinek anyagi kultúrája a 9. században (is) szignifikánsan eltér 

                                                           
7 Vida Tivadar 1996-ban publikálta a Gyoma 133-as lelőhelyen feltárt késő avar településrészletet, 
ahol 4 ház, 19 gödör, 4 kút és 5 árok került elő. A feltárt kerámiaanyagban egyaránt találhatók korong 
nélkül készített, lassúkorongolt és gyorskorongolt töredékek. Ez utóbbi két típus a település 
kerámiaanyagának mindössze 2%-át teszi ki, tehát meglehetősen magas a korongolatlan kerámia 
aránya. A kézzel formált bográcsoknak szintén 4 típusát különbözteti meg. VIDA 1996, 334–335.  
8 VIDA 1996, 338. 
9 Fiedler a késő avar és kora Árpád-kor (közelebbről: az eperjesi település) telepkerámiájának 
kronológiai újraértelmezésére tett kísérletet. Szerinte a Szőke Béla által 1980-ban meghatározott „A” 
(késő avar) kerámiacsoport valójában a 10. századi magyarság telepkerámiájával azonosítható. 
Érveinek jó részét a korongolatlan cserépbográcsok lelőhelyeinek területi megoszlására alapozta, 
szerinte a tárgytípus megléte vagy hiánya etnikus helyett kronológiai és regionális különbségeket 
tükröz (FIEDLER 1994, 345.). Érveire a magyar kutatók részéről csak 15 évvel később, 2009-ben 
érkezett reakció, Takács Miklós tollából, aki elsősorban a késő avar sír- és telepkerámia hasonló voltát 
hozta fel a 10. századi keltezés ellen szóló kronológiai bizonyítékként (TAKÁCS 2009).  



9 
 

egymástól. 

Megfigyelésem szerint az alföldi telepkerámiát a 9. századra manapság kétféle 

módon keltezzük, és érvrendszerünk alapvetően az adott település avar vagy Árpád-

kori használatából indul ki.10 A késő avar kori telepek datálását így, a temetőkéhez 

hasonlóan hajlamosak vagyunk a 9. század elején – első felében lezárni, míg a kora 

Árpád-korban (is) létező települések alsó időhatáránál problémás esetekben 9–10. 

századi keretdatálást szokás megadni. Mindkét szemléletmód igyekszik kikerülni 

vagy elmosni az avar–Árpád-kor átmenetének kérdését, ezért, noha manapság már 

olvashatunk „kontinuus” településekről, jól kidolgozott belső kronológia híján 

érveink többnyire sejtéseken, megérzéseken, vagy – kimondva-kimondatlanul – a 

„józan paraszti ész” használatán alapulnak.  

Az utóbbi évtizedekben több kísérlet történt a 9. századi alföldi telepkerámia 

paramétereinek pontosabb meghatározására, elsőként a tiszafüredi település kapcsán 

Garam Éva, később a Kompolt–Kistéri tanyán feltárt edényégető kemencék alapján 

Vaday Andrea és Takács Miklós tollából. Érintette a témát Herold Hajnalka, 

legutóbb pedig Bajkai Rozália próbált meg 9. századi horizontot kimutatni 

Hajdúnánás–Mácsi-dűlő lelőhelyen. Bár kritériumrendszerük11 több ponton is eltér 

egymástól, kutatásaikat összefoglalva annyi leszögezhető, hogy 9. századinak olyan 

– alapvetően avar jellegzetességeket mutató, lassúkorongolt – kerámiaanyagot 

határoznak meg, amely az Árpád-kor irányába mutató formai és/vagy díszítőjegyeket 

is magán hordoz.  

 

 

 

                                                           
10 Ezért is tanulságos egy pillantást vetni a mai Ukrajna vagy Románia nyugati részein feltárt kora 
középkori települések keltezésének módszereire: mivel az ottani kutatás vélhetően politikai okokból 
nem tulajdonít különösebb jelentőséget a magyar honfoglalással járó változásoknak az anyagi 
kultúrában, a szakirodalomban olvasható keretdatálások többnyire áthidalják a magyar keltezési 
gyakorlatban rendszeresen felbukkanó 9–10. századi hiátust.  
11 Tiszafüred: szemcsés anyagú, szürkésbarna, lassúkorongolt edények, melyek díszítése hullám- és 
egyenes vonalköteg, illetve gyakran látják el őket belső peremdísszel és/vagy dellével: GARAM 1981, 
145. Kompolt–Kistéri tanya: a perem belső felülete díszítetlen, az edények oldalfala gyakran 
díszítetlen, a hullámvonalköteggel szemben az egyenes vonalkötegek vannak túlsúlyban, illetve 
feltűnnek az egyszeresen bekarcolt egyenes vonalak: TAKÁCS–VADAY 2004, 30–31; 40–41. 
Örménykút: a késő avar kor vége felé a településen a korongolatlan kerámia visszaszorul a 
lassúkorongolttal szemben: HEROLD 2004, 61. Hajdúnánás–Mácsi-dűlő: rövid, erősen kihajló perem, 
esetenként belső peremdísz, vízszintes bekarcolt vonalak és hullámvonalak kombinációja, egymásra 
karcolt, vízszintes vonalkötegek, gömbös test vagy széles váll: BAJKAI 2012a, 13. 
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2. A KORA ÁRPÁD-KORI TELEPKERÁMIA KELTEZÉSÉNEK AKTUÁLIS 

KÉRDÉSEI 
 

 

2.1. A jelenlegi kronológiai keretek kialakulása 

A 10–11. századi településeink nagy részén keltező értékű fémtárgy vagy érme 

nem kerül elő,12 így kulcsfontosságú szerep jut a telepkerámiával való datálásnak. A 

kora Árpád-kori telepkerámiát jelenleg (néhány szerencsés leletegyüttes kivételével) 

lehetetlen másfél–két évszázados időintervallumon belül datálni, ugyanakkor több 

olyan, időrendre vonatkozó megfigyelés is született, melyek alkalmazása idővel 

gyakorlattá, mostanra axiómává vált.  

Az Árpád-kori települések kutatása az 1950-es években, elsősorban Méri István 

munkásságával kezdődött meg,13 míg a telepkerámia technológiai vizsgálatának14 és 

keltezésének alapjait Parádi Nándor vetette meg a 60-as években (részleteit ld. 

lejjebb).15 A 10–11. századi telepkerámia meghatározása az 1980-as évek végére már 

rutinszerűvé vált, ebben nagy szerepe volt Szabó János Győző,16 Kovalovszki Júlia17 

és Mesterházy Károly18 munkáinak, akik elsősorban a díszítésminták elemzéseire és 

                                                           
12 A településeken eddig előkerült fémleletekről ld. LANGÓ 2010. A jelenlegi feltárások során már 
bevett szokás a fémkereső alkalmazása. 
13 Magyarország legelső, részleteiben feltárt Árpád-kori falva Tiszalök–Rázom. 1950–51-ben 
összesen három alkalommal kutatott itt Méri István és ennek részeredményeit 1952-ben tanulmányban 
közölte (MÉRI 1952). Tanítványa, Kovalovszki Júlia 2000-ben megjelentette a feltárás ásatási 
naplóját (MÉRI 2000). Méri Istán munkáiban a kerámiaanyaggal szemben elsősorban a 
telepobjektumok vizsgálatának szentelt kiemelt figyelmet. Meglátásai jórészt a mai napig is 
helytállóak. 
14 Ld. PARÁDI 1959. Elődei: HÖLLRIGL 1930; HOLL 1956. 
15 PARÁDI 1963. 
16 Az 1970-es években jelent meg Szabó János Győző cikksorozata a Sarud határában feltárt Árpád-
kori falu (Báb) és temetője vizsgálatáról. A sorozat második részében részletesen elemzi és egymással 
összehasonlítja az egykori Báb és a közelében található Magyarad és Poroszló–Rábolypuszta Árpád-
kori falvak régészeti hagyatékát, melynek alapján Báb települést a 12–13. századra keltezi (SZABÓ 
1975). 
17 Tiszaeszlár–Bashalmon 1962–1966 között folyt ásatás Kovalovszki Júlia vezetésével. Ennek során 
egy általa a 10–13. századra keltezett település néhány objektumát találták meg. Előkerült a faluhoz 
tartozó temető egy részlete is, melynek datálása megerősítette a szerzőt a település 
kormeghatározásának helyességében. A feltárások eredményeiből született az Árpád-kori 
településkutatás első monográfiája: KOVALOVSZKI 1980. 
18 1973–74-ben jelent meg Mesterházy Károly két tanulmánya, melyekben Hajdú-Bihar megye 9–13. 
századi kerámiáját vette górcső alá. Mivel ekkoriban még kevés telepásatás anyaga állt rendelkezésre, 
Mesterházy főleg szórványleleteket vizsgált (MESTERHÁZY 1973; MESTERHÁZY 1974.). 1983-
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– amikor lehetett – az egyes telepanyagok egymással vagy sírkerámiával való 

összevetésére tudtak hagyatkozni. 

A következőkben azon 10–11. századi edénytípusok és díszítésminták 

kutatástörténeti sarokpontjaira térek ki, amelyek az általam vizsgált település 

anyagának értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak. 

 

 

2.2. A cserépbográcsok keltezésének problematikája: a Wolf–Takács vita 

A cserépbográcsok eredetének és datálásának kérdése az 1970-es évek közepén 

került a kutatás látókörébe.19 A 80-as években elsősorban a kézzel formált bográcsok 

késő avar vagy honfoglalás kori keltezése okozott vitákat. Ekkoriban jelent meg 

Takács Miklós összefoglaló műve,20 melyben felvázolta a kézzel formált és 

korongolt bográcsok tipológiai és kronológiai beosztását, és ezt a mai napig 

folyamatosan pontosítja.21  

Hogy nemcsak a késő avar kor, hanem a kora Árpád-kor telepanyagának 

keltezésében is tapasztalhatók bizonytalanságok, jól mutatja egy jelenleg is tartó, a 

korongolt cserépbográcsok Kárpát-medencei megjelenésével kapcsolatos vita Takács 

Miklós és Wolf Mária között. Esetükben két egymástól eltérő szemléletmód feszül 

egymásnak, melyek a jelenlegi magyarországi kutatás aktuális irányzatait is jelölik.  

A Borsod–Edelényben feltárt földvár területén 1987 és 1999 között folyt ásatás, 

melynek eredményeit az ásató Wolf Mária több előzetes publikációban22 is 

közzétette, az ásatás monografikus feldolgozása23 pedig a közeljövőben fog 

megjelenni. Wolf Mária a sáncvár belső területén egy 10. századra keltezhető 

település több objektumát tárta fel. A falu legkésőbb e század végén leégett, területe 

ezután viszonylag hamar, még a 11. században újratelepült. A 11. századra 

keltezhető objektumok – a sáncok és egy templom – már az itt kialakult ispáni 

központot jelzik. 

Az edelényi 10. és 11. századi települések kerámiaanyagának talán legfőbb 

                                                                                                                                                                     

ban publikálta veresegyház–ivacsi ásatását, melynek objektumait a 10–12. századra keltezte 
(MESTERHÁZY1983). 
19 FODOR 1975. 
20 TAKÁCS 1986. 
21 TAKÁCS 1993; TAKÁCS 1996; TAKÁCS 1997; TAKÁCS 2010a; TAKÁCS 2012b; TAKÁCS–
VADAY 2012; TAKÁCS–PÓPITY 2017. 
22 WOLF 1996a; WOLF 1996b; WOLF 1999; WOLF 2001; WOLF 2002; WOLF 2003. 
23 A szerző PhD disszertációját ld.: WOLF 2008. 
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jellegzetessége a cserépbográcsok teljes hiánya. Ennek fényében Wolf Mária arra a 

megállapításra jutott, hogy a korongolt bográcsok megjelenésével nem számolhatunk 

a 11. század vége előtt.24 Érvei között szerepel, hogy Borsodon kívül nem került elő 

cserépbogrács Szarvas–Rózsáson, Fonyód–Bélatelepen, Tiszatarján–Naba-ér parton, 

illetve az örménykúti és a tatabánya–dózsakerti település 10. századra keltezett 

periódusában sem, emellett csak egy bogrács ismert Esztergom–

Szentgyörgymezőről, illetve a veresegyházi ásatásokon is csak kevés példány került 

elő.25 Véleménye szerint a bográcsok díszítésmódja sem indokolja azok korai 

keltezését.26 Megjegyzi, hogy a 10–11. századi köznépi temetők sírjaiban sem 

találunk bográcsot. Gyűjtése szerint továbbá kevés cserépbogrács ismert az alábbi 

régiókból: Felső-Tisza-vidék (Bodrogköz, Rétköz), Dél-Dunántúl (Zala és Somogy 

megye), Pest megye északi része és a Kelet-Felvidék.27  

Wolf Mária gondolatmenete a következőképpen összegezhető: A korongolt 

cserépbográcsok 10. századi megjelenésének feltételezése azon az axiómán alapszik, 

hogy a honfoglaló magyarok nomádok voltak, és általában ehhez az életmódhoz – 

így a magyarok Kárpát-medencei letelepedéséhez – igazítva datálják ezt az 

edénytípust. Ennek azonban ellentmond az, hogy ország több régiójában ritkán, 

illetve sok lelőhelyen egyáltalán nem is fordul elő 10–11. századra keltezhető 

cserépbogrács, ezért inkább a 12–13. században kell számolnunk e tárgytípus 

széleskörű használatával, mivel biztosan datálható példányok csak ebből az 

időszakból ismertek. Szerinte ekkoriban változás állt be a lakosság főzési 

kultúrájában, és azt sem zárja ki, hogy elterjedésük esetleg a fémüstök ekkori 

megjelenésének hatására történt.28 

Wolf Mária bográcsok keltezésével kapcsolatos álláspontjára Takács Miklós – 

aki egészen a legutóbbi időkig valószínűnek tartotta, hogy a tárgytípus megjelenése a 

honfoglaló magyarokhoz köthető – több tanulmányában reagált.29 Bár azzal ő is 

egyetértett, hogy nehéz bizonyosan a 10. századra keltezhető bográcstöredékeket 

felmutatni, véleménye szerint az egy adott lelőhelyen megfigyelt jellegzetességeket 

hiba az egész Kárpát-medence területére vonatkoztatni, ehelyett inkább szűkebb 
                                                           
24 WOLF 2003, 101. 
25 WOLF 2002, 56–57; WOLF 2008, 31; WOLF 2013, 761. 
26 WOLF 2008, 32. 
27 WOLF 2002, 57. 
28 WOLF 2003, 103; WOLF 2008, 31–34; WOLF 2013, 762. 
29 TAKÁCS 2010a; VADAY–TAKÁCS 2011; TAKÁCS 2012a; TAKÁCS 2012b; TAKÁCS–
PÓPITY 2017. 
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régiók vizsgálatára kell helyezni a hangsúlyt, és ezekből szabad következtetéseket 

levonni. Hangsúlyozta, hogy a Bodrogköz területén a cserépbográcsok az Árpád-kor 

későbbi szakaszában sem gyakoriak, így a borsodi 10. századi településen tapasztalt 

hiányukat végképp nem szabad kivetíteni az ország más területeire.30  

Takács Miklós a bográcsok korai keltezésével kapcsolatos érveit főleg az általa 

sokáig tanulmányozott kisalföldi leletanyagra és több, máshol feltárt szerencsés 

leletegyüttesre alapozta. Szerinte néhány bográcsperem-típus 10. századi datálását 

valószínűsítik azok a töredékek, melyek bordás nyakú edényekkel vagy 

hullámvonalköteggel díszített fazéktöredékkel együtt kerültek elő, illetve több 

esetben magukat a bográcsokat díszítették hullámvonalköteggel.31  

Véleménye szerint a cserépbográcsok korai keltezését támasztja alá a következő 

három leletegyüttes: a 10–11. század fordulója környékén épült bényi (Biňa, ma: 

Szlovákia) földvár sánca alatt, egy korábbi település házának betöltésében többek 

között bográcsperem is előkerült. A szintén a mai Szlovákia területén fekvő 

Szelezsényben (Slažany) egy korongolt bogrács peremtöredékét egy kétosztatú, líra 

alakú csattal egyazon objektumban találták.32 A késő avar kor végére keltezett 

Kompolt–Kistéri tanyai település 406. objektumában egy korongolt bogrács 38 

töredékét találták. A leletegyüttest feltárói a 10. századra datálják, jelentősége a 

korongolt bográcsok keltezése mellett a késő avar település Árpád-korig való 

továbbélésének bizonyítása.33 Ausztriából és Csehországból két, dendrokronológiai 

adattal a 10. század első felére keltezett bogrács ismert.34 

Takács Miklós 2012-ben megjelent tanulmányában a korongolt, gömbölyű aljú 

cserépbográcsok lelőhelyeinek térképre vetítése kapcsán módosította korábbi 

véleményét e tárgytípus Kárpát-medencei megjelenésének idejéről. Továbbra is kiáll 

a regionalitási szempontok figyelembe vétele mellett, ugyanakkor elismeri, hogy az 

általa korábban 10. századinak tartott leletegyüttesek35 keltezése több esetben 

revízióra szorul, és azok valójában tágabb időrendi keretek közé sorolhatók. Az általa 

                                                           
30 VADAY–TAKÁCS 2011, 36. 
31 Ilyen lelőhelyek: Ménfőcsanak–Szeles-dűlő; Pozsony–vár; Ugod; Lébény–Bille-domb. TAKÁCS 
1993, 457–458; TAKÁCS 1996, 169.   
32 A fenti lelőhelyekről részletesen: TAKÁCS 2009, 237. 10–11. századi datálásukkal kapcsolatban 
kritikát fogalmazott meg Wolf Mária: WOLF 2013, 763–764. 
33; VADAY–TAKÁCS 2011, 48–49, kritikája WOLF 2013, 764–765.  
34 VADAY–TAKÁCS 2011, 45–46.   
35 Ekkor többek között a fenti három lelőhely (Bény, Szelezsény, Kompolt) keltezésével kapcsolatban 
is megengedőbb álláspontra jutott: TAKÁCS 2012b, 434. 



14 
 

összegyűjtött „bográcsos” és „bográcstalan” lelőhelyek elterjedési térképeinek36 

tanúsága szerint az első csoport lelőhelyei arányaiban inkább a Kárpát-medence déli 

részén sűrűsödnek, és észak felé haladva egyre növekszik azon 

települések/mikrorégiók száma, ahol nem került elő egyetlen bográcstöredék sem. 

Ebből a szerző azt a következtetést vonja le, hogy az Árpád-kori bográcsanyag 

tetemes részét kitevő gömbölyű aljú cserépbográcsok használatának szokása nem 

keletről – tehát a honfoglalókkal – érkezett, hanem déli irányból37 

(„technológiatranszfer” eredményeként) terjedt el a Kárpát-medencében. S e 

tárgytípus Al-Duna menti, 10. századra keltezett párhuzamait figyelembe véve a 

balkáni38 eredet valószínűsíthető, a bográcsok Kárpát-medencei megjelenése pedig 

nem igazolható a 10. század harmadik harmada előttről.39 

 

 

2.3. A bordás nyakú edények  

A honfoglaló magyar sírkerámia elemzéseiben kiemelt helyet foglalnak el az ún. 

bordás vagy hengeres nyakú edények, melyek mostanra a telepanyagban sem 

számítanak ritkaságnak. A bordás nyakú edényekkel először Mesterházy Károly,40 

majd Fodor István41 foglalkozott. Tanulmányaikban (habár az etnikumhoz való 

kötésükben nem voltak azonos véleményen) mindketten az edénytípus szaltovói 

eredete mellett törtek pálcát. Manapság ez az állítás már nem tartható, a bordás 

nyakú edények ugyanis ismertek Közép- és Kelet-Európából, a Balkánról, a Közel-

Keletről és Itáliából is.42  

Takács Miklós a bordás/hengeres nyakú edények négy alapformáját különítette 

el és térképre is vitte az edénytípusok Kárpát-medencei elterjedését.43 1996-ban a 

bordás nyakú edényeket egységesen a 10–11. századra keltezte,44 1997-ben viszont 

már amellett foglalt állást, hogy az edénytípus füllel ellátott változatai kizárólag a 10. 

                                                           
36 Ld. 8–10. térkép: TAKÁCS 2012c, 498–500. 
37 TAKÁCS 2012c, 431–433. 
38 A magyar régészeti szakzsargonban ez a kifejezés jelenleg a bizánci kultúrkört takarja.  
39 TAKÁCS 2012, 434–435. 
40 MESTERHÁZY 1975. 
41 FODOR 1985. 
42 A bordás nyakú edények kutatástörténetéről és elterjedéséről ld. többek között: JANKOVICH 1994; 
TAKÁCS 1997; BÁLINT 2004.  
43 TAKÁCS 1997, 85–89, 102. 
44 Ld. TAKÁCS 1996, 156. 
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században fordulnak elő, a fületlenek pedig még 11. a században is.45 Később 

igyekezett visszautalni a bordás nyakú edényeket a 10. századba,46 jelenleg viszont 

már 10–11. századi keretdatálást ad meg.47 Jankovich B. Dénes és Wolf Mária 

egyaránt azzal számol, hogy az edényformát a 10–11. század teljes ideje alatt 

használták.48 

Unikálisnak számító gyorskorongolt, bordás nyakú edény töredéke került elő 

egy miskolc–repülőtéri honfoglalás kori sírból49 és a keszthely–fenékpusztai 12–13. 

századra keltezett településről.50 Takács Miklós további két, 12–13. századra 

datálható darabot is talált a kisalföldi bordás nyakúak között. Szerinte a késői 

példányok formai szempontból egyértelműen elkülönülnek a 10–11. századiaktól.51 

A bordás nyakú edények általánosan elfogadott keltezéséhez képest későbbi 

időhorizontot jelöl meg Kurt Horedt a Malomfalván (Moreşti, Románia) feltárt 

település leletanyaga alapján. Horedt a lelőhely kora középkori kerámiaanyagát két 

csoportra osztja: a „B” csoportba (11–12. század) sorolja többek között a 

cserépbográcsokat és a csigavonallal vagy fogaskerékmintával díszített fazekakat,52 

míg a véleménye szerint a 12–13. századra keltezhető „C” csoport tartalmazza a 

bordás nyakú edényeket, kézzel formált sütőtálakat és a sűrűn bekarcolt egyenes 

vagy hullámvonalkötegekkel díszített, gyakran jól profilált peremű fazekakat.53 

A Horedt által megállapított periódusbeosztás több szempontból is 

problémásnak tekinthető. A bordás nyakú edények kései keltezése mellett (a 

településen nem a fentebb említett gyorskorongolt típus fordul elő) szokatlan a 

sütőtálak54 „C” csoportba való helyezése is. A fogaskerékmintás fazekak és 

cserépbográcsok („B” csoport) bordás nyakú edényektől való merev kronológiai 

elválasztása szintén furcsának tűnik.  

                                                           
45 TAKÁCS 1997, 80. 
46 TAKÁCS 2009, 236. 
47 TAKÁCS 2012b, 415. 
48 JANKOVICH 1994, 409; WOLF 2006, 51–52. 
49 MERVA 2014, 233, Fig. 5/3. 
50 JANKOVICH 1991, 192. 
51 TAKÁCS 1996, 156; TAKÁCS 2012, 414. 
52 HOREDT 1984, 35–40. 
53 HOREDT 1984, 40–49. 
54 Megjegyzendő, hogy Horedt nem számol 8–9. századi horizont meglétével a településen. A 
leletkörülmények gyakran tisztázatlan volta, a kőkemencés házak és kézzel formált sütőtálak gyakori 
előfordulása mellett egy általa feltüntetett bikónikus, bekarcolt díszítéssel ellátott orsógomb (melynek 
a szerző nem szentelt külön figyelmet: HOREDT 1984, 48, Tafel 28) is azt bizonyítja, hogy ez az 
állítás fenntartásokkal kezelendő. 
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A leletek kontextusa gyakran nem világos. Horedt az idősebb horizont anyagát 

nem köti objektumokhoz, megfigyelése szerint azok kultúrrétegből származnak.55 A 

„C” csoport leletei viszont szerinte szinte kizárólag kőkemencés házakban láttak 

napvilágot.56 Ezt az életszerűtlennek ható megállapítást indokolhatja, hogy a 

malomfalvi – nem túl nagyszámú – objektumok egy részét egy újkori árok részben 

vagy teljesen megsemmisítette.  

A bordás nyakú edények eredete kapcsán Horedt először szaltovói vagy balkáni 

hatást,57 később a kunok beköltözésével való megjelenésüket feltételezi.58 A 

középkori Magyar Királyság területén élő kunok leletanyagának ismeretében 

azonban ez az állítás aligha állja meg a helyét. 

Horedt nem közli ugyan a malomfalvi leletek katalógusát, de illusztrációi 

alapján megtudhatjuk, hogy kijelentése ellenére előkerült cserépbogrács, bordás 

nyakú edény és fogaskerékmintás kerámia ugyanazon objektumból.59 A teljes 

leletanyag ismeretének és módszeres publikálásának hiányában, tekintettel a fenti 

problémákra, véleményem szerint a malomfalvi település értékelése revízióra 

szorul.60 

 

 

2.4. A fogaskerékminta keltezéséről 

A fogaskerékminta datálásának meghatározása Parádi Nándor nevéhez fűződik. 

E téma szempontjából (is) alapvető, 1963-ban megjelent cikkének célja a pénzleletes 

középkori cserépedények összegyűjtése és az egyes kerámiatípusok pontosabb 

keltezése volt. Az általa összeállított katalógusban 4, pénzzel keltezett Árpád-kori 

edény szerepel, melyek közül az egyiken rádlidíszítés található: az Andornaktályán 

előkerült edényben 150 darab Könyves Kálmán dénár volt, melyeket kivétel nélkül a 

király uralkodásának első éveiben vertek. Ezt egyeztetve a halimbai köznépi temető 

sírkerámiáival kapcsolatos megfigyelésekkel, Parádi arra a megállapításra jutott, 

hogy a „rádliminta” használata a 11. század végén terjedt el.61 

                                                           
55 HOREDT 1984, 35. 
56 HOREDT 1984, 40. 
57 HOREDT 1978, 62. 
58 HOREDT 1984, 69. 
59 HOREDT 1978, 61 (Abb. 2., 1–9.: I 5. objektum). 
60 A magyarországi kutatásban Jankovich B. Dénes hívta fel a figyelmet először Kurt Horedt 
malomfalvi „mesterkélt kerámia periodizációjára”: JANKOVICH 1994, 408. 
61 PARÁDI 1963, 223. 
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A fogaskerékminta keltezésének helyessége a csátaljai településrészlet 

feldolgozásakor újfent bizonyítást nyert. A lelőhelyen feltárt telepobjektumok 11. 

századra való keltezését valószínűsítette egy szórvány Szent László dénár és egy 

sarkantyú, és e datálással összecsengett a kerámiaanyagban sűrűn megtalálható 

rádlidíszítés is. Így a lelőhely kerámiaanyaga, úgy tűnik, igazolta az andornaktályai 

fazék kapcsán megfogalmazott tézist.62  

E díszítésmód 11. század második felére, illetve 12. századra való keltezése 

azóta axiómává vált, datálásának helyességét további ásatások sora igazolta. Az is 

előfordulhat viszont, hogy ez esetben a körkörös érvelés egy jellemző példájával 

állunk szemben. A rádlimintát is tartalmazó telepanyagokat ugyanis szerzőik 

többnyire Parádi 1963-as cikkére, majd pedig egymásra hivatkozva keltezik a 11. 

század második felére.63 Viszonylag korai keltezéssel találkozunk Esztergom–

Szentgyörgymező településén, ahol a 6. ház stratigráfiai helyzete bizonyítja, hogy az 

objektumban talált fogaskerékdíszes töredéket a 11. század első felében használták.64 

A „rádliminta” keltezésének összetett voltára egy nemrégiben publikált C14-adat 

hívja fel a figyelmet: a ma Horvátországban található, a Dráva mentén fekvő 

Vitrovica (Verőce)–Kiškorija jug lelőhely településéről több rádlidíszes töredéket is 

tartalmazó leletegyüttest közöl Tajana Sekelj Ivančan és Tatjana Tkalčec. Az 

edényeket radiokarbon kormeghatározás segítségével a 9. század második felére 

keltezték.65 Horvátországban emellett még egy, rádlimintát is tartalmazó, C14-

vizsgálattal 810 és 1020 közé keltezhető leletegyüttes található, illetve Lendváról 

(Lendava, Szlovénia) is ismert egy radiokarbonnal a 10. századra keltezett 

telepobjektum.66  

Főleg ez utóbbi adatokra, illetve néhány Vas megyei kora Árpád-kori, 

fogaskerékmintás kerámiát tartalmazó település anyagának feltételezett korai (ebben 

a kontextusban 10. századi) keltezésére alapozza Pap Ildikó Katalin azon 

véleményét, miszerint a rádliminta a Kárpát-medencében nyugati–délnyugati 

irányból terjedt el, és a Dunántúlon nem zárható ki a díszítésminta 10. századi 

                                                           
62 CS. SÓS–PARÁDI 1971, 132. 
63Az egymásra hivatkozás eseteit ld. például: SZABÓ 1975; KOVALOVSZKI 1980; MESTERHÁZY 

1983.  
64 LÁZÁR 1998, 76. 
65 IVANČAN–TKALČEC 2008, 117. 
66 PAP 2013, 254. 
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megjelenése.67 

A mai Magyarország északkeleti területén a 10–11. században sírba tett edények 

vizsgálatának eredménye azonban ez utóbbi régióban a fogaskerékminta 11. századi 

megjelenését valószínűsíti. Merva Szabina 2008-ban végezte el az északkelet-

magyarországi sírkerámia összegyűjtését, az általa vizsgált 95 esetből rádlidíszítés 

egynél sem fordul elő.68 Az ország más területeinek síredényei között is csak elvétve 

találkozunk fogaskerékmintával.69 

 

 

2.5. Herold Hajnalka módszere 

A magyar kora középkori kerámiakutatásban az utóbbi időben Herold Hajnalka 

kísérletezett új módszerekkel. A kerámiaanyag vizsgálatánál a formai jegyek helyett 

elsősorban a készítéstechnikára és a minél pontosabb tipológiai besorolásra fordított 

kiemelt figyelmet, továbbá foglalkozott olyan, ez idáig nem vizsgált kritériumokkal 

is, mint az egyes töredékek grammban mért súlya, keménysége, porozitása és 

vízfelvevő képessége. Első monográfiája, mely az örménykúti 54. számú lelőhelyen 

feltárt települést dolgozza fel, 2004-ben jelent meg.70 Az itt feltárt objektumok 

kerámiaanyagát 5 technológiai csoportba sorolta,71 majd az e kategóriákba tartozó 

edények objektumonkénti előfordulási aránya alapján 4 csoportot különített el, 

amelyek véleménye szerint kronológiai eltéréseket – egész pontosan 4 időszakaszt – 

tükröznek.72 

E fázisbeosztás alapján a szerző úgy gondolja, hogy jelen esetben egy vándorló 

teleppel állunk szemben, azaz véleménye szerint a népesség ugyanazon 

időpontokban hagyhatta fel házait, majd költözhetett újakba. Nem számol tehát 

átmeneti jellegű fázisokkal, a fenti 4 csoport között egyértelmű időhatárt húz.73  

Az 1. és 2. fázist a kézzel formált edények dominanciája és a samottos 

soványítás miatt Herold a késő avar korra helyezi.74 A 4. fázis kerámiaanyagát 

                                                           
67 PAP 2013, 254–255.  
68 MERVA 2008, 36–38. 
69 Ezek: TÖRÖK 1962. 96 (Halimba); KISS 1983. 150–151 (Majs). 
70 HEROLD 2004. Örménykúton 1981 és 1984 között Bálint Csanád vezetésével folyt ásatás. A 
területen két lelőhelyről összesen 32 ház, 1 fazekasműhely, 3 kemencebokor és több gödör került elő. 
71 Ezeket ld.: HEROLD 2004, 20–24. 
72 A részletekről: HEROLD 2004, 24–31. 
73 HEROLD 2004, 38. 
74 HEROLD 2004, 61. 
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párhuzamai alapján az Árpád-korra datálja, közelebbi időbeli pontosítás nélkül.75 A 

3. fázist kizárásos alapon keltezi a 10. századra.76 

A kézzel formált és korongolt cserépbográcsok egyidejűségével kapcsolatban 

írott értékelésében határozottan állítja, hogy e két típusnak semmi időbeli köze nincs 

egymáshoz, mivel kézzel formált csak az 1. és a 2., korongolt pedig kizárólag a 4. 

fázisban fordul elő. E képet némileg árnyalják azonban a munkájához csatolt 

katalógusok és diagramok alaposabb szemügyre vételéből levonható 

következtetések.77 

 

∗ 
 
A fentiek alapján kirajzolódnak tehát azok a kronológiailag érzékeny jegyek, 

melyekre a kutatás jelenlegi állása szerint a késő avar és kora Árpád-kori 

telepkerámia értékelése során érdemes figyelmet fordítani. Ez a késő avar kor 

kapcsán elsősorban a lassúkorongolt edények elterjedésének mértéke, a 10–12. 

században a bordás és hengeres nyakú edények jelenléte, illetve a fogaskerékdísz, 

valamint a korongolt cserépbográcsok78 megjelenése. További kritériumok az egyes 

lelőhelyek anyagának ismeretében állíthatók fel.79 

                                                           
75 HEROLD 2004, 61. 
76 HEROLD 2004, 62. 
77 HEROLD 2004, 43–44. Ha azonban megnézzük az egyes fázisokhoz sorolt objektumok listáját, 
láthatjuk, hogy ugyanabba a kronológiai horizontba (nevezetesen a harmadikba) oszt be 3 kézzel 
formált és 3 korongolt bográcsot. Ld. ehhez a bográcsos objektumok listáját (HEROLD 2004, 43–
44.), illetve az A1. ház képanyagát: HEROLD 2004, Tafel 7 és 8. 
78 Itt szeretném felhívni a figyelmet egy, az avar és Árpád-kori cserépbográcsok értékelése során 
méltatlanul nélkülözött munkára. 2001-ben megjelent tanulmányukban Herold Hajnalka és Karina 
Grömer ugyanis rámutattak arra lehetőségre, hogy a bográcsokat – hagyományosan feltételezett, 
főzésben betöltött szerepük mellett – az egykori háztartásokban további célokra is hasznosíthatták. A 
szerzők ókori párhuzamokra hivatkozva (HEROLD–GRÖMER 2001, 46–47.) feltételezik, hogy a 
szóban forgó edénytípus elsősorban a textilkészítés egyik használati eszköze lehetett. Elméletüket 
alátámasztandó a Bécsi Egyetem munkatársainak segítségével elkészítették egy avar, kézzel formált, 
belső füles bogrács utánzatát, melyet először „klasszikus” módon – azaz tűzhely fölé lógatva – 
teszteltek, ezután az edénybe két gombolyag fonalat helyeztek, melyek végeit a füleinek egy-egy 
lyukán át onnan kihúzták. Elképzelésük szerint így megakadályozható, hogy a fonalak sodrása során 
azok végei összegabalyodjanak, ráadásul egyúttal lehetséges a gyapjú tisztán tartása is. Véleményük 
szerint ezzel a módszerrel – tekintettel a bográcsok fülein található lyukak számára – akár egyszerre 
négy gombolyag fonal sodrása is kivitelezhető: HEROLD–GRÖMER 2001, 47–48. 
79 A regionalitás szem előtt tartása a korszak településvizsgálatának egyik kulcsa. A kora középkori 
fazekasok egész Közép-Kelet-Európában nagyjából hasonló technológiai színvonalon dolgoztak, ami 
látszólagos homogenitást kölcsönöz a leletanyagnak. Ugyanakkor a kerámia jórészt háziipari keretek 
között készült, ami viszont a települések anyagi kultúrájának egyéni mivoltára hívja fel a figyelmet. 
Abszolút kronológiai következtetések levonására tehát – néhány szerencsés leletegyüttest kivéve – 



20 
 

 

3. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK ÉS A NYÍRSÉG 8–11. SZÁZADI 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA – A TELEPKUTATÁS TÜKRÉBEN 
 

A Felső-Tisza-vidék80 kora középkori településtörténetének tanulmányozása 

során a kutató két alapproblémába ütközik. Az egyik – a kerámiaanyag keltezésének 

nehézsége – a korszakra általánosan jellemző, a másik speciálisan e régióra 

vonatkozik: ez a terület kora középkori etnikai viszonyainak értékelése. Ezért, habár 

véleményem szerint a telepkutatás módszerei a forrásanyagból adódóan nem 

alkalmasak etnikum meghatározására, jelen munkában mégsem hagyhatom 

figyelmen kívül e speciálisan a Felső-Tisza-vidékre jellemző kutatástörténeti 

sajátosság vizsgálatát. 

 

 

3.1. Szlávok 

 

3.1.1. Történeti és nyelvészeti alapok 

Bóna István szerint a Felső-Tisza-vidéken meglehetősen korán, az 5. század 

végétől számolhatunk szláv népességgel.81 Ettől fogva egészen a magyar 

honfoglalásig szláv településterületként szokás számon tartani elsősorban a Csörsz-

ároktól keletre eső területeket, közelebbről a Felső-Tisza-vidék szatmári és beregi 

részeit (Tiszahát, Szamoshát, Ecsedi-láp).  

E megállapítások gyökerei a nyelvészetben keresendők, ugyanis a régióban az itt 

előforduló szláv etimológiájú helynevekre hivatkozva a nyelvészeti kutatás 

honfoglalás előtti szláv településterületet határozott meg.82 A szóban forgó 

helynevek honfoglalás elé keltezését néhány hangtani változás bekövetkeztének 
                                                                                                                                                                     

nemigen alkalmas a telepkerámia. Egy adott településen természetesen sikerülhet egy-egy 
meghatározott időhorizont felvázolása, azonban az így szerzett kutatási tapasztalatok korántsem 
tekinthetők általános érvényűnek. 
80 Munkámban a terület ma Magyarországon található részeinek leletanyagával foglalkozom 
bővebben, elsősorban az általam jobban ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lelőhelyekkel. Az 
ukrajnai és romániai telepkutatásra lejjebb röviden kitérek.  
81 BÓNA 1993, 119–120.  
82 KNIEZSA 1938 (2000); KNIEZSA 1943–44 (2001); KNIEZSA 1943 (2003). A szláv etimológiájú 
helynevekkel szemben azonban sem a Felső-Tisza-vidéken, sem a Kárpát-medence más területein 
nem sikerült egyértelműen avarokhoz köthető helynévanyagot azonosítani. A Várkony-helynevek 
problematikájáról ld. FELFÖLDI 2001, a további, a kutatásban avar eredetűként felmerült 
településnevek kritikájáról: FELFÖLDI 2017.  
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rekonstruált időpontja teszi lehetővé. Ilyen a nazális mássalhangzók kiesése egyes 

szláv nyelvekből, amit a kutatás a 10. századra keltez. Eszerint a magyar nyelvben 

nazális mássalhangzókkal megőrződött szláv helyneveket legkésőbb a 10. század 

folyamán, esetleg a 10–11. század fordulóján vehettük át.83 Szabolcs és Szatmár84 

mai magyarországi területén mindössze négy, ez alapján feltételesen a honfoglalás 

elé keltezhető szláv etimológiájú helynév található: Dombóc, Dombó, Dombrád és 

Malonta.85 Egyéb, korai szláv helynevekre utaló hangtani kritérium a szláv c – 

magyar t, a szláv c – magyar cs és a szláv ž – magyar s hangváltozások 

bekövetkezése, melyet szintén a 10. századra szokás helyezni.86 Ez utóbbi három 

hangtörvényre sem Kniezsa István, sem pedig Mező András és Németh Péter nem 

tudnak példát hozni Szabolcs, illetve Szatmár megyékből. Az egyes szláv 

nyelvekben lejátszódott g–h változás datálása alapján a 12–13. század fordulója elé 

keltezhetők még a terület következő helynevei: Galgó, Ugornya, Bürgezd, Izgéb és 

Garbolc.87 

Pusztán helynévi adatok alapján nem rekonstruálható nagyobb szláv 

településterület a Rétközben sem. Az itteni, oklevelekből ismert és valószínűleg az 

Árpád-korra (is) keltezhető 81 településnévből ugyanis biztosan szláv etimológiájú 

14, illetve feltételesen szlávnak meghatározható további 4 helységnév. Közülük első 

okleveles előfordulása miatt 1067 elé keltezhető Dombrád és Porvod, illetve 

feltételesen Vencsellő. A Rétköz 78 vízneve (13–15. századi forrásokból ismertek) 

közül mindössze 8 szláv etimológiájú.88 Istvánovits Eszter szerint szláv 

betelepüléssel a Rétközben a honfoglalás, illetve főleg a tatárjárás után 

                                                           
83 KNIEZSA 1938 (2000), 372. Itt hívom fel a figyelmet arra az újabban több helyen is olvasható 
megállapításra, mely szerint a magyar honfoglalás idején nehéz lett volna az akkor már eltűnőfélben 
levő nazálisokat tartalmazó szláv szavakat átvenni. Ennek egyik feloldása, hogy a magyar nyelvnek 
korábbinak kell lennie a Kárpát-medencében, mint a magyar honfoglalás: MAKKAY 2004, 41–48. Az 
újabb nyelvészeti kutatások a szláv nyelvek egy része (nevezetesen a bolgár dialektusok) esetében 
csak a 13–14. században számolnak a denazalizáció befejeződésével: ZOLTÁN 2012, 384; ZOLTÁN 
2015.  
84 Szabolcs és Szatmár régiók helynévanyagának vizsgálatával Mező András és Németh Péter 
foglalkozott: MEZŐ–NÉMETH 1972. 
85 KNIEZSA 1938 (2000), 413; MEZŐ–NÉMETH 1972, 12. A Dombó-helynevek szláv 
etimológiájának helyességét többször vitatták: MAKKAY 2004, 47–48; VÉKONY 2002, 166. 
Régészeti szempontból kétségeket fogalmaz meg Révész László is: RÉVÉSZ 2010, 95; RÉVÉSZ 
2015, 48–49.  
86 KNIEZSA 1938 (2000), 373. 
87 MEZŐ–NÉMETH 1972, 12.  
88 ISTVÁNOVITS 2003, 261–270. 
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számolhatunk.89  

A fent leírtak mellett figyelembe kell vennünk, hogy a mai Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye hely- és földrajzi neveinek történeti-etimológiai összegzése egyelőre 

nem történt meg, ennek hiányában viszont még az itteni helynévanyagról sem lehet 

releváns nyelvészeti következtetéseket levonni, nemhogy azokat a terület kora 

középkori etnikai viszonyaira vonatkoztatni.90 Az itt található szláv helynevek első 

okleveles említésük előtt bármikor keletkezhettek, és őket a honfoglalás elé 

visszavetíteni, majd kizárólag ebből településtörténeti következtetéseket levonni 

módszertani hiba. 

 

 

3.1.2. Temetők 

A felső-Tisza-vidéki kora középkori szláv településterület meghatározása tehát 

nyelvészeti alapokon nyugszik, azonban e megállapításokra a történettudomány és 

rajta keresztül a régészet is épített. A legmegbízhatóbb szláv etnikumjelzőnek a 

hamvasztásos temetkezési rítust szokás tartani, ez egyaránt lehet urnás vagy 

szórthamvas. A temetkezéseket számba véve viszont nehéz egyértelmű kijelentéseket 

tenni a Felső-Tisza-vidék ma Magyarországra eső területének szláv lakosságáról, 

lévén, hogy a hamvasztásos temetkezési rítus itt szinte teljesen hiányzik. A 

Bodrogközben található zemplénagárdi lelőhely91 temetőként való értelmezésével 

kapcsolatban kétségek merültek fel, mivel az sok szempontból eltér a szomszédos 

országokban feltárt és szlávnak meghatározott halmos temetkezésektől.92  

                                                           
89 ISTVÁNOVITS 2003, 448. 
90 Hogy egy ilyen vizsgálat (és felülvizsgálat) nem lenne haszon nélküli, bizonyítja például az Árpád-
kori Borsod vármegye helynévanyagának nemrégiben elvégzett értékelése: PÓCZOS 2006; PÓCZOS 
2009. Új eredmények az Árpád-kori Szabolcs és Ugocsa vármegyék helynévanyagáról: KOCÁN 
2006; ÉSIK 2007. 
91 A lelőhelyen 1991–92-ben végezett feltárást Révész László és Wolf Mária. Ennek során 36, általuk 
sírként értelmezett objektum és két árok részlete került elő. E többnyire sekély gödrök két típusra 
oszthatók: kisebb (1–4 m-es átmérőjű) oválisokra, és nagyobb (15–20 m-es), szabálytalan 
alaprajzúakra. Betöltésükben rendszertelenül, szétszórtan leleteket – jórészt kerámiát – és gyéren 
előforduló hamvakat találtak. Összefoglalóan: RÉVÉSZ–WOLF 1993; WOLF 1994. A temető 
szlovákiai párhuzamairól: BUDINSKỲ-KRIČKA 1958; BUDINSKỲ-KRIČKA 1980. 
92 Az objektumok értelmezésének kétségeiről: HEROLD 2006, 30; MAKKAY 2003, 77. A lelőhelyet 
némileg másképp értékeli Szőke Béla Miklós, aki Alsórajk–Határi tábla hamvasztásos temetője 
kapcsán tér ki Zemplénagárdra, mint lehetséges párhuzamra. A szerző nem vonja kétségbe a 
zemplénagárdi lelőhely hamvasztásos temetőként való értelmezését, viszont felhívja rá a figyelmet, 
hogy az ott feltárt objektumok több szempontból is eltérnek a Révész László és Wolf Mária által 
analógiaként hozott királyhelmeci temető sírjaitól, illetve a kárpátukrajnai térség további, 



23 
 

A szintén a Bodrogközben található Pácin–Szenna-dombon 2007-ben Wolf 

Mária végzett ásatást, ahol nagy számú telepobjektum mellett 20 hamvasztásos sír 

(19 szórt hamvas és egy urnás) is napvilágra került.93 A feltáró ezeket a 7. század 

vége és a 9. század közé keltezi.94 

Szlávnak tartott sírok nyomait találták a karos–eperjesszögi II. honfoglalás kori 

temető területén: a szántásban korongolatlan edényeket gyűjöttek össze, melyek a 

feltáró rövid ismertetése szerint egy elpusztult szláv temetőhöz tartozhattak. Ugyanitt 

felmerül a karcsa–somosi lelőhely temetőként való interpretálása is.95  

A fenti lelőhelyek anyaga alapján a régióban feltárt hamvasztásos, szlávnak 

meghatározott temetkezések a magyar honfoglalásig, illetve az utánra való datálása 

nem bizonyított.96 Úgy tűnik tehát, hogy a temetkezések vizsgálatából kiindulva a 

nem jutunk közelebb a felső-Tisza-vidéki szlávság honfoglalás kori szerepének 

megismeréséhez.97  

Szintén nehéz a nyírtassi „urna” értékelése. 1957-ben a Nyírtassi Állami 

Gazdaság irodájának udvarán, árnyékszék ásása közben egy korongolt, teljes 

felületén hullámvonalkötegekkel díszített – egyértelműen az Árpád-korra datálható98 

– pithoszt találtak. Az edényben csontok voltak (ezek nem kerültek múzeumba), 

melyek a községi orvos meghatározása szerint csecsemőé vagy kisebb állaté lehettek. 

A megtalálók külön hangsúlyozták, hogy a csontok nem voltak megégve.99 Ennek 

ellenére – bár a lelettel vagy a lelőhellyel behatóbban senki sem foglalkozott – a 

szakirodalomban meggyökeresedett az a tézis, hogy szláv urnasírról van szó. Erdélyi 

István szerint az edényben nem hamvakat, hanem egy kisgyermeket temettek el.100 A 

lelőhely temetőként való értelmezését csak egy hitelesítő ásatás tudná 

                                                                                                                                                                     

hamvasztásos szláv temetkezési helyeitől (SZŐKE 1996, 112–113.). Véleménye szerint az alsórajki és 
zemplénagárdi temetők a szlávok északnyugati ágához tartoznak, a lelőhelyek párhuzamai a Keleti-
Alpok térségében keresendők: SZŐKE 1996, 122. 
93 PINTÉR-NAGY–WOLF 2017, 146. 
94 PINTÉR-NAGY–WOLF 147–148. 
95 RÉVÉSZ 1996, 10; KAZACSAYNÉ GNANDT 1955, 24–27. 
96 WOLF 1994, 127. 
97 A problémakör alapos körüljárása természetesen nem lehetséges a mai Magyarország határain belül 
maradva. A Felső-Tisza-vidék ukrajnai és romániai területén fekvő kora középkori településekről (és 
temetőkről) a következő fejezetben hosszabban lesz szó.  
98  A borsodi földvárban talált pithosszal párhuzamba állítva a nyírtassi edény kora Árpád-kori – 10. 
századi – keltezésére Wolf Mária hívta fel a figyelmet: WOLF 1996b, 243. 
99 A megtalálás körülményeiről folytatott levelezés: JAM Adattár 2002.305; további irodalom: 
NÉMETH 1975, 18; DIENES 1986; 82; DIENES 1996, 293. 
100 ERDÉLYI 2002, 75. 
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megnyugtatóan tisztázni.  

 

 

3.1.3. Települések 

A temetkezések vizsgálata által tehát nem jutunk közelebb a terület szláv 

lakosságának régészeti megismeréséhez. Némileg több szakirodalom áll azonban 

rendelkezésre a felső-Tisza-vidéki, szlávnak tartott településekről. 

 

3.1.3.1. Korai szláv horizont 

A Felső-Tisza-vidék magyarországi területén, ha elenyésző számban is, de 

megtalálhatók a „korai szláv”, azaz a 6. század vége–7. század második fele közé 

keltezhető időszakot képviselő települések, melyek a magyarországi és romániai 

szakirodalomban „Lázári-Piskolt/Lazuri-Pişcolt”-csoport néven ismertek.101 

A korai szláv települések széleskörű nemzetközi szakirodalmát jelen munka 

kereteiben nem célom ismertetni, mivel a jelzett időszak a disszertációmban vizsgált 

időrendi kereteken kívül esik. A lelőhelyek rendkívül szerény anyagi kultúrájára a 

kézzel formált, díszítetlen, nem túl igényes kidolgozású, hengeres szájkialakítású 

kerámiaedények szinte kizárólagos jelenléte jellemző (ez az ún. „prágai”- vagy 

„Prága-Korcsak”-típusú kerámia). A prágai típusú kerámia kutatásmódszertani 

alapjait Irina Ruszanova102 fektette le, a leletcsoport metrikus vizsgálatának 

kidolgozásával később Gabriel Fusek103 ért el új eredményeket. A magyarországi 

szakirodalomban a prágai típusú kerámia legteljesebb értékelését Vida Tivadar 

tollából olvashatjuk, aki a leletanyagot összegyűjtve arra a következtetésre jutott, 

hogy az edénycsoport hazai jelenléte nem minden esetben hozható kapcsolatba a 

szláv népcsoporttal.104  

Emellett a korai szláv lelőhelyek jellegzetes, gyakori leletei a jól-rosszul 

kiégetett, kis méretű agyagtömbök: az ún. „agyagkenyerek”, „agyagcipók” vagy 

nagyobb méretű „agyagkoloncok”, melyek gyakorlati vagy szakrális értelmezésével 

kapcsolatos vita a mai napig nem jutott nyugvópontra. A tárgytípus kutatásának 

aktuális állásáról Ioan Stanciu műveiből105 lehet részletesen tájékozódni.  

                                                           
101 Ezek alaposabb ismertetését ld. a következő fejezetben. 
102 RUSZANOVA 1973. 
103 FUSEK 1994. 
104 VIDA 1999, 148–149. 
105 A teljesség igénye nélkül: STANCIU 1998b; STANCIU 2011, 301–308. 
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A Felső-Tisza-vidék magyarországi területének első ismert korai szláv 

települését (Kisvárda–TV-torony) Istvánovits Eszter tárta fel és publikálta.106 Az 

utóbbi években a szóban forgó lelőhely kapcsán Samu Levente foglalkozott behatóan 

– széles nemzetközi kitekintéssel – a magyarországi korai szláv telephorizonttal,107 

szakdolgozata azonban kiadatlan maradt, röviden összefoglalt eredményeit 

mindössze egyetlen publikációban olvashatjuk.108 Nemrégiben Pintér-Nagy Katalin 

és Wolf Mária publikált korai szláv objektumokat a bodrogközi Pácin–Szenna-

dombról.109 

Kisvárda–TV-torony lelőhelyen 1992–1993-ban tárták fel a régió első ismert 

korai szláv településrészletét, Istvánovits Eszter vezetésével. A viszonylag kis 

felületre kiterjedő ásatás során három földbe mélyített padlójú házat bontottak ki, 

melyek alapterülete átlagosan 3,5×3,5 méter volt. Bejárat vagy oszlophelyek nyomai 

egyik házban sem kerültek elő. Egymáshoz hasonló szerkezetet mutatott a 3. és 4. 

ház, ÉÉNy-i sarkukban agyagkemence maradványait figyelték meg, padlójukon 

elszórva égett köveket, agyagrögöket, állatcsontokat találtak.110 A 6. sz. ház ÉK-i és 

ÉNy-i sarkaiban két kemencét, déli részén pedig egy tűzhely nyomait is meg tudták 

figyelni.111  

A településrészlet leletanyaga meglehetősen szegényes, jórészt kézzel formált 

prágai-típusú kerámiából áll. Az edényeken kívül nagy számban találtak 

agyagcipókat is, melyek a feltáró véleménye szerint kemence építőanyagaként 

funkcionálhattak.112  

Istvánovits Eszter értékelése szerint a Lázári-Piskolt csoport nem túl nagy számú 

szláv lakossága a korai avar korban erőszakos áttelepítés révén kerülhetett a területre, 

valószínűleg határvédő szerepet tölthettek be.113 Ez indokolhatja a települések 

viszonylag rövid ideig tartó fennállását is: a nyugat-Bug-vidéki anyaterületekkel 

(Ripnyev-csoport) való kapcsolat megszakadása után a leletanyag folyamatossága is 

megtörik a 7. század végére. Így véleménye szerint a 6–7. században a Felső-Tisza-

                                                           
106 ISTVÁNOVITS 2001. 
107 SAMU 2012. Köszönettel tartozom Samu Leventének, hogy szakdolgozata kéziratát 
rendelkezésemre bocsátotta. 
108 SAMU 2017. 
109 PINTÉR-NAGY–WOLF 2017; PINTÉR-NAGY 2018. 
110 ISTVÁNOVITS 2001, 167–171. 
111 ISTVÁNOVITS 2001, 174–175. 
112 ISTVÁNOVITS 2001, 178.  
113 ISTVÁNOVITS 2001, 178. 



26 
 

vidéken a szláv népesség elenyésző létszámban volt jelen, az avaroknak alávetett 

helyzetben.114  

Kisvárda–Aldi lelőhelyen 2008-ban végeztek feltárást a Jósa András Múzeum 

munkatársai. Itt újabb 13 korai szláv objektum került elő, melyek elhelyezkedésüknél 

fogva minden bizonnyal Kisvárda–TV-torony településéhez tartoztak. A 

telepjelenségek és a bennük feltárt leletanyag – ezek alapvetően nem különböznek 

Kisvárda–TV-toronytól – értékelését Samu Levente végezte el.115  

Szintén Samu Levente dolgozta fel a Sajószentpéter–Vasúti őrháztól 

északnyugatra elnevezésű lelőhelyen előkerült két, feltehetően korai szláv 

objektumot, melyek csekély számuk ellenére szerkezetileg és leletanyagukat tekintve 

is változatos képet mutatnak a kisvárdai lelőhelyhez képest. Az egyik sajószentpéteri, 

kérdéses funkciójú objektum (ház vagy gazdasági épület) feltehetően a földfelszínre 

épült. A telepjelenségek gazdag kerámiaanyagot tartalmaztak, melyben a fazekak 

mellett tál, bögre és fedő töredékei is megtalálhatók. Agyagcipók viszont nem 

kerültek elő.116 

Kis számú, szórvány, feltételezhetően a korai szlávokhoz sorolható 

kerámiaanyag és néhány agyagcipó került elő Garbolc–Meggyesi tanya és Tákos–

Tetemes-dűlő lelőhelyekről.117  

Samu Levente a fenti lelőhelyek kerámiaanyagát – beleértve Kisvárda–TV-

tornyot is –Magyarországon elsőként metrikus módszerrel dolgozta fel, azaz a tálak 

és fazekak aprolékosan kidolgozott numerikus jellemzőit matematikai képletek 

alkalmazásával próbálta meg értékelni és csoportosítani, kizárva (vagy legalábbis 

minimálisra csökkentve) ezáltal a szubjektív értékelés okozta esetleges tipológiai 

pontatlanságokat. Vizsgálata során arra a – talán nem is meglepő – következtetésre 

jutott, hogy a lelőhelyek kerámiaanyagának nagy része nem sorolható be az 

etalonnak tartott Ruszanova-féle tipológiai rendszerbe.118 A településrészletek 

feldolgozójuk szerint a 6. század végére–7. század első harmadára keltezhetők.119 

Pácin–Szenna-dombon 2007-ben Wolf Mária végzett feltárást, melynek során 

229 darab 6–9. századra keltezhető telepobjektum és 20 hamvasztásos sír került 

                                                           
114 ISTVÁNOVITS 2001, 180. 
115 SAMU 2012, 66–86, 111–116.  
116 SAMU 2012, 88–94, 103–111. 
117 SAMU 2012, 117–118. 
118 SAMU 2012, 118. 
119 SAMU 2012, 150. 
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napvilágra. A lelőhely feldolgozása és pontosabb periodizációja jelenleg folyamatban 

van. Pintér-Nagy Katalin a település 6–7. századi fázisából 9 házat közölt, 

melyekben kézzel formált fazekak mellett sütőtálak- és tepsik, illetve kis számban 

agyagcipók is előfordultak.120 A lakóépületek vélhetően boronaházak voltak.121  

A pácini település több szemponból is jelentős. Jelenlegi tudásunk szerint ez az 

egyetlen ismert bodrogközi korai szláv település.122 A lelőhely vélhetően egészen a 

9. századig kontinuus, ami szintén unikális jelenségnek számít.123 Mindemellett a 

sikerült megtalálni a hozzá tartozó temetőt is.  

 

3.1.3.2. A 8–9. századi „szláv” települések 

Mivel a szakirodalom áttekintése során azt tapasztaltam, hogy a régió feltárt 

kora középkori településeienk etnikumhoz való kötését nagyban meghatározza 

feltárójuk/közreadójuk szubjektív benyomása, a következőkben a felső-Tisza-vidéki, 

szlávnak meghatározott telepeket publikálóik szerint csoportosítva mutatom be. 

A régió szláv leletanyagával intenzíven foglalkozó szerzőpáros, Erdélyi István 

és Szimonova Eugénia Panyoláról124 és Gergelyiugornyáról125 publikált 9–11. 

századra datált telepeket. Utóbbi kutató Északkelet-Magyarország szláv 

településeiről alkotott véleményét nemrég orosz nyelvű monográfia formájában 

közzétette, ebben – sajnos csak szűkszavúan – öt további felső-Tisza-vidéki kis 

felületű telepásatásról is beszámol (Tákos–Simontag, Kisvarsány–Papoké, Oros,126 

Vámosatya–Kerekhomok, Gergelyiugornya–Ócskafalu).127 

                                                           
120 PINTÉR-NAGY 2018, 494–495. 
121 PINTÉR-NAGY 2018, 496. 
122 PINTÉR-NAGY–WOLF, 149. 
123 PINTÉR-NAGY–WOLF 2017, 149–150. 
124 Panyola határában Erdélyi István és Szimonova Eugénia 1991 és 1996 között vezetett ásatást. Az 
feltárás során 9 ház és több gödör maradványait tárták fel, valamint egy árokrendszer nyomait is 
sikerült megtalálniuk. A település kerámiaanyagában egyaránt ismertek korongolatlan, lassúkorongon 
készült és gyorskorongolt töredékek. A kézzel formált, többnyire díszítetlen vagy ujjbenyomkodott 
peremű fazekak mellett sütőtálak és sütőtepsik is előkerültek. A lassúkorongolt fazekak díszítése főleg 
egyenes és hullámvonal, illetve ezek kötegei, de csigavonal is előfordult. A településen kaolinos, fehér 
kerámiát is találtak. Összefoglalások: ERDÉLYI–SZIMONOVA 1993; ERDÉLYI 1996. 
125 A két kutató 1965 és 1968 között vezetett ásatást Gergelyiugornyán, melynek során 18 ház és több 
gödör került napvilágra. A lelőhely korongolt kerámiáját leginkább a fazekak képviselik, ezek lassú- 
és gyorskorongon készült példányait egyaránt megtalálták. Díszítőmotívumaik főleg egyenes és 
hullámvonalkötegek, emellett előfordult beszurkodás a fazekak vállrészén, valamint bekarcolt 
csigavonal is. Összefoglalások: ERDÉLYI–SZIMONOVA 1978; ERDÉLYI–SZIMONOVA 1985; 
ERDÉLYI–SZIMONOVA 1987.  
126 A lelőhelyről sem a Régészeti Füzetekben, sem JAM adattárában sem találtam információt. 
127 SZIMONOVA 2008, 14–19. 
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Erdélyi István és Szimonova Eugénia véleménye szerint a fent felsorolt 

települések (és emellett több, a monográfiában szereplő, terepbejárás útján 

azonosított lelőhely)128 egyértelműen szlávokhoz, méghozzá fehér horvátokhoz 

köthetők.129 Érveik között egyaránt szerepelnek települési objektumokkal és 

kerámiával kapcsolatos megfigyelések, és ezek mindegyike ugyanazon a módszeren 

alapul: a közép- és kelet-európai, szlávok által lakott területekkel való összevetésen. 

Az objektumok esetében szláv etnikumjelzőnek tekintik a hosszúkás alaprajzú 

boronaházakat és kőkemencéket, illetve Szimonova monográfiájában már az 

agyagkemencéket is ebbe a kategóriába sorolja. A keskeny boronaházak 

előfordulásáról nem közölnek pontosabb adatokat, csak azt emelik ki, hogy Kelet-

Európában jóval ritkábbak, mint a négyzetes alaprajzú háztípus.130 Ennél gyakoribb a 

kőkemencék előfordulása, az ásatók szép számmal hoznak fel rá példákat a mai 

Románia, valamint az egykori Csehszlovákia és Szovjetunió területéről.131 

Szimonova művében összegyűjtötte a közép-kelet-európai agyagkemencéket, 

melyekről térképet is közöl.132 Megemlíti, hogy ezeket már az ókori 

Mezopotámiában is használták, majd a Kárpát-medencében a római korban tűnt fel 

és a 20. századig használatban maradt,133 szláv etnikumjelző mivoltát azonban végső 

soron nem vonja kétségbe, habár ellenvéleményeket is ismertet.134 

A kerámia esetében a szerzők gyakorlatilag minden vizsgálható elemet szláv 

etnikumjelzőnek tekintenek, mivel „a jelzett kerámia együttesek az alapvető 

edényformák, valamint a technológia és a díszítmények alapján semmiben sem 

különböznek a jól keltezett külföldi szláv településekétől.”135 Ennél részletesebben 

értekeznek a kézzel formált sütőtálakról és sütőtepsikről, melyeknek gazdag közép-

kelet-európai analógiáit vonultatják fel.136 Szimonova monográfiájában ugyan több 

helyen is hangsúlyozza, hogy ilyenek Eurázsiában már jóval időszámításunk kezdete 

előtt is használatosak voltak, illetve a Kárpát-medencében a római kor óta ismertek, 

                                                           
128 Ezek: Barabás, Vámosatya–Hosszúhomok, Márokpapi–Micköz, Csaroda, Újkenéz I–II., Vitka, Ilk, 
Aranyosapáti–Ördöngösdomb: SZIMONOVA 2008, 14–19.  
129 ERDÉLYI 1996, 10; SZIMONOVA 2008, 60–61.  
130 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1985, 383–384; ERDÉLYI–SZIMONOVA 1987, 292–293. 
131 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1985, 384–385.  
132 SZIMONOVA 2008, 138–139.  
133 SZIMONOVA 2008, 46–50. 
134 SZIMONOVA 2008, 50. 
135 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1993, 128. Érdemes hozzátenni: a magyarországi nem szláv települések 
kerámiaanyagától sem.  
136 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1985, 387–388; SZIMONOVA 2008, 29–39. 
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mégis a szlávokkal hozza őket összefüggésbe.137 Ezen kívül kiemelik még a kézzel 

formált, kihajló, ujjbenyomkodással díszített peremű fazekak meglétét, melyek 

szerintük kelet-európai párhuzamaik alapján egyértelműen a szláv etnikumhoz 

köthetők.138 Még Szimonova is elismeri azonban, hogy a korai fehér kerámia 

készítése elsősorban a környéken megtalálható kaolin használatával áll 

összefüggésben, így etnikum meghatározására nem használható.139 Később annyiban 

módosítja a véleményét, hogy e kerámiatípus használatát bizánci előzményekkel 

hozza összefüggésbe.140  

A fentieken kívül a szerzők a helynevek etimológiáját és a Csörsz-árkon kívül 

eső területek késő avarokhoz köthető leletanyagának hiányát használják fel a felső-

Tisza-vidéki kora középkori szlávság létének alátámasztására. A mátészalkai és 

záhonyi szíjvégeket először a 9. századi bolgár jelenléttel magyarázzák,141 majd 

Szimonova később elveti ezt, de továbbra sem tartja valószínűnek a két szíjvég avar 

eredetét.142  

A fenti szerzőpárosénál jóval árnyaltabb véleményt fogalmaz meg Wolf Mária a 

zemplénagárdi temető, valamint két, Karos határában feltárt településrészlet, Karos–

Mókahomok143 és Karos–Tobolyka144 kapcsán. Habár mindkét település 

kerámiaanyagát a karosi II. számú honfoglaló temetőével állítja párhuzamba, végül, 

bizonytalanul ugyan, de szláv népességhez köti őket. Értékelése szerint a „Felső-

Tisza-vidék számos pontjáról ismerünk a [ti. szláv – T. M.] temetőkből előkerült 

kerámiával jellemezhető településeket. Ezek némelyikében, Gergelyiugornyán, 

Szomotorban (Somotor), Karos-Mókahomokon, Karos-Tobolykán régészeti ásatás is 
                                                           
137 SZIMONOVA 2008, 31, 38. 
138 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1993, 129. 
139 SZIMONOVA 1996, 38. 
140 SZIMONOVA 2008, 45. 
141 ERDÉLYI–SZIMONOVA 1987, 291–292. 
142 SZIMONOVA 2008, 60. 
143 Karos–Mókahomokon 1989–90-ben végeztek szondázó ásatást Wolf Mária vezetésével, ekkor egy 
4 kemencéből álló kemencebokrot, valamint látszólag rendszertelenül elhelyezkedő kisebb-nagyobb 
cölöplyukakat és letaposott felületeket tártak fel. Az ásató ezeket felszínen álló építmények 
nyomaiként határozza meg. Az előkerült kerámiaanyag korongolatlan és korongolt fazekak töredékeit 
egyaránt tartalmazta, valamint egy kézzel formált sütőtepsi darabjait is megtalálták. Wolf Mária a 
korong nélkül készített, egyenes és hullámvonalköteges díszű fazekak párhuzamait többek között 
Gergelyiugornyáról említi, a korongolt fazekak analógiáit pedig a karosi II. temetőben véli megtalálni. 
A településrészletet ezért a 9–10. századra keltezi: WOLF 1991, 583–585. 
144 Karos–Tobolyka-dűlőn először 1965-ben Erdélyi István végzett leletmentő feltárást, melyet Wolf 
Mária 1990-ben hitelesített. Ekkor 8 ház, több gödör és 12 szabadban álló kemence maradványait 
sikerült megfigyelni, melyeket a 10. századra keltezett. A feltáró a lelőhely kerámiaanyagát a karosi 
II. számú honfoglalás kori temető edényeivel állítja párhuzamba: WOLF 1991, 586. 
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folyt, amely a telepek 9. századi létét valószínűsítette. E helyütt mégsem foglalkozunk 

velük, hiszen a telepekről előkerülő leletek alapján nehéz a népesség etnikumára 

következtetni.”145 Majd pedig közvetlenül ezután így zárja mondandóját: „A 

fentiekből világosan látszik, hogy a Felső-Tisza-vidéken mind erőteljesebben 

kirajzolódik egy szláv népesség régészeti emlékanyaga.”146  

Emellett érvelésében szerepet játszanak a szláv etimológiájú helynevek, illetve 

az a feltételezés, hogy „a Felső-Tisza-vidéken igen nagy számban vannak a gazdag 

honfoglalás kori temetők. A 10-11. századi köznépet illetően azonban igen gyér 

adatokkal rendelkezünk. Lehetséges-e, hogy e köznép egy része a halomsírokba 

temetkező szlávság volt?”147 

Wolf Mária 2008-ban elkészült doktori disszertációjában is fenntartja 

véleményét a terület avar kori szláv lakosságával kapcsolatban, kevés bizonyító erőt 

tulajdonítva a helyneveknek, továbbá a szláv alaplakosság a honfoglalás koráig való 

továbbélését sem tartja alátámaszthatónak.148  

Herold Hajnalka 2006-ban megjelent monografikus igényű feldolgozásában a 

magyarországi kora középkori kerámiaanyag regionális összefüggéseit próbálta 

felderíteni, amihez a feljebb már ismertetett két felső-Tisza-vidéki lelőhelyet – 

Zemplénagárd és Karos–Mókahomok – is felhasznált. Feldolgozási módszertana a 

már ismertetett örménykúti lelőhely kiértékelésekor megismert alapokon nyugszik.  

A szerző e két település – kerámiatechnológiai csoportokon alapuló – relatív 

kronológiai fázisait egymással összehasonlítva próbált meg abszolút kronológiát 

kialakítani. A keltezés felső időhatárát a karos–eperjesszögi temető edényeivel való 

összehasonlítás adta. Karos honfoglaló temetőjében ugyanis mind 

anyagösszetételüket, mind kiégetésüket tekintve jobb minőségű fazekak találhatók, 

mint Zemplénagárdon vagy Karos–Mókahomokon. Ez Herold értelmezése szerint 

mindenképpen kronológiai különbséget jelent, tehát a tárgyalt két lelőhelyet a 

magyar honfoglalás elé keltezi.149 Datálása alsó időhatárát a mindkét lelőhelyen 

megtalálható kézzel formált kerámia jelenléte szabja meg, amelyet a 7. század 

végétől a 8. század végéig terjedő időszakban a lassúkorongolt kerámia vált fel.150  

                                                           
145 WOLF 1994, 126.  
146 WOLF 1994, 126. 
147 WOLF 1994, 127. 
148 WOLF 2008, 5. 
149 HEROLD 2006, 73.  
150 HEROLD 2006, 71. 



31 
 

Ezután következzenek a köztes időszakok: Mivel a karos–mókahomoki első 

fázisban kézzel formált kerámia is előfordul, ezért Herold azt a 7. századra keltezi. 

Zemplénagárd első és második fázisa nagy hasonlóságot mutat Karos–Mókahomok 

harmadik fázisával, míg Zemplénagárd harmadik fázisa a mókahomokinál nagyobb 

számban meglevő oxidált égetésű kerámia miatt részben a 10. századra is keltezhető. 

Ebből visszakövetkeztetve Zemplénagárd első két és Mókahomok harmadik fázisát a 

9. századra helyezi, és így kizárásos alapon Mókahomok második fázisa csakis a 8. 

század lehet. A zemplénagárdi lelőhely szinte mindegyik, e rendszer szerint 9–10. 

századra keltezhető objektumában meglévő kézzel formált kerámia jelenlétét a 

lelőhelyen egy általa „virtuálisnak” nevezett 6–7. századi fázis feltételezésével 

magyarázza.151 Így végső soron arra a következtetésre jut, hogy e két településen, 

illetve két délnyugat-magyarországi lelőhellyel való összevetésük alapján az egész 

Kárpát-medencében hasonló időszakokban hasonló keretek között folyt a 

kerámiakészítés.152  

Regionális vizsgálatra való törekvés szempontjából Herold lelőhelyválasztásai 

nem tekinthetők szerencsésnek. A feldolgozott leletanyag ugyanis kis mennyiségű, 

ráadásul a telepjelenségek értelmezése is mindkét esetben kérdéses (Zemplénagárd: 

temető vagy telep,153 Karos–Mókahomok: letaposott felületek rendszertelen 

karólyukakkal). Herold azonban munkájában szigorúan a kerámia elemzésére 

szorítkozott, a telepjelenségeket csak a legszükségesebb mértékben vonta be 

vizsgálataiba. A leletanyag történeti vagy etnikus hátterével, illetve azzal, hogy 

milyen adalékokkal szolgálhat ez a korszak kutatása számára, egyáltalán nem 

foglalkozott. 

 

 

                                                           
151 „Das Vorkommen der handgeformten Keramik (inklusive die Backteller) und der langsam 
gedrehten, mit schwarzen Steinchen gemagerten Keramik mit Tonüberzug scheint im Vergleich zu den 
Verhältnissen der gemischt gebrannten und oxidierend gebrannten sandgemagerten Keramik eher 
zufällig zu sein. Eine mögliche Interpretation dafür könnte sein, daß diese Keramiktypen 
Hinterlassenschaft einer früheren Periode sind, und in Objekte gelangten, die sich in der Umgebung 
von Objekten aus dieser früheren Periode befanden. Außer Objekt 6 wurden kieine Objekte dieser 
”virtuellen” früheren Phase gefunden. Es ist nicht unmöglich, daß ein Teil der Kleinfunde zu dieser 
Phase gehören.” HEROLD 2006, 35. (Magyar kivonata: HEROLD 2006, 73. A 6–7. századi 
horizonthoz ld. HEROLD 2006, 24.)  
152 HEROLD 2006, 66–67, 71. E megállapítás körkörös érvelésen alapul, ezért helyessége kétségbe 
vonható.  
153 Herold Hajnalka a lelőhelyet nehezen értelmezhető települési objektumok összességeként értékeli, 
ezért 36 feltárt gödörről beszél: HEROLD 2006, 30. 
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3.2. Avarok 

Kereken 60 éve, 1958-ban született meg a nyíregyházi Jósa András Múzeum 

első évkönyve, benne Csallány Dezső mai napig alapműnek számító szintézisével 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar kori leleteiről.154 A szerző a megye területéről 

54 avar korra datálható lelőhelyet sorolt fel, melyek közül azonban mindössze 3 

temető (Tiszavasvári–Koldusdomb, Tiszabercel–Vékás-dűlő, Bashalom–

Csengőspart) 31 sírját tekinti hitelesen feltártnak.155 Ezen kívül további 10 temető 

leletkörülményeiről tudott több-kevesebb információt összegyűjteni, a fennmaradó 

41 lelőhely – vélhetően szintén temetők – anyaga szórványnak tekinthető.  

Az 1980-as években Lőrinczy Gábor leletmentő ásatásainak köszönhetően a 

megyében számottevően megnőtt az avar temetkezési helyek száma, emellett szintén 

neki köszönhető ezek további szisztematikus gyűjtése és publikálásuk 

szorgalmazása.156 Az 1990-es években feltárt avar lelőhelyek nagy részét Istvánovits 

Eszter jegyzi. Erre az időszakra esett a nagyberuházásokat megelőző ásatások 

időszakának kezdete, ami többek között magával hozta az elsősorban késő avar korra 

keltezhető települések tömeges napvilágra kerülését Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében. A területen kutatott avar kori lelőhelyek között a települések mennyisége 

mostanra már a temetők kétszeresét is meghaladja – természetesen mindez szinte 

kizárólag részleges feltárások formájában.  

A megye avar kori településtörténetét Bóna István két ízben is igyekezett 

felvázolni. Véleménye szerint avar jelenléttel a 7. század elejétől számolhatunk a 

térségben. Szerinte az időszakban két gócpont létezett a területen: Tiszavasvári és 

Nyíregyháza.157 Bóna István szintézisében csak a megye avar kori temetőanyagára 

tudott támaszkodni, hiszen hozzájuk köthető településeket az utóbbi évekig nem 

publikáltak a térségből (az ADAM-ban is csak egy tévesen településnek 

meghatározott lelőhely szerepel).158 Ez a tendencia lassan megdőlni látszik: 2012-

ben és 2017-ben Bajkai Rozália publikált két településrészletet – Pócspetri–Nyírjes, 

Felső-erdőszél;159 Kántorjánosi–Homoki-dűlő Ny-i pereme160 –, melyek az M3 

                                                           
154 CSALLÁNY 1960. 
155 CSALLÁNY 1960, 60–61. 
156 LŐRINCZY 2001; LŐRINCZY–RÁCZ 2014; ISTVÁNOVITS–LŐRINCZY 2018. 
157 BÓNA 1993, 116–117. 
158 Ez a következő: Nyíregyháza–Damjanich utca, ahol egyedül egy korongolatlan edény töredékeit 
találták. ADAM 2002, 525. A lelőhely meghatározásának kritikája: LŐRINCZY 2001, 189. 
159 A lelőhelyen 2010–2011-ben végeztek feltárást, ahol 16 avar kori objektum – közülük 6 ház – 
került napvilágra. A kerámiaanyag döntő többsége lassúkorongolt fazék, emellett néhány sütőharang 
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autópálya megelőző feltárása során kerültek elő. Szintén e munkálatokhoz köthető 

Nagykálló–Harangod161 késő avar településrészletének napvilágra kerülése, melyet 

Gergely Katalin közölt 2017-ben. 2016-ban megjelent tanulmányomban rövid 

értékelést adtam a Kisvárda–Kiskert-dűlőn162 és Nyírtass–Csárda-laposon163 feltárt 

késő avar településrészletről, valamit e disszertációban feldolgozott nyíregyháza–

rozsrétszőlői telep avar kori fázisáról. 

Egészen a legutóbbi időkig a régió avar településterületének keleti határát a 

Csörsz-árok ma már nem látható, csak sejthető legkülső keleti vonalában határozták 

meg, amely Nagyhalász–Kemecse–Napkor–Nagykálló–Nyírábrány települések 

mentén húzódhatott.164 Ettől északra és keletre ugyanis az utóbbi évtizedben 

megkezdődött nagyberuházásokig nem került elő számottevő avar leletanyag.165 Ezt 

az állapotot többé-kevésbé rögzíti Lőrinczy Gábor 2001-ben íródott tanulmánya,166 

illetve Szentpéteri József 2002-ben megjelent, de már 1993-ban lezárt gyűjtése is, 59 

lelőhellyel.167 A Csörsz-árok avar kori településekkel való kapcsolatát 2003-ban a 

rétközi leletek kapcsán Istvánovits Eszter is megerősítette, az itt regisztrált 15 avar 

kori temető és 13 település mindegyike ezen belül helyezkedik el.168 Az új feltárások 

és gyűjtések alapján azonban a Csörsz-árok településszervező volta egyértelműen 

megdőlni látszik (lásd lentebb). 

 

                                                                                                                                                                     

érdemel említést. A szerző szerint a településrészlet a 8–9. századra datálható: BAJKAI 2012b, 412–
418. 
160 Szintén 2010–2011-ben 4 avar kori ház került elő a kántorjánosi lelőhelyről. Az objektumokban 
talált edények szinte kizárólag kézzel formáltak, a szerző techológiai és formai párhuzamaik alapján a 
7. századra keltezi őket. A szlávokhoz való kötésüket nem tartja valószínűnek: BAJKAI 2012b, 407–
412. 
161 Nagykálló–Harangodon 10 késő avar kori ház került napvilágra, közülök Gergely Katalin az O530. 
számú boronaház szerkezetének rekonstrukciós lehetőségeit ismertette: GERGELY 2017. 
162 Kisvárdán 2011-ben Jakab Attila végzett kis felületű tervásatást, amely 8 késő avar kori gödröt 
eredményezett. A leletanyag: kevés lassúkorongolt kerámia, kézzel formált sütőharang töredéke és 
egy öntött bronz, laposindával díszített kisszíjvég: TAKÁCS M. 2016, 47–49. 
163 A lelőhelyen 2010–2011-ben Jakab Attila 35 késő avar kori telepjelenséget tárt fel, melyek nagy 
része gödör, emellett előkerült még 1 ház, 2 külső kemence, illetve 4 kút. Az objektumok kevés, 
lassúkorongolt kerámiaanyagot, illetve egy esetben kézzel formált sütőharangtöredéket tartalmaztak. 
Két unikális, virágcserép alakú tál töredékei is előkerültek: TAKÁCS M. 2016, 50–52. 
164 ISTVÁNOVITS 2003, 249. 
165 Illetve amennyiben mégis találtak avar kori leleteket, azokat automatikusan szlávnak határozták 
meg. Jó példa erre a záhonyi bronz és a mátészalkai arany késő avar szíjvégek esete. A részletekről és 
értékelésükről: ISTVÁNOVITS 2003, 253–254. 
166 LŐRINCZY 2001. 
167 Ld. az ADAM térképmellékleteit. 
168 ISTVÁNOVITS 2003, 249–254.  
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3.2.1. Szabolcs-Szatmár Bereg megye késő avar kori lelőhelyeinek katalógusa  

Az alábbiakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye késő avar korra keltezhető, 

régészetileg kutatott169 lelőhelyeinek gyűjtését adom közre. Az általam választott 

kronológiai keret meghatározása során a következő szempontokat vettem 

figyelembe: 1. a megye korai/közép avar kori leletanyaga a késő avar korinál 

alaposabban kutatott és publikált, illetve közreadása jelenleg is folyamatban van,170 

2. az utóbbi évtizedekben elsősorban a késő avar korra keltezhető lelőhelyek 

mennyisége növekedett meg számottevően, így azok mielőbbi bemutatása 

szükségszerűvé vált. 

Az összegyűjtött lelőhelyek adatainak pontos kiértékelése jelenleg még nem 

végezhető el, mivel a leletanyag átnézése és feldolgozása a legtöbb esetben nem 

történt meg. Gyűjtésem során elsősorban a Régészeti Füzetek és a Régészeti 

Kutatások Magyarországon köteteiből, valamint a Jósa András Múzeum adattárában 

található feltárási dokumentációkból nyerhető információkat vettem alapul, emellett 

sok esetben hagyatkoztam a JAM Régészeti Osztálya dolgozóinak segítségére, illetve 

az elmúlt években általam végzett terepi és raktári munka tapasztalataira.  

A katalógus a következő adatokat tartalmazza: a lelőhely neve, típusa (település 

vagy temető, esetleg mindkettő), datálása, a feltárás éve, a feltárók neve, a feltárt 

terület nagysága és – amennyiben lehetséges – az ott talált objektumok 

számszerűsített bemutatása, szakirodalmi hivatkozások, adattári szám, illetve 

további, a feltárt anyagra vagy annak leletkörülményeire vonatkozó, lényegesnek 

tartott megjegyzések. Mivel a lelőhelyek egy részének dokumentációja feldolgozás 

alatt van, több esetben nem sikerült minden adatot megtalálnom. A keltezés 

megadása során egységesen a „késő avar kor” kifejezést használom, tekintettel arra, 

hogy a legtöbb lelőhely datálásának pontosítása a 7. század vége és a 9. század 

között nem lehetséges. (Amennyiben igen, azt külön jelzem.)  

A katalógusba felvett 64 lelőhelyet betűrend szerinti sorrendben adom közre (ld.: 

1. térkép): 

                                                           
169 Nem vettem fel a listámra a terepbejárások során esetleg azonosított, de feltáratlan lelőhelyeket, 
továbbá azokat sem, ahol a vizsgálandó korszakot csak szórványleletek képviselik. Ezért például a 
záhonyi és mátészalkai szíjvégek nem szerepelnek a katalógusban. 
170 A területtel foglalkozó szakirodalom a rendelkezésre álló leletanyag fényében érthetően az avar kor 
korai időszakára fókuszál, ld. a teljesség igénye nélkül: CSALLÁNY 1960; BÓNA 1986; BÓNA 

1993; ISTVÁNOVITS–LŐRINCZY 2018; LŐRINCZY 2001; LŐRINCZY–RÁCZ 2014. A megye 
korai avar kori településtörténetére vonatkoztathatóan az ADAM adatai a mai napig többé-kevésbé 
relevánsnak tekinthetők, ami a késő avar korról már nem mondható el. 
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1. Apagy–Zsombékos főfolyástól K-re (Magyar-román gázvezeték, 10. lh.) 
A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2012 
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: 1095 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma: 41 (ebből 1 késő avar kori)  
Objektumok típusa: késő avar kor: 1 árok 
Megjegyzés: Az objektumok jó részének keltezése bizonytalan. A lelőhely 
Napkor–Zsombékos főfolyástól Ny-ra (Magyar-román gázvezeték, 9. lh.) 
lelőhelyhez – település és temető – tartozik.  
Adattári szám: JAM 2014.38. 

  
2. Barabás–Beregszászi Ferenc kertje 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1991 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter  
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor  
Objektumok száma és típusa: 5 késő avar kori gödör 
Megjegyzés: Nagy mennyiségű kő és vassalak került elő. 
Irodalom: RégFüz I. 45:1991 (1993), 49, 70. lh.; SZIMONOVA 2009, 14.  
Adattári szám: JAM 93.51. 

 
3. Csengersima, Határátkelő  

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1998–1999  
A feltáró(k) neve: Almássy Katalin, Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: kb. 5 ha 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma: ismeretlen (több mint 200 db) 
Objektumok típusa: késő avar kor: kevés ház és gödör 
Irodalom: RKM 1999 (2002), 139, 59. lh.; RKM 2000 (2003), 191–192, 80. 
lh.  
Adattári szám: JAM 98.9.; 99.22. 

 
4. Gergelyiugornya–Makócsa (Vásárosnamény–Gergelyiugornya) 

A lelőhely típusa: településrészlet  
A feltárás éve: 1965–1967 
A feltáró(k) neve: Erdélyi István 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
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Objektumok száma és típusa: 18 objektum (ebből 9 ház)  
Megjegyzés: A feltáró a 9–10. századra keltezi és szlávnak határozza meg a 
lelőhelyet. 
Irodalom: RégFüz I. 19:1965 (1966), 45, 62. lh.; RégFüz I. 20:1966 (1967), 
64, 88. lh.; RégFüz I. 21:1967 (1968), 47, 61. lh.; ERDÉLYI–
SZIMONOVA 1978; ERDÉLYI–SZIMONOVA 1985; ERDÉLYI–
SZIMONOVA 1987; SZIMONOVA 2009, 14. 
Adattári szám: - 

 
5. Gergelyiugornya–Ócskafalu 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1967  
A feltáró(k) neve: Németh Péter 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 2 ház  
Megjegyzés: A feltáró a honfoglalás korára keltezi a lelőhelyet. 
Irodalom: RégFüz I. 21:1967 (1968), 47, 61. lh.; NÉMETH 1993, 154; 
SZIMONOVA 2009, 14.  
Adattári szám: JAM 2002.351. 

 
6. Hetefejércse–Pallosor-dűlő (Beregi tározó) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013 
A feltáró(k) neve: Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen (egy szondázó árok) 
Keltezés: őskor, vaskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 21 telepobjektum (ebből 1 késő avar kori 
gödör) 
Adattári szám: - 

 
7. Kállósemjén–Máté-tag Kelet (M3 193. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet és 1 sír 
A feltárás éve: 2010–2011 
A feltáró(k) neve: Berecz Barbara (MNM KÖSZ)  
A feltárt terület nagysága: 18 210 m2 
Keltezés: őskor, avar kor második fele 
Objektumok száma: 46 (ebből 18 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 12 ház, 2 árokszakasz, 3 gödör, 1 sír  
Megjegyzés: A sír ÉNy–DK-i tájolású, melléklete 1 vaskés. A lelőhely 
Kállósemjén–Máté-tag Nyugat, M3 194. lelőhely folytatása, illetve 
Kállósemjén–Újszőlőskert M3 195. lelőhely 7 késő avar sírjával is egy 
lelőhelyet alkot. 
Irodalom: LUKÁCS é.n. 
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Adattári szám: JAM 2012.110.  
  
8. Kállósemjén–Máté-tag Nyugat (M3 194. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet és temető 
A feltárás éve: 2010–2011 
A feltáró(k) neve: Berecz Barbara – Lukács József (MNM KÖSZ)  
A feltárt terület nagysága: 14 533 m2 
Keltezés: őskor, avar kor második fele 
Objektumok száma: 235 objektum (ebből mindössze 6 objektum őskori)  
Objektumok típusa: 170 sírgödör (de csak 140 váz), 65 telepobjektum (ebből 
59 késő avar kori) 
Megjegyzés: Kállósemjén–Máté-tag Kelet, M3 193. lelőhelyével, illetve 
Kállósemjén–Újszőlőskert M3 195. lelőhely 7 késő avar sírjával alkot egy 
lelőhelyet. A 8 sírsoros temető teljesen feltárt, árokrendszerrel határolt. 
Szórthamvas sír is előkerült. Öntött bronz övgarnitúrák mellett 2 
szablya/egyélű kard is napvilágot látott. A telepjelenségek közül 
kiemelkedik egy avar kori (!) „nyeles ház”. 
Irodalom: LUKÁCS é.n. 
Adattári szám: JAM 2013.37. 

  
9. Kállósemjén–Sík-dűlő (MOL 18. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2008 
A feltáró(k) neve: L. Nagy Márta 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma: 42 (nagyrészt késő avar kor) 
Objektumok típusa: gödör 
Irodalom: RKM 2008 (2009), 205, 181. lh. 
Adattári szám: JAM 2009.233.  

 
10. Kállósemjén–Újszőlőskert, Sándor-tanya (M3 195. lh.)  

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Váczi Gábor (ELTE) 
A feltárt terület nagysága: 22 363 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor, korai Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 164 (ebből 10 késő avar sír) 
Megjegyzés: A sírok ÉNy–DK-i tájolásúak. Indadíszes övgarnitúra is 
előkerült. A temető a nyomvonalon kívül is folytatódik. 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 250–251, 224. lh.; LUKÁCS é.n.  
Adattári szám: JAM 2011.150. 
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11. Kálmánháza–Nagy-lapos, Magyar-tanyától Ny-ra (M3 166/a. lh.) 
A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2005 
A feltáró(k) neve: Almássy Katalin 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 1 gödör 
Megjegyzés: Betöltéséből egy korongolatlan bogrács pereme került elő. 
Irodalom: RKM 2005 (2006), 259–260, 210. lh.  
Adattári szám: - 

 
12. Kántorjánosi–Homoki-dűlő Ny-i pereme (M3 52–52d. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Szabó Ádám – Szenthe Gergely (MNM) 
A feltárt terület nagysága: 44 822 m2 
Keltezés: őskor, császárkor, 7. század, újkor 
Objektumok száma és típusa: 255 (ebből 4 darab VII. századi ház) 
Megjegyzés: Kizárólag kézzel formált kerámia került elő. 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 251–252, 226. lh.; LUKÁCS é.n., BAJKAI 
2012.; BAJKAI 2017.  
Adattári szám: JAM 2012.7. 

 
13. Kántorjánosi–Sertés-legelő (Magyar-román gázvezeték 21. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013 
A feltáró(k) neve: Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma: 63 (ebből 2 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 1 ház és 1 kemence 
Megjegyzés: A lelőhelyen 6 Árpád-kori objektumot is feltártak. 
Adattári szám: JAM 2014.49. 

 
14. Kemecse, Sarvay-tag 

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1905, 1986  
A feltáró(k) neve: Jósa András, Lőrinczy Gábor 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 15 sír 
Megjegyzés: A temetőben öntött bronz griffes-indás szíjvéget is találtak. 
1986-ban Lőrinczy Gábor vezetett kisebb feltárást a területen, de csak 
őskori és Árpád-kori telepjelenségeket tárt fel. 
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Irodalom: CSALLÁNY 1960, 42–43; RégFüz I. 40:1986 (1987), 16, 26/1. 
lh.; ISTVÁNOVITS 2003, 130–133; ADAM 2002, 189.  
Adattári szám: JAM 2002.199. 

  
15. Kisléta, Kis-lapos É-i rész (MOL 22. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2008 
A feltáró(k) neve: L. Nagy Márta 
A feltárt terület nagysága: 800 m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 5 (1 ház, 2 gödör, 2 árokszakasz) 
Irodalom: RKM 2008 (2009), 215, 203. lh.  
Adattári szám: JAM 2010.2. 

 
16. Kisvarsány–Körtélyes 

A lelőhely típusa: településrészlet  
A feltárás éve: 1993 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 9 objektum, közülük mindössze egyetlen késő 
avar korra keltezhető ház. 
Irodalom: RégFüz I. 47:1993 (1996), 66, 97. lh. 
Adattári szám: JAM 93.42. 

 
17. Kisvárda–Kiskert-dűlő (TV toronytól É-ra) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2011 
A feltáró(k) neve: Jakab Attila 
A feltárt terület nagysága: kb. 1000 m2 
Keltezés őskor, késő avar kor, újkor 
Objektumok száma: 10 (ebből 8 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 7 gödör és 1 árokszakasz 
Megjegyzés: Tervásatás. A dombhátról 2008-ban, fémdetektoros vizsgálat 
során késő avar laposindás kisszíjvég került elő.  
Irodalom: RKM 2008 (2009), 216, 209. lh.; TAKÁCS M. 2016. 
Adattári szám: JAM 2008.11., 2009.34., 2014.3.  

 
18. Máriapócs–Pócs-Pap-dűlő K-i rész (MOL 23. lh.) 

A lelőhely típusa: 2 temető- és 1 településrészlet 
A feltárás éve: 2008 
A feltáró(k) neve: Jakab Attila 
A feltárt terület nagysága: 1305 m2 
Keltezés: közép- és késő avar kor  
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Objektumok száma és típusa: 75 (43 sír és 32 telepobjektum)  
Megjegyzés: Az I. (K-i) és a II. (Ny-i) temető egymástól kb. 30 méter 
távolságban helyezkedik el. Az I. temető sírjai (22 db) megközelítőleg É–D-
i, a II. temető sírjai (21 db) pedig Ny–K-i tájolásúak. A két temető sírsorai 
láthatóan egymás felé futnak, azonban – mivel mindkettő kifut a 
szelvényből – egymáshoz való viszonyuk meghatározásához további 
kutatások szükségesek. Mindkét temetőrész sírjai szegényes 
mellékletanyagot (ugyanakkor sok állatcsontot) tartalmaznak. Az I. temető 
49. sz. sírjából egy szokatlanul nagyméretű (3,2 cm széles), öntött bronz 
csillagcsüngős fülbevaló került elő.  
Irodalom: RKM 2008 (2009), 229, 245. lh.  
Adattári szám: JAM 2010.3. 

 
19. Mátészalka–Fellegvár (zsidó temető)  

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013, 2015 
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: kb. 500 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor, Árpád-kor, újkor 
Objektumok száma: 62 
Objektumok típusa: 17 Árpád-kori sír, illetve néhány késő avar kori és 
Árpád-kori telepobjektum 
Megjegyzés: Tervásatás. Az egyik objektumban sütőtál töredékei kerültek 
elő. 
Adattári szám: JAM 2015.38., Rad/23-2017. 

 
20. Nagykálló–Ladány dűlő (Nagykálló–Ipari park) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2008–2010  
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor, Scholtz Róbert, Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: 2010: 6038 m2 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma: 1654  
Objektumok típusa: A lelőhelyen jórészt császárkori telepobjektumok 
kerültek napvilágra, közöttük elszórtan jelentkeztek késő avar kori házak és 
gödrök, melyek összlétszáma megközelítőleg 50 darab. 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 298, 342. lh.  
Adattári szám: JAM 2011.110. 

  
21. Nagykálló–Harangod (M3-59/59b. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010–2011 
A feltáró(k) neve: Markó András, Kiss Csaba Kálmán 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
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Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 10 késő avar kori ház 
Irodalom: GERGELY 2017; LUKÁCS é.n. 
Adattári szám: JAM 2013.34., 2013.35. 

 
22. Napkor, Tötti-dűlő, Célkitermelő 

A lelőhely típusa: településrészlet és temető 
A feltárás éve: 2011 
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: 6791 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma: 169 (1 rézkori árok és 168 késő avar kori objektum) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 19 sír, 18 ház, 16 kemence, 1 kút, 60 
gödör, 42 cölöplyuk, 9 árok 
Megjegyzés: A temető nincs teljesen feltárva. Az egyik sírban préselt 
bronzveretekkel, illetve öntött bronz, indával és állatküzdelmi jelenettel 
díszített – sérült – szíjvégből álló övgarnitúrát tártak fel. 1 ház és 2 külső 
kemence esetében felmerült azok Árpád-kori keltezése is.  
Adattári szám: JAM 2012.117. 

 
23. Napkor–Vásárosnaményi út (= Apagy–Meleg-hegy)  

A lelőhely típusa: temetőrészlet (1 magányos lovassír) 
A feltárás éve: 1982–1984 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter, Lőrinczy Gábor 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen  
Keltezés: közép/késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 2 sír (1 császárkori és 1 avar kori) 
Irodalom: RégFüz I. 36. 1982. (1983) 60. 105. lh., RégFüz I. 38. 1984. 
(1985) 66–67., 121. lh., LŐRINCZY 2001. 185–196., ADAM 2002. 259. 
Megjegyzés: Az avar kori lovassírt műút építése közben feldúlták, a 
helyszíni szemle során csak a csontokat és sírmellékleteket (köztük egy 
szablyát) sikerült összegyűjteni. Az ez után végzett hitelesítő ásatás során 
újabb, avar korra keltezhető sír már nem került elő. 
Adattári szám: JAM 87.58., 2014.37. 

 
24. Napkor–Zsombékos főfolyástól Ny-ra (Magyar-román gázvezeték, 9. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet és 1 késő avar kori sír 
A feltárás éve: 2012  
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: 934 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma: 75 (6 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 1 gödör, 4 árok, 1 sír 
Megjegyzés: A késő avar sír tájolása ÉNy–DK, egyetlen melléklete egy vas 
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övcsat. 
Adattári szám: JAM 2014.37. 

  
25. Nyíregyháza–Császárszállás (M3 39. lh.)  

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1994 
A feltáró(k) neve: Almássy Katalin 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 168 (további részletes összesítés szükséges) 
Irodalom: RégFüz I. 48:1994 (1997), 69, 98/1. lh. 
Adattári szám: JAM 95.27. 

 
26. Nyíregyháza/Nagykálló–Csorda-Páskum I–II. (Nyíregyháza–Keleti elkerülő, 
14. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2004, 2010 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter, Markó András, L. Nagy Márta, Pintye 
Gábor 
A feltárt terület nagysága: 16 000 m2 
Keltezés: őskor, vaskor, császárkor késő avar kor 
Objektumok száma: 84  
Objektumok típusa: 13 vaskori sír, 71 telepobjektum (ebből 1 gödör és 1 
kemence késő avar kori) 
Megjegyzés: A lelőhely valójában Nagykálló határában található, a 
dokumentációkban mindkét elnevezése olvasható. 
Irodalom: RKM 2004 (2005), 250–251, 261. lh. 
Adattári szám: JAM 99.12., 2005.22., 2014.70. 

  
27. Nyíregyháza–Mandabokor (M3 23. lh.)  

A lelőhely típusa: település- és temetőrészlet 
A feltárás éve: 1994 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: vaskor, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 519 telepobjektum, 46 késő avar sír 
Irodalom: RégFüz I. 48:1994 (1997), 22–23, 26/2. lh. 
Adattári szám: JAM 95.11., 96.18. 

 
28. Nyíregyháza–Mandabokor II., határfasortól É-ra (Nyíregyháza–Nyugati 
elkerülő 35. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013 
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
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A feltárt terület nagysága: kb. 3000 m2 
Keltezés: császárkor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma: 35  
Objektumok típusa: késő avar kor: 2 ház, 7 gödör, 4 árokszakasz 
Adattári szám: JAM 2014.69. 

  
29. Nyíregyháza–Oros, Kánya–hegy-dűlő (Megapark) 

A lelőhely típusa: településrészlet és 5 sír 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter, Ferenc Szabolcs, Hágó Attila, Jakab 
Attila, Kádas Zoltán, Körösfői Zsolt, Pintye Gábor, Romát Sándor, Scholtz 
Róbert, Tompa György, Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: 250 768 m2 
Keltezés: bronzkor, császárkor, hunkor, késő avar kor, honfoglaláskor, 
Árpád-kor  
Objektumok száma: 6786  
Objektumok típusa: 60 késő avar ház és 5 késő avar sír 
Megjegyzés: Az egyik avar házból egy megszólaltatható 5 lyukú csontsíp 
került elő. 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 308–309, 362. lh.; CSAJÁGHY 2011. 
Adattári szám: JAM 2011.134.  

 
30. Nyíregyháza–Oros, Nyulaska, Szék-dűlő (Nyíregyháza–Keleti elkerülő, 36. 
lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet és temető 
A feltárás éve: 2003–2004 
A feltáró(k) neve: Almássy Katalin, Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: 1,5 ha 
Keltezés: avar kor második fele 
Objektumok száma: 100  
Objektumok típusa: 58 sír és 42 telepobjektum (köztük 4 ház) 
Megjegyzés: Egy hamvasztásos sír, valamint egy nyugat-európai, pontosan 
nem keltezhető pénzérme is előkerült.  
Irodalom: RKM 2004 (2005), 256, 283. lh.; ISTVÁNOVITS–LŐRINCZY 
s.a. 
Adattári szám: JAM 2005.33. 

 
31. Nyíregyháza–Örökösföld, Törzs utca 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Scholtz Róbert 
A feltárt terület nagysága: 4000 m2 
Keltezés: császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma: 26  
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Objektumok típusa: késő avar kor: 1 ház, 4 kemence, 2 gödör, 9 cölöplyuk 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 310, 363. lh.  
Adattári szám: JAM 2012.123. 

 
32. Nyíregyháza–Polyákbokor, Bogár-tanya (M3 11. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet  
A feltárás éve: 1993–1994 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter, Almássy Katalin, Kurucz Katalin, 
Varga Béla 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma: 148  
Objektumok típusa: csak néhány késő avar kori objektum  
Irodalom: RégFüz I. 48:1994 (1997), 23, 26/3. lh. 
Adattári szám: JAM 95.6. 

 
33. Nyíregyháza–Hármas-halomtól DNy-ra (Nyíregyháza-Ipari Park, Révész 
Trans) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2016 
A feltáró(k) neve: L. Nagy Márta, Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: császárkor, késő avar kor, újkor 
Objektumok száma és típusa: 411 (összesítésük folyamatban) 
Megjegyzés: Az objektumok nagy része késő avar kori. 
Adattári szám: JAM Rad/1-2017.2. 

 
34. Nyíregyháza–Rákóczi út és vasút kereszteződése 

A lelőhely típusa: temetőrészlet (?) 
A feltárás éve: ismeretlen 
A feltáró(k) neve: ismeretlen 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen  
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: ismeretlen 
Megjegyzés: A lelőhelyről tisztázatlan körülmények között 4 vagy 5 edény 
töredékei, valamint lócsontok kerültek a múzeumba. 
Irodalom: CSALLÁNY 1960, 48; ADAM 2002, 267–268.  
Adattári szám: - 

 
35. Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő (M3 148b. és 214. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet és temető 
A feltárás éve: 2005–2006 
A feltáró(k) neve: Jakab Attila, Almássy Katalin, Dan Băcueţ-Crişan, Sanda 
Băcueţ-Crişan, Dávid Áron, Gergely Balázs, Lukács József, Liviu Marta, L. 
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Nagy Márta, Pintye Gábor, Scholtz Róbert  
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor, Árpád-kor 
A feltárt terület nagysága, objektumok: M3 148b.: 27 000 m2, 621 objektum 
(ebből 42 késő avar kori telepobjektum); M3 214: 18 500 m2, 227 objektum 
(ebből 32 késő avar kori telepobjektum, illetve 19 sír). 
Megjegyzés: A két lelőhely két szomszédos dombháton helyezkedik el. 
Mindkét lelőhelyen kerültek elő kora Árpád-kori objektumok is (az M3 
148b. lelőhely nagy részét, összesen 401 objektumot ez a korszak képviseli), 
ugyanakkor a település kontinuus volta nem bizonyítható. A késő avar 
temető teljesen feltárt, árokrendszerrel határolt. A sírmellékletek közül 
kiemelkedik egy-egy sír öntött bronz övgarnitúrája és egy szablya. 
Irodalom: RKM 2005 (2006), 292–294, 297–298. lh.; TAKÁCS M. 2013; 
TAKÁCS M. 2016. 
Adattári szám: - 

 
36. Nyíregyháza–Sóstó, Múzeumfalu  

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1992, 1996–1997  
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen (az „anarcsi porta” helye) 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 19 sír 
Megjegyzés: Szegényes leletanyag, állatcsont-mellékletek. 
Irodalom: RégFüz I. 44:1990 (1992), 49, 86. lh.; RégFüz I. 47:1993 (1996), 
54, 75. lh.; RégFüz I. 48:1994 (1997), 69, 98/2. lh.; ADAM 2002, 268.  
Adattári szám: JAM 91.1., 93.20., 93.58., 99.8. 

 
37. Nyírgyulaj–Tukos/Ófehértó, Kis-csere-dűlő (Magyar-román gázvezeték 20. 
lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013 
A feltáró(k) neve: Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma: 21 (8 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 2 ház, 2 kemence, 3 gödör, 1 cölöplyuk 
Megjegyzés: A feltárt területtől nagyjából 50 m-re fémkeresőzés során egy 
öntött bronz csillagcsüngős fülbevalót találtak. 
Adattári szám: JAM 2014.37. 

  
38. Nyírparasznya–Luby-tag (M3 190. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Berecz Barbara (MNM KÖSZ) 
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A feltárt terület nagysága: 2375 m2 
Keltezés: őskor, 7. század második fele 
Objektumok száma és típusa: 7 (ebből 2 avar kori ház és egy dombtetőről 
lecsúszott kultúrréteg) 
Irodalom: LUKÁCS é.n. 
Adattári szám: JAM 2012.70. 

  
39. Nyírtass–Csárda-lapostól ÉNy-ra 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010–2011 
A feltáró(k) neve: Jakab Attila  
A feltárt terület nagysága: 6155 m2 
Keltezés: bronzkor, késő avar kor 
Objektumok száma: 74 (8 bronzkori, 32 késő avar kori, 24 kérdéses 
keltezésű) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 1 ház, 2 kemence, 3 kút, 3 árokszakasz, 
23 gödör 
Megjegyzés: Két faszerkezetes kút bélése jó állapotban maradt meg. 
Dendrokronológiai vizsgálat történt, pontos keltezésük sikertelen.  
Irodalom: TAKÁCS M. 2016. 
Adattári szám: JAM 2014.4. 

  
40. Nyírtelek–Kancajárás  

A lelőhely típusa: temetőrészlet  
A feltárás éve: 1990 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 1 sír 
Megjegyzés: Homokbányászás során 3 vagy 4 sírt elhordtak a helyiek. 
Ezután a helyszínen egy É–D-i tájolású sírt tártak fel. Melléklete 1 vascsat. 
Irodalom: RégFüz I. 44:1990 (1992), 50., 87. lh.; ISTVÁNOVITS–
KURUCZ 1993, 16; ADAM 2002, 269. 
Adattári szám: JAM 91.3.  

 
41. Őr–Forduló-dűlő (MOL 31. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2008 
A feltáró(k) neve: L. Nagy Márta 
A feltárt terület nagysága: 531 m2 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 4 objektum (2 recens, 1 őskori gödör és egy 
késő avar kori külső kemence) 
Irodalom: RKM 2008 (2009), 252, 297. lh.  
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Adattári szám: JAM 2010.11. 
 
42. Panyola–Ásottfok  

A lelőhely típusa: településrészlet  
A feltárás éve: 1961, 1993–1998  
A feltáró(k) neve: Erdélyi István, Szimonova Eugénia 
A feltárt terület nagysága: 191 m2 
Keltezés: késő avar kor, korai Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 9 ház, 1 árokrendszer és több gödör 
Megjegyzés: Szimonova Eugénia a 9–10. századra, Erdélyi István a 9–11. 
századra datálja a települést. 
Irodalom: RégFüz I. 45:1991 (1993), 55, 83.lh.; RégFüz I. 46:1992 (1994), 
62, 85. lh.; RégFüz I. 47:1993 (1996), 58–59, 86. lh.; RégFüz I. 48:1994 
(1997), 74, 108. lh.; RégFüz I. 49:1995 (1997), 80, 107A lh.; RKM 1999 
(2002), 160, 143. lh.; ERDÉLYI–SZIMONOVA 1978; ERDÉLYI–
SZIMONOVA 1993; ERDÉLYI 1996; SZIMONOVA 2009, 18–19.  
Adattári szám: JAM 93.49., 96.4., 97.74., 99.33., 99.35., 2001.15., 
2002.399–401.  

  
43. Pócspetri–Nyírjes, Felső-erdőszél (M3 201. lh.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010–2011 
A feltáró(k) neve: György László (MNM KÖSZ) 
A feltárt terület nagysága: kb. 1 ha 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 14 késő avar kori telepobjektum (6 ház, 6 
gödör, 1 árok, 1 kemence) 
Irodalom: LUKÁCS é.n.; BAJKAI 2012. 
Adattári szám: JAM 2011.95. 

 
44. Szamoskér–Balogh-dűlő/Balogh-tanya (Szamos–Kraszna-víztározó)  

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2011–2012  
A feltáró(k) neve: Körösfői Zsolt 
A feltárt terület nagysága: 5000 m2 
Keltezés: késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 458 objektum (nagy részük gödör, keltezésük 
folyamatban) 
Megjegyzés: A település kerámiaanyaga alapján annak kontinuus volta nem 
valószínűsíthető. Az egyik késő avar kori kút fabélése jó állapotban maradt 
meg. Dendrokronológiai vizsgálat történt, pontos keltezése sikertelen. 
Adattári szám: - 

 
 



48 
 

45. Székely–Hosszúföld (4-es út Székelyt elkerülő szakasza, 7. lh.) 
A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2004 
A feltáró(k) neve: Gergely Balázs 
A feltárt terület nagysága: 5400 m2 
Keltezés: késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma: 83  
Objektumok típusa: 16 ház (ebből 11 késő avar kori), illetve egyéb 
telepobjektumok 
Megjegyzés: Gergely Balázs 3 Árpád-kori veremházat publikált a 
lelőhelyről. A leletanyag közelebbi vizsgálata alapján a település kontinuus 
volta kizárható. 
Irodalom: GERGELY 2005, 25–36. 
Adattári szám: JAM 2004.26., 2005.20., 2005.37. 

 
46. Tákos–Vőcsike/Simon-tag/Sima-tag 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1967 
A feltáró(k) neve: Erdélyi István 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 3 ház 
Megjegyzés: A feltáró a 10–11. századra keltezi a lelőhelyet. 
Irodalom: RégFüz I. 21:1967 (1968), 49; SZIMONOVA 2009, 15. 
Adattári szám: - 

 
47. Tiszabercel–Sárga domb/Sárga-part 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 1994 
A feltáró(k) neve: Tóth Katalin 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen  
Keltezés: császárkor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma: 26 (25 telepobjektum és 1 sír) 
Objektumok típusa: néhány késő avar kori objektum  
Megjegyzés: A Ny–K-i tájolású sírban mindössze 1 vascsatot találtak. 
Irodalom: RégFüz I. 48:1994 (1997), 27, 36. lh. 
Adattári szám: JAM 95.20., 2007.21. 

 
48. Tiszadob–Andrássy-kastély 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2011 
A feltáró(k) neve: Jakab Attila 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: őskor, késő avar kor 
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Objektumok száma: 45 objektum  
Objektumok típusa: A legtöbb objektum egy középső bronzkori temetőhöz 
tartozik. 8 késő avar kori telepobjektum került napvilágra, közülük 3 ház. 
Adattári szám: - 

 
49. Tiszadob–Urkom-dűlő (Andrássy Gyula birtoka) 

A lelőhely típusa: 1 lovassír 
A feltárás éve: 1905 
A feltáró(k) neve: - 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen (rigolírozás) 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 1 bolygatott lovassír 
Megjegyzés: Mellékletek: 2 áttört bronzszíjvég (elvesztek), 2 bronzkengyel. 
Nem történt feltárás, a leletek Torday József tiszttartó ajándékaként kerültek 
a JAM-ba. 
Irodalom: CSALLÁNY 1960, 43; ADAM 2002, 378. 
Adattári szám: - 

 
50. Tiszaeszlár–Kunsír-dűlő, Kunsírpart 

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1945 
A feltáró(k) neve: Rohács József  
A feltárt terület nagysága: néhány m2  
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 7 késő avar kori sír 
Megjegyzés: A sírokat Rohács József tiszalöki lakos ásta ki, a tárgyak vétel 
útján kerültek a JAM-ba. 4 sír valószínűleg melléklet nélküli volt, a 
maradék háromban öntött bronz, griffes-indás kis- és nagyszíjvégek kerültek 
elő. 
Irodalom: CSALLÁNY 1960, 39–40; ADAM 2002, 379. 
Adattári szám: JAM 93.41. 

  
51. Tiszaeszlár–Sinkahegy  

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1888, 1900 
A feltáró(k) neve: Jósa András 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen  
Keltezés: közép/késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: kb. 100 szétdúlt sír 
Megjegyzés: 1888-ban, töltés emelése közben dúlták fel a temetőt, melynek 
helyén Jósa András 1900-ban végzett feltárást. A szétdúlt sírokból többek 
között 3 szablya, egyélű kard, illetve préselt ezüst, valamint aranylemezzel 
díszített szíjvégek kerültek a JAM-ba. A töltés során ugyanitt honfoglaló 
magyar sírokat is megsemmisítettek. 
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Irodalom: CSALLÁNY 1960, 36–39; ADAM 2002, 379. 
Adattári szám: JAM 2002.65. 

 
52. Tiszalök–Hajnalos 

A lelőhely típusa: késő avar temetőrészlet  
A feltárás éve: 1940, 1945–1946, 1986–1987  
A feltáró(k) neve: Kiss Lajos, Kurucz Katalin, Lőrinczy Gábor  
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 30 sír 
Megjegyzés: Kiss Lajos egy részleges lovastemetkezést, illetve egy öntött 
bronz övgarnitúrával ellátott temetkezést tárt fel, továbbá egy szórvány 
vaskard is előkerült. A területen 1986–87-ben Lőrinczy Gábor, majd Kurucz 
Katalin vezetésével kisebb ásatás folyt, ekkor további szegényes mellékletű 
sírokat találtak.  
Irodalom: CSALLÁNY 1960. 44–46; RégFüz I. 39:1985 (1986), 61, 113. 
lh.; RégFüz I. 41:1987 (1988), 23, 47. lh.; ADAM 2002, 381–382. 
Adattári szám: JAM 87.15. 

  
53. Tiszalök–Kövestelek 

A lelőhely típusa: temető 
A feltárás éve: 1981–1983 
A feltáró(k) neve: Lőrinczy Gábor 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: 369 sír (ebből kb. 100 késő avar kori sír) 
Megjegyzés: A lelőhelyen egy Árpád-kori, templom körüli temető sírjai 
rétegzik felül a késő avar kori temetőt.  
Irodalom: RégFüz I. 35:1981 (1982), 75, 145. lh.; RégFüz I. 36:1982 
(1983), 68, 126. lh.; RégFüz I. 37:1983 (1984), 68, 139. lh.; ALMÁSSY–
ISTVÁNOVITS–KURUCZ 1997, 91–94; ADAM 2002, 382.  
Adattári szám: JAM 87.59., 2003.28. 

 
54. Tiszalök–Szabadság u. 

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1993 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: néhány m2 (gázvezeték fektetése) 
Keltezés: 5. század, késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 6 sír (ebből 2 késő avar kori) 
Megjegyzés: A 2 késő avar sír tájolása É–D, mellékletük szegényes.  
Irodalom: RégFüz I. 47:1993 (1996), 56, 80. lh. 
Adattári szám: JAM 93.57. 
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55. Tiszavasvári–Béke Tsz. telepe (Tiszavasvári–Városföldje) 
A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1960–1961 
A feltáró(k) neve: Csallány Dezső, Gombás András 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 32 sír 
Megjegyzés: Mentőásatás során 1960-ban 12, 1961-ben 20 sírt tártak fel. (A 
Tiszavasvári határában feltárt temetőkhöz lásd LŐRINCZY 2001. 185–186., 
további irodalommal.)  
Irodalom: ArchÉrt 89 (1962), 265; FANCSALSZKY 1999, 134–138; 
ADAM 2002, 386. 
Adattári szám: JAM 88.7. 

 
56. Tiszavasvári–Büdi kenderföld (Vasvári Tsz telepe)  

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1962 
A feltáró(k) neve: Csallány Dezső, Gombás András  
A feltárt terület nagysága: néhány m2 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 3 sír 
Megjegyzés: Három szegényes, ÉNy–DK-i tájolású sír.  
Irodalom: RégFüz I. 16:1962 (1963), 52; ADAM 2002, 385. 
Adattári szám: JAM 92.14., 92.25., 92.26. 

  
57. Tiszavasvári, Nánási u. 5. (Tiszavasvári–Munka Tsz.) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2010 
A feltáró(k) neve: Pintye Gábor 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen (6 szonda) 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 3 ház 
Megjegyzés: Mindhárom objektum csak részlegesen feltárt. 
Irodalom: RKM 2010 (2012), 381–382, 527. lh.  
Adattári szám: JAM 2011.9. 

  
58. Tiszavasvári–Petőfi u. 49.  

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1959, 1985 
A feltáró(k) neve: Gombás András, Csallány Dezső, Lőrinczy Gábor  
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: közép/késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 112 sír 
Irodalom: RégFüz I. 13:1959 (1960), 77–78; RégFüz I. 39:1985 (1986), 62, 
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114. lh.; FANCSALSZKY 1999, 107–127; ADAM 2002, 386. 
Adattári szám: JAM 87.12., 88.8., 92.14. 

 
59. Tiszavasvári–Téglagyár 

A lelőhely típusa: temetőrészlet  
A feltárás éve: 1964–1965 
A feltáró(k) neve: Csallány Dezső, Gombás András 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 26 késő avar kori sír 
Megjegyzés: Több sírban található klasszikus griffes-indás díszítésű, öntött 
bronz övgarnitúra, a leletanyag azonban összességében szegényes. Az 
ásatók szerint a lelőhelyen még kb. 40 sír vár feltárásra. 
Irodalom: RégFüz I. 19:1965 (1966), 42, 57. lh.; ADAM 2002, 386. 
Adattári szám: JAM 87.78., 88.6., 92.14. 

 
60. Tiszavasvári–Utasér-dűlő 

A lelőhely típusa: temetőrészlet  
A feltárás éve: 2008 
A feltáró(k) neve: Istvánovits Eszter 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: közép/késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 21 sír, 3 üres sírgödör 
Megjegyzés: A sírok zömében rablottak, tájolásuk K–Ny, illetve 3 fordított 
tájolású. (Közülük az egyik sír padmalyos. Ez utóbbiban és egy másik 
sírban is vaspáncélok lamelláit találták.) Egy kettős temetkezést is 
megfigyeltek.  
Irodalom: RKM 2008 (2009), 304, 442. lh.; ISTVÁNOVITS–LŐRINCZY 
2018. 
Adattári szám: JAM 2009.136.  

  
61. Tiszavasvári–Zöld Mező Tsz. telepe 

A lelőhely típusa: temetőrészlet 
A feltárás éve: 1960–1961 
A feltáró(k) neve: Gombás András 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen 
Keltezés: késő avar kor 
Objektumok száma és típusa: 45 sír 
Irodalom: RégFüz I. 15:1961 (1962), 54; FANCSALSZKY 1999 127–133; 
ADAM 2002, 386. 
Adattári szám: JAM 88.9. 
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62. Tiszavasvári-Wienerberger I.–Tiszavasvári-Kashalma-dűlő I. 
anyagbányatelep 

A lelőhely típusa: település és temetők  
A feltárás éve: 2004, 2007–2008, 2011 
A feltáró(k) neve: Lukács József, L. Nagy Márta, Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: kb. 13 ha 
Keltezés: őskor, császárkor, kora avar kor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma és típusa: késő avar kor: nagyjából 300 objektum, ebből 
kb. 90 sír egy késő avar kori temetőhöz tartozik. 
Megjegyzés: A lelőhelyen egy korai avar kori és egy 7. századi temetőt is 
feltártak.  
Irodalom: RKM 2008 (2009), 302, 441. lh.; LŐRINCZY–RÁCZ 2014. 
Adattári szám: JAM 2012.73. 

 
63. Tivadar–Madai-tag (Beregi víztározó) 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2013–2014 
A feltáró(k) neve: Toldi Zoltán 
A feltárt terület nagysága: ismeretlen (rövid szondázó árkok) 
Keltezés: őskor, császárkor, késő avar kor, Árpád-kor 
Objektumok száma: 45 (ebből 15 feltételesen késő avar korinak 
meghatározva) 
Adattári szám: JAM 2014.14. 

  
64. Újfehértó–Hadházi átkötő csatorna 

A lelőhely típusa: településrészlet 
A feltárás éve: 2011 
A feltáró(k) neve: Scholtz Róbert 
A feltárt terület nagysága: 2500 m2 
Keltezés: bronzkor, császárkor, késő avar kor 
Objektumok száma: 40 (ebből 15 késő avar kori) 
Objektumok típusa: késő avar kor: 7 gödör, 3 ház, 4 kemence, 1 cölöplyuk  
Adattári szám: JAM 2012.83. 

 

A Szentpéteri József által szerkesztett és 2002-ben megjelent 

lelőhelykataszterben a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről 33 késő avar 

kori lelőhely – kizárólag temető – szerepel, ezek közül azonban csak 15 helyen folyt 

ásatás, vagy származik onnan bolygatott, ámde többé-kevésbé értékelhető leletanyag. 

A maradék 18 esetben mindössze egy-egy szórvány orsógomb vagy kerámiatöredék 
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képviseli a késő avar kort.171 A korszakra keltezhető települések az ADAM-ból 

teljesen hiányoznak, illetve az ide sorolt Nyíregyháza–Damjanich utcai VII. századi 

szórványlelet172 valójában síredény lehetett.173 

Gyűjtésem során Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről összesen 64, 

legalább részben kutatott késő avar kori lelőhelyet sikerült találnom.174 Ez a 

mennyiségi ugrás elsősorban az utóbbi évtizedek beruházásokat megelőző 

feltárásainak köszönhető:175 az ADAM megjelenése óta a megyei kutatott késő avar 

kori lelőhelyek száma több mint négyszeresére nőtt. (A velük foglalkozó publikációk 

mennyisége természetesen korántsem mutat ilyen radikális gyarapodást.)176 

Számszerűsítve ez 17 temetőt177 és 37 települést178 jelent, emellett – a nagy felületen 

zajló kutatásoknak köszönhetően – megjelentek azok a korábban regisztrálhatatlan 

lelőhelyek, ahol késő avar temetők és települések egymás mellett kerülnek 

napvilágra.179 (Összesen 10 ilyen esetet180 sikerült összegyűjtenem.) 

Habár igyekeztem minden számba vehető információt feltüntetni, a lista 

korántsem tekinthető teljesnek. A katalógusban szereplő lelőhelyek datálása csak a 

leletanyaguk módszeres áttekintése után hagyható jóvá, illetve pontosítható. A terület 

                                                           
171 Tekintettel az ADAM-ban szereplő késő avar kori leletek – elsősorban kerámia – nehezen 
keltezhető voltára e 18 lelőhely anyaga a jövőben felülvizsgálatra szorul. 
172 ADAM 2002, 252. 
173 LŐRINCZY 2001, 189. 
174 A fenti lista nemrégiben nyomtatásban is megjelent: TAKÁCS M. 2018. 
175 A 64-ból 32 származik nagyobb volumenű beruházások miatt elvégzett feltárásokból. Szép 
számmal akadnak kisebb felületű, szintén földmunkákat megelőző feltárások is. Az ezredforduló utáni 
időszakban gyakorlatilag csak Kisvárda–Kiskert-dűlőn és Mátészalka–Fellegváron végeztek a 
korszakot érintő tervásatást: mindkettőt kis alapterületen.  
176 A megyei megelőző feltárások avar korra vonatkozó eredményeinek összefoglaló értékelése még 
várat magára, ezt a hiányt csak némileg pótolja Lukács József 2012-ben, Visegrádon elhangzott, az 
M3-as autópálya új szakaszáról szóló előadásának írásbeli összefoglalója (LUKÁCS é.n.). Az ADAM 
megjelenése óta a megye területén feltárt avar kori temetőkről ld. ISTVÁNOVITS–LŐRINCZY 2018. 
Ezúton is köszönöm a szerzőknek, hogy tanulmányuk kéziratát felhasználhattam! 
177 10., 14., 23., 36., 40., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 60. és 61. lelőhelyek. (Ld. a 
katalógusban és az 1. térképen.) 
178 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 25., 26., 28., 31., 32., 33., 34., 37., 
38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 57., 63. és 64. lelőhelyek (1. térkép). 
179 A késő avar kori kerámiakronológia bizonytalan volta miatt az egymás közelében előkerülő 
temető- és településrészletek vizsgálatához elkerülhetetlen az adott lelőhelyek szerkezeti egységeinek 
értékelése. Szerencsére ehhez már több nagy felületű ásatás adatai is a rendelkezésünkre állnak. Több 
helyen is megfigyelhető, hogy a települést árokrendszer választja el a síroktól. A legjobb példa erre 
Nyíregyháza–Rozsrétszőlő M3 214. lh. (katalógus: 35.), ahol a késő avar temetőt egy É–D-i irányú, 
párhuzamos árokrendszer választja el a mellette fekvő településtől. A telep és temető azonos 
időszakban való használatát C14-vizsgálatok adatai is megerősítik. (Az anyagot Bajkai Rozália és 
Pintye Gábor dolgozza fel, nekik köszönöm az információkat!) 
180 7., 8., 18., 22., 24., 27., 29., 30., 35. és 62. lelőhelyek (1. térkép). 
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késő avar kori kerámiaanyagának egyre jobb megismerésével nem zárható ki az a 

lehetőség sem, hogy a továbbiakban a már korábban feltárt, ámde tévesen császár- 

vagy Árpád-korra datált településekről fog bebizonyosodni: azok az általunk vizsgált 

korszakra (is) keltezhetőek.181 Ez természetesen csak a már múzeumba került anyag 

folyamatos revíziója által valósulhat meg.  

Részeredmények azonban már így is megfogalmazhatók. Rögtön leszögezhetjük, 

hogy a Csallány Dezső által felállított avar településtörténeti alapok egy része 

meghaladottnak tekinthető, elsősorban a Csörsz-árok településszervező voltának 

megingása miatt. Mint a mellékelt térképen is láthatjuk, a korábban elsősorban a 

temetkezések által meghatározott avar településterület „megindult” kelet felé 

(Lőrinczy Gábor 2001-es gyűjtése óta mintegy 20 km-rel), de ennél jóval 

markánsabb fejlemény a késő avar kori települések „elburjánzása” egészen az 

országhatárig, és még azon is túl. Ezt a változást Csallány Dezső, majd később 

Szentpéteri József az ADAM kéziratának lezárásakor értelemszerűen még nem 

érzékelhette, Lőrinczy Gábor 2001-es tanulmányában azonban már felfigyelt a „fehér 

foltnak” számító keleti területek lakatlan mivolta ellen szóló jelekre.182 

Megállapításait az utóbbi évtized feltárásai maximálisan igazolták.  

A legfontosabb kutatási fejlemény tehát nem a temetők, hanem a települések 

földrajzi elhelyezkedésének vizsgálatában rejlik: a megyében a késő avar kori 

temetők, illetve telepek által körülhatárolható településterület csak részben fedi 

egymást (ld. az 1. térképen). A legkeletibb avar temető (Máriapócs–Pócsi-Pap-dűlő) 

az országhatártól még mintegy 70 km távolságra nyugatra fekszik. A Máriapócs és a 

keleti határ közötti sávot viszont sűrűn betöltik a nemrég feltárt avar kori települések, 

lakatlan keleti területekről tehát már semmiképpen nem beszélhetünk. E lelőhelyek 

napvilágra kerülése természetesen esetleges, különböző beruházások (M3-as 

autópálya, MOL-vezeték, Beregi víztározó) színhelyeihez kötődik, de az itt felvázolt 

tendenciák ezzel együtt sem tekinthetők véletlennek.  

A jövőbeli kutatások feladata lesz annak tisztázása, hogy az új fejlemények 

ismeretében mennyiben írható át az avar településterület keleti határáról, illetve a 

                                                           
181 A terepi munka során gyakran okoz nehézséget az avar és kora Árpád-kori kerámiaanyag 
egymástól való elkülönítése, ami sokszor téves keltezésekhez vezet. További bizonytalanságokat 
eredményezhet (elsősorban a megye szatmári és beregi részein) a napvilágra kerülő császárkori 
korongolt szemcsés kerámia és a késő avar kori telepkerámia egymással sok esetben – anyag, forma és 
díszítés tekintetében egyaránt – megtévesztésig hasonló mivolta.  
182 LŐRINCZY 2001, 187. 
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régió avar kori etnikai összetételéről alkotott képünk. A feltárt leletanyag minőségét 

és mennyiségét számbavéve ez jól szervezett, szisztematikus munkát fog igényelni, 

ideális esetben egy projekt keretein belül. 
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1. térkép: Késő avar kori, kutatott lelőhelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében  

 
Jelmagyarázat: kék kör: temető; piros háromszög: település; sárga négyzet: temető és település 
ugyanazon a lelőhelyen. A lelőhelyek sorszáma megegyezik a katalógus számozásával.  
Készítette: Veszprémi László, JAM 

 
 
1. Apagy–Zsombékos főfolyástól K-re (Magyar-román gázvezeték, 10. lh.); 2. 
Barabás–Beregszászi Ferenc kertje; 3. Csengersima, Határátkelő; 4. 
Gergelyiugornya–Makócsa (Vásárosnamény–Gergelyiugornya); 5. Gergelyiugirnya–
Ócskafalu; 6. Hetefejércse–Pallosor-dűlő (Beregi tározó); 7. Kállósemjén–Máté-tag 
Kelet (M3 193. lh.); 8. Kállósemjén–Máté-tag Nyugat (M3 194. lh.); 9. 
Kállósemjén–Sík-dűlő (MOL 18. lh.); 10. Kállósemjén–Újszőlőskert, Sándor-tanya 
(M3 195. lh.); 11. Kálmánháza–Nagy-lapos, Magyar-tanyától Ny-ra (M3 166/a. lh.); 
12. Kántorjánosi–Homoki-dűlő Ny-i pereme (M3 52–52d. lh.); 13. Kántorjánosi–
Sertés-legelő (Magyar-román gázvezeték 21. lh.); 14. Kemecse, Sarvay-tag; 15. 
Kisléta, Kis-lapos É-i rész (MOL 22. lh.); 16. Kisvarsány–Körtélyes; 17. Kisvárda–
Kiskert-dűlő (TV toronytól É-ra); 18. Máriapócs–Pócs-Pap-dűló K-i rész (MOL 23. 
lh.); 19. Mátészalka–Fellegvár (zsidó temető); 20. Nagykálló–Ladányi dűlő 
(Nagykálló–Ipari park); 21. Nagykálló–Harangod (M3-59/59b. lh.); 22. Napkor, 
Tötti-dűlő, Célkitermelő; 23. Napkor–Vásárosnaményi út; 24. Napkor–Zsombékos 
főfolyástól Ny-ra (Magyar-román gázvezeték, 9. lh.); 25. Nyíregyháza–
Császárszállás (M3 39. lh.); 26. Nyíregyháza/Nagykálló–Csorda-Páskum I–II. 
(Nyíregyháza, keleti elkerülő, 14. lh.); 27. Nyíregyháza–Mandabokor (M3 23. lh.); 
28. Nyíregyháza–Mandabokor II., határfasortól É-ra (Nyíregyháza, nyugati elkerülő 
35. lh.); 29. Nyíregyháza–Oros, Kánya–hegy-dűlő (Megapark); 30. Nyíregyháza–
Oros, Nyulaska, Szék-dűlő (keleti elkerülő, 36. lh.); 31. Nyíregyháza–Örökösföld, 
Törzs utca; 32. Nyíregyháza–Polyákbokor, Bogár-tanya (M3 11. lh.); 33. 
Nyíregyháza–Hármas-halomtól DNy-ra (Révész Trans); 34. Nyíregyháza–Rákóczi 
ú.-vasút kereszteződése; 35. Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő (M3 148b. és 
214. lh.); 36. Nyíregyháza–Sóstó, Múzeumfalu; 37. Nyírgyulaj–Tukos/Ófehértó, Kis-
csere-dűlő (Magyar-román gázvezeték 20. lh.); 38. Nyírparasznya–Luby-tag 
(M3 190. lh.); 39. Nyírtass–Csárda-lapostól ÉNy-ra; 40. Nyírtelek–Kancajárás; 41. 
Őr–Forduló (MOL 31. lh.); 42. Panyola–Ásottfok; 43. Pócspetri–Nyírjes, Felső-
erdőszél (M3 201. lh.); 44. Szamoskér–Balogh-dűlő/Balogh-tanya; 45. Székely–
Hosszúföld (4-es út Székelyt elkerülő szakasza, 7. lh.); 46. Tákos–Vőcsike/Simon-
tag/Sima-tag; 47. Tiszabercel–Sárga domb/Sárga-part; 48. Tiszadob–Andrássy-
kastély, kastélypark; 49. Tiszadob–Urkom-dülő; 50. Tiszaeszlár–Kunsír-dűlő, 
Kunsírpart; 51. Tiszaeszlár–Sinkahegy; 52. Tiszalök–Hajnalos; 53. Tiszalök–
Kövestelek; 54. Tiszalök–Szabadság u., 55; Tiszavasvári–Béke TSz telepe; 56. 
Tiszavasvári–Büdi kenderföld (Vasvári TSz telepe); 57. Tiszavasvári, Nánási u. 5. 
(Tiszavasvári–Munka TSz); 58. Tiszavasvári–Petőfi u. 49.; 59. Tiszavasvári–
Téglagyár; 60. Tiszavasvári–Utasér-dűlő; 61. Tiszavasvári–Zöld Mező TSz telepe; 
62. Tiszavasvári-Wienerberger I.–Tiszavasvári-Kashalma-dűlő I. anyagbányatelep; 
63. Tivadar–Madai-tag (Beregi víztározó); 64. Újfehértó–Hadházi átkötő csatorna 
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3.3. Árpád-kor 

A Felső-Tisza-vidék a honfoglaló magyar vezetőréteg hatalmi központja volt, és éppen 

az itteni kis sírszámú gazdag temetők sűrűsödése miatt keletkezett az a toposz, miszerint a 

területen nem számolhatunk „köznépi temetők” meglétével.183 A honfoglalás kori 

temetkezések társadalmi szempontú rendszerezése az utóbbi évtizedben sokat 

finomodott,184 így e megállapítás a tárgyalt régió temetkezéseinek szisztematikus 

felgyűjtésével felülvizsgálatra fog szorulni.185 Istvánovits Eszter rétközi, illetve Tóth 

Anikó nyíri-mezőségi gyűjtéseiben egyaránt megtalálhatók a középréteghez és a 

közrendhez sorolható lelőhelyek.186  

Dienes István főleg a tarsolylemezek szóródása alapján két 10. századi központot 

határozott meg a régióban: Kisvárdát és Szabolcsot.187 Kisvárdán vélhetőleg, Szabolcson 

pedig biztosan állt korai földvár, ez utóbbit Németh Péter kutatta. A várban levő köztemető 

miatt eddig csak kis területen sikerült ásatásokat végezni, ezek során a sáncot vágták át, 

egy kutat tártak fel és két út maradványait is megtalálták. A sánc átvágása közben egy 

bolygatott honfoglalás kori férfisír maradványaira bukkantak, az előkerült leletek közül az 

egyetlen keltező értékű tárgy egy líra alakú bronzcsat volt.188 A földvár a 11. században 

Szabolcs vármegye ispáni központja lett, és legkésőbb ekkor telepítettek köré szolgálónépi 

falvakat.189 

A 11. századtól három vármegye osztozott a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén: Szabolcs, Szatmár és Borsova (ezt a határvármegyét a tatárjárás után szervezték 

át és adták neki a Bereg nevet). Központjaik az államszervezés idején a szabolcsi, szatmári 

és kisvárdai földvárak voltak (utóbbi léte régészetileg nem bizonyított), illetve István 

uralkodásának végétől a tatárjárásig Borsova központja a borsovai földvár lett.190 A 

helynevek alapján körülöttük szolgálónépi falvak feküdtek, például Tímár, Halász, 

Solymos, Szántótelek, Kovácstelek, Őr, Lövő, Dobos.191  

                                                           
183 Ld. sok egyéb példa mellett: WOLF 1994, 127; ISTVÁNOVITS 2003, 443., további irodalommal.  
184 RÉVÉSZ 2008, 453–455; KOVÁCS 2013. 
185 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglalás- és kora Árpád-kori temetkezéseinek összegyűjtése jelenleg 
folyamatban van, a munkát Jakab Attila végzi. A Rétköz és a nyíri Mezőség e korszakba tartozó sírleleteit 
Istvánovits Eszter és Tóth Anikó már publikálta, ld. ISTVÁNOVITS 2003; TÓTH 2014. 
186 A rétközi 58 temető ismertetése: ISTVÁNOVITS 2003, 273–441; értékelésükről és a „felső réteg-köznép” 
besorolás tarthatatlan voltáról: ISTVÁNOVITS 2003, 442–449.  
187 DIENES 1986, 99. 
188 NÉMETH 1973, 176. 
189 NÉMETH 1986, 117. 
190 MEZŐ–NÉMETH 1972, 6–7.  
191 MEZŐ–NÉMETH 1972, 7. 
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E három megye területének valamivel kevesebb mint a fele királyi birtok volt, a 12. 

század elejéig a nyíri-bihari dukátus részeként.192 A fennmaradó területek nagy része 

különböző nemzetségek tulajdonát képezte, a legnagyobb birtokkal az Árpád-korban (főleg 

a 13. századtól) a Gutkeledek és a Balogsemjének rendelkeztek, de rajtuk kívül fontos 

szerepet játszott még a Kaplony, a Jákó, a Szentemágócs, a Hontpázmány és a Tomaj 

nem.193 Viszonylag kevés birtok volt egyházi kézen, ezek főleg az egri püspökség, illetve a 

garamszentbenedeki, szentjobbi és leleszi apátságok tulajdonában álltak.194  

A régió Árpád-kori településeiről egyelőre kevés régészeti információval 

rendelkezünk, mivel a nagyberuházások koráig csak néhány faluhelyen folyt feltárás, és 

még kevesebb az ezekről született publikáció. Ugyanakkor büszkeségre ad okot, hogy 

1950–1952-ben a Felső-Tisza-vidéken folyt Magyarország első – a mai napig meghatározó 

jelentőségű – Árpád-kori falufeltárása: Tiszalök–Rázompusztán Méri István vezetésével. 

Tanítványa, Kovalovszki Júlia később Tiszaeszlár–Bashalmon vezetett telepfeltárást, 

melynek eredményeit 1980-ban monográfiában tette közzé.195 Székely–Hosszúföldről 

Gergely Balázs 2005-ben 3 házat (közülük kettő „nyeles ház”) publikált.196 Egy 12–13. 

századra keltezhető település 26 objektumát adta közre 2007-ben Lukács József 

Nyíregyháza–Pazonyi út lelőhelyről.197 

Régészeti leletanyagból kiindulva kora Árpád-kori településszerkezet felvázolására 

eddig egyedül Istvánovits Eszter tett kísérletet a Rétköz kapcsán. 2003-ban megjelent 

monográfiájában a temetkezések mellett a települések, földvárak és egyházas helyek 

leletanyagát is összegzi, emellett figyelmet fordít a lelőhelyek történeti és 

természetföldrajzi környezetében való elhelyezésére is. Az eddig végzett ásatások és 

terepbejárások alapján 146 Árpád-korra keltezhető falu nyomait sikerült regisztrálnia a 

területen.  

Írott forrásokból 81 rétközi, az Árpád-korban már létező település nevét ismerjük, de 

ezekből csupán hetet sikerült régészeti módszerekkel is azonosítani.198 Noha a 

                                                           
192 NÉMETH 1993, 152. 
193 NÉMETH 1993, 147–149. 
194 NÉMETH 1986, 122. 
195 MÉRI 1952; KOVALOVSZKY 1980. A lelőhelyek bemutatását ld. feljebb. 
196 GERGELY 2005. A lelőhelyen összesen 83 objektumot tártak fel, ezek egy része a késő avar korra 
datálható. A publikációban szereplő 3 házat a szerző a 10–12. század közé keltezi (GERGELY 2005, 28.), de 
azok leletanyaga nem indokolja az objektumok Árpád-kor legkorábbi fázisához való kötését.  
197 Ezek: 4 ház, 3 kemencebokor, 6 szabadon álló kemence, 10 gödör, 1 kút, 1 karám és 1 ól (?). A 
kerámiaanyag a „szokásos” fazekak mellett cserépbográcsok, fedő, tál és pohár töredékeit foglalta magába. 
Fehér kerámia is előkerült: LUKÁCS 2007. 
198 ISTVÁNOVITS 2003, 11. 
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telepkerámia egyelőre csak nagy vonalakban keltezhető, a 10. századra (is) datált temetők 

nagy száma – a kutatott 58-ból 44 – jelzi, hogy a Rétköz települési struktúrájának ekkorra 

már ki kellett alakulnia.199  

A régészet által megrajzolt képet kiegészíti a Rétközre vonatkozó okleveles anyagból 

ismert helynevek etimológiája. 11. századi okleveleinkből ugyan csak 5 település 

(Dombrád, Fancsal, Porvod, Vencsellő, Várda) ismert, de nevük jelentése alapján szintén a 

10–11. századra keltezhető további 28 település.200 Ezek egy része törzsi helynév, a többi 

pedig szolgáltató, illetve határvédő feladatra utal. A helynevek eredetét tekintve nagyrészt 

magyar gyökerekkel kell számolnunk, ezen kívül előfordul még török, szláv, latin, német 

és ismeretlen eredetű etimológia is. Ezeket térképre vetítve az látható, hogy a különböző 

eredetű helynevek nem alkotnak zárt csoportokat.201  

A fenti számarányok jól egyeztethetők Istvánovits Eszter azon vizsgálatával, melyet a 

Rétköz eltartóképességéről végzett, s melynek eredménye szerint egy adott időszakban 

maximálisan 410–450 család élhetett a területen, ez pedig 50–60 temetőt jelent.202 

 

∗ 

 

A fentieket összegezve elmondható, hogy a Felső-Tisza-vidék kora középkorának 

kutatásában a szlávok vizsgálata fölött eljárt az idő, ellenben szisztematikusan folyik az 

avar temetők publikálása, illetve megkezdődött, ha egyelőre csak szerény mértékben is, az 

etnikumhoz aligha köthető késő avar kori települések feldolgozása.  

Az Árpád-kori települések kutatása – hatványozottan igaz ez a 10–11. századra – a 

régióban nem örvend túl nagy népszerűségnek. A legfrissebb információkat a 15 éve 

megjelent Rétköz-monográfiában találjuk, melyből megtudjuk, hogy a területen a 146 

régészeti módszerrel azonosított település közül eddig mindössze négy helyen folyt 

telepobjektumokat eredményező, kis felületre kiterjedő ásatás.203 E feltárások egyike sem 

szolgáltat érdemi információt az adott települések szerkezetéről vagy objektumairól.  

A régió kora középkori településtörténetének teljességre törekvő összegzéséhez 

                                                           
199 ISTVÁNOVITS 2003, 442. 
200 ISTVÁNOVITS 2003, 264. 
201 ISTVÁNOVITS 2003, 271.  
202 ISTVÁNOVITS 2002, 76–77; ISTVÁNOVITS 2003, 442. 
203 Ezek: Ibrány–Rákóczi Tsz (ISTVÁNOVITS 2003, 117–118.); Kemecse–Sarvay-tag, Ignácz István szőlője 
(ISTVÁNOVITS 2003, 130–133.), illetve Leskó-tanya (ISTVÁNOVITS 2003, 133–134.); Nyírbogdány–
Darvas (ISTVÁNOVITS 2003, 151–153.). 
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azonban nem elég a mai államhatárokon belül maradni, hiszen a Felső-Tisza-vidék 

területén ma négy ország osztozik, melyek saját kutatási hagyományokkal rendelkeznek. 
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4. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK UKRAJNAI ÉS ROMÁNIAI TERÜLETEINEK KORA 

KÖZÉPKORI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE 

 

Jelen fejezetben a Felső-Tisza-vidék204 trianoni határokon kívül eső (ukrajnai és 

romániai) részeinek kora középkori településeit veszem számba. A lelőhelyeket a román és 

ukrán kutatásban egyaránt egymástól élesen elválasztott két korszakra – korai szláv 

horizont és 8–9/10. század – bontva tárgyalom. Gyűjtésemben az összes, általam ismert 

szakirodalomban megtalálható települést és településnyomot szerepeltetem, függetlenül 

azok kutatottságának mértékétől.  

Habár igyekeztem a Felső-Tisza-vidék ukrajnai és romániai kora középkori 

településeinek teljes listáját összeállítani, munkám minden bizonnyal hiányos maradt, 

hiszen az utóbbi időben (elsősorban Romániában) megindult megelőző feltárások a 

magyarországi helyzethez hasonlóan az ismert kora középkori települések 

megsokszorozódását eredményezték. Nyilván ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy egyelőre 

a szomszédos országok kutatói sem vállalkoztak teljes körű anyaggyűjtésre a tárgyalt 

régió(k)ból. Meg kell ugyanakkor jegyeznem – ez szintén elsősorban Romániára igaz –, 

hogy az elmúlt években keleti szomszédainknál is megnőtt az érdeklődés a telepkutatás 

iránt, ami a publikációs kedv növekedéséhez vezetett. 

 

 

4.1. Ukrajna 

A Felső-Tisza-vidék kárpátaljai része (azaz a Kárpátaljai-alföld) a következő 

kistájakból áll: Ugocsai-sík, Beregi-síkság és Ungi-sík. A Kárpátalján feltárt korai 

középkori települések döntő többsége a Tisza, a Borsava, a Latorca, az Ung és 

mellékfolyóik mentén, illetve a sík- és hegyvidék találkozásánál fekszik.  

A kárpátaljai régészeti kutatások 19. század közepi megalapozásában Lehoczky 

Tivadar töltötte be a főszerepet.205 Az itteni kora középkori régészetre a mai napig is 

rányomja a bélyeget, hogy e terület történelmét, így régészeti anyagát is együttesen 

értékelik Ukrajna Kárpátoktól keletre eső részével. Tehát a szakirodalomban nem 

                                                           
204 Disszertációmban a Bodrogköz magyarországi és szlovákiai területeinek nem szenteltem külön fejezetet. 
Az itt feltárt lelőhelyek Wolf Mária és Pintér-Nagy Katalin publikációiból ismertek, ezekre a dolgozat 
megfelelő részeiben térek ki. 
205 Bővebben: KOBÁLY 1998. 
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használják az avar-, honfoglalás- és Árpád-kor fogalmakat, ezek helyett a térség történetét-

régészetét két fázisra osztják: korai szláv (6–9. század, ezen belül az idősebb horizont a 

„prágai csoport”) és óorosz (10–11. század) periódusra.  

 

4.1.1. Korai szláv települések Kárpátalján 

A magyarországi és romániai kutatásban Lázári-Piskolt csoportként számon tartott 

korai szláv horizontot Ukrajnában „prágai csoport” néven ismerik. Az ide sorolható 

lelőhelyek a következők (2. térkép):  

 

1. Beregdéda/Дийда/Дедoвo–Tóvár. A településen 1987-ben és 1991-ben 

folyt ásatás Jolana Cserkun vezetésével. Két négyzetes alaprajzú, földbe 

mélyített padlójú házat tárt fel, az egyikben egy, a másikban két 

kemencével és egy tűzhellyel. A házakban kézzel formált kerámiát és 

agyagcipókat találtak. Cserkun a településrészletet az 5–7. századra 

keltezi.206 

2.  Beregszász/Берегове–Vérke-Móric láz. A területen 1983–1984-ben 

végzett feltárások alkalmával Sztyepan Penyak két négyzetes alaprajzú 

házat talált, az egyikben egy, a másikban két kőkemencével. Mindkét 

házban kézzel formált kerámiatöredékek kerültek elő.207 A 

településrészletet Penyak a 6. század végére keltezi.208 

3. Gálocs/Галоч–Fehér mező. Egy 1983-ban végzett kutatás során két 

négyzetes alaprajzú házat tártak fel, bennük egy, illetve két tűzhellyel. A 

leletanyag jó része kézzel formált kerámia és agyagcipók.209 Sz. Penyak 

szerint az objektumok az 5–6. század fordulójáról származnak.210 

  

A Kárpátalján feltárt korai szláv lelőhelyek vizsgálatára viszonylag kevés figyelmet 

fordított az ottani kutatás. Az eddig megjelent értékelések szerint azonban ezt a horizontot 

úgy kezelik, mint az első szláv megtelepedők leletanyagát, és innentől folyamatosnak is 

látják a szláv jelenlétet gyakorlatilag napjainkig.211 

                                                           
206 CSERKUN 1994–1995, 67–73. 
207 PENYAK 1988, 178–179. 
208 PENYAK 1988, 180; PENYAK–PENYAK 2013, 204. 
209 PENYAK 1988, 174–178. 
210 PENYAK 1988, 180; PENYAK–PENYAK 2013, 204. 
211 PENYAK 1988, 180–181. 
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4.1.2. 8–11. századi települések Kárpátalján 

A Kárpátalján feltárt 8–11. századi településekről (és temetőkről) kevés részletes 

publikáció jelent meg. Az itteni telepkutatás alapjait Konsztantyin Bernyakovics, Fjodor 

Potusnyak és Sztyepan Penyak fektette le, utóbbi az 1980-ig feltárt településrészleteket 

monográfiában gyűjtötte össze,212 majd egy 2013-ban megjelent, részben általa jegyzett 

kötetben újból összefoglaló igénnyel tér ki a korszak lelőhelyeire.213 Az alábbiakban ezek 

felsorolását adom (3. térkép):  

 

1. Beregszász/Берегове–Bucsa. A területen 1965-ben Sztyepan Penyak vezetett 

feltárást, ekkor egy földbe mélyített padlójú házat és két egyéb kérdéses funkciójú 

objektumot talált. A ház egyenetlen négyzetes alaprajzú (3,3x2,8 m), benne 

agyagkemence maradványaival. Az objektum környékén, közelebbről meg nem 

jelölt helyen egy 10. századi arab dirhemet találtak. Ennek ellenére Penyak a 11–

13. századra keltezte a települést.214  

2. Beregszász/Берегове–Vérke. A településrészletet a 19. század végén fedezte fel 

Lehoczky Tivadar. Két alkalommal (1881, 1890) végzett kisebb kutatásokat a 

területen, mindkétszer kerámiatöredékeket talált, melyeket Sz. Penyak a 8–9. 

századra keltez.215  

3. Csepe/Чепа–Планка Тоня. A területen 1973-ban Eduard Balaguri által vezetett 

ásátáson két földbe mélyített ház maradványai kerültek napvilágra, az egyik 

2,9x2,6 m, a másik 3,3x1,8 m alapterületű. Az első házban kemence maradványait 

tárták fel, a másodikban viszont nem találtak ilyen objektumot. Sz. Penyak szerint 

a házak a 7–8. századra datálhatók.216 Keltezését 2013-ban 8–9. századra 

módosította.217 

4. Cserlenő/Червеневе/Червеньово–Густяки. A lelőhelyen Sztyepan Penyak 

1963–64-ben tárt fel egy kisebb településrészletet, amely két földbe mélyített 

házból és öt gödörből áll. Az első ház szabálytalan négyzet alaprajzú, 8x6 m 

alapterülettel, északi részében kőkemence található. A második ház hosszúkás 

                                                           
212 PENYAK 1980.  
213 PENYAK–PENYAK 2013. 
214 PENYAK 1980, 69–70. 
215 PENYAK 1980, 49. 
216 PENYAK 1980, 22–24. 
217 PENYAK–PENYAK 2013, 208. 
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alaprajzú, 6,5x5 m alapterületű, északkeleti sarkában kőkemence állt. Penyak az 

objektumokat a 7–9. századra keltezi.218  

5. Cserlenő/Червеневе/Червеньово II. A lelőhelyen egy szabálytalan alaprajzú 

agyagkemencés házat tártak fel, melyet Sz. Penyak a 9–10. századra keltez.219 

6. Dercen/Дрисіна. A lelőhelyen 1953-ban Fjodor Potusnyak végzett feltárást, 

melynek során több, közelebbről nem ismertetett objektumot tárt fel. A 

településrészletet a kerámia alapján a 9–10. századra keltezte.220 

7. Gálocs/Галоч–Бiле Поле. 1961-ben Konsztantyin Bernyakovics kisebb 

településrészletet tárt fel, melyet a 7–9. századra keltezett.221  

8. Gálocs/Галоч–Ферми. K. Bernyakovics 1951-ben egy objektumhoz nem köthető 

kultúrréteget tárt fel, melyben a 8–9. századra keltezett kerámiát talált.222  

9. Homok/Холмок–Фораш-Дичкеш. A lelőhelyen két alkalommal végeztek 

ásatást: 1945–1947 között, illetve 1973–1974-ben. Ezek közül a második a 

jelentősebb, ekkor Sztyepan Penyak vezetésével 4 felületen folyt a feltárás, 

melynek során 17 objektum került a napvilágra, ebből 13 ház. A homoki házak 

kivétel nélkül elnyújtott téglalap alaprajzúak, alapterületük átlagosan 9 és 15 m2 

között váltakozik. Mindegyikben található kőkemence vagy tűzhely, némelyikben 

kettő is. Ezek több esetben nem a falak mentén vagy a sarkokban, hanem szinte az 

objektum közepén helyezkednek el. Penyak három esetben beszél kéthelyiséges 

lakóépületekről: a 2–3., 8–9. és 10–11. objektumok kapcsán. A mellékelt ábrák 

alapján azonban az első két objektumcsoportnál a szuperpozíció sem zárható ki. 

Oszlophelyeket csak két háznál sikerült megfigyelni (9. és 10–11. objektum), az 

első esetben az épület középtengelyében találtak 2 darabot, a másodikban két 

hosszanti helyiséget választottak el cölöplyuksorral. A házakon kívül néhány 

gödör és külső kemence maradványai is előkerültek. Penyak a teleprészlet 

kerámiaanyagát a 7–11. század közé keltezte, ezen belül pedig két fázist különített 

el: 7–9., illetve 10–11. század.223 2013-ban megjelent monográfiájában egységes 

7–9. századi keltezést ad meg.224 
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10. Ignécz/Зняцьово/Зняцеве. A területen Sz. Penyak végzett ásatást 1965-ben. Az 

összesen 96 m2 nagyságú felületen egy földbe mélyített, téglalap alaprajzú, 5x2,2 

m alapterületű ház maradványait tárta fel, keleti fala mentén négyszögletes 

kőkemencével. Az objektum hosszanti oldalfalai mentén 2-2 oszlophelyet sikerült 

megfigyelni. Az objektumot Penyak a benne talált kézzel formált és lassúkorongolt 

kerámia alapján a 7–8. századra keltezte.225  

11. Kereknye/Коритняни. 1975-ben Eduard Balaguri vezetésével kisebb feltárást 

végeztek a település mellett. Három agyagkemencés házat és két bizonytalan 

funkciójú objektumot tártak fel. A leletanyagot (kézzel formált és lassúkorongolt 

kerámia) Penyak a 8–9. századra keltezi.226 

12. Kisgejőcz/Малі Геівці. A településen kerámiatöredékeket találtak, melyeket K. 

Bernyakovics a 8–9. századra datált.227 

13. Klacsanó/Клячаново–Пiд Обучем. 1981-ben Sz. Penyak 15 közelebbről nem 

részletezett (csak egy kőkemencés házat említ), a 8–9. századra keltezett 

objektumot tárt fel.228 

14. Kovászó/Квасове. A területen 1969-ben a 8–9. századra datált 

kerámiatöredékeket találtak.229 

15. Lengyelszállás/Ліcкове–Kenderdomb. A lelőhelyen 1954-ben F. Potusnyak egy 

2 házból álló településrészletet tárt fel. Az első ház ovális alaprajzú, 4x2 m 

alapterületű, a második alapterülete 4,5x3 m. Kemencéket nem említ. Sz. Penyak 

az objektumokat a 7–9. századra datálja.230 

16. Makkosjánosi/Яноши–Одьогашов. A lelőhelyen Vjacseszlav Kotigorosko 

1985-ben egy házat és két meghatározhatatlan funkciójú objektumot tárt fel. Sz. 

Penyak a házat a benne talált Prága-Korcsak típusú kerámia miatt a 6–7. századra, 

a másik két objektumot a 8–9. századra keltezi.231 

17. Mélyút/Глибоке. A lelőhelyen F. Potusnyak végzett kisebb ásatást, melynek 

során egyetlen objektumot tárt fel: egy ovális alaprajzú, 2,5x2 méteres gödröt (ezt 

Penyak a 2013-ban megjelent monográfiájában házként interpretálja),232 benne 

                                                           
225 PENYAK 1980, 22; PENYAK–PENYAK 2013, 205–206. 
226 PENYAK–PENYAK 2013, 205. 
227 BERNYAKOVICS 1957, 439; PENYAK 1980, 55. 
228 PENYAK–PENYAK 2013, 205. 
229 PENYAK 1980, 51. 
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kevés kerámiatöredékkel és faszénnel. Az objektumot Penyak a 8–9. századra 

keltezte.233 

18. Nagybégány/Велика Бігань/Великая Бегань. A lelőhelyen 1986-ban és 1991-

ben végzett feltárást J. Cserkun. Három, megközelítőleg négyzetes alaprajzú házat 

tárt fel, ezek közül kettőhöz 2-2 kemence is tartozott. Az előkerült korongolt 

kerámia alapján a településrészletet a 7–8. századra keltezte.234 

19. Nagydobrony/Велика Добронь. Sz. Penyak 1973-ban tárt itt fel egy 

településrészletet 3 objektummal, melyekről részletes információkat nem közöl. A 

bennük előkerült kerámiaanyagban két bordás nyakú edény töredékei is 

megtalálhatók. A települést a 11–13. századra keltezi.235 

20. Nagygejőc/Великі Геївці–Потократ. A lelőhelyen Sz. Penyak öt, általa a 8–9. 

századra keltezett objektumot (köztük egy házat) tárt fel. A leletanyag korongolt 

kerámia.236 

21. Palágykomróc/Паладь Комарівці–Церковный Горб. Sz. Penyak 1974-ben 

folytatott itt ásatást, melynek során egy település öt szabálytalan alaprajzú 

objektumát tárta fel, melyek közül hármat agyagkemencés házként, kettőt 

gödörként értékelt. Az előkerült kerámiaanyagot a 8–11. századra keltezte, ezen 

belül két fázisra osztotta: 8–9. és 10–11. század.237 2013-ban megjelent 

monográfiájában három házat és egy gödröt datál a 8–9. századra, a lelőhelyen 

fiatalabb leletanyagról nem tesz említést.238 

22. Palló/Палло–Лука Газо. Sz. Penyak 1974-ben egy 3x4 m alapterületű, 

agyagkemencés házat tárt fel, melyet a benne talált kézzel formált és korongolt 

kerámia alapján a 8–9. századra keltez.239 

23. Rahonca/Оріховиця–Валащинець. A lelőhelyen 1955-ben végzett feltárást F. 

Potusnyak. Mindössze egy téglalap alaprajzú (3,2x2,5 m) házat tárt fel, melyet 

Penyak a 8–9. századra keltezett.240  
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24. Rát/Ратівці. A településen 1955-ben két házat tárt fel F. Potusnyak. Mindkét ház 

ovális alaprajzú, kb. 2,5x3,3 m alapterületű. Bennük agyagkemencék maradványait 

találták. Az objektumokat a feltáró a 9–11. századra datálta.241  

25. Rát/Ратівці–Бiля ферми. Sz. Penyak 1983-ban egy 8–9. századra keltezett 

ovális alaprajzú házat és egy gödröt tárt fel.242 

26. Sárosoroszi/Оросіеве. A településen 1973-ban folyt ásatás, melynek során egy 8–

9. századra keltezett település négy háza és egy gödre került elő. A házak téglalap 

vagy szabálytalan alaprajzúak, átlagosan 10 m2 alapterületűek, bennük – egy 

kivételével – agyagkemence vagy tűzhely található. A 4. ház kerámiaanyagának 

32%-a gyorskorongolt.243  

27. Szajkófalva/Осій. 1954-ben F. Potusnyak kerámiatöredékeket talált a területen, 

melyeket a 8–9. századra keltezett.244  

28. Szentmiklós/Чинадіеве. 1959-ben F. Potusnyak végzett leletmentő ásatást a 

településen. Itt egyedül egy csigavonallal díszített fazék töredékei kerültek elő, 

melyet a 10–11. századra keltezett.245 

29. Tasnád/Затишне. A település közelében ismeretlen körülmények között egy 

korongolt fazekat találtak. Penyak szerint 8–9. századi.246 

30. Tiszakeresztúr/Перехрестя–Bartatag. 1978-ban E. Balaguri egy földbe 

mélyített, „késői szláv” (= 7–9. század) házat tárt fel.247 

31. Tiszakeresztúr/Перехрестя–Шампогоня. A lelőhelyen 1973-ban E. Balaguri 

négy földbe mélyített házat tárt fel, közülük az egyik két helyiségből állt. A 

leletanyag kézzel formált és korongolt kerámia. Az objektumokat Sz. Penyak a 8–

9. századra keltezi.248 

32. Tiszapéterfalva/Пийтерфолво–Csikostó. 1973-ban E. Balaguri kilenc 

szabálytalan alaprajzú házat tárt fel, melyek alapterülete 9 és 33 m2 között mozog. 

Kemencékről vagy egyéb tartószerkezeti elemekről nem közöl adatokat. A 
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leletanyag kézzel formált és lassúkorongolt kerámia, az objektumok keltezése 8–9. 

század.249 

33. Tivadarfalva/Федорове. A településen 1973-ben több felületen végeztek 

feltárást. Ennek során hét objektumot találtak: négy házat, két külső kemencét és 

egy gödröt. A házak ovális, trapéz- illetve amorf alaprajzúak, megközelítőleg 20 

m2 alapterületűek, bennük középtájt egy vagy két agyagkemence található. A 

településrészletet Penyak a 8–9. századra datálja.250 

34. Ungvár/Ужгород–Galágó. 1950-ben K. Bernyakovics végzett feltárást a 

területen, melynek során egy félig földbe mélyített lakóházat talált, benne 

korongolt és kézzel formált kerámiával, valamint sütőtál és sütőtepsi töredékeivel. 

A házat a 8–9. századra keltezte.251  

35. Ungvár/Ужгород–Radvánc. A lelőhelyen 1947-ben és 1950-ben folyt kisebb 

kutatás, az utóbbit K. Bernyakovics végezte. Ekkor összesen két házat tárt fel, ezek 

közül azonban csak egyről közölt adatokat. Ez utóbbi négyzetes alaprajzú (4,5x4,2 

m), oldalfalai mentén oszlophelyekkel. Egyik oldalához egy 2,8x1,8 méteres 

nyúlvány csatlakozik, melyben cölöplyuksorok helyezkedtek el. Funkciója 

kérdéses (gádor?). A házban egy kő- és egy agyagkemence maradványait is 

feltárták, ezek a déli fal közelében helyezkedtek el.252 A házban talált, jórészt 

lassúkorongolt kerámia alapján Bernyakovics és Penyak a 8–9. századra datálja az 

objektumot, ez a keltezés azonban a mellékelt ábrák253 alapján megkérdőjelezhető. 

Eszerint ugyanis az ásatáson bordás nyakú edény töredéke, illetve S-végű 

hajkarika is előkerült, melyeknek azonban egyik szerző sem szentelt külön 

figyelmet. Ezek alapján viszont inkább a 10–11. századra keltezhető az anyag. 

36. Ungvár/Ужгород–Várhegy. K. Bernyakovics 1948–1949-ben végzett kisebb 

ásatást az ungvári vár udvarán, ahol egy 2x3 méteres szelvényben három 

kultúrréteget különített el. Ezek közül a második réteg Árpád-kori kerámiát 

tartalmazott, közte bordás nyakú edények töredékeit.254 
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37. Zsilip/Павлове. 1971-ben Sz. Penyak végzett feltárást a településen, ahol egy 

formátlan objektumot tárt fel, középtájt agyagkemencével. A feltáró ezt házként 

értelmezte és a benne talált kerámia alapján a 8–9. századra datálta.255 

 

A kárpátaljai települések eddigi legteljesebb értékelését Sztyepan Penyak tollából 

ismerjük, aki a telepobjektumok helyett elsősorban a régió kerámiaanyagának vizsgálatára 

helyezi a hangsúlyt.  

Készítéstechnika alapján három fő edénycsoportot különít el: a kézzel formált, a 

lassúkorongolt és a gyorskorongolt edényeket. Az alapforma a tojásdad fazék – ez szerinte 

tipikusan szláv –, véleménye szerint a többi formai variáció az idők során mind ebből nőtt 

ki.256 

A kerámia technológiai fejlődését (és ezen keresztül Kárpátalja településeinek 

kronológiáját) négy fázisra osztja. Az első fázisra (6–7. század) a kézzel formált, 

kerámiazúzalékkal és növényi anyagokkal soványított, prágai típusú kerámia a jellemző, 

továbbá sütőtálak is előfordulnak.257 A második fázisban (8–9. század) a kézzel formált 

kerámia mellett megjelennek a lassúkorongolt edények, melyek a 9. századra kiszorítják a 

korong nélkül készített példányokat. Ekkorra a fazekak formavilága is gazdagabbá válik, a 

tojásdad mellett megjelennek a jól profilált peremű, kihasasodó vagy kivállasodó 

példányok is. Díszítés tekintetében a hullám- és egyenes vonalkötegek válnak 

uralkodóvá.258 A harmadik fázisban (10–11. század) az edények korongolásának minősége 

javul, néhol a lábbal hajtott gyorskorong is megjelenik. A díszítésformák között a fazék 

felső kétharmadába karcolt csigavonal dominál, a vállon sokszor hullámvonallal 

variálva.259 A negyedik fázisban (12–13. század) is a csigavonallal díszített lassúkorongolt 

kerámia az uralkodó, a vállon sokszor körömbenyomkodással. Ekkoriban már a 

fenékbélyeg is gyakori.260 

A térség településeinek érdekessége, hogy az eddig feltárt objektumok között aránylag 

nagy számban találhatók a földbe süllyesztett padlójú, viszonylag kis alapterületű, téglalap, 

ovális vagy szabálytalan alaprajzú, a szakirodalomban lakóépítményként meghatározott 

objektumok. Gyakran felvetődik boronaházként való értékelésük. Az objektumokban 
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általában 1–2 agyagkemence található, amelyek szinte sosem a sarkokba építve 

helyezkednek el. Helyenként néhány oszlophely is megfigyelhető bennük. 

Penyak az általa vizsgált 25 településen 26 házat talált. Ezek formai szempontból 

három típusra oszthatók: téglalap, négyszögletes és ovális alaprajzú. E házak közül 

összesen:261 

• 2 négyszögletes 

• 6 téglalap 

• 6 ovális 

• 10 téglalaphoz hasonló 

• 2 oválishoz hasonló 

Négy házat kéthelyiségesként határoz meg, a közölt ásatási rajzokon azonban nem 

egyértelmű, hogy valóban erről vagy csak szuperpozíciókról van-e szó. A feltárt kemencék 

közül 12 agyagból tapasztott, 9 agyagba rakott kőből és 2 csak kőből épített.262  

A terület lakossága Penyak szerint a korai szláv korszakban elsősorban fehér horvát 

volt, e véleményét Bíborbanszületett Konstantin művére és a Nagy Alfréd-féle Angolszász 

Krónikára alapozza.263 Az óorosz időszakban a Kijevi Rusz területéről jelentős orosz-

ruszin betelepüléssel számol, elsősorban a helynévi anyagra támaszkodva, Melich János és 

Kniezsa István munkássága nyomán.264 Avar vagy magyar lakosságról (vagy államról) 

nem tesz említést.  

 

 

4.2. Románia 

A Felső-Tisza-vidék mint önálló földrajzi régió a romániai szakirodalomban ritkán 

fordul elő, általában az egykori Partium területét szokás egységként kezelni. A 

magyarországi kutatási helyzethez hasonlóan Romániában is viszonylag kevés a legalább 

részben feltárt és alaposan publikált 6–10. századi település, ugyanakkor a kis felületű 

feltárások és a terepbejárások útján azonosított lelőhelyek rendszeres – habár legtöbbször 

csak szűkszavú leírásokat tartalmazó – közreadása kezd általánossá válni.  

Északnyugat-Románia 8–10. századi településkutatásának kezdete Sever Dumitraşcu, 

Alexandru Matei, Gheorghe Lazin és Németi János nevéhez fűződik. A terület 5–7. századi 
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lelőhelyeiről átfogó igénnyel Ioan Stanciu munkáiból,265 ugyanezen terület 8–10. századi 

településeiről Călin Cosma266 és Dan Băcueţ Crişan267 műveiből tájékozódhatunk.  

A régió bennünket érdeklő romániai települései a Szatmári-síkságon, elsősorban a 

Szamos és a Kraszna folyóvölgyeiben találhatók. Habár az Érmellék és a Szilágyság 

települései nem tartoznak dolgozatom szűken vett tárgykörébe, a romániai publikációk 

áttekintése során úgy tapasztaltam, hogy e régiók kutatási hagyományai és leletanyaga nem 

választható el élesen egymástól, így katalógusomban ez utóbbi területek is szerepelnek. 

 

 

4.2.1. Korai szláv települések Északnyugat-Romániában 

A területről korai avarokhoz köthető települést nem közöltek, viszont egyre több a 

Lázári-Piskolt csoportba, illetve még egy – Ioan Stanciu szerint – ennél is korábbi szláv 

horizontba sorolható település,268 illetve néhány temetőről269 is tudunk. Az alábbiakban e 

településeket röviden ismertetem (2. térkép):270 

1. Ákos/Acaş. Németi János, Szőcs Péter és Gindele Róbert 2000-ben egy 

agyagba vájt kemencés házat tárt fel.271 

2. Bádon/Badon–Doaşte. 1987 és 1989 között Alexandru Matei 4 kőkemencés 

házat talált. A lelőhelyen I. Stanciu egy 6–7. századi és egy 8–9. századi 

horizontot különít el egymástól.272  

                                                           
265 A teljesség igénye nélkül: STANCIU 1998–1999; STANCIU 2000; STANCIU 2011; STANCIU 2015. 
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267 Monográfiaként: BĂCUEȚ CRIŞAN 2006; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007. 
268 Ioan Stanciu 2011-ben megjelentetett monográfiájában több olyan lelőhelyet is (részben vagy teljesen) a 
6–7. századra keltez, melyeket a szakirodalom – köztük a szerző is – korábban 8–9. századiként interpretált. 
Szlávnak határozza meg továbbá a régió 5–6. századi településeinek egész sorát. A romániai korai szláv 
horizont településeinek utóbbi években tapasztalt szaporodása ennek fényében fenntartásokkal kezelendő. 
269 Korai szláv temetők a Felső-Tisza-vidék romániai területén tudomásom szerint mindössze 3 helyről 
ismertek (2. térkép). A csoport nevét adó Piskolton (Piskolt/Pişcolt–Homokosdomb/Nišiparie) 1970–1977 
között, illetve 1995-ben került elő egy korai szlávnak meghatározott urna és 6 szórthamvas sír (NÉMETI 
1983, 139–140; STANCIU 2011, 359–360.). Zilahon (Zilah/Zalău–Dromet S.A. 2.) 2000-ben tártak fel egy 8 
szórthamvas sírból álló korai szláv temetőrészletet (STANCIU 2008, 439; STANCIU 2011, 389–393), illetve 
szintén Zilahon (Zilah/Zalău– Farkasdomb/Dealul Lupului) 5 bolygatott, hamvasztásos (valószínűleg urnás) 

sírt találtak, melyeket feltárójuk a 7–9. század közé keltez: BĂCUEȚ CRIŞAN 2011, 114–118. 
270 Északnyugat-Románia korai szláv régészeti horizontját összefoglaló igénnyel tárgyalja több művében 
Ioan Stanciu, ld. STANCIU 2011, 91–313; illetve a hozzá tartozó lelőhelykatalógus (további irodalommal): 
STANCIU 2011, 320–395. A romániai és ukrajnai korai szláv lelőhelyek térképes összefoglalása: STANCIU 
2015, 193, Ris. 18. 
271 STANCIU 2008, 439; STANCIU 2011, 320. 
272 STANCIU 2008, 439; STANCIU 2011, 320–322. 
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3. Bere/Berea–Berei szőlő/Viile Berei. A területről a Kovács-gyűjteménybe 

kerültek be vélhetően településről származó kerámiatöredékek, melyeket I. 

Stanciu az 5–6. és a 11–13. századra keltez.273  

4. Bere/Berea–Bodzás/La soci.274 A lelőhelyen 1962-ben és 1964–65-ben folyt 

kis felületű feltárás. I. Stanciu a napvilágra került 6 objektum alapján egy 5–6. 

századi és egy 8–9. századi horizontot határoz meg.275 Ezzel szemben Călin 

Cosma az objektumokat a 8–9. és 9–10. századra keltezi.276  

5. Bere/Berea–Dögtér/Puţul cu mortăciuni. Ismeretlen körülmények között I. 

Stanciu által az 5–6. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak (Kovács-

gyűjtemény).277 

6. Bere/Berea–Virágkert/Grădina de flori. A lelőhelyről a Kovács-

gyűjteménybe került kerámiaanyagot I. Stanciu a 6–7. századra keltezi. 

Ugyanitt 1963-ban szondázó ásatást folytattak, melynek során egy Stanciu által 

az 5–6. századra keltezett település objektumait tárták fel.278  

7. Csomaköz/Ciumeşti–Malomháta/Moara. 1962-ben, illetve 1964–65-ben 

tervásatás során többek között 5–6. századra keltezett telepobjektumok 

kerültek napvilágra.279 

8. Csomaköz/Ciumeşti–Nagy lapos. A Kovács-gyűjteményben néhány, I. 

Stanciu által feltételesen az 5–6. századra keltezett kerámiatöredék található. A 

lelőhelyről pontos információ nem ismert, lokalizációja kétséges.280  

9. Érdengeleg/Dindeşti–Grădina lui Donca Aurel. A lelőhelyen ismeretlen 

körülmények között 1979-ben kerámiatöredékek kerültek elő, melyek között 

feltételesen a 6–7. századra keltezhető példányok is akadnak.281 

 

                                                           
273273 STANCIU 2011, 325. 
274 A Bere település közelében talált kora középkori településnyomokat Kovács Gyula református lelkész 
segítségével azonosították. Az ún. Kovács-gyűjteményről bővebben: NÉMETI 1997, 63–74; STANCIU 
2011, 322–323. 
275 STANCIU 2011, 324–325. 
276 COSMA 2002, 166. 
277 STANCIU 2011, 326. 
278 STANCIU 2011, 324. (A szerző korábbi munkájában az 1963-ban feltárt objektumokat a 7–8. századra 
keltezte: STANCIU 2000, 450.) 
279 STANCIU 2011, 329. 
280 STANCIU 2011, 329. 
281 STANCIU 2011, 331. 
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10. Érmihályfalva/Valea lui Mihai–Új sárgaföldes gödör/Groapa cu lut 

(nouă). 1954-ben szondázó ásatás során egy bronzkori gödröt és egy ennél 

fiatalabb korszak(ok)ból származó kultúrréteget tártak fel. A leletanyag egy 

részét I. Stanciu feltételesen egy 6–7. századi településhez köti.282 

11. Mezőterem/Tiream–Kenderes halom/Movila cânepii. 1960-ban földmunkák 

során teljes egészében megsemmisített lelőhelyről többek között, I. Stanciu 

által feltételesen a 6–7. századra keltezett edénytöredékek kerültek 

napvilágra.283  

12. Nagykolcs/Culciu Mare–Zöldmező/Câmpul verde. A lelőhelyen 1966-ban 

egy házat tártak fel agyagból épített kemencével, agyagcipókkal.284 

13. Nagypeleske/Peleş–Liget. 2005-ben folytatott terepbejárás során több korszak 

leletanyaga került elő, köztük korai szláv kerámia és agyagcipók, illetve 

feltételesen a 8. századra keltezett kerámiatöredékek.285 

14. Lázári/Lazuri–Lubi tag. A régió egyetlen részletesen publikált településén 

1993 és 2003 között több fázisban folyt ásatás, melynek anyagát Ioan Stanciu 

dolgozta fel.286 A feltárás során több korszak leletanyaga került elő, közülük 

Stanciu 21 objektumot keltez a 6–7. századra. A feltárt 5 ház négyszögletes 

alaprajzú és talán boronaszerkezetű volt, több esetben is sikerült ugyanis 

talpgerendák nyomait megfigyelni.287 A házakban található kemencéket 

Stanciu két típusra osztotta, az elsőt agyagtömbbe, a másodikat a házfalba 

vájták. Kőkemence nem került elő.288 A házakban a kemencék környékén sok 

agyagcipó fordult elő. A kemencebokor két – Stanciu szerint edényégető – 

kemencét foglalt magába. A település kerámiaanyaga szinte kivétel nélkül 

kézzel formált, Prága-Korcsak típusú, díszítetlen.289 Gyorskorongolt fazék 

került elő az 1a. házból, vélhetőleg kézikorongon készült fazéktöredék pedig a 

14. házból.290 Stanciu a település (a leírás szerint összességében jellegtelen) 

kerámiáját 5 kronológiai csoportra tudta osztani, melyeket a 6. század második 

                                                           
282 STANCIU 2011, 369. 
283 STANCIU 2011, 365. 
284 STANCIU 2008, 439; STANCIU 2011, 330. 
285 STANCIU 2011, 358; teljes anyagközlés: STANCIU 2018. 
286 Teljességre törekvő összefoglalása: STANCIU 2011, 331–357.  
287 STANCIU 1998–1999, 197. 
288 STANCIU 1998–1999, 197–198. 
289 STANCIU 1998–1999, 198. 
290 STANCIU 1998–1999, 198–199. 
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harmada és a 7. század eleje közé keltezett.291 Néhány edénytöredéknél 

felmerült azok 8. századi keltezése, de Stanciu a település 8. századig való 

továbbélését nem látja bizonyítottnak.292 

15. Lázári/Lazuri–Nagy Béla rét/Râtul lui Béla. 1974–77 és 1979–81 között 

végeztek kisebb felületű feltárást, melynek során Gheorghe Lazin egy 8–9. 

századi házat tárt fel. I. Stanciu a lelőhelyen szórványosan korábbi 

időszakokból előkerült leletanyag és a Lubi tagi lelőhely közelsége miatt 

felveti, hogy esetleg itt is számolhatunk egy korai szláv településsel.293 

16. Szaniszló/Sanislău–I–II–III./Cserepes/La hârburi. A Kovács-

gyűjteményben néhány, I. Stanciu által az 5–6. századra keltezett 

kerámiatöredék található, leletkörülményeik tisztázatlanok.294  

17. Székelyhíd/Săcuieni–Horó tanya/Ferma Horó. Bronzkori és császárkori 

temető feltárása közben feltételesen a 6–7., illetve a 9–10. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.295 

18. Szilágypanit/Panic. Alexandru Matei publikálatlan feltárása, ahol agyagcipók 

is napvilágra kerültek.296  

19. Tasnád/Tăşnad–Sere. 2009-ben megelőző feltárás során egy szinte teljesen 

elpusztított külső kemencét tártak fel. A sütőfelülete alatt talált 

kerámiatöredékek alapján I. Stanciu az objektumot feltételesen a 6–7. századra 

keltezi.297 

20. Zilah/Zalău–Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 104–106. A lelőhelyen 1974 és 

1984 között több alkalommal, továbbá 1996 és 1998 között folytattak 

feltárásokat. I. Stanciu 21 objektumot és több szórványleletet keltez a 6–7. 

századra. A feltáráson többek között agyagtálak és -cipók is előkerültek.298 A 

területről 8. századra datált és kora Árpád-kori objektumok is ismertek.299  

                                                           
291 STANCIU 1998–1999, 201. 
292 STANCIU 2011, 332. 
293 STANCIU 2011, 357. 
294 STANCIU 2011, 360. 
295 STANCIU 2011, 361–362. 
296 STANCIU 1998, 237; ISTVÁNOVITS 2001, 178. 
297 STANCIU 2011, 364. 
298 STANCIU 2011, 370–387. 
299 STANCIU 2011, 370. 



76 
 

21. Zilah/Zalău–Dromet. 1984–85-ben és 1987-ben folytatott feltárások során 

többek között egy 6–7. századra keltezett ház (agyagcipókkal) és 8–9. századi 

telepobjektumok kerültek elő.300 

22. Zilah/Zalău–Farkasdomb/Dealul Lupului. 2004–2005-ben megelőző 

feltárás során egy feltételesen a 6–7. századra keltezhető, bizonytalan 

funkciójú objektumot,301 ezen kívül 5 bolygatott, valószínűleg urnás sírt 

találtak. A temetkezéseket publikálójuk, Dan Băcueţ Crişan a 7–9. századra 

keltezi.302 

23. Zilah/Zalău–Valea Mâţii. 1977-ben megelőző feltárás során több korszak 

telepobjektumai, köztük egy I. Stanciu által a 6–7. századra keltezett ház 

nyomai is napvilágra kerültek.303 

 

Ioan Stanciu véleménye szerint a felső-Tisza-vidéki korai szláv népesség mintegy 

hidat képzett a Ripnyev-csoport és a Déli-Kárpátokban élő szlávok között. Telepeik és 

temetőik elhelyezkedése szerinte jól jelzi észak–déli irányú vándorlásuk útvonalát. Korábbi 

munkáiban hangsúlyozta, hogy a Felső-Tisza-vidéken a régészeti leletek alapján korai 

szlávok nem mutathatók ki nagy számban. Interpretációja szerint ennek oka az, hogy a 

gepidák és avarok engedték őket átvonulni a területeiken, de letelepedni már nem.304 2008-

ban megjelent tanulmányában módosított ezen a szemléleten, és az itteni szlávokat a 

gepidák/avarok szövetségeseiként írja le.305 Véleménye ütközik Istvánovits Eszterével, aki 

– mint fentebb említettem – a korai szláv horizontot az avarok által a Kaganátus 

perifériájára telepített népesség régészeti emlékeként értelmezi. Szerinte e 

viszonyrendszernek, illetve az anyaterülettel való kapcsolat gyors elvesztésének tudható be 

kis lélekszámuk és gyors eltűnésük is.306  

 

 

                                                           
300 STANCIU 2011, 388–389. 
301 STANCIU 2011, 393–395. 
302 BĂCUEȚ CRIŞAN 2011, 114–118. 
303 STANCIU 2011, 387–388. 
304 STANCIU 1998–1999, 201–202. 
305 STANCIU 2008, 429. 
306 ISTVÁNOVITS 2001, 180. 
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4.2.2. 8–9/10. századi települések Északnyugat-Romániában 

A kronológiai választóvonal a „korai szláv” horizont és a 8–9/10. század települései 

között a romániai lelőhelyek esetében is megfigyelhető. A román kutatók a késő avar, 

illetve a honfoglaló magyar népesség történeti-régészeti szerepét településtörténeti 

szempontból nem tekintik meghatározónak. A terület alaplakosságát a jelzett időszakban 

szlávként kezelik, valamint a mai napig is feltűnik a szakirodalomban a továbbélő 

romanizált népesség szerepeltetésének igénye. Az általam felgyűjtött települések a 

következők (3. térkép): 

 

1. Ákos/Acâş–Râtul lui Vereş. Németi János gyűjtésében szereplő, feltételesen a 

8–10. századra keltezett településrészlet (terepbejárás).307 

2. Aliza/Aliza. A településen ismeretlen körülmények között a 8–9. századra 

keltezett kerámiatöredékeket találtak.308  

3. Alsókaznacs/Cisniciu de Jos–Costileasa; Sălaş. 2000-ben terepbejárás során 

8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.309 

4. Alsóvalkó/Valcau de Joş. 1998–1999-ben, terepbejárás során felfedezett két 

lelőhelyen 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.310 

5. Apa/Apa. A településen 1998 tavaszán gázvezeték lefektetése miatt végzett 

mentőásatást Gindele Róbert és Liviu Marta. A feltárás során több korszak 

anyaga került elő, 4 objektumban 7–8. századra keltezett kerámiát is találtak.311 

6. Bádon/Badon–Doaşte. 1987–1989 közötti szondázó ásatásból a 8–9. századra 

keltezett objektumok ismertek.312 

7. Bádon/Badon–La Nove. 1971–72-ben és 1975–76-ban megelőző feltárás 

során 8–9. századi objektumok kerültek napvilágra.313  

8. Bádon/Badon–La răstignire. 1999-ben egy 8–9. századra datált házat tártak 

fel.314 

                                                           
307 NÉMETI 1999, 115; COSMA 2002, 163; COSMA–GUDEA 2002, 101.  
308 COSMA 2002, 163; COSMA–GUDEA 2002, 101. 
309 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 56–57. 
310 COSMA 2002, 235; COSMA–GUDEA 2002, 120; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 73–74. 
311 MARTA–GINDELE 1998–1999, 270. 
312 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 43. 
313 COSMA 2002, 165; COSMA–GUDEA 2002, 102; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 42–43. 
314 COSMA 2002, 165; COSMA–GUDEA 2002, 102; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 41–42; BĂCUEȚ 

CRIŞAN–CSÓK 2011, 252.  
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9. Bere/Berea–Agyagbánya. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.315 

10. Bere/Berea–Akasztófalapos. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.316 

11. Bere/Berea–Bodzás. A területen 1962-ben és 1964–65-ben folyt kis felületű 

(6 objektumot eredményező) feltárás. A lelőhelyen talált kerámiatöredékeket 

Câlin Cosma két kronológiai horizontba sorolja: 8–9. és 9–10. század.317 I. 

Stanciu (a fenti lelőhelylistán szereplő korai szláv kerámia mellett) csak 8–9. 

századi horizontot említ.318  

12. Bere/Berea–Délivég. A területen a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket 

találtak.319 

13. Bere/Berea–Dolláros/Soltész-tag. A területen a 7–8. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.320  

14. Bere/Berea–Nyúlvár. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.321 

15. Bere/Berea–Sisloş dombja. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.322 

16. Bere/Berea–Sóskás. A területen 1967-ben 8–9. századi telepnyomokat 

találtak.323 

17. Bere/Berea–Berei szőlő/Viile Berei. A Kovács-gyűjteményben fennmaradt, 

vélhetően településről származó kerámiatöredékeket C. Cosma a 8–9. századra 

keltezi.324 Ugyanezen lelőhely kapcsán I. Stanciu 5–6. és 11–13. századi 

periódusról beszél (ld. fentebb).325 

18. Bere/Berea–Zsidó tag. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.326 

                                                           
315 COSMA 2002, 167.  
316 COSMA 2002, 166–167. 
317 COSMA 2002, 166. 
318 STANCIU 2011, 324. 
319 COSMA 2002, 168. 
320 COSMA 2002, 166. 
321 COSMA 2002, 167. 
322 COSMA 2002, 168. 
323 FERENCZI 1996, 88; BADER 1981–1982, 157. 
324 COSMA 2002, 167. 
325 STANCIU 2011, 325. 
326 COSMA 2002, 167. 
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19. Börvény/Berveni. Gh. Lazin 1986-ban kora középkori településobjektumokat 

talált. Közöletlen.327 

20. Csomaköz/Ciumesti–Legelősarok. A területen a 10–11. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.328 

21. Csomaköz/Ciumesti–Toröfi Sojás. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.329 

22. Csomaköz/Ciumesti–Tökös. A területen a 9–10. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.330 

23. Detrehem/Drighiu–Tăul Cucului; Faţă. A területen 1997-ben terepbejárás 

során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.331 

24. Egrespatak/Aghireş–Sub păsune. 2008–2009-ben leletmentő ásatás során 3, 

a 8–9. századra keltezhető telepobjektumot tártak fel.332 

25. Érdengeleg/Dindeşti–Ograda lui Donca Aurel, nr. 322. A területen a 8–9. 

századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.333 

26. Érendréd/Andrid–Posta út. Németi János gyűjtésében szereplő, feltételesen a 

8–10. századra keltezett településrészlet (terepbejárás).334  

27. Érszakácsi (Szakácsi)/Săcăseni–Csobán/Juhászok kútja. Gh. Lazin 1973-

ban egy császárkori telep feltárása közben a 8–9. századra datálható 

objektumokat talált. Véleménye szerint e lelőhely kiválóan szimbolizálja a 

helyi autochton népesség és a beköltöző szlávok együttélését.335 S. Dumitraşcu 

szerint óromán népességról van szó.336 C. Cosma a lelőhelyről mindössze egy 

házról tesz említést.337 

28. Gencs/Ghenci–Agyagbánya. 1986-ban kisebb ásatást végeztek a területen, 

ebből 3 objektum agyagát közölte Németi J. Az 1/1986. objektumból egy 

gyorskorongolt bizánci amfora került elő. Mellette 2 vagy 3 fazekat találtak 

(ezek száma az eredeti publikációból és C. Cosma monográfiájából sem derül 

                                                           
327 FERENCZI 1996, 88; IERCOŞAN 1992–1993, 86. 
328 COSMA 2002, 186; COSMA–GUDEA 2002, 107. 
329 COSMA 2002, 186; COSMA–GUDEA 2002, 107. 
330 COSMA 2002, 186; COSMA–GUDEA 2002, 107. 
331 COSMA 2002, 189–190; COSMA–GUDEA 2002, 108–109; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 57. 
332 BĂCUEȚ CRIŞAN–CSÓK 2011, 252. 
333 COSMA 2002, 189; COSMA–GUDEA 2002, 108. 
334 NÉMETI 1999, 115; COSMA 2002, 163; COSMA–GUDEA 2002, 101. 
335 LAZIN 1975, 73–74. 
336 DUMITRAŞCU 1979, 65. 
337 COSMA 2002, 220; COSMA–GUDEA 2002, 117. 
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ki egyértelműen), melyek közül az egyik gyorskorongolt, a másik egy vagy 

kettő kézzel formált.338 A 3/1986. gödörben kora középkori kerámiatöredékek 

mellett bikónikus orsógomb és ásópapucs került elő.339 A 4/1986. objektumban 

néhány kora középkori cserépdarabot találtak.340 

29. Gencs/Ghenci–Movila Spanzurătorii. Tisztázatlan leletkörülmények között a 

9–11. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.341  

30. Gencs/Ghenci–Szentmiklós. Kora középkori kerámiatöredékeket találtak.342 

31. Gencs/Ghenci–Szentmiklósi út. Néhány kora középkori kerámiatöredék 

került elő.343  

32. Gyümölcsénes/Plopiş. A település határában 1998-ban végeztek terepbejárást, 

három 8–9. századi településnyomot azonosítottak.344 

33. Iriny/Irina. Ismeretlen körülmények között egy 8–9. századra keltezhető 

fazekat találtak.345 

34. Ipp/Ip–Din jos de fântână; Dealul Bisericii. A területen 2002–2003-ban 

terepbejárás során a 7–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.346 

35. Kaplony/Capleni–C.F.R. kanton. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.347 

36. Kaplony/Capleni–Krasznapart. A területen a 9–10. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.348 

37. Kálmánd/Cămin. A Kraszna folyóhoz közel egyenes és 

hullámvonalkötegekkel díszített, S. Dumitraşcu szerint óromán 

kerámiatöredékeket találtak.349 

38. Kiskolcs/Culciu Mic–Völgyhát. Tiberiu Bader egy bronzkori település 

ásatásán egy vízszintes vonallal díszített, kézzel formált fazekat talált. I. 

                                                           
338 NÉMETI 1992–1993, 59; 61-62; COSMA 2002, 308; 310; COSMA–GUDEA 2002, 109. 
339 NÉMETI 1992–1993, 60; COSMA 2002, 440. 
340 NÉMETI 1992–1993, 60. 
341 COSMA 2002, 192; COSMA–GUDEA 2002, 109. 
342 NÉMETI 1992–1993, 60. 
343 NÉMETI 1992–1993, 60. 
344 COSMA 2002, 214; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 71–72. 
345 DUMITRAŞCU 1979, 93. 
346 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 58–59. 
347 COSMA 2002, 182; COSMA–GUDEA 2002, 106. 
348 COSMA 2002, 182; COSMA–GUDEA 2002, 106. 
349 DUMITRAŞCU 1979, 61; COSMA 2002, 182; COSMA–GUDEA 2002, 106. 
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Stanciu a késő avar sírkerámiákhoz való hasonlósága alapján a 8. századra 

datálja.350 

39. Kornislaka/Rogna–La Poduri; Grădinile caselor nr. 19, 20, 21. 

Terepbejárások során C. Cosma által a 8–9. századra keltezett kerámia került 

elő.351 

40. Kőröstelep/Crişeni/Craidorolţ. Németi J. gyűjtésében szereplő, feltételesen a 

8–10. századra keltezett településrészlet (terepbejárás).352 

41. Krasznarécse/Recea–Valea Călăbuciu; Valea Suldubii. 1998-ban 

terepbejárás során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.353 

42. Kucsó/Cuceu–Valea Bochii. 1978-ban és 1999-ben folytatott szondázó 

ásatások során a 8–9. századra keltezett objektumokat tártak fel.354 

43. Lajosmajor/Baba Novac. Pontosan nem lokalizált lelőhelyről 8–9. századi 

kerámia került a Szatmár Megyei Múzeumba (Szatmárnémeti).355 

44. Lázári/Lazuri–Lubi tag. A falutól 2 km-re dák település ásatása közben 

bukkantak 8–9. századi (C. Cosma szerint 9–10. századi)356 objektumokra.357  

45. Lázári/Lazuri–Béla rétje. 1974–77 és 1979–81 között végeztek kisebb 

felületű feltárást, melynek során Gh. Lazin néhány 8–9. századi 

telepobjektumot tárt fel. Egy földbe mélyített padlójú ház betöltéséből egy 

félhold alakú, csillagcsüngős fülbevaló került elő. Ez alapján, illetve a házzal 

megegyező rétegben talált lassú- és gyorskorongolt kerámiatöredékek alapján 

I. Stanciu az objektumot a 9. század közepére keltezi.358 Később 8–9. századi 

keretdatálást ad meg.359 C. Cosma szintén a 8–9. századra keltezi a 

telepjelenségeket.360 

                                                           
350 STANCIU 1996, 81; COSMA 2002, 188; COSMA–GUDEA 2002, 108. 
351 COSMA 2002, 217; COSMA–GUDEA 2002, 116. 
352 NÉMETI 1999, 115; COSMA 2002, 187; COSMA–GUDEA 2002, 108. 
353 COSMA 2002, 217; COSMA–GUDEA 2002, 116; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 72–73; BĂCUEȚ 

CRIŞAN–CSÓK 2011, 253. 
354 BĂCUEȚ CRIŞAN–CSÓK 2011, 252.  
355 COSMA 2002, 164–165; COSMA–GUDEA 2002, 101–102. 
356 COSMA 2002, 194; COSMA–GUDEA 2002, 110. 
357 FERENCZI 1996, 88. 
358 STANCIU 1996, 79–80. 
359 STANCIU 2011, 357. 
360 COSMA 2002, 194; COSMA–GUDEA 2002, 110. 
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46. Lemény/Lemniu–Ştiubei. Tisztázatlan körülmények között C. Cosma által 

feltételesen a 8–9. századra keltezett kerámiát találtak.361 

47. Magyarborzás/Bozieş. Publikálatlan, 7–9. századra keltezett terepbejárási 

anyag, melyet a település határában 3 különálló területen találtak (1998–

1999).362 

48. Margitta/Marghita–Sándormajor. Publikálatlan, a 8–9. századra keltezett 

terepbejárási anyag.363 

49. Márkaszék/Marca–Râturi. A területen 2000-ben terepbejárás során a 8–9. 

századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.364  

50. Márkaszék/Marca–Primăria Nouă. 2006-ban megelőző feltárás során két 8–

9. századra keltezett házat tártak fel.365  

51. Márkaszék/Marca–Sfărăuaş I. 2012-ben megelőző feltárás során 55 darab 7–

8. századra keltezhető objektumot tártak fel, melyek közül Dan Băcueţ Crişan 

egy földbe mélyített padlójú, kőkemencés házat és egy általa melléképületként 

meghatározott objektumot közöl. A leletanyag kézzel formált, illetve lassú- és 

gyorskorongolt kerámia.366 

52. Mezőfény/Foieni–Nyúlvár. A lelőhelyen több földbe mélyített padlójú ház 

maradványait tárták fel 8–9. századi kerámiával.367 

53. Mezőfény/Foieni–Régi homokbánya. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.368 

54. Mezőfény/Foieni–Soltész tag. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.369 

55. Nagyderzsida/Bobota–Pe Vale/Iertaş. 2003-ban leletmentő ásatás során a 8. 

századra keltezett telepobjektumokat tártak fel.370 

56. Nagyderzsida/Bobota–Valea Zănicelului. A területen 1999-ben terepbejárás 

során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.371 

                                                           
361 COSMA 2002, 198; COSMA–GUDEA 2002, 110. 
362 COSMA 2002, 179–180; COSMA–GUDEA 2002, 105; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 54–55. 
363 ROMÁT–LAKATOS 2014, 248.  
364 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 59. 
365 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 59–60. 
366 BĂCUEȚ CRIŞAN 2018.  
367 COSMA 2002, 190; COSMA–GUDEA 2002, 109. 
368 COSMA 2002, 190; COSMA–GUDEA 2002, 109. 
369 COSMA 2002, 190; COSMA–GUDEA 2002, 109. 
370 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 44–53; BĂCUEȚ CRIŞAN–CSÓK 2011, 252. 
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57. Nagykároly/Carei–Bobald II. Ismeretlen körülmények között, C. Cosma által 

kérdőjelesen a 8–10. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.372 

58. Nagykároly/Carei–Bobald IV. Ismeretlen körülmények között, C. Cosma 

által kérdőjelesen a 8–10. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.373 

59. Nagykároly/Carei–Bobald VI. A lelőhelyen egy földbe mélyített padlójú 

házat tártak fel, 8–9. századi kerámiatöredékekkel.374  

60. Nagykároly/Carei–Cukorgyár. A területen 1984-ben, 1992-ben és 1995-ben 

folyt kisebb ásatás, melynek során egy kora középkori település több 

objektumát tárták fel. C. Cosma szerint a település két kronológiai periódusra 

osztható: 8–9. és 9–10. század.375 

61. Nagykároly/Carei–Kozard. A város belterületén egyenes vonalakkal díszített 

„óromán” kerámiát találtak.376  

62. Nagykároly/Carei–Szennyvíztisztító telep. 1981–84 között földmunkák 

során egy 8–9. századra keltezhető település részletét semmisítették meg. 

1992-ben Németi J. végzett szondázó ásatást a területen, melynek során egy 

külső kemencét és annak munkagödrét tárta fel.377 

63. Nagykolcs/Culciu Mare–Boghilaz. 1966–67-ben végzett ásatás közben egy 

földbe mélyített padlójú ház maradványait találták meg. T. Bader szerint 9. 

századi,378 Ferenczi István 11. századinak határozza meg.379 A házban kézzel 

formált, lassúkorongolt és gyorskorongolt kerámiatöredékek (ez utóbbi aránya 

21%) egyaránt előkerültek, ezek alapján I. Stanciu a 9–10. század fordulójára 

keltezi.380 

64. Oroszmező/Rus–Şesul lui Măican. Terepbejárás során C. Cosma által a 8–9. 

századra datált kerámia került elő.381  

65. Porc/Porţ–La baraj. 2007-ben megelőző feltárás során a 8–9. századra 

keltezett telepobjektumokat tártak fel.382 

                                                                                                                                                                                
371 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 44. 
372 COSMA–GUDEA 2002, 105; COSMA 2002, 180. 
373 COSMA–GUDEA 2002, 105; COSMA 2002, 181. 
374 COSMA–GUDEA 2002, 105; COSMA 2002, 180. 
375 COSMA–GUDEA 2002, 105; COSMA 2002, 180. 
376 DUMITRAŞCU 1979, 62. 
377 ROMÁT–LAKATOS 2014. 
378 BADER 1981–1982, 156–157. 
379 FERENCZI 1996, 88. 
380 STANCIU 1996, 80; COSMA 2002, 187–188; COSMA–GUDEA 2002, 108. 
381 COSMA 2002, 218; COSMA–GUDEA 2002, 116. 
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66. Pusztadarócz/Dorolţ–Régi I.A.S. csatorna. A területen a 8–9. századra 

keltezett kerámiatöredékeket találtak.383 

67. Résztelek/Tătărăsţi–Részteleki domb. A területen bronzkori település ásatása 

közben C. Cosma szerint a 8. századra keltezhető kerámiatöredékeket 

találtak.384 Az eredeti publikációban 6–7. századot jelölnek meg.385 

68. Sárköz/Livada–Péchy-tag. T. Bader 1975-ben ásatást végzett, melynek során 

a 7–9. századra keltezett településrészletet tárt fel kb. 20–25 házzal. 

Közöletlen.386 

69. Somlyócsehi/Cehei–Nove. A területen 1999-ben terepbejárás során a 8–9. 

századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.387 

70. Somlyógyőrtelek/Giurteleci Şimleuliu–Crîstor. A területen 1998-ban 

terepbejárás során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.388 

71. Szaniszló/Sanislău–I., II., III. A település három, régészetileg esetleg 

összetartozó pontján 8–9. századi kerámiát találtak.389 

72. Szaniszló/Sanislău–IV. Németi J. gyűjtésében szereplő, a 8–10. századra 

keltezett településrészlet (terepbejárás).390 

73. Szaniszló/Sanislău–Bostănărie. Terepbejárás során C. Cosma által a 8–9. 

századra datált kerámiát találtak.391 

74. Szaniszló/Sanislău–Dinnyeföld. A területen a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.392  

75. Szaniszló/Sanislău–Horea út/Drumul spre Horea. A településen Neţa 

Iercoşan 1978-ban egy földbe mélyített padlójú ház részletét tárta fel. 

Betöltésében kézzel formált és lassúkorongolt kerámiatöredékeket találtak. I. 

Stanciu nem kísérli meg a ház pontosabb datálását, megjegyzése szerint 

legkorábban 7. századi lehet.393 C. Cosma 7–8. századi datást ad meg.394  

                                                                                                                                                                                
382 Összefoglalóan: MATEI–BĂCUEȚ CRIŞAN 2011; BĂCUEȚ CRIŞAN–CSÓK 2011, 253. 
383 COSMA 2002, 189; COSMA–GUDEA 2002, 108. 
384 COSMA 2002, 234; COSMA–GUDEA 2002, 119. 
385 LAZIN–POP 1997, 75. 
386 FERENCZI 1996, 88; IERCOŞAN 1992–1993, 87; COSMA 2002, 198; COSMA–GUDEA 2002, 111. 
387 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 56. 
388 COSMA 2002, 193; COSMA–GUDEA 2002, 110; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 58. 
389 COSMA 2002, 219. 
390 NÉMETI 1999, 115. 
391 COSMA 2002, 219; COSMA–GUDEA 2002, 117. 
392 COSMA 2002, 219; COSMA–GUDEA 2002, 116. 
393 STANCIU 1996, 81. 
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76. Szatmárhegy/Viile-Satu Mare–Nagydomb. A területen a 8–9. századra 

keltezett kerámiatöredékeket találtak.395 

77. Székelyhíd/Săcuieni–Horó tanya/Ferma Horó. Bronzkori és császárkori 

temető feltárása közben feltételesen a 6–7., illetve a 9–10. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.396 

78. Széltalló/Margine–Pioeni-Sinica. Publikálatlan, a 8–9. századra keltezett 

terepbejárási anyag.397 

79. Széltalló/Margine–Kohányi út. Publikálatlan, a 8–9. századra keltezett 

terepbejárási anyag.398  

80. Szilágybadacsony/Bădăcin–Ogrăzi. 1999-ben terepbejárás során a 8–9. (C. 

Cosma szerint 9–10.) századra keltezhető kerámiatöredékeket találtak.399 

81. Szilágybagos/Boghiş A–C. A területen 1999-ben terepbejárás során a 7–9. 

századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.400 

82. Szilágybagos/Boghiş–Nagy Mező. A területen 1999–2000-ben terepbejárás 

során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.401 C. Cosma a 

település környékéről további három 8–9., illetve 9–10. századra keltezhető 

településnyomot említ.402 

83. Szilágyballa/Borla–Boboréta; Kis Rét. Publikálatlan, a 8–9. századra 

keltezett terepbejárási anyag (1999).403 

84. Szilágynagyfalu/Nuşfalau–Tigoiul lui Benedek. A lelőhelyen 1978–79-ben 

objektumhoz nem köthető kerámiatöredékeket,404 majd 2001-ben két, 8. 

századra datált házat tártak fel.405 A település határában 1998-ban végzett 

terepbejárások során további tíz, 8–9. századra keltezett településnyomot 

azonosítottak.406 

                                                                                                                                                                                
394 COSMA 2002, 219; COSMA–GUDEA 2002, 116. 
395 COSMA 2002, 237; COSMA–GUDEA 2002, 120. 
396 STANCIU 2011, 361–362. 
397 ROMÁT–LAKATOS 2014, 248.  
398 ROMÁT–LAKATOS 2014, 248.  
399 COSMA 2002, 165; COSMA–GUDEA 2002, 102; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 43. 
400 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 53–54. 
401 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 54. 
402 COSMA 2002, 165; COSMA–GUDEA 2002, 102; 104–105.  
403 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 55–56. 
404 COSMA 2002, 204–205; COSMA–GUDEA 2002, 112. 
405 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 60–63. 
406 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 64–67. 
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85. Szilágynagyfalu/Nuşfalau–Pe valea Halmăjdului; Halmak pataka. A 

lelőhelyekről ismeretlen körülmények között, C. Cosma által a 8–9. századra 

keltezett kerámia került elő.407 Szintén e korszakra keltezett szórvány kerámia 

ismert a település mellől, további 8, közelebbről nem meghatározható 

területről.408  

86. Szilágypanit/Panic–ISCIP. A lelőhelyen 1984–85-ben és 1987-ben folytattak 

szondázó ásatást. Egy objektumokhoz nem köthető kultúrréteget tártak fel, 

melyben többek között 8–9. századi cserepeket találtak.409  

87. Szilágypaptelek/Popeni–Pe Pogor. 1978–79-ben és 1999-ben folyt szondázó 

feltárások során a 7–8. századra keltezhető településrészletet tártak fel.410  

88. Szilágypér/Pir–Nagyhalom mellett. Németi J. gyűjtésében szereplő, a 8–10. 

századra keltezett településrészlet (terepbejárás).411 

89. Szilágyperecsen/Pericei–Keller Tag. 1999–2001 között, illetve 2004-ben, 

megelőző feltárás során a 7–8. századra keltezett objektumok – köztük két ház 

– kerültek napvilágra.412 A település mellett 1999–2000-ben, terepbejárások 

során két további 8–9. századi lelőhely nyomait azonosították.413  

90. Szilágysomlyó/Şimleu Silvaneii–Nagy Pista; Miliceri Tag. A területen 

1999–2000-ben terepbejárás során a 8–9. századra keltezett 

kerámiatöredékeket találtak.414 

91. Szilágyszentkirály/Sâcraiul Silvanei–Laz. Terepbejárás során C. Cosma által 

a 9–10. századra keltezett kerámia került elő.415 

92. Szilágyzovány/Zăuan–Dâmbul Cimitirului. 2000-ben folytatott terepbejárás 

során a 8–9. századra keltezett kerámiatöredékeket találtak.416 

93. Túrterebes/Turulung–Vii. T. Bader 1975-ben 7–9. századi objektumokat 

talált. S. Dumitraşcu szerint a leletanyag órománokhoz köthető.417 

                                                           
407 COSMA 2002, 205; COSMA–GUDEA 2002, 112. 
408 COSMA 2002, 205–207. 
409 COSMA 2002, 212; COSMA–GUDEA 2002, 113; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 67. 
410 COSMA 2002, 214–216; COSMA–GUDEA 2002, 115. Összefoglaló igénnyel: BĂCUEȚ CRIŞAN 2006. 
411 NÉMETI 1999, 115; COSMA 2002, 213–214; COSMA–GUDEA 2002, 114. 
412 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 68–70; BĂCUEȚ CRIŞAN–CSÓK 2011, 253. 
413 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 70–71. 
414 COSMA 2002, 232; COSMA–GUDEA 2002, 118–119; BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 73. 
415 COSMA 2002, 226; COSMA–GUDEA 2002, 118. 
416 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 80. 
417 IERCOŞAN 1992–1993, 88; DUMITRAŞCU 1979, 66. 
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94. Tasnádszarvad/Sărăuad–Pusztaszentmiklós. Németi J. gyűjtésében 

szereplő, feltételesen a 8–10. századra keltezett településrészlet 

(terepbejárás).418  

95. Újnémet/Unimat–Dâlboci. S. Dumitraşcu 1968-ban őskori objektumok 

mellett kora középkori kerámiatöredékeket is talált,419 melyeket C. Cosma a 8–

9. századra keltez.420  

96. Újtanya/Răduleşti–Țurcaş kertje. Németi J. gyűjtésében szereplő, a 8–10. 

századra keltezett településrészlet (terepbejárás).421 

97. Vámfalu/Vama–Rusnicea. Terepbejárás során C. Cosma által a 8–9. századra 

keltezett kerámia került elő.422 

98. Zálha/Zalha–Arinoasa. Terepbejárás során C. Cosma által a 8–9. századra 

keltezett kerámia került elő.423 

99. Zálnok/Zalnoc–Aristie; Pustă. A területen 1999-ben folytatott terepbejárások 

során egy 7–8. és egy 8–9. századra keltezett település nyomait találtak.424 

100. Zilah/Zalău–Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 104–106. A lelőhelyen 1974 

és 1984 között több alkalommal, továbbá 1996 és 1998 között folytattak 

feltárásokat, melyek során 6–7., 8. századi és kora Árpád-kori objektumok is 

napvilágra kerültek.425  

101. Zilah/Zalău–Dromet. 1984–85-ben és 1987-ben folytatott feltárások során 

többek között egy 6–7. századra keltezett ház (agyagcipókkal) és közelebbről 

nem részletezett 8–9. századi telepobjektumok kerültek elő.426 

102. Zilah/Zalău–str. Lupului/Farkas Domb. 2003–2004-ben, megelőző 

feltárás során egy 7–10. századra keltezett település néhány objektumát, köztük 

két házat tártak fel.427 

 

                                                           
418 NÉMETI 1999, 115. 
419 DUMITRAŞCU 1969, 45. 
420 COSMA 2002, 234; COSMA–GUDEA 2002, 119. 
421 NÉMETI 1999, 115. 
422 COSMA 2002, 236; COSMA–GUDEA 2002, 120. 
423 COSMA 2002, 241; COSMA–GUDEA 2002, 121. 
424 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 79–80. 
425 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 74–78; STANCIU 2011, 370–387. 
426 STANCIU 2011, 388–389. 
427 BĂCUEȚ CRIŞAN 2007, 79. 
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A romániai szakirodalomban kora középkori településekről átfogó értékelést egyedül 

Călin Cosma 2002-ben megjelent monográfiáiban találunk. A kutató a minket érdeklő 

régió(k)nál valamivel nagyobb, a magyar határtól nagyjából Kolozsvár vonaláig terjedő 

terület településeit vizsgálta. Az alábbiakban csak a partiumi leletanyagra vonatkoztatható 

megállapításait veszem sorra.  

Cosma a területen három fő háztípust különít el: félig földbe ásott, teljesen földbe ásott 

és földfelszíni házakat. Leggyakrabban félig földbe mélyített padlójú házakat tártak fel, 

melyek négyszögletes, téglalap, szabálytalan vagy ovális alaprajzúak, általában 

oszlophelyek is találhatók bennük. A Felső-Tisza-vidéken ez a háztípus Nagykároly–

Bobald VI., Érszakácsi és Szaniszló településekről ismert.428 Teljesen földbe ásott ház a 

régióban egyedül Lázári–Béla rétje lelőhelyen található. Sekély gödrű, Cosma által 

földfelszíniként értékelt lakóépítmény Nagykároly–Cukorgyárnál és Nagykolcson került 

elő.  

A kemencék öt variációja ismert a területen, ezeket Cosma több kronológiai fázisra 

osztja. A 8. századra keltezi az agyagból tapasztott (Lázári–Béla rétje) és az agyagrögökből 

épített kőkemencéket (Nagykároly–Bobald VI). A 8–9. századra datálja a területünkön 

Érszakácsiban előforduló megmagasított oldalfalú kemencét. Nem található meg a Felső-

Tisza-vidék romániai részén az agyagkockába vájt, Cosma szerint 9–10. századra 

keltezhető kemencetípus. Nem köti viszont időhorizonthoz az egyedül Nagykolcson 

megtalálható, ház oldalfalába vájt kemencetípust.429 

A északnyugat-romániai településeken előkerült kerámiaanyagra jellemző, hogy a 

magyarországi leletanyagtól eltérően már a 8. században meglehetősen magas a korongolt 

kerámia aránya a kézzel formálthoz képest. Északnyugat-Romániában a 9–10. században 

viszonylag gyakori a gyorskorongolt kerámia,430 de már a 7–8. században sem számít 

ritkának. Cosma hangsúlyozza, hogy a területen hiányzik a klasszikus avar sárga kerámia, 

illetve a honfoglaló magyarokhoz köthető bordás nyakú edény is.431  

A településeken előkerült kerámiaanyagot Cosma négy fő technológiai típusra osztja: 

kézzel formált, utánkorongolt, lassúkorongolt és gyorskorongolt. A kézzel formált fazekak 

                                                           
428 COSMA 2002, 289–290. 
429 COSMA 2002, 290–291. 
430 A román kutatók ezt a gyorskorongolt kerámiahorizontot újabban Lázári–Nagyfalusi csoportnak nevezik, 
erről ld.: ROMÁT–LAKATOS 2014, 247. 
431 COSMA 2002, 293. 
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négy, a sütőtálak három formai variációját határozza meg. A felső-Tisza-vidéki 

lelőhelyeken csak az első két típusba tartozó fazekakat találtak:432  

• 1. típus: Bere–Agyagbánya, Gencs–Agyagbánya  

• 2. típus: Bere–Agyagbánya, Gencs–Agyagbánya, Nagykároly–Cukorgyár, 

Szaniszló  

A Kiskolcson talált fazekat Cosma utánkorongoltként írja le, a Felső-Tisza-vidéken 

egyedüliként.433  

A lassúkorongolt fazekakat hat altípusra osztja, melyek az általam vizsgált területen a 

következő lelőhelyeken fordulnak elő:434 

• 1. típus: Nagykolcs 

• 2. típus: Bere–Dolláros, Csomaköz–Legelősarok, Mezőfény, Nagykolcs 

• 3. típus: Bere–Dolláros, Bere–Sóskás, Csomaköz–Tökös, Nagykároly–

Cukorgyár, Csomaköz–Legelősarok, Nagykolcs 

• 4. típus: Bere–Délivég, Mezőfény 

• 5. típus: Bere–Dolláros, Bere–Bodzás, Gencs–Movila Spanzurătorii, 

Mezőfény 

• 6. típus: Bere–Dolláros, Bere–Délivég, Nagykároly–Bobald VI., Nagykolcs, 

Iriny, Újnémet  

Lassúkorongon készült korsó került elő Bere–Délivégen. 

A gyorskorongolt fazekak hét altípusát sikerült megállapítani, ebből hat a Felső-Tisza-

vidéken is megtalálható:435 

• 1. típus: Lázári–Lubi tag436  

• 2. típus: Bere–Sóskás, Nagykároly–Cukorgyár, Lázári–Béla rétje, Lázári–Lubi 

tag 

• 4. típus: Nagykároly–Cukorgyár 

• 5. típus: Nagykároly–Cukorgyár 

• 6. típus: Nagykolcs 

• 7. típus: Gencs–Agyagbánya 

                                                           
432 COSMA 2002, 308. 
433 COSMA 2002, 308. 
434 COSMA 2002, 309–310. 
435 COSMA 2002, 310–311. 
436 E lelőhely Ioan Stanciu szerint a 8–10. századnál korábbi: STANCIU 1998–1999, 201. 
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Gyorskorongolt amfora ismert Gencs–Agyagbánya lelőhelyről, illetve egy Lázári–

Lubi tagon előkerült gyorskorongolt kerámiatöredék esetében feltételezhető, hogy korsóból 

származik.  

 

 

4.3. Összegzés 

Jelen fejezet a „határon túli” felső-Tisza-vidéki kora középkori települések rövid 

bemutásának igényével született. Nem tűztem – és nem is tűzhettem – ki célul a fenti 

listában szereplő lelőhelyek objektumainak vagy leletanyagának részletes elemzését, 

esetleg feltáróik eredményeinek, véleményének felülbírálását vagy kiegészítését. Az 

alábbiakban a régészeti szakirodalom alapján felvázolható aktuális helyzetképet foglalom 

össze. 

Északnyugat-Románia kora középkori településeinek (és temetőinek) szisztematikus 

kutatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetnél komolyabb múltra tekint vissza, 

illetve az utóbbi időben látványosan fellendült. Ennek ellenére komolyabb tervásátásról, 

illetve annak részletes elemzéséről csak Lázári–Lubi tag esetében beszélhetünk. A 

publikációkban szereplő leletanyag nagy része legtöbbször még objektumhoz sem köthető, 

illetve ha mégis, annak bemutatása csak említés szintjén történik vagy elmarad. Így 

összességében az első látásra soknak tűnő 148 település kevés tudományos információval 

szolgál. Ha alaposabban megvizsgáljuk a számokat, láthatjuk, hogy közülük mindössze 16 

„korai szláv” és 35 8–9. századi lelőhelyen folyt kis felületre kiterjedő feltárás (1. táblázat).  

A korai szláv horizont román kutatók általi keltezése, értékelése eltér a magyar 

kutatásétól. Ioan Stanciu a lázári település értékelése kapcsán felveti, hogy a szláv 

migráció a mai Románia területére már az avar honfoglalás előtt, az 5–6. század fordulóján 

elkezdődhetett.437 2011-ben megjelent monográfiájában részletes listát közöl a mai Partium 

területén napvilágra került (kis felületen kutatott vagy terepbejárások útján azonosított), 

esetlegesen 5–6. századra keltezhető településnyomokról. Emellett több esetben a 

korábban már publikált, 8–9. századra datált településrészletek keltezését „visszahúzza” az 

5–6., esetleg 6–7. századra vagy „fedez fel” ugyanezeken a lelőhelyeken egy Lázári-

Piskolt csoportnál korábbi fázist. Az egyes lelőhelyek értékelésénél éles határt húz e két 

horizont között, amit azzal magyaráz, hogy a területen a gepidákkal már korábban együtt 

élő szlávokhoz az avar hódítással egyidőben érkezett egy újabb hullám – a tulajdonképpeni 

                                                           
437 STANCIU 1998–1999, 202. 
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Lázári-Piskolt csoport. A szlávok avarok előtti megtelepedését forrásokkal is igyekszik 

alátámasztani.438  

Az avarok jelenlétéről Ioan Stanciu elsősorban a temetkezések alapján mond 

véleményt. 2000-ben összesen 12, biztosan késő avarokhoz köthető sírlelet volt ismert a 

területen, ezek véletlenül kerültek napvilágra.439 Elhelyezkedésükből megállapítható, hogy 

a Csörsz-árok feltételezett harmadik, Érmihályfalva vonalában futó szakasza nem határozta 

meg az itteni késő avar településterület szélét, ettől keletre is kerültek elő avar leletek. A 

kis sírszámú temetőik szerinte kevés lélekszámú, dinamikus, állandóan mozgásban levő 

közösségek létét feltételezik, amelyek a területen legfeljebb az uralmukat biztosították.440 

A szláv alaplakosság avarokhoz képesti arányát nehéz megbecsülni, lévén, hogy a 

térségben a tárgyalt időszakban szinte teljesen hiányoznak a hamvasztásos 

temetkezések.441 Ez azonban véleménye szerint jelentheti azt is, hogy a szlávok átvették az 

avar temetkezési rítusokat.442  

Hasonló értékeléssel találkozunk a 8–10. századi településeket értékelő Călin 

Cosmánál az avar és a honfoglaló magyar lakosság mai északnyugat-romániai jelenlétét és 

hatását illetően. A magyar népességgel szemben ő is inkább a helyi szlávok szerepét 

preferálja, megjegyezve továbbá, hogy a továbbélő romanizált lakosság jelenlétének 

lehetősége is fennáll.443   

Cosma a terület etnikus érintettségét egyrészt a telepobjektumok, másrészt a 

kerámiaanyag alapján próbálja meghatározni. Az avarokat és magyarokat tisztán nomád 

népekként láttatja, a romániai kutatásban nem egyedüliként, hiszen már Kurt Horedt is 

hasonló megfontolásból tartott minden települést szlávnak, az avarokat csak jurtákban, 

sátrakban tudta elképzelni.444 Ilyen előzményekből merít Cosma is, mikor azzal érvel, hogy 

itt nem fordulnak elő az avarokra és magyarokra szerinte jellemző „jurta típusú” 

objektumok, ezért ők nem is lakhattak a térségben. Ilyen lakóalkalmatosságok nyomait 
                                                           
438 Prokopios egy adata a 6. század közepén a Közép-Duna-vidéktől északra (ez alatt Stanciu feltételesen a 
Felső-Tisza-vidéket érti) élő szlávokról; illetve Martin braccarai püspök epitáfiumának felirata, amelyről 
közelebbi földrajzi részleteket nem közöl: STANCIU 1998–1999, 202. 
439 Bere/Berea, Éradony/Adoni, Érdengeleg/Dindești, Érkávás/Căuaș, Érkeserű/Cheșereu, 
Érköbölkút/Cubulcut, Érmihályfalva/Valea lui Mihai, Érselénd/Şilindru, Gencs/Ghenci, 
Nagysikárló/Cicârlău, Nagysomkút/Șomcuta Mare, Székelyhíd/Săcueni, Zilah/Zalău, ismeretlen lelőhely 
(Szilágy megye). E 14 lelőhelyből Stanciu 12-t fogad el hitelesnek: STANCIU 2000, 426–435, 444.   
440 COSMA 2002, 326.  
441 Az eddig ismert két közeli lelőhely Szilágynagyfalu/Nușfalău (COMŞA 1959) és Szamosfalva/ 
Someșeni/Mikelsdorf (MAKRYA 1958).  
442 STANCIU 2000, 444. Ezt némileg bonyolult elképzelni, ha a területen nem élt számottevő avar népesség. 
443 COSMA 2002, 325–326. 
444 HOREDT 1986, 94. 
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viszont – állításával ellentétben – a mai Magyarország területéről sem ismerjük. Szintén e 

körülményből kifolyólag vonható kétségbe Cosma azon állítása, hogy a cölöpszerkezetes, 

félig földbe mélyített házak a keleti szlávokhoz lennének köthetők, illetve hogy az 

agyagkockába vájt és agyagba rakott kőkemencék is a szláv etnikumot jelzik.  

Călin Cosma Szimonova Eugéniától eltérően nem határoz meg konkrét szláv 

kerámiatípusokat, szerinte a szlávok északnyugat-romániai jelenlétét az a negatív érv 

igazolja, hogy az eddig előkerült kerámiaanyagban nem található sem avar sárga kerámia, 

sem magyarokhoz köthető bordás nyakú edény, így e két népesség nem telepedett meg itt a 

jelzett időszakban. Ezt az adatot azért kell fenntartásokkal kezelni, mert a késő avar sárga 

kerámia telepeken egyébként is csekély mértékben fordul elő, továbbá a partiumi 8–11. 

századi települések leletkörülményeit és feldolgozottsági fokát nézve e viszonylag ritka 

tárgytípusok hiánya egyáltalán nem hat furcsának. A kerámiaanyag készítéstechnikájának 

kronológiai értékelését tekintve Cosma álláspontja lényegében nem különbözik a magyar 

kutatásétól. 

Kárpátalja kora középkori településtörténetét szintén több szempontból a 

magyarországi szakirodalomtól eltérően értékelik. Az északnyugat-romániai szakirodalom 

mennyiségéhez viszonyítva kevés telepanyaggal találkozunk, ami nem feltétlenül bír 

településtörténeti jelentőséggel, sokkal inkább a kutatottság aktuális állását jelzi. Az 

ukrajnai kora középkori települések és temetők kutatása Romániához hasonlóan komoly 

múltra tekint vissza, viszont a helyi kutatók többnyire régészeti feltárási anyagokat 

közölnek, terepbejárási vagy ismeretlen körülmények között előkerült leletanyaggal 

publikációkban csak elvétve lehet találkozni. Ez is az oka annak, hogy mindössze 3 „korai 

szláv” és 37 darab 8–9/10. századi települést tudtam összegyűjteni, viszont ezek közül 

mindössze 4 lelőhely anyaga számít szórványleletnek (1. táblázat). 

Noha a kárpátaljai települések általános periodizálásánál találkozhatunk egy elméleti 

6–7. századi fázis meghatározásával, az elterjedt datálási gyakorlatában nem figyelhető 

meg az erre az időszakra való keltezés. Azokat a lelőhelyeket, amelyek az Ukrajnában 

„prágai kultúrának” nevezett horizonthoz köthetők, nagyrészt az 5–6. századra datálják, 

tehát mindkét keleti szomszédunk egy teljes évszázaddal korábbra keltezi a szláv népesség 

Kárpát-medencei legidősebb régészeti leletanyagát. Ez a bizonytalanság nyilván a kézzel 

formált kerámia nehézkes vizsgálatából adódik, illetve még inkább abból a törekvésből, 

hogy a szlávok ukrajnai és romániai megjelenését minél korábbról lehessen igazolni. 

 Ukrajnában néhány alkalommal találkozunk részben a 7. századra keltezett 

településekkel. Ezek, amennyire a publikációkból megállapítható, leletanyagukat tekintve 
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nem tartoznak a magyar–román terminológia szerinti Lázári-Piskolt csoporthoz. A 

magyarországi és a romániai kutatók, ha a korai szlávok szerepében nem is jutottak 

konszenzusra, abban egyetértenek, hogy a horizont még valamikor a 8. század előtt 

megszakad. Ezt a hiátust ugyan Ukrajnában is érzékelik, de a szláv kultúrát ennek ellenére 

gyakorlatilag az 5. századtól kezdve folyamatosnak láttatják. 

A kárpátaljai 8–11. századi települések keltezési gyakorlata viszont nem különbözik 

lényegesen a magyarországi kutatásban tapasztalt hagyományoktól. Az itteni telepek 

datálásában is sok esetben figyelhető meg törés a 9. és a 10. század között, ez azonban nem 

a magyar honfoglalás miatt keletkezett sztereotípiáknak, hanem a Kijevi Rusz 

megalakulása körüli politikai változásoknak szól. A néhány település publikációjában 

feltűnő bordás nyakú edényekről445 Sztyepan Penyak nem vesz tudomást. A területen 

feltárt településeket minden bizonytalanság nélkül szlávnak (fehér horvátnak, orosznak és 

ruszinnak) határozza meg.  

 

∗ 

 

A Felső-Tisza-vidék (magyarországi és „határon túli”) temetkezéseinek értékelése 

ugyan nem tartozik dolgozatom tárgykörébe, szükségesnek tartom azonban, hogy e 

végszóban pár mondatban kitérjek erre a kérdésre is. 

Sztyepan Penyak Kárpátalján három temetkezési rítus meglétével számol: 

hamvasztásos-kurgános, birituális és korhasztásos. Monográfiájában ennek ellenére csak a 

kurgános temetkezésekről készít mérleget, így nem kapunk képet a másik két rítus ezekhez 

képesti arányáról (egyedül az ungvár–galágói urnákat említi meg).446 Az általa felrajzolt 

képből tehát úgy tűnik, a Kárpátalján elterjedtek a több tucatnyi kurgánból álló temetők, 

melyeket a kutatás a 8–10. századra datál. Ezek nagy részénél nem folyt régészeti kutatás. 

Ahol viszont mégis, ott a Bodrogköz szlovákiai részéhez hasonlóan az egykori járószinten 

találták meg a hamvakat, kevés kerámiamelléklettel. E kurgánok átmérője 6–11 m, átlagos 

magasságuk 0,5 m körüli.447  

                                                           
445 Nagydobronyból és Ungvárról összesen három bordás nyakú edény töredékeiről találhatók információk a 
szakirodalomban: BERNYAKOVICS 1954, 44; PENYAK 1980, 75. 
446 Ungvár/Ужгород–Galágó: A lelőhelyen 1951-ben földmunka által megbolygatott temetőből három kézzel 
formált prágai típusú urnát mentett meg F. Potusnyak (PENYAK 1988, 180; PENYAK–PENYAK 2013, 
204.). A leleteket Szyepan és Pavel Penyak a 6. századra keltezi (PENYAK–PENYAK 2013, 204.). 
447 Kárpátalján a Sztyepan Penyak által ismert kurgántemetők a következők (3. térkép): Ungvár/Ужгород–
Galágó; Cserlenő/Червеневе; Dombok/Домбоки; Ignécz/Зняцьово/Зняцеве; Iványi/Іванівка; Lóka/Лавки; 
Nagybégány/Велика Бігань (PENYAK 1980, 77–91; PENYAK–PENYAK 2013, 204, 209–212.).  
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Rendszeres kutatás híján ugyankcsak nehéz megnyugtatóan tisztázni az északnyugat-

romániai temetők etnikus – Călin Cosma szerint jórészt keleti és nyugati szláv – hátterét, 

mindenesetre óvatosságra int az a tény, hogy jelenlegi ismeretanyagunk alapján a vizsgált 

területen a román kutatók által 8–9. századra keltezett csontvázas temetkezések száma 

felülmúlja a hamvasztásos sírok számát (12:2).  

E fenti hamvasztásos temetőket a Bodrogközben ismert kurgános temetkezésekkel 

együtt értékelve a tágabb régióban kirajzolódik egy kora középkori szláv horizont. Ezzel 

kapcsolatban véleményem szerint egyelőre annyit mondható el, hogy a Felső-Tisza-vidék 

telepkerámiája etnikum meghatározására alkalmatlan, de amennyiben a hosszúkás-

szabálytalan alakú (borona)házakat és a kurgános temetkezéseket etnikumjelzőnek 

tekinthetjük, úgy a területen a kora középkori szláv településterület a Tisza vonalát D-i–

DNy-i irányban nem léphette át számottevően (ld.: 1. és 4. térkép).  

A Partiumból ismerünk ugyanakkor korhasztásos temetkezéseket is, melyek létét 

Sztyepan Penyak rövid közlése alapján a Kárpátalján is feltételezhetjük. Késő avar 

lakossággal tehát szintén számolnunk kell a régióban, ha lélekszámukat nem is tudjuk 

megbecsülni.  

Semmilyen régészeti jel nem utal viszont arra, hogy a területen akár a kora középkori 

szláv, akár az avar lakosság megérte volna a magyar honfoglalást. A korszakban tapasztalt 

általános Kárpát-medencei (vagy legalábbis annak a Dunától keletre fekvő részére 

jellemző) településtörténeti tendencia ebben a tekintetben tehát a Felső-Tisza-vidékre is 

érvényesnek mondható, az itt élő alaplakosság sűrűségétől vagy etnikus meghatározásától 

függetlenül. 
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2. térkép: Korai szláv lelőhelyek a Felső-Tisza-vidék ukrajnai és romániai területein, 
illetve a Bodrogközben  

(Készítette: Toldi Zoltán, JAM) 
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3. térkép: 8–9/10. századi lelőhelyek a Felső-Tisza-vidék ukrajnai és romániai 
területein, illetve a Bodrogközben 
(Készítette: Toldi Zoltán, JAM) 
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4. térkép: Korai szláv és 8–9/10. századi lelőhelyek a Felső-Tisza-vidék ukrajnai és 
romániai területein, illetve a Bodrogközben 

(Készítette: Toldi Zoltán, JAM) 
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Régészeti lelőhelyek, 2–4. térkép: 
 

1. Ungvár/Ужгород–Galágó 
2. Piskolt/Pişcolt–Homokosdomb/Nišiparie 
3. Zilah/Zalău–Dromet S.A. 2.; 

Zilah/Zalău– Farkasdomb/Dealul 
Lupului  

4. Márokpapi–Belterület 
5. Karcsa 
6. Karos 
7. Pácin–Szenna-domb 
8. Zemplénagárd 
9. Bodrogszerdahely/ Streda nad Bodrogom 
10. Királyhelmec/ Kráľovský Chlmec 
11. Kisgéres/ Malý Horeš 
12. Topolóka/ Topoľovka 
13. Cserlenő/Червеневе  
14. Dombok/Домбоки  
15. Ignécz/Зняцьово/Зняцеве  
16. Iványi/Іванівка 
17. Lóka/Лавки  
18. Nagybégány/Велика Бігань 
19. Szilágynagyfalu/ Nușfalău 
20. Szamosfalva/Someșeni/Mikelsdorf 
21. Bere/Berea 
22. Éradony/Adoni 
23. Érdengeleg/Dindești 
24. Érkávás/Căuaș 
25. Érkeserű/Cheșereu 
26. Érköbölkút/Cubulcut 
27. Érmihályfalva/Valea lui Mihai  
28. Érselénd/Şilindru 
29. Gencs/Ghenci 
30. Nagysikárló/Cicârlău 
31. Nagysomkút/Șomcuta Mare 
32. Székelyhíd/Săcueni 
33. Zilah/Zalău 
34. Kisvárda–TV-torony/Aldi 
35. Pácin–Szenna-domb 
36. Sajószentpéter 
37. Beregdéda/Дийда/Дедoвo–Tóvár  
38. Beregszász/Берегове–Vérke-Móric láz  
39. Gálocs/Галоч–Fehér mező  
40. Ákos/Acaş 
41. Bádon/Badon–Doaşte 
42. Bere/Berea–Berei szőlő/Viile Berei; 

Bere/Berea–Bodzás/La soci; 
Bere/Berea–Dögtér/Puţul cu mortăciuni; 
Bere/Berea–Virágkert/Grădina de flori  

43. Csomaköz/Ciumeşti–Malomháta/Moara; 
Csomaköz/Ciumeşti–Nagy lapos  

44. Érdengeleg/Dineşti–Grădina lui Donca 
Aurel.  

45. Érmihályfalva/Valea lui Mihai–Új 
sárgaföldes gödör/Groapa cu lut (nouă) 

46. Mezőterem/Tiream–Kenderes 
halom/Movila cânepii  

47. Nagykolcs/Culciu Mare–
Zöldmező/Câmpul verde 

48. Nagypeleske/Peleş–Liget 
49. Lázári/Lazuri–Lubi tag; Lázári/Lazuri–

Nagy Béla rét/Râtul lui Béla  
50. Szaniszló/Sanislău–I–II–III./Cserepes/La 

hârburi  
51. Székelyhíd/Săcuieni–Horó tanya/Ferma 

Horó 
52. Szilágypanit/Panic 
53. Tasnád/Tăşnad–Sere 
54. Zilah/Zalău–Bulevardul Mihai Viteazul, 

nr. 104–106.; Zilah/Zalău–Dromet; 
Zilah/Zalău–Farkasdomb/Dealul 
Lupului; Zilah/Zalău–Valea Mâţii  

55. Beregszász/Берегове–Bucsa; 
Beregszász/Берегове–Vérke  

56. Csepe/Чепа–Планка Тоня  
57. Cserlenő/Червеневе/Червеньово–

Густяки; Cserlenő/Червеневе II.  
58. Dercen/Дрисіна  
59. Gálocs/Галоч–Бiле Поле; 

Gálocs/Галоч–Ферми  
60. Homok/Холмок–Фораш-Дичкеш 
61. Ignécz/Зняцьово/Зняцеве 
62. Kereknye/Коритняни 
63. Kisgejőcz/Малі Геівці 
64. Klacsanó/Клячаново–Пiд Обучем  
65. Kovászó/Квасове  
66. Lengyelszállás/Ліcкове–Kenderdomb 
67. Makkosjánosi/Яноши–Одьогашов  
68. Mélyút/Глибоке 
69. Nagybégány/Велика Бігань/Великая 

Бегань  
70. Nagydobrony/Велика Добронь 
71. Nagygejőc/Великі Геївці–Потократ 
72. Palágykomróc/Паладь Комарівці–

Церковный Горб 
73. Palló/Палло–Лука Газо.  
74. Rahoncza/Оріховиця–Валащинець  
75. Rát/Ратівці; Rát/Ратівці–Бiля ферми  
76. Sárosoroszi/Оросіеве  
77. Szajkófalva/Осій  
78. Szentmiklós/Чинадіеве  
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79. Tasnád/Затишне  
80. Tiszakeresztúr/Перехрестя–Bartatag; 

Tiszakeresztúr/Перехрестя–Шампогоня 
81. Tiszapéterfalva/Пийтерфолво–

Чiкоштов  
82. Tivadarfalva/Федорове  
83. Ungvár/Ужгород–Galágó; 

Ungvár/Ужгород–Radvánc; Ungvár 
/Ужгород–Várhegy  

84. Zsilip/Павлове  
85. Ákos/Acâş–Râtul lui Vereş 
86. Aliza/Aliza  
87. Alsókaznacs/Cisniciu de Jos–Costileasa; 

Sălaş 
88. Alsóvalkó/Valcau de Joş 
89. Apa/Apa 
90. Bádon/Badon–Doaşte; Bádon/Badon–La 

Nove; Bádon/Badon–La răstignire  
91. Bere/Berea–Agyagbánya; Bere/Berea–

Akasztófalapos; Bere/Berea–Bodzás; 
Bere/Berea–Délivég; Bere/Berea–
Dolláros/Soltész-tag; Bere/Berea–
Nyúlvár; Bere/Berea–Sisloş dombja; 
Bere/Berea–Sóskás; Bere/Berea–Berei 
szőlő/Viile Berei; Bere/Berea–Zsidó tag  

92. Börvény/Berveni 
93. Csomaköz/Ciumesti–Legelősarok; 

Csomaköz/Ciumesti–Toröfi Sojás; 
Csomaköz/Ciumesti–Tökös  

94. Detrehem/Drighiu–Tăul Cucului; Faţă 
95. Egrespatak/Aghireş–Sub păsune 
96. Érdengeleg/Dindeşti–Ograda lui Donca 

Aurel, nr. 322.  
97. Érendréd/Andrid–Posta út 
98. Érszakácsi (Szakácsi)/Săcăseni–

Csobán/Juhászok kútja 
99. Gencs/Ghenci–Agyagbánya; 

Gencs/Ghenci–Movila Spanzurătorii; 
Gencs/Ghenci–Szentmiklósi út; 
Gencs/Ghenci–Szentmiklós  

100. Gyümölcsénes/Plopiş 
101. Iriny/Irina 
102. Ipp/Ip–Din jos de fântână; Dealul 

Bisericii 
103. Kaplony/Capleni–C.F.R. kanton; 

Kaplony/Capleni–Krasznapart  
104. Kálmánd/Cămin 
105. Kiskolcs/Culciu Mic–Völgyhát 
106. Kornislaka/Rogna–La Poduri; Grădinile 

caselor nr. 19, 20, 21.  
107. Kőröstelep/Crişeni/Craidorolţ 
108. Krasznarécse/Recea–Valea Călăbuciu; 

Valea Suldubii 

109. Kucsó/Cuceu–Valea Bochii 
110. Lajosmajor/Baba Novac 
111. Lázári/Lazuri–Lubi tag; Lázári/Lazuri–

Béla rétje  
112. Lemény/Lemniu–Ştiubei 
113. Magyarborzás/Bozieş 
114. Margitta/Marghita–Sándormajor 
115. Márkaszék/Marca–Râturi; 

Márkaszék/Marca–Primăria Nouă; 
Márkaszék/Marca–Sfărăuaş I.  

116. Mezőfény/Foieni–Nyúlvár; 
Mezőfény/Foieni–Régi homokbánya; 
Mezőfény/Foieni–Soltész tag  

117. Nagyderzsida/Bobota–Pe Vale/Iertaş; 
Nagyderzsida/Bobota–Valea Zănicelului  

118. Nagykároly/Carei–Bobald II.; 
Nagykároly/Carei–Bobald IV.; 
Nagykároly/Carei–Bobald VI.; 
Nagykároly/Carei–Cukorgyár; 
Nagykároly/Carei–Kozard; 
Nagykároly/Carei–Szennyvíztisztító 
telep  

119. Nagykolcs/Culciu Mare–Boghilaz 
120. Oroszmező/Rus–Şesul lui Măican 
121. Porc/Porţ–La baraj 
122. Pusztadarócz/Dorolţ–Régi I.A.S. 

csatorna 
123. Résztelek/Tătărăsţi–Részteleki domb 
124. Sárköz/Livada–Péchy-tag 
125. Somlyócsehi/Cehei–Nove 
126. Somlyógyőrtelek/Giurteleci Şimleuliu–

Crîstor 
127. Szaniszló/Sanislău–I–IV.; 

Szaniszló/Sanislău–Bostănărie; 
Szaniszló/Sanislău–Dinnyeföld; 
Szaniszló/Sanislău–Horea út/Drumul 
spre Horea  

128. Szatmárhegy/Viile-Satu Mare–
Nagydomb 

129. Székelyhíd/Săcuieni–Horó tanya/Ferma 
Horó 

130. Széltalló/Margine–Pioeni-Sinica; 
Széltalló/Margine–Kohányi út  

131. Szilágybadacsony/Bădăcin–Ogrăzi 
132. Szilágybagos/Boghiş A–C; 

Szilágybagos/Boghiş–Nagy Mező  
133. Szilágyballa/Borla–Boboréta; Kis Rét 
134. Szilágynagyfalu/Nuşfalau–Tigoiul lui 

Benedek; Szilágynagyfalu/Nuşfalau–Pe 
valea Halmăjdului; Halmak pataka  

135. Szilágypanit/Panic–ISCIP 
136. Szilágypaptelek/Popeni–Pe Pogor 
137. Szilágypér/Pir–Nagyhalom mellett 
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138. Szilágyperecsen/Pericei–Keller Tag 
139. Szilágysomlyó/Şimleu Silvaneii–Nagy 

Pista; Miliceri Tag 
140. Szilágyszentkirály/Sâcraiul Silvanei–Laz 
141. Szilágyzovány/Zăuan–Dâmbul 

Cimitirului 
142. Túrterebes/Turulung–Vii 
143. Tasnádszarvad/Sărăuad–

Pusztaszentmiklós 
144. Újnémet/Unimat–Dâlboci 

145. Újtanya/Răduleşti–Țurcaş kertje 

146. Vámfalu/Vama–Rusnicea 
147. Zálha/Zalha–Arinoasa 
148. Zálnok/Zalnoc–Aristie; Pustă 
149. Zilah/Zalău–Bulevardul Mihai Viteazul, 

nr. 104–106.; Zilah/Zalău–Dromet; 
Zilah/Zalău–str. Lupului/Farkas Domb  
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Románia Ukrajna 

„Korai szláv” horizont 
(5/6. és 6/7. század) 

8–9/10. század 
„Korai szláv” horizont 

(5/6. és 6/7. század) 
8–9/10. század 

Település Temető Település Temető Település Temető Település Temető 

Ásatás Egyéb Hamvasztás Korhasztás Ásatás Egyéb Hamvasztás Korhasztás Ásatás Egyéb Hamvasztás Korhasztás Ásatás Egyéb Hamvasztás Korhasztás 

16 7 3 n.a. 35 90 2 12 3 n.a. 1 n.a. 33 4 6 n.a. 

23 3 125 14 3 1 37 6 

165: 17 temető és 148 település 47: 7 temető és 40 település 

 

1. táblázat: Kora középkori lelőhelyek a Felső-Tisza-vidék romániai és ukrajnai területein 
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5. AZ M3 148B. LELŐHELYEN FELTÁRT KORA KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS 

ELEMZÉSE 

 

Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő M3 148b. lelőhely a Nyírség középső 

részének nyugati felén, Nyíregyházától délre, nagyjából 8 km távolságra, a Szelkó-tó 

határában fekszik. A lelőhely az M3-as autópálya építését megelőzően került napvilágra, 

feltárása többek között Jakab Attila vezetésével folyt 2005 júliusa és decembere között, 

majd 2006 márciusában. Az ásatás vezetésében rövidebb-hosszabb ideig közreműködött 

Almássy Katalin, Lukács József, L. Nagy Márta, Pintye Gábor, Scholtz Róbert, Liviu 

Marta, Dan Băcueţ Crişan, Sanda Băcueţ Crişan, továbbá Gergely Balázs és Dávid Áron. 

Az ásatási területen az M3 autópálya Ny–K-i irányú nyomvonala egy nagyjából É–D-i 

fekvésű dombhát északi részén halad keresztül, róla D felé egy lehajtósáv ágazik le, így a 

feltárt terület – közel 27000 m2 – gyakorlatilag felöleli a dombhát egészét (1. ábra 1.). A 

lelőhely közvetlenül a Szelkó-tó mellett fekszik. Az I. Katonai Felmérés térképein a 

Szelkó-tavat még nem ábrázolják, területe a 18. század végén időszakosan vízjárta, 

mocsaras rész volt (1. ábra 2.).448 

A lelőhelyen összesen 621 objektumot tártak fel, melyekből a következő korszakok 

leletanyaga került elő: kora és késő bronzkor, szkíta és császárkor, késő avar és kora 

Árpád-kor. A legtöbb – összesen 281 – objektum egy 10–12. századi településhez tartozik, 

míg a késő avar kort 52 objektum képviseli.449 A feltárás során talált leletanyag – jórészt 

kerámia – a nyíregyházi Jósa András Múzeumba került.450 

A szóban forgó település közvetlen közelében két további kora középkori 

településrészlet is fekszik. Az M3 214. számú lelőhelyen451 – mely a szomszédos nyugati 

dombháton, településünktől nagyjából 150 m távolságra helyezkedik el – is tártak fel késő 

avar és Árpád-kori telepobjektumokat.452 A 214. lelőhely avar kori objektumait egy É–D-i 

                                                           
448 PÓK 1992, 40. 
449 JAKAB–NAGY 2006, 292. A részletes felszíní összesítő térképet ld. a CD-mellékleten. 
450 A leletanyag a JAM-ban a 2009.66–607. közötti leltári számokon található meg. 
451 PINTYE 2006. 
452 Az M3 214. és 215. lelőhelyek régészeti anyagának feldolgozását Bajkai Rozália végzi. Az M3 214. 
lelőhelyen nagyjából 200 kora középkori telepjelenség található, melyek közül a legmarkánsabb leletanyagot 
tartalmazó 53 objektumból levont következtetéseit Bajkai Rozália egy 2015-ben elhangzott, velem közösen 
tartott előadásban tette közzé („Continuity or discontinuity? Research possibilities on a site from the Nyírség 
region (Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő”). A prezentáció a ‘How long is the 9th century A.D. in the 
Carpathian Basin? New Data – New Approaches’ című konferenciára (MTA, Budapest, 2015. december 8–
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irányú párhuzamos árokrendszer határolja, amely Ny-i irányban egy 20 sírból álló késő 

avar kori temetőt választ el a településtől.453 Az M3 215. lelőhelyen454 szintén kerültek elő 

késő avar és kora Árpád-kori objektumok.455 

Az M3 148b. lelőhely feldolgozását 2008-ban kezdtem el, és 2012-ben megvédett 

szakdolgozatomban a település egy „mintaként” kiválasztott részének – a 34. és 296. árkok 

által közbezárt terület 62 objektuma – elemzését már elvégeztem. Az előkerült avar és kora 

Árpád-kori leletanyag katalogizálását – 3804 leltári szám alatt 7513 tárgy – 2014-ben 

fejeztem be, ez a leltári számok kiadását, a nyilvántartásba vételt, az adatfelvételt, illetve a 

rajz- és fotóanyag elkészítését foglalja magába. A leltári adatokat a nyíregyházi Jósa 

András Múzeum által használt „Ariadne” adatkezelő programban rögzítettem, az anyag 

kiértékeléséhez is ezt a felületet, illetve a Microsoft Excelt használtam. 

Megelőző feltárás lévén az ásatás erőltetett tempóban, gyakran szélsőséges időjárási 

körülmények között zajlott, a területen több csoport dolgozott egymással párhuzamosan. A 

feltárás dokumentációja ennek ellenére tartalmas, jól használható. Az ásatás írott 

dokumentációjának szerkesztését egyedül végeztem el, az objektumrajzok publikálható 

állapotba hozását segítséggel sikerült megoldanom. Habár a felszíni összesítő térkép már 

munkám kezdetekor rendelkezésemre állt, az objektumok felszín- és metszetrajzainak egy 

része digitalizálatlan maradt, így a rajzos dokumentáció rendszerezése csak 2017-ben 

készült el.456 Szintén 2017-ben kezdtem el a grafikai munkálatokhoz előkészített leletanyag 

táblákba rendezését. A település kerámiaanyagának restaurálása 2008-ra befejeződött, de a 

fémanyagot csak 2017-ben sikerült restauráltatni. 2016-ban fejeződött be az 

objektumokban talált állatcsontanyag archeozoológiai vizsgálata, és ekkor zajlott le a 

kiválasztott objektumok C14-es vizsgálata.457 A feltárt kőanyag egy részének kőzettani 

                                                                                                                                                                                

9.) készült. Az előadáson az M3 215. lelőhely kb. 100 kora középkori telepobjektuma csak érintőlegesen 
került szóba, periodizációjuk egyelőre kidolgozatlan. Az előadás poszterváltozata: BAJKAI–TAKÁCS M. 
2015. 
453 A temetőt Pintye Gábor dolgozza fel. 
454 BEJINARIU et al. 2006. 
455 Jelen munkám némileg csonkának tekinthető, hisz a szomszédos 214. és 215. lelőhelyek értékelését nem 
tartalmazza, noha azok leletanyagának ismerete további támpontokkal szolgál az M3 148b. értelmezéséhez. 
A 3 lelőhelyen (amennyiben azok valóban különálló településeknek tekinthetők) összesen feltárt közel 1000 
objektum – melyek közül előzetes számításaink szerint minumum 600 keltezhető a kora középkorra – 
feldolgozása azonban csapatmunka keretében végezhető a leghatékonyabban. Célunk az elkövetkezendő 
években egy összefoglaló értékelés létrehozása és közreadása. 
456 Köszönöm Beleznai Gabriellának és Vizler Csabának (JAM) az ásatási rajzok újrarendszerezését és 
szükség esetén azok digitalizálását.  
457 A leletenyagon elvégzett C14 és archeozoológiai vizsgálatok, a fémanyag restaurálása, az ásatási 
dokumentáció részleges újradigitalizálása, illetve további grafikai munkálatainak előkészítése az OTKA NK 
104533. számú projekt támogatásának köszönhető. 
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értékelésére már 2012-ben sor került.  

∗ 

 

Az M3 148b. lelőhelyen 397 objektum keltezhető a kora középkorra, közülük 52 késő 

avar kori,458 281 Árpád-kori, illetve 64 objektum keltezése bizonytalan, de a dokumentáció 

és a stratigráfiai megfigyelések alapján nagy valószínűséggel az általam vizsgált 

időhorizonthoz tartoznak (ld. a mellékelt diagramot). A 397 objektumból 49 leletanyaga 

(ez az objektumok 10,3%-át teszi ki) a feltárás során elveszett.  

 

A következőkben először a lelőhelyen feltárt késő avar, majd a kora Árpád-kori 

településrészlet telepjelenségeiről és leletanyagáról igyekszem átfogó képet adni. A két 

korszak objektumainak és leleteinek vizsgálataiból nyert következtetéseket az elemző rész 

végén, külön fejezetben tárgyalom, mivel a lelőhely relatív kronológiájának 

megismeréséhez az időrendi horizontjainak komplex szemléletére van szükség. 

 

5.1. A KÉSŐ AVAR KORI TELEPÜLÉS 
 

5. 1. 1. A LELŐHELY KÉSŐ AVAR KORI TELEPOBJEKTUMAI 
 

A lelőhelyen az Árpád-kori telepjelenségekhez képest meglehetősen kevés, mindössze 

52, bizonyosan a késő avar korra datálható objektumot találtak. Ezek az árkok kivételével a 

terület déli részén, viszonylag sűrűn – gyakran egymásba ásva – koncentrálódnak, emellett 

a 10–12. századi település objektumai is felülrétegzik őket. A 8–9. századi objektumok 
                                                           
458 Mivel pontosabb kronológiai rendszer kialakítása egyelőre nem lehetséges, a továbbiakban a „késő avar 
kor” és a „8–9. század” fogalmakat egymás szinonimáiként használom. Amennyiben a két évszázadot 
egymástól elválasztva tárgyalom, azt külön jelzem. 
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közül 6 ház, 19 árok, 2 külső kemence, 2 kút, 1 ciszterna, 20 gödör, 1 sírgödör, 1 objektum 

pedig bizonytalan funkciót töltött be (ld. a mellékelt diagramot). Az extrém bolygatottság 

miatt az objektumok elemzése gyakorta nehézségekbe ütközik.   

 

 

 

5.1.1.1. Lakóépítmények 

A lelőhelyen 6 késő avar kori ház került napvilágra (2. táblázat), melyek közül 2 

bizonyosan két (esetleg három) periódusú volt. Noha a 8–9. századi lakóépületek száma 

elhanyagolható az Árpád-koriakhoz képest (6, illetve 49), azoknál nagyobb szerkezeti 

változatosságot mutatnak.  

A település avar kori házai téglalap vagy négyzet alaprajzúak, faluk közel függőleges, 

kiásott gödrük átlagos mélysége a nyesési szinttől számítva szinte egységesen 60–70 cm. 

(A 640. ház padlója a 100–110 cm-t is eléri.) Ez a mélységadat nagyjából a lelőhely 

Árpád-kori házainál megfigyelt esetek (kb. 30 cm) duplája. Az objektumok alapterülete 

meglehetősen változatos, a legkisebb 5,6 m2, a legnagyobb 23,04 m2 Összességében a 10 

m2 feletti számadatok dominálnak, ez szintén nagyobb érték, mint az Árpád-kori házak 

átlagos alapterülete.  

A település avar kori házainak egy részét láthatóan megújították, átépítették. Több 

esetben avar, illetve Árpád-kori objektumok rétegzik felül őket, ennek ellenére betöltésük 

homogén mivoltából megállapítható, hogy használatuk befejeztével rögtön betemették 

őket. Egyedül a 285. házban lelt vöröses törmelék utal arra, hogy pusztulását esetleg tűz 

okozta. A lelőhely 10–12. századi lakóépítményeivel összehasonlítva a késő avar kori 

házakban kevés leletanyag került elő.  
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Az objektumokban változatos szerkezetű kemencék és tűzhelyek kerültek elő, előbbiek 

rendszer nélkül megtalálhatók bármelyik sarokban, az utóbbiak a falak mentén vagy épp az 

épületek közepén. Egyedül a 110. házban nem találtak tüzelőalkalmatosságra utaló 

nyomot. Megjegyzendő, hogy az avar kori lakóházakban gyakori kőkemence egyik 

épületben sem került elő, a boltozattal rendelkező kemencéket mindegyik objektumban 

agyagból alakították ki. 

A 113. és 640. ház agyagkemencéit az oldalfalba vájták, a 113.01. ház kemencéjét 

agyagrögökből építették, míg a 285. számúét agyagból tapasztották (mindkettő szorosan a 

sarokba építve került elő). A 123. ház sarkában agyagból épített kemencét leltek, tőle kb. 

50 cm távolságban kövekkel körberakott nyílt tűzhely is napvilágra került. 

A fent említett agyagkemencén kívül két további tűzhellyel rendelkezett a 285. épület, 

ezek közül az egyik a DK-i sarokban, a másik a padló közepén került elő. (Ezek a ház 

különböző periódusaiban funkcionáltak.) A 640. házban annak kemencéjén kívül további 3 

nyílt tűzhelyet tártak fel. Mind a 4 tüzelőalkalmatosság alja igen gyengén volt átégve.  

A 113.01. ház kemencéje valószínűleg összeomlott, falának maradványai között egy 

sütőharang több darabját tárták fel. Összedőlt a 285. ház agyagkemencéje is, omladékában 

a 113. házéhoz hasonlóan sütőharang-töredékeket találtak. A 640. ház DNy-i sarkának 

padlóján szintén egy sütőharang feküdt.  

A késő avar kori házakban feltárt kemencék sütőfelülete többnyire nem mutatta 

megújítás nyomait, az Árpád-kori objektumokkal ellentétben nem tapasztották ki őket 

cserepekkel.  

Mindössze két házban sikerült padlónyomokat találni, melyek – az Árpád-kori 

objektumokkal ellentétben – keményre voltak döngölve. Hiába süllyesztették azonban 

viszonylag mélyre az avar házak padlóját, egyetlen esetben sem sikerült bejárat nyomait 

regisztrálni. Ezek meghatározásában a kemencék (és tűzhelyek) elhelyezkedése sem segít, 

mivel ezeket látszólag következetlenül alakították ki a házak sarkaiban. Ha azonban a 

házak tájolását – legtöbbször É–D-i – vesszül alapul, akkor Ny-i vagy K-i oldalakon 

kiépített bejáratokkal számolhatunk. Ez a nyírségi É-i szélirányt figyelembe véve 

logikusnak tűnik. 

A házak szerkezetével kapcsolatban sikerült néhány érdekes jelenséget megfigyelni. 

Minden esetben földbe mélyített padlóval rendelkeztek. A 110. ház feltárása során – a 

lelőhelyen ismert Árpád-koriak többségéhez hasonlóan – semmilyen, felmenő falra vagy 

tetőre utaló tartószerkezeti elem nyomát nem sikerült megfigyelni. Hasonló a helyzet a 
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123. és 640. objektumok esetében.459  

Bizonyosan két periódusban használták a 113./113.01. házat (9. tábla 5–6; 10. tábla 1–

2; 64. tábla). Először az ÉK–DNy-i tájolású, négyzet alaprajzú 113.01. épületet készítették 

el, É-i sarkában agyagrögökből épített kemencével. A ház DNy-i fala középtengelyében 

egy kb. 30 cm mély gödröt tártak fel, benne madárkoponyával, csőrrel és 

szárnycsontokkal. Betöltése alapján a gödör a 113.01. házhoz tartozott.  

Erre a lakóépületre építették rá a Ny–K-i hosszengelyű, téglalap alaprajzú 113. házat, 

DK-i sarkának oldalfalába vájt kemencéjével. E két házra később további objektumokat is 

ráástak; tartószerkezeti elemeket, bejáratra vagy padlóra utaló nyomokat talán ezért sem 

sikerült megfigyelni. 

Több oszlophellyel rendelkezett a 285. ház, melyet legalább 3 periódusban használtak 

(13. tábla 3–6; 14. tábla; 95–96. tábla).460 Az objektum téglalap alaprajzú, É–D-i 

hossztengelyű. A ház 1. periódusában cölöpvázas oldalszerkezetű, süllyeszett padlójú, 

(részben) felmenő falú épületként funkcionált. Keleti oldalfala mentén, illetve a két 

sarokban összesen 4 darab 30–50 cm átmérőjű, 20–40 cm mélységű oszlophelyet tártak fel, 

melyek egymástól nagyjából egyenlő távolságra helyezkedtek el. Velük szemben, a 

nyugati oldalfalnál egy hasonló szerkezetű oszlophely került elő. Elhelyezkedésüket és 

méretüket tekintve az 5 oszlophely bizonyosan ugyanazon szerkezeti rendszer elemeit 

képezte. Feltételezhetően a nyugati fal mentén is 4 oszlop állhatott, de ezt a területet az 

épület későbbi fázisában erősen bolygatták. 

A 285. ház vélhetően leégett, legalábbis erre utal az oszlopok gödreiben megfigyelhető 

koromszemcsés, hamus betöltés. Az ezt követő 2. fázisban a ház alját – a betöltött 

oszlophelyek tetején is – vastagon ledöngölték, kivéve a falak mentén, ahol a padló 

egyértelműen hiányzik. Az ÉNy-i sarokban beomlott agyagkemencét tártak fel. A padló 

falak menti hiánya alapján felvetődhet, hogy a házat használatának második periódusában 

részben földbe süllyeszett boronaszerkezetű falakkal461 láthatták el, habár talpgerendák 

nyomai vagy a megtartásukat szolgáló árkok nem kerültek elő. 

A ház 3. periódusában annak északi részébe, az oldalfalai mentén egy 2x1 m területű, 

                                                           
459 E háztípus részletesebb elemzését ld. az Árpád-kori házakról szóló fejezetben. 
460 Kondé Zsófia nemrégiben a rákóczifalvi települések vizsgálata alapján adott közre egy részletes avar 
háztipológiát, amelyben 10 csoportot (és további alcsoportokat) különített el egymástól, de az általa 
kidolgozott rendszerrel a 285. ház egyik fázisa sem feleltethető meg (KONDÉ 2015, 72.). Szintén 
eredménytelen a szóban forgó objektum összevetése Bajkai Rozália háztipológiai rendszerével (BAJKAI 
2012, 16.), akárcsak Hajnal Zsuzsa csoportjaival (HAJNAL 2009, 97.). 
461 Az avar kori boronaházak felgyűjtését és részletes kutatástörténetének bemutatását a közelben feltárt 
Nagykálló–Harangod lelőhely kapcsán Gergely Katalin végezte el: GERGELY 2017. 



108 
 

szabályos téglalap alaprajzú gödröt ástak, áttörve ezzel a padlót, és lerombolva az ott álló 

kemencét. Az objektum két sarkában 1-1 oszlophely került elő. Valószínűleg ehhez a 

fázishoz tartozik két gyengén átégett aljú nyílt tűzhely is: az egyiket a ház közepén, a 

másikat a DK-i sarokban tárták fel.  
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Obj. Oldalak 
(cm) 

Terület 
(m2) 

Alaprajz Kemence 
(sarok) 

Bejárat Karó/ 
cölöp 

Padló Tájolás Mélység 
(cm) 

Megjegyzés Táblaszám 

110. 260x330 8,5 téglalap - - - - É–D 60–70 - 9. tábla 4. 
113. 470x310 14,6 téglalap DK - - - Ny–K 26 Agyagba vájt 

kemence. 
9. tábla 5–6; 
10. tábla 1–2; 
64. tábla 

113.01. 310x280 8,6 négyzet É - - - ÉK–
DNy 

60–70 Agyagrögökből épített 
kemence, benne 
sütőharang. Egy 
gödörben 
madárcsontok. 

9. tábla 5–6; 
10. tábla 1–2; 
64. tábla 

123. 375x420 15,7 téglalap DK, D 
(tűzhely) 

- - - ? 62 Agyagkemence és egy 
kővel körberakott 
tűzhely. 

11. tábla 1–2; 
71. tábla 

285. 360x290 10,4 téglalap ÉNy, DK, 
ill. a ház 
közepe 

- 7 db x É–D 55–60 Beomlott 
agyagkemence, (+ 
sütőharang), illetve 2 
tűzhely. 
A ház legalább 3 
periódusú. 

13. tábla 3–6; 
14. tábla; 95–
96. tábla 

640. 480x480 23,04 négyzet DNy, ÉNy, 
É 

- - x É–D (?) 90–110 DNy: sütőharang, 
ÉNy: omladék, É: 
tűzhely és kemence. 
Keményre tapasztott 
padló. 

23. tábla; 
130. tábla 

 

2. táblázat: Késő avar kori házak az M3 148b. lelőhelyen 
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5.1.1.2. Külső kemencék 

A lelőhelyen mindössze 2 szabadban álló kemencét tártak fel. Közülük az egyiket 

(284. objektum) ráásták a 285. házra, munkagödre nem rekonstruálható, kevés kerámiával 

tapasztott sütőfelülete is szinte teljesen elpusztult.  

A 335. kemence munkagödre szív alaprajú, sütőfelülete szintén sérült. Az objektum 

leletanyagot nem tartalmazott. Tájolása ÉK–DNy (109. tábla). 

 

 

5.1.1.3. Gödrök 

A késő avar kori településen 21 gödör került napvilágra. Formájuk egységes: kerek 

vagy ovális alaprajzúak, faluk függőleges vagy enyhén rézsűs, aljuk közel vízszintes, 

esetleg teknős. Egyedül az 50. gödör oldalfalai szélesednek méhkasosan. Átmérőjük 

átlagosan 1,5 m, de nem ritka a 2,5–3 m sem. Mélységük a nyesési szinttől számítva 30–50 

cm.  

A gödrök betöltése általában egynemű, oldaluk nincs kitapasztva vagy kiégetve. A 

159. gödör esetében kormos-hamus betöltés figyelhető meg, melyben nagy mennyiségben 

találtak kerámiatöredékeket és tapasztásdarabokat: valószínűleg egy leégett épület 

omladékával töltötték be az akkor már használaton kívüli vermet (74. tábla). 

 

 

5.1.1.4. Kút  

Az M3 148b. lelőhelyen kettő, késő avar korra datálható kutat tártak fel. Mindkettő 

alaprajza lekerekített sarkú téglalap, felső harmadukban kiszélesednek. Metszetük alapján 

valószínűleg több fázisban töltötték be őket. Aljukat a talajvíz miatt nem sikerült kibontani. 

A 21. kutat 250 cm mélységig tudták feltárni, itt már az egykori beiszapolódás nyomai 

jelentkeztek, tehát valószínűleg nem funkcionált, amikor elkezdték feltölteni (4. tábla 1–2; 

28. tábla). A 26. kút ismert mélysége 135 cm (32. tábla). Egyik kútban sem találtak bélést, 

az objektumok vélhetően az ún. „kopolyák” közé tartoznak.462  

 

 

 
                                                           
462 MÉSZÁROS–V. SZÉKELY 2009, 19. 
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5.1.1.5. Sír 

A lelőhely avar kori objektumokat tartalmazó területének északi szélén egy 70 cm 

széles, 110 cm mély, nagyjából téglalap alaprajzú gödröt tártak fel (133. objektum), 

melyben egy zsugorított testhelyzetű emberi csontvázat találtak (11. tábla 3–4.). A sírgödör 

tájolása DK–ÉNy. A csontokat a 121. számú, 10–11. századi ház ásásakor megbolygatták, 

de a halott mellett talált bikónikus, cikcakkvonallal díszített orsógomb egyértelműen a késő 

avar korra keltezi a sírt. A közösségéből kitaszított elhunytat tehát nem a 214. lelőhelyen 

található temetőben, hanem a szomszédos dombon, rendellenes testtartásban és fordított 

tájolással (a késő avar sírok leggyakoribb tájolása ÉNy–DK) temették el. 

 

 

5.1.1.6. Árkok 

A településen található objektumok közül a legjellegzetesebbek a már első pillantásra 

szembetűnő hosszú árkok, árokrendszerek. Datálásuk megfejtése a feldolgozómunka egyik 

legnehezebb feladata, mivel objektumok sorával állnak szuperpozícióban, ugyanakkor a 

település késő avar és Árpád-kori fázisának objektumai nem alkalmazkodnak hozzájuk, 

emellett nagyon kevés anyagot tártak fel bennük. 

Az M3 148b. lelőhelyet magában foglaló É–D-i fekvésű, ovális dombhátat egy 

rendkívül látványos, helyenként 2–4 m széles és több 10 vagy akár 100 m hosszú árkokból 

álló rendszer hálózza be. Az ásatás szoros üteme miatt egy részüket nem tárták fel, de 

szisztémájuk a lelőhely egész területén jól nyomon követhető.  

Az árokrendszer gerincét több É–D-i és K–Ny-i irányú (tehát a domb fekvésével 

megegyező és arra merőleges) csatorna teszi ki, melyek a feltárt területen három helyen 

csatlakoznak egymásba és minden irányban kifutnak az ásatási felszínről. 

Az É–D-i szisztémát a 35., 88., 608. és a 119. árok egy szakasza alkotja (2. tábla 3–6; 

3. tábla 1–2; 10. tábla 5–6; 59. tábla; 67–69. tábla). A 88. árok megközelítőleg 150 m 

hosszan húzódik végig a területen, É-i és D-i vége is kifut a szelvényből. A 608. és 35. 

szám valójában ugyanazt a csatornát takarja, amely a 88.-kal párhuzamosan, tőle K-re 3 m-

re halad nagyjából 130 m hosszan. É felé kifut a szelvényből, D-en belefut a K–Ny-i 

irányú 34. árokba. 

A területen feltárt K–Ny-i csatornarendszer a 23., 34., 37., 51., 63., 74., 88.1., 89., 119. 

és 296. számú árkokból áll, melyek szinte kivétel nélkül mindkét irányban kifutnak a 

felületről (4. tábla 3–6; 5. tábla 5–6; 7. tábla 6; 10. tábla 5–6; 29. tábla; 38. tábla; 52. tábla; 

67–69. tábla; 101. tábla 4.). Közülük a 34. árok figyelhető meg a legnagyobb felületen: kb. 
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130 m hosszan. 

Az É–D-i és K–Ny-i árokrendszer csatornái két gócpontban futnak egymásba: az 

egyik az ásatási felület középső, a másik a D-i részén található. Előbbi helyen egy 3 m 

átmérőjű, 166 cm mély ciszternát alakítottak ki (2. tábla 3–6.). E két csomópont között 

nagyjából 120–130 m „árokmentes” terület található. 

E rendszer árkai nagyjából egységes szerkezetet mutatnak: 2–4, egymástól padkával 

elválasztott csatornából állnak, a középső csatornák gyakran mélyebbek a szélsőknél. Az 

árkok átlagos mélysége 1–1,5 m, szélességük 3–5 m, de ez némely szakaszon akár a 8–9 

m-t is elérheti. Metszetük többszöri megújításukra utal, ugyanakkor a vastag 

beiszapolódásnyomokból és a fölöttük található egységes betöltésből jól látszik, hogy 

használatuk végén már nem gondozták őket, de nem természetesen töltődtek fel, hanem 

szisztematikusan betemették őket. 

A lelőhelyen található árkokat komoly tervezés eredményeként hozták létre, 

rendeltetésük valószínűleg a vízgyűjtés és vízelvezetés volt. Az egymással párhuzamos 

csatornákból álló, keresztárkokkal összekötött É–D-i árokrendszer a dombhátat követve, 

annak aljában halad, tehát elsődleges célja az onnan lefolyó víz összegyűjtése és elvezetése 

lehetett. A keresztárkok megteremtették a kapcsolatot a domb két oldalában futó árkok 

között. Szintvonalas térképre rávetítve észrevehető, hogy e K–Ny-i irányú csatornák is 

lankás helyeken fekszenek,463 vízgyűjtő funkciójuk tehát igazolható. Szintén szervezett 

vízgazdálkodásra és vízelvezetésre utal a lelőhely É-i részén egymást metsző, egymásra 

merőleges árkok találkozásánál kialakított ciszterna is. 

A szuperpozíciók tanúsága szerint az árkok a 10–12. századi település fennállása 

idején már nem funkcionáltak, mivel az erre az időszakra keltezhető objektumok 

rendszeresen felülrétegzik őket. Koraiságukat bizonyítja az a tény, hogy nem metszenek 

sem avar, sem Árpád-kori objektumokat, ugyanakkor néhány 8–9. századi objektum (50., 

86., 159.) felülrétegzi őket, illetve több, a leletanyaguk által bizonyosan a késő avar korra 

keltezhető objektumot olyan közel ástak hozzájuk, hogy azok semmiképpen sem 

létezhettek az árkokkal egy időben.  

A lelőhelyen megfigyelhető avar telepjelenségek az árokrendszertől D-re, illetve 

annak D-i metszéspontjait felülrétegezve, két csoportban koncentrálódnak. Az É-i csatorna 

közelében szórványos avar megtelepedés figyelhető meg. Objektumaik szemmel láthatóan 

                                                           
463 A lelőhely teljes felületén (27000 m2) a maximális szintkülönbség alig haladja meg a 3 m-t: a dombhát 
egyes részeinek tengerszint feletti magassága 113 és 116,1 m között mozog. Az árkok terepviszonyokhoz 
való alkalmazkodása ennek ellenére jól követhető. Szintezésük a feltárás során sajnos nem történt meg.  
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nem igazodnak a csatornákhoz, ugyanakkor az árkok avar kori keltezése és betemetése 

mellett szól a bennük lelt – kis mennyiségű – késő avar kerámia. 

Az utóbbi években több, nagyobb felületen feltárt késő avar kori település határában 

kerültek elő a rozsrétszőlői objektumokhoz hasonló szerkezetű árkok. Kolozsi Barbara és 

Szabó László egy Debrecen melletti avar település északi és déli széle közelében figyelt 

meg egy-egy bonyolult struktúrájú árokrendszert, melyek közvetlen közelében nem találtak 

objektumokat. Véleményük szerint az objektumok elkerítő funkciót töltöttek be.464 Makó 

határában 2008-ban tártak fel egy késő avar kori településrészletet egy hozzá kapcsolódó 

árokrendszerrel, amelynek közelében szintén kevés telepjelenséget figyeltek meg. Pópity 

Dániel szerint az itt napvilágra került árkokat – vagy legalább azok egy részét – 

vízelvezetés céljából ásták, ezt bizonyítja azok fekvése és egy hozzájuk kapcsolódó 

vízgyűjtő csiszterna.465 Egy szedresi lelőhely kapcsán Szabó Géza foglalkozott bővebben 

az avar árkok466 kérdésével, melyek szerinte elkerítő funkcióval bírtak, azokat elsősorban 

nagyállatartásra használták.467 Megállapítja ugyanakkor, hogy az avar és Árpád-kori tagolt 

árokrendszerek oldalában rendszerint bemosódások, aljukban iszapolódásnyomok 

figyelhetők meg, emellett rendszerint a domborzati szintvonalakhoz igazodnak. Meglátása 

szerint ezek a tulajdonságok alkalmatlanná teszik az árkokat a vízelvezetésre.468  

A szakirodalomban tehát újra és újra felvetődik az avar (és Árpád-kori) árkok, 

árokrendszerek funkciójának kérdése, amelyre gyakran nem adható egyértelmű válasz, 

hiszen szerepük nyilvánvalóan komplex volt. Összetett rendeltetése lehetett az M3 148b. 

lelőhely árkainak is, melyek – szerkezetükből és elhelyezkedésükből ítélve – egy gondosan 

megtervezett vízgyűjtő és -elvezető rendszer469 alapjait alkották, habár természetesen 

kialakításuknál fogva kerítő-elhatároló funkciót is betölthettek, illetve szerepet játszhattak 

                                                           
464 KOLOZSI–SZABÓ 2012, 93–95. 
465 PÓPITY 2014, 226. 
466 A szerző véleménye szerint nem zárható ki, hogy az avarok a tagolt árokrendszerek használatával bizánci 
kultúrhatás következtében ismerkedtek meg: SZABÓ 2012, 86. 
467 SZABÓ 2012, 86–87. 
468 SZABÓ 2012, 83. Véleményem szerint ez a tény épphogy az árkok vízelvezető funkcióját támasztja alá. 
469 Az Árpád-kor kapcsán bonyolult funkciójú árkok létezésére hívja fel a figyelmet Takács Károly. 
Szondázó ásatások alapján, írott forrásokat is felhasználva Északnyugat-Magyarország (elsősorban a 
Kisalföld) több régiójában sikerült nagyméretű, összetett kialakítású csatornák hálózatait rekonstruálnia. 
Véleménye szerint e csatornák mesterséges tavakkal kombinálva egy, legalább az egész Árpád-kor folyamán 
üzemelő vízgazdálkodási rendszer alapjait alkották. Segítségükkel nemcsak az árvizek ellen voltak képesek 
hatékonyan védekezni, de a rétek, legelők öntözését is megoldották. Véleménye szerint ilyen 
csatornarendszerek létével a Kárpát-medence más, főleg erősen vízjárta, sík területein is számolnunk kell. 
TAKÁCS K. 2000; TAKÁCS K. 2001. Erre a lehetőségre 1962-ben már Méri István is felhívta a figyelmet 
(MÉRI 1962, 216–217.), az akkoriban rendelkezésére álló kevés régészeti adat azonban nem tette lehetővé 
egy alaposabb vizsgálat elvégzését. 
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az állattartás során (legelő- és rétgazdálkodás).  

 

 

5.1.2. A LELŐHELY KÉSŐ AVAR KORI RÉGÉSZETI LELETANYAGA 
 

A lelőhelyen 52 késő avar kori objektum került napvilágra, melyekből 888 

régészetileg vizsgálható lelet származik.470 Ezeket 470 leltári számon rögzítettem. Az 593 

kerámiatöredék mellett 102 kő, 85 patics és 87 salakdarab, valamint mindösszesen 9 

csonteszköz és 3 vastárgy került elő (ld. a mellékelt diagramot).  

 

 

5.1.2.1. Kerámia 

A késő avar kori objektumokból származó kerámiatöredékek száma 593 darab, 

melyeket 376 leltári számon vettem fel az adatbázisomba. Látható tehát, hogy a lelőhelyen 

feltárt anyag több mint kétharmadát (70%) a kerámia teszi ki. Az edényanyag mellett 

előkerültek még nagyobb számban kövek és paticsdarabok, a csonteszközök száma 

ugyanakkor elhanyagolható. Az egész feltárt területen elenyésző a fémtárgyak száma, és 

azok sem bírnak korhatározó jelentőséggel. Hasonló arányszámok jellemzőek a lelőhely 

10–12. századi fázisának régészeti anyagára. Amennyiben tehát a település datálását 

szeretnénk pontosítani, a kerámiaanyag vizsgálatához kell fordulnunk.  

A kerámia értékelése során hármas felosztást követtem: technikai jegyek, formai 

jegyek, díszítés. E csoportokon belül esetenként meghatároztam további vizsgálandó 

                                                           
470 A fenti számadat csak az általam értékelt régészeti leletanyagot tartalmazza. A feltárt állatcsontok – 
kivéve a csonteszközöket – külön leltárkönyvben találhatók, archeozoológiai vizsgálatuk megtörtént. 
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kategóriákat. A technológia leírásakor elsősorban a következő jellemzőkkel foglalkoztam: 

anyag, korongolás (vagy annak hiánya), felületkezelés, az égetés fajtája és minősége, szín, 

illetve ezek alapján megkíséreltem technológiai csoportok meghatározását is. Az egyes 

tulajdonságok ismertetésekor és értékelésekor – ahol szükségét láttam – igyekeztem 

megindokolni, hogy miért az adott módszereket alkalmazom. A formai jegyek 

vizsgálatánál a kerámiaanyagot először funkcionálisan elkülöníthető csoportokra 

bontottam, majd ezeken belül elemeztem az egyes formai jellemzőket. A díszítéstípusok 

tárgyalásakor a különböző variációk összegyűjtése mellett fontosnak tartottam azok 

számszerűsítését és együttes előfordulását, mivel ez kronológiai eltéréseket is jelezhet. 

 

 

5.1.2.1.1. Technológia 

 

 Anyag 

A kerámiaanyagot semmilyen természettudományos módszerrel nem vizsgálták, az 

egyes töredékek anyagának jellemzését kizárólag makroszkópikus úton végeztem. Mivel – 

a sütőharangokon kívül – tudatos soványítás nyomait nem tudtam egyértelműen felfedezni, 

a kerámiaanyag leírásakor erre a jellemzőre nem tértem ki. Katalógusomban ehelyett a 

kerámiatöredékek anyagát tüntettem fel, melyet az általam megfelelőnek vélt további 

jelzővel vagy jelzőkkel (homokos, kavicsos stb.) láttam el. 

Tapasztalataim alapján a lelőhely 8–11. századi kerámiaanyagán belül a következő 

anyagcsoportokat lehet elkülöníteni: 

1. Homokos anyagú 

2. Kavicsos és homokos anyagú  

3. Agyagzúzalékos és homokos anyagú  

4. Agyagzúzalékos, kavicsos és homokos anyagú 

E fenti négy alapkategóriát az avar és Árpád-kori horizont elemzésekor a megfelelő 

esetekben az „erősen”, illetve „gyengén” jelzők használatával pontosítottam. A 

kerámiatöredékek leírásainál mindig használtam a „homokos anyagú” kifejezést, mivel a 

felhasznált agyag – melyet másodlagos lelőhelyről471 bányásztak – egyéb szennyeződések 

                                                           
471 Maga az agyag földpátokban dús kőzetek mállásterméke. A rozsrétszőlői településen talált edények 
anyaga, akárcsak a korszak más lelőhelyein előforduló edényeké, másodlagos lelőhelyről származik, azaz a 
víz elhordja eredeti helyéről a mállásterméket, így az nagy mennyiségben tartalmaz szennyezőanyagokat: 
fémoxidokat, homokot, meszet, csigákat, kagylókat, növényeket. Égetéstől függően vörösre, szürkére vagy 
foltosra ég ki. SIMONYI 2005, 45; CSUPOR–CSUPORNÉ ANGYAL 2003, 17.  
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mellett eredendően tartalmaz homokot vagy csillámos homokot is. 

A lelőhelyen talált lassúkorongolt avar kori kerámiatöredékek többsége az első 2 

anyagcsoportba tartozik. 

 

Korongolás 

A településen – ez egyaránt vonatkozik a késő avar és a kora Árpád-korra – szinte 

kizárólag agyaghurkákból felépített, majd kézikorongon eldolgozott (azaz lassúkorongolt) 

edények fordulnak elő. Ez a tendencia a korszak telepkerámiájában átlagosnak tekinthető, 

az általánosan elfogadott vélemény szerint a lassúkorongolt technika legkésőbb a 9. század 

folyamán uralkodóvá válik.472 Utánkorongolt edényre nem találtam példát, véleményem 

szerint e készítéstechnika meghatározása problematikus, főleg telepkerámia esetében. 

Kis méretű, korongolatlan, díszítetlen fazékoldal-, illetve fenéktöredékek kerültek elő 

az 50., 71., 87., 123., 633. és 640. objektumokból. Szintén korongolatlan sütőharangok 

töredékeit találták a település 10 objektumában.  

 

Felületkezelés 

A lelőhelyen feltárt kerámiatöredékek felülete különböző mértékben szemcsés, érdes. 

Értelemszerűen a csak homokot, illetve kevés kavicsot, folyami üledéket tartalmazó 

töredékek felülete a legsimább, legjobban eldolgozott, hiszen minél több 

szennyezőanyagot tartalmaz az agyag, annál kevésbé lesz homogén a kész edény felülete.  

A feldolgozómunka során az egyes töredékek felületének leírására a következő 

paramétereket használtam: 

1. szemcsés (kavicsos) 

2. közepesen/erősen szemcsés (kavicsos) 

3. érdes (agyagzúzalékos) 

4. közepesen/erősen érdes (agyagzúzalékos) 

5. sima, eldolgozott  

6. porózus 

 

A településen a leggyakrabban az 1. és 2. csoportba sorolható, közepesen szemcsés 

felületű töredékek fordulnak elő. 

 

                                                           
472 TAKÁCS–VADAY 2004, 40–42. 
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A kiégetés fajtája és minősége, szín  

 A kerámia kiégetése végbemehet oxidatív, reduktív és vegyes (neutrális) 

atmoszférában. Az általam vizsgált korszakban a vegyes égetés mondható általánosnak, 

habár a kiégetés minőségében (is) régiónként igen nagy különbségek mutatkozhatnak.  

A 148b. lelőhelyen talált kerámiaanyag – ez egyformán érvényes az avar és Árpád-

korra – jó része véleményem szerint besorolható a vegyes égetés kategóriájába.473 A 

településen talált edények használatuk során másodlagosan (vagy például sütőfelületbe 

tapasztva harmadlagosan) is megégtek, így a töredékek eredeti színét legtöbbször nem 

lehet megállapítani. Az általam vizsgált kerámiadarabok szinte kivétel nélkül foltosak, 

színük egyenetlen; látványosan kiemelkedő, egyenletesen vörös vagy szürke töredékekkel 

nem találkoztam. Természetesen előfordulnak viszonylag egyenletes színű, homogén 

anyagú töredékek is, melyeknél nem zárható ki a fazekaskemencében való kiégetés 

lehetősége, és így talán az oxidált vagy redukált égetés sem, azonban ezek minőségét és 

színét sem találtam elég meggyőzőnek ahhoz, hogy a fenti két kategória egyikébe soroljam 

őket, annál is inkább, mivel nem egész edényekről, hanem töredékeikről van szó. Ez 

ügyben végső ítéletet csak természettudományos vizsgálatok elvégzése után lehet mondani. 

A kerámia színe nagyban függ az agyag és a kiégetés minőségétől és az esetleges 

további hőhatásoktól. A településen előkerült töredékek általában egyenetlen, foltos szürke 

és/vagy barna színűek (nagy vonalakban: inkább szürke; inkább barna; barnásszürke; 

szürkésbarna), ritkán vörösesbarna darabok is előfordulnak.  

A kiégetés minőségét illetően három kategóriát különítettem el: átlagosan, jól és 

rosszul kiégetett edények töredékei. E besorolás természetesen szubjektív, alapját az a 

prekoncepció alkotja, hogy minél keményebb, masszívabb az adott töredék, annál jobban 

égették ki. Ez nagyban függ a töredékek anyagminőségétől is, hiszen összességében 

elmondható, hogy minél homogénebb az edény anyaga, annál jobban ég ki. (Ennek 

ellenére találkoztam szemmel láthatóan rossz minőségű agyagból készült, ám igen jól 

kiégett darabokkal is.)  

 

 

 

 

                                                           
473 Ez szabályozatlan körülmények között lezajlott, alacsony hőfokon, változó mennyiségű oxigén 
jelenlétében való kiégetést jelent. Az edények felülete ilyenkor foltossá válik. Ezekben az esetekben a 
kiégetés valószínűleg gödörben történt, maximum 700 fokon: SIMONYI 2005, 51. 
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Technológiai csoportok 

A fenti paraméterek alapján a 148b. lelőhely avar kori kerámiaanyagában a következő 

technológiai csoportokat különítettem el: 

 

1. Homokos anyagú/gyengén kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, vegyes 

égetésű, jól kiégetett, sima felületű töredékek.  

2. Kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, vegyes égetésű, átlagosan kiégetett, 

(közepesen/erősen) szemcsés felületű töredékek. 

3. Agyagzúzalékos és homokos anyagú, lassúkorongolt, vegyes égetésű, átlagosan 

kiégetett, (közepesen/erősen) érdes felületű töredékek. 

4. Kavicsos, agyagzúzalékos és homokos anyagú, lassúkorongolt, vegyes égetésű, 

rosszul kiégetett, erősen érdes felületű töredékek.  

5. Erősen agyagzúzalékos és homokos anyagú, korong nélkül készült, vegyes égetésű, 

átlagosan kiégetett, erősen érdes/porózus felületű töredékek.  

6. Agyag-/kerámiazúzalékos, pelyvás és homokos anyagú, korong nélkül készült, vegyes 

égetésű, rosszul kiégetett, erősen érdes/porózus felületű töredékek. (Sütőharangok 

darabjai.) 

 

A településen az első két technológiai csoport a leggyakoribb, a 376 leltári szám alatt 

található avar kori kerámiatöredékek közül 239, azaz 63% az első két típus valamelyikébe 

tartozó darabok aránya.474 Mivel ezeket főleg a felületkezelés különbözteti meg egymástól, 

nem tartottam szükségesnek éles különválasztásukat. Korong nélkül készült 

fazéktöredékek (5. csoport) 12, sütőharangok (6. csoport) 14 leltári számon találhatók, a 3–
                                                           
474 Egy leltári szám alatt néha több töredék is található, de ez nem befolyásolja szignifikánsan a fenti 
eredményt. 
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4. technológiai csoportot (melyek között szintén vékony választóvonal húzódik) a maradék 

111 leltári szám (29,5%) képviseli (ld. a mellékelt diagramot).  

 

5.1.2.1.2. Funkció, formai jegyek 

 

Fazék 

A település edényanyaga funkció szerint két csoportra osztható: fazekak és 

sütőharangok. 

Szinte kizárólagosan a lassúkorongolt fazéktípusok dominálnak. A kevés (3%) korong 

nélkül készült oldal- és fenéktöredék nem ad elégséges információt további vizsgálatok 

elvégzéséhez. 

A lelőhelyen ép lassúkorongolt edény nem került elő, és mindössze egy kiegészíthető 

fazék profilját lehetett felvenni (164. tábla 1; 2. ábra). Több fazékból sajnos nem találtak 

annyi töredéket, hogy nagy biztonsággal lehessen további teljes profilokat kiszerkeszteni.  

A leletanyag töredékes volta ellenére megállapítható, hogy viszonylag változatos 

formájú edényeket használtak a településen. Az edényperemek típusai meglepően széles 

skálán mozognak, emellett a vállasodás mértékében is szignifikáns különbségek 

tapasztalhatók.  

A hagyományosnak számító késő avar kori tojásdad/hengeres fazéktípus itt nem 

számított jellemzőnek. A településen feltárt 8–9. századi fazekak a felső vagy középső 

harmadukban általában látványosan vállasodnak.  

Ritkán találkozunk az időszakra szintén jellemző, hosszú, enyhén kihajló peremekkel 

is. A fazekak peremei szinte kivétel nélkül rövidek, különbségek a perem oldallal/nyakkal 

bezárt hajlásszögében és a perem kialakításában tapasztalhatók. Gyakoriak a széles szájú, 

gyakran akár 20 cm feletti peremátmérővel rendelkező töredékek. 

A rozsrétszőlői késő avar fazekak peremeit a következő típusokra osztottam (3. ábra): 

 

1. Erősen kihajló, rövid (galléros) perem 

2. Közepesen kihajló rövid perem 

2a. Levágott 

2b. Hornyolt 

2c. Jól profilált 

3. Enyhén kihajló, rövid perem 

3a. Lekerekített 
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3b. Levágott 

4. Enyhén kihajló, rövid perem, ívelt nyakrésszel 

 

 

 

 

 

Sütőharang 

A lelőhelyen 59 sütőharangtöredéket találtak, melyek 11 objektumban láttak 

napvilágot és 13–16 példányhoz tartozhatnak. Funkciójukat jól mutatja, hogy a 113. és 

285. ház beomlott kemencéjének betöltésében, illetve a 640. ház padlóján, egy tűzhely 

közelében is találtak példányokat (10. tábla 1; 14. tábla 1; 23. tábla 6.).475 

Egész vagy megközelítőleg ép példány nem került napvilágra. A 113. (164. tábla 6.) és 

                                                           
475 A sütőharangok idő- és térbeli elterjedéséről, az étkezési kultúrában betöltött szerepéről legutóbb 
összefoglalóan: VIDA 2011. Valószínűleg az avar korban (is) kovásztalan lepénykenyér sütéséhez használták 
őket: VIDA 2011, 726–730. 
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640. objektumokban 1-1 ép fület találtak, utóbbihoz a felső boltozat kezdete is csatlakozik. 

(E példány jól kiégetett, robosztus, a fül átmérője 7 cm, tövétől számított magassága 15 

cm.) 

A sütőharangtöredékek között egyaránt előfordulnak jobban és rosszabbul kiégetett 

darabok, de összességében nem beszélhetünk igényesen elkészített példányokról. 

Agyagzúzalékos, pelyvával bőségesen kevert anyagúak, egy esetben (633. objektum) a 

töredék belső felületén textilnyomok figyelhetőek meg. A 159. objektumban talált 

oldaltöredéket egy lassúkorongolt, egyenes vonalköteggel díszített fazék darabjaival 

soványították.  

Peremtöredékek kis számban kerültek elő, közülük még kevesebb alkalmas 

peremátmérő kiszerkesztésére. A mérhető példányok átmérője 33–40 cm között mozog, 

kivétel nélkül lekerekítettek. A sütőharangok magasságára nem lehet következtetni. A 

töredékek falvastagsága átlagosan 2,5–3 cm. 

 

 

5.1.2.1.3. Díszítés 

A fazékanyag nagy részét díszítéssel látták el: katalógusomban 204 leltári számon 320 

díszített oldal- és/vagy peremtöredék található. A kiszerkeszthető profilú edények szinte 

teljes hiánya ellenére valószínűsíthető, hogy leggyakrabban az edények felső háromnegyed 

részét látták el díszítéssel, ami a korszak edényanyagával összevetve átlagosnak mondható. 

A településről ismert díszítéstípusok szintúgy tipikusak a késő avar kori leletanyagban: 

szinte kizárólag egyenes és hullámvonalkötegekkel, illetve ezek kombinációival 

találkozunk, melyeket általában 5–7 fogú fésűvel karcoltak be. 3 edényt láttak el 

girlandmintával a vállrészen, közvetlenül a perem alatt (164. tábla 1–3.). Kis számban 

megtalálhatók egyenes vonalakkal sűrűn bekarcolt felületű töredékek is. Egy esetben 

figyeltem meg a vállon fésűvel beszurkodott, ferde, egymással párhuzamos vonalakat (50. 

objektum). Belső peremdísszel (girland, illetve hullámvonalköteg) 8 edénynél találkoztam.  

A rozsrétszőlői avar kori edényanyag díszítéséről elmondható, hogy a lelőhely Árpád-

kori fazekaihoz képest kimondottan igényes, esztétikusan kialakított mintákról van szó. Ez 

részben az edények jó minőségű felületkezelésének köszönhető, ugyanakkor 

megállapítható, hogy az avar kori fazekasok több szempontból is jobb minőségű árut 

készítettek, mint a kora Árpád-korban élő rozsrétszőlői utódaik.  
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5.1.2.2. Orsógombok 

A lelőhelyen 9 agyagból készült orsógomb vagy azok töredékei kerültek elő. Közöttük 

egyaránt megtalálhatók bikónikus (6 db) és lekerekített oldalfalú (3 db) példányok is. A 88. 

árokban (205. tábla 8.) és a 113.01., illetve 640. házakban talált darabok díszítetlenek, a 

maradék 6 orsógomb felületén sűrűn bekarcolt vonalak (133. objektum) vagy 

cikcakkvonalak (54., 113.01., 122.02., 123. objektum: 166. tábla 12, 18.), illetve ezek 

kombinációi (88/91. objektumok közötti szórvány) figyelhetők meg. A 123. objektumban 

előkerült egyik példány oldala bordákkal tagolt (166. tábla 19.). 

A szóban forgó orsógombok átlagos magassága 2 cm, átmérőjük 2,5–3 cm között 

mozog.  

 

 

5.1.2.3. Kövek 

A késő avar kori településen 41 objektumból 102 kőtöredék került napvilágra. 

Megállapítható tehát, hogy majdnem mindegyik objektum betöltése tartalmazott 

kőanyagot. Ugyanakkor számottevő mennyiségű kő egyik objektumból sem került elő, a 

legtöbbet, összesen 14 darabot a 640. házban találták. Egyedül a 123. és 285. házakból 

előkerült égett kövek állhattak kapcsolatban kemencékkel. Pontos szerepük a tüzelőhelyek 

pusztulása miatt nem állapítható meg, annyi biztos, hogy a 285. ház esetében nem 

beszélhetünk kőkemencéről, illetve a 123. házban egy nyílt tűzhely volt kövekkel 

körberakva. A többi objektum betöltésében a kőanyagot különösebb koncentrálódás nélkül 

találták. 

A kövek igen apró méretűek, leghosszabb felületük általában a 10 cm-t sem éri el, a 

legnagyobb példány (14,5x6,5x4 cm) a 78. objektumból ismert. Alakjuk legtöbbször 

amorf, néhány sima felületű darabról feltételezhető, hogy egykori malomkő töredékeiről 

van szó. A 132. objektumból egy apró, simára csiszolt felületű fenőkő került elő.  

A lelőhelyről kiválasztott 17 kődarabon 2011-ben Dr. Rózsa Péter vezetésével 

(Debreceni Egyetem TTIK, Földtudományi Intézet) kőzettani vizsgálatokat végeztek. 

Közülük négy darab származik késő avar kori objektumból (113. és 640. házak). A vizsgált 

kövek közül kettő példány salakosodott andezit és kettő riolittufa. Lelőhelyük a Tokaji-

hegység vagy a Kárpátalja mai határmenti, vulkáni kőzetes területein található. Rózsa Péter 

szerint a kövek nem bányahelyekről, hanem felszíni sziklakibbukanásról, hordalékból 
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származnak.476  

A lelőhelyünk közelében, Hajdúnánás–Mácsi-dűlő késő avar kori településén végzett 

feltárások során alföldi viszonylatban nagy mennyiségű, 1038 kőtöredéket találtak.477 

Ennek kapcsán nemrégiben Bajkai Rozália foglalta össze478 a késő avar és korai Árpád-

kori településeken előkerült kőanyag – sajnos igen rövid – kutatástörténetét. A mácsi-dűlői 

kövek közül több mint 120 darabon végeztek kőzettani vizsgálatot,479 eredményük 

egyelőre publikálatlan. 

 

 

5.1.2.4. Patics  

A lelőhelyről 23 késő avar kori objektumból 85 paticsdarab került a múzeumba. A 

töredékek nem mutatnak koncentrációt egy objektumban sem, a legtöbb – összesen 13 

darab – az 56. objektumból került napvilágra. Általában rossz megtartásúak, méretük kicsi: 

a legnagyobb patics hosszanti oldala sem haladja meg a 7 cm-t. Apró méretük, amorf 

alakjuk miatt funciójukra nem lehet következtetni, lesimított felületű darabok 

elhanyagolható mennyiségben fordulnak elő. Kevés példányon figyelhetők meg növényi 

lenyomatok, ezekben az esetekben lágy szárú növényről van szó. 

 

 

5.1.2.5. Vas- és agyagsalak  

A településen 11 objektumban összesen 87 apró salakdarab látott napvilágot. Közülük 

40 példányt vassalaknak, 47 darabot szilikátsalaknak (agyagsalaknak) határoztam meg. A 

vassalakdarabok a lelőhely területén nem mutatnak koncentrálódást, ellentétben az 

agyagsalakokkal: közülük 20 példány a 21. kút betöltésében, 19 pedig a 78. gödörben látott 

napvilágot. (Ez utóbbi objektum kifut a szelvényből, így nem lehetett teljesen feltárni.) 

 A viszonylag csekély késő avar kori objektumszám ellenére a salakdarabok sűrű 

előfordulása mindenképpen figyelemre méltó, vasműves tevékenységet jelez.  

 

 

                                                           
476 RÓZSA 2011, o.n. 
477 BAJKAI 2016, 419. 
478 Ld. BAJKAI 2016. 
479 BAJKAI 2016, 420. 
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5.1.2.6. Csonteszközök 

A késő avar kori objektumokból mindössze 9 csonteszköz töredéke került elő. Sérült, 

apró mivoltuk miatt funkciójuk több esetben csak feltételesen határozható meg. 

A 26. kútból egy 2 helyen átlyukasztott (kb. 1 cm-es átmérőjű, szabálytalan lyukak), 

valószínűleg eszköznek szánt (de elrontott) juh lábkozépcsont-darabja került elő. A 

113.01., 123. és 640. házakban egy-egy árat vagy azok darabjait találták, ismert továbbá 

egy szórvány, kontextusa alapján feltételesen a jelzett időszakra keltezhető példány is. 

Talán csontkorcsolya került elő a 151. gödörből, bordából készült bőrmegmunkáló kaparók 

pedig a 113. és 640. házakból.  

Az eszközök ló, szarvasmarha, illetve juh vagy kecske, esetleg sertés csontjaiból 

készültek (ez nem minden esetben dönthető el), közülük egyik állatfajta felhasználása sem 

tűnik dominánsnak, ami ilyen kis mennyiségű tárgy esetében nem is várható el. 

 

 

5.1.2.7. Fémtárgyak 

A lelőhelyen összesen 3 vastárgy töredékei kerültek elő. A 132. gödörből egy 15 cm 

hosszú, derékszög alakban meghajlított, egyik végén rombusz alakban kiszélesedő 

vaslemezt találtak, amely valószínűleg vasalás lehetett. A 640. házban egy nagyjából 

3,5x2,5 cm méretű, téglalap alakú vascsat került napvilágra (204. tábla 3.). A csatkarika és 

a nyelv egyaránt téglalap átmetszetű. Az 50. gödör melletti nyesésből egy vashuzal – talán 

vasszeg – apró darabjai származnak, ezeket a kontextusuk alapján kelteztem a tárgyalt 

időszakra. 

 

 

5.1.3. AZ M3 148B. LELŐHELY KÉSŐ AVAR KORI FÁZISÁRÓL 

A kutatás jelenlegi állását tekintve semmi sem mond ellent annak a hipotézisnek, 

miszerint a szóban forgó település avar kori leletanyaga a késő avar kor legvégére – 

feltételesen a 9. századra (is) – keltezhető. A kerámiaanyag szinte kizárólagos 

lassúkorongolt volta (93 %) egyértelműen az avar kor végét jelzi. Mint feljebb bemutattam, 

a kutatás által a 9. századra keltezett edények formai és díszítésbeli jellemzői eltérő képet 

mutatnak, ez azonban (a települések feldolgozóinak szubjektív benyomásai mellett) 

betudható a korszak kerámiaművességében jelenlevő regionális különbségeknek. 

Lelőhelyünk közelében az utóbbi időben feltárt késő avar kori településrészletekkel Bajkai 

Rozália és Gergely Katalin foglalkozott. Utóbbi Nagykálló–Harangod településről közölt 
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egy boronaházat, melyet a lassúkorongolt kerámiaanyag domináns mivoltára hivatkozva 

keltez a 8. század végére – 9. századra.480 Bajkai Rozália Hajdúnánás–Mácsi-dűlő lelőhely 

kerámiaanyagában a következő jellemzők alapján állapít meg 9. századi horizontot: 

lassúkorongolt, rövid, erősen kihajló perem, esetenként belső peremdísz, vízszintes 

bekarcolt vonalak és hullámvonalak kombinációja, egymásra karcolt, vízszintes 

vonalkötegek, gömbös test vagy széles váll.481 Ugyanő a szomszédos M3 214. lelőhely 

avar korának legkésőbbi, 3. fázisát a lassúkorongolt, rövid, erősen kihajló peremű, nyakban 

megtörő, a vállon esetenként girlandmintával ellátott, belső peremdíszes edények, valamint 

a kézzel formált fazekak szinte tökéletes hiánya alapján keltezi a 8. század végére – 9. 

századra.482 

A 148b. lelőhely kerámiaanyagának vizsgálata során a település lassúkorongolt 

kerámiájáról szerzett tapasztalataim a fent bemutatott rendszerbe beleilleszthetők, 

ugyanakkor a leletanyag viszonylag kis száma és az objektumok erősen bolygatott volta 

nem teszi lehetővé, hogy a Bajkai Rozália által megállapított kronológiai kereteket tovább 

pontosítsam. 

Mi mondható el tehát a 148b. lelőhely késő avar fázisáról? A település értékelésének 

kulcsa a szomszéd dombháton feltárt 214. lelőhely avar kori településével való 

összehasonlításban rejlik. Az ott előkerült telepjelenségeket Bajkai Rozália három 

kronológiai fázisra osztotta. Ezek közül a 148b. avar objektumainak kerámiaanyaga a 214. 

lelőhely 3. fázisával áll párhuzamban. Tehát mindkét domb lakott volt az avar korban, a 

214. lelőhely területe a 7–8. század fordulójától az avar kor végéig, a 148b. lelőhely 

térsége viszont kizárólag az avar kor végén. Véleményem szerint ez utóbbi lelőhely – 

elsősorban a szuperpozíciók alapján – a késő avar koron belül két fázisban volt 

használatban. Az itt feltárt csatornarendszer a késő avar korban funkcionált, a szomszéd, 

214. lelőhely dombján élő avar lakosság állattenyésztési/mezőgazdasági tevékénységének 

eszközeként. Az árkok kiterjedése és szerkezete alkalmassá teszi őket arra, hogy az esővíz 

gyűjtése és elosztása révén a domb területének egészét öntözhessék belőlük. Az árkok 

hossza nem ismert, de így is felmérhető, hogy több hektárnyi parcellát jelölnek ki és 

határolnak.  

Használatukat a késő avar kor végén fejezhették be. Ekkor a 214. lelőhely 

                                                           
480 GERGELY 2017, 366–367. 
481 BAJKAI 2012a, 13. 
482 Ld. BAJKAI–TAKÁCS M. 2015, illetve az azonos címmel elhangzott konferenciaelőadás alapján. Ezúton 
is köszönöm Bajkai Rozáliának, hogy megosztotta velem az M3 214. lelőhely feldolgozása során szerzett 
tapasztalatait. 
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településéről a lakosság (vagy annak egy része) átköltözött a 148b. legdélibb, a legalsó 

árokszakaszoktól D-re eső területére. Ezzel egyidőben vagy ezután nem sokkal betemették 

őket, és a lakosság elkezdett az árkok helyének közvetlen közelébe, illetve néhány esetben 

a betöltésük fölé települni. Ez az elképzelés magyarázatot ad arra, hogy miért került elő az 

árkok betöltéséből igen kevés kerámia: más korszak telepobjektumai csak elvétve 

fordulnak elő a lelőhely ezen részein, így az árkok kiásása és betemetése során csak –

régészeti szempontból – szűz talajt bolygattak meg, használatuk idején pedig nem 

települést, hanem gazdasági területeket (talán réteket, legelőket) határoltak. 

A késő avar település felhagyásának időpontja együtt vizsgálandó a lelőhely Árpád-

kori fázisának történetével. A problémára lentebb térek vissza. 

 

 

5.2. A KORA ÁRPÁD-KORI (10–12. SZÁZADI) TELEPÜLÉS ELEMZÉSE 
 

 

5.2.1. A TELEPÜLÉS OBJEKTUMAI 

Az M3 148b. lelőhelyen 281 darab 10–12. századi objektumot tártak fel. A vizsgált 

területen előkerült objektumok 82,2%-a (231 darab) tartalmazott leletanyagot. 50 

objektumból nem kerültek elő korhatározó leletek vagy elvesztek, de összefüggéseik 

alapján nagy valószínűséggel a jelzett korszakra lehet őket datálni.  

 

Az Árpád-kori objektumok nagyjából fele (142) gödör, de szép számmal képviseltetik 

magukat a házak (49) és a külső kemencék (37), valamint kemencebokrok (23). Nem 

elhanyagolható az árkok száma (26) sem, ez esetben azonban a mennyiség megállapítása 

félrevezető, hiszen – mint lejjebb látni fogjuk – valójában több kis méretű árokról van szó, 
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melyek nem árulkodnak komolyabb településszervezési vagy vízelvezetési szisztémáról. 

Mindössze 1 kút és további 3, bizonytalan funkciójú objektum datálható a korszakra (ld. a 

mellékelt diagramot).  

 

 

5.2.1.1. Lakóépületek 

 

Általános jellemzők 

A lelőhelyen 49 darab 10–12. századi lakóépítmény került elő (3. táblázat). A feltárt 

házak közül 3 kifut a szelvényből, illetve a gyakori szuperpozíciók miatt több objektumról 

csak részleges információk állapíthatóak meg. A házak többnyire téglalap (ritkábban 

négyzet) alaprajzúak, faluk közel függőleges, átlagos mélységük a folt jelentkezésétől 

számítva 20–50 cm. Az oldalfalak hossza rendszerint 3,3–3,7 m, alapterületük 10–13 m2 

között mozog (ld. a mellékelt táblázatban). A legkisebb épület területe 295x202 cm, azaz 

5,9 m2 (66. objektum), a legnagyobbé 440x350 cm, tehát 15,4 m2 (102. objektum). A 291. 

ház déli sarkából mintegy fél méter hosszú „nyél” nyúlik ki. Hasonló házakat Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből Székely határából Gergely Balázs publikált.483 A feltárók 

lakóépítménynek határozták meg a 639. számú, téglalap alaprajzú objektumot, de 

szokatlanul kis alapterülete (2,55 m2) alapján e funkció kétséges. 

A lakóobjektumok betöltése gyakran vörösre égett agyagos, kormos, hamus, ami 

utalhat arra, hogy pusztulásukat tűz okozhatta. Sajnos egy esetben sem figyelhető meg, 

hogy az épületeket leégésük után érintetlenül hagyták volna. Az objektumok betöltésében 

nagyobb mennyiségű átégett tapasztás, elszenesült famaradvány nem került elő. Szintúgy 

hiányoznak az „ottfelejtett” fémtárgyak és edények, így – pusztán a betöltésbe keveredett 

kerámiatöredékek alapján – nem lehetséges a háztartások teljes (vagy akár részleges) 

edénykészletének rekonstruálása sem. Bármilyen okokból is hagytak fel a házak 

használatával, földbe mélyített részüket azok betemetése előtt gondosan kiürítették. 

Az objektumokban feltárt kemencéket egy kivételével agyagból tapasztották, ezeket 

legtöbbször a házak DNy-i vagy DK-i sarkában találták meg. Felmenő agyagfalazatuk 

szinte minden esetben megsemmisült (helyenként 5–20 cm magasságig megfigyelhető), a 

sütőfelületek viszont általában épségben megmaradtak, aljukat gyakran tapasztották ki 

kerámia-, illetve állatcsonttöredékekkel. A platni megújítása 6 házban figyelhető meg, 

további 4 esetben a kemence előterében vagy a vele átellenes oldalon nyílt tűzhely 
                                                           
483 GERGELY 2005. 
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maradványait is feltárták. A 173. házban 2 kemencét találtak. 7 ház kemencéjét félig a ház 

oldalfalába vájták, a 39. és a 302. házban talált kemencéket egy 6–8 cm vastag padkára 

építették, melyet a feltárók szerint az altalajból hagytak meg. A 302. ház kemencéje nem 

közvetlenül az oldalfal mellett, hanem attól kb. 20 cm távolságba építve helyezkedett el 

(16. tábla 1–4; 102. tábla). Néhány ház gödrét – és esetleg kemencéjét is – felhasználták 

egy későbbi külső kemence üzemeltetése során.484 6 épületből nem került elő sem tűzhely, 

sem kemence, ennek ellenére lakóházként való használatuk nem zárható ki. 

A házak bejáratát 3 esetben sikerült bizonytalanul regisztrálni, kettőt a D-i, illetve 

DNy-i vagy DDNy-i oldalon (ezekben az esetekben az ÉK-i és ÉNy-i sarkokban 

helyezkedett el a kemence), illetve egyet – a 117. objektumét – a DK-i sarokban. Ez utóbbi 

helyen lehetett a legjobban megfigyelni az objektum beugró sarka mellett, a D-i oldal 

mentén egy kb. 1 m széles, enyhén lejtő, letaposott felület nyomait (10. tábla 3; 65. tábla).  

Ha azt a megfigyelést vesszük alapul, miszerint a bejárat legtöbbször a kemence 

szájával szemközti oldalon helyezkedett el, úgy annak helyével a K-i vagy Ny-i oldalakon 

kell számolnunk. Érdemes összevetni a bejáratok elhelyezkedését a területen uralkodó 

széliránnyal. A Nyírségre az északi szélirány a jellemző,485 így a bejárat keleten vagy 

nyugaton való kialakítása arra utalhat, hogy el akarták kerülni a huzatot. Ezt jelezheti a 

házak szinte kizárólagos É–D-i tájolása.  

A házak kevesebb mint felében sikerült padlóra utaló nyomokat találni. Keményre 

döngölt padlómaradványt azonban ritkán figyeltek meg, a járószint általában kis területen 

letaposott, vékony foltokban maradt meg. 

4 házban tártak fel ún. „ülőgödröket”, ezek minden alkalommal a kemencével 

ellentétes sarok közelében helyezkedtek el, azaz 3 az ÉK-i (10., 39., 302. ház), 1 az ÉNy-i 

sarok környékén (330. ház). A gödrök szabálytalan téglalap alaprajzúak, mélységük a 

padlótól számítva 30–40 cm, alapterületük átlagosan 30x60 cm. 

 

Tartószerkezeti elemekkel rendelkező házak 

A lakóépületek szerkezete nem mutat túlságosan változatos képet, rekonstruciójukat 

illetően kevés releváns információval rendelkezünk. A 20. ház É-i és D-i oldalának 

középtengelyében 1-1 oszlophelyet figyelték meg, ugyanilyen tartószerkezettel 

rendelkezett a 45. ház is. A 60. ház 2 ágasfája az ÉNy-i és DK-i oldalak közepén állt. E 3 

                                                           
484 A felhagyott házak gödreinek külső kemenceként való üzemeltetése nem egyedi jelenség az Árpád-
korban, már Méri István is felhívta rá a figyelmet: MÉRI 1963, 273. 
485 CHOLNOKY 2010, 158. 
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épület tehát az Árpád-kori településeken gyakori nyeregtetős, az oldalak hossztengelye 

mentén kialakított ágasfás-szelemenes lakóháztípust képviseli. 

Két ház esetében (17. és 39. objektum) 9, illetve 3 apró, 10–15 cm átmérőjű 

karólyukat figyeltek meg, ezek azonban nem igazodnak az oldalfalakhoz, az objektumok 

padlójába szabálytalanul ásva helyezkednek el, így sem méretüknél, sem helyzetüknél 

fogva nem alkalmasak tető- vagy falszerkezet rekonstruálására. Szintén kérdéses a 325., 

475. és 639. házban feltárt 1-1 sekély cölöphely egykori szerepe. 

A legbonyolultabb tartószerkezettel az 531. épület rendelkezett, melynek a DNy-i, 

„kemencés” részén kívüli 3 sarkában és mind a 4 oldalának középtengelyében 1-1 

cölöphely került elő. Emellett egy további cölöphelyet tártak fel a ház közepén. Az épület 

valószínűleg részben földbe süllyeszett padlójú,486 cölöpvázas szerkezetű, sövény- vagy 

vesszőfonatos oldalú, felmenő falú házként rekonstruálható. Az oldalfalak bélésének, 

tapasztásának nyomait nem sikerült regisztrálni. A 8 cölöp elhelyezkedését tekintve 

kérdéses, hogy azok vajon állhattak-e egy időben, előfordulhat, hogy több építési fázissal 

számolhatunk. Az épület hosszú ideig való használatára, esetleg átalakítására mindenesetre 

semmilyen jel nem utal. A tetőszerkezetet illetően koszorúgerendás sátortető vagy 

nyeregtető is elképzelhető.487 

 

Tartószerkezeti elem nélküli házak 

A település fenti 8 házán kívüli 41 épület semmilyen régészetileg megfigyelhető 

tartószerkezetre utaló elemmel nem rendelkezett. Avar és Árpád-kori lakóépületek ágasfák 

nélküli gödreinek előkerülése nem számít szórványos jelenségnek. Létezésükre 1975-ben 

Poroszló–Rábolypuszta lelőhely kapcsán Szabó János Győző hívta fel a figyelmet,488 a 

háztípussal később Barabás Jenő nyomán Fodor István foglalkozott.489 Lázár Sarolta az 

Esztergom–Szentgyörgymező lelőhelyen megfigyelt hasonló épületek kapcsán a korábbi 

szakirodalmat áttekintve több rekonstrukciós lehetőséget is felvetett.490 Az utóbbi években 

megjelent anyagközlések és összefoglaló munkák alapján úgy tűnik, a kutatás egyre több 

                                                           
486 A gödör mélysége a folt jelentkezésétől számítva átlagosan 27–30 cm. A feltárási körülmények miatt az 
adat fenntartásokkal kezelendő. 
487 KONDÉ 2015, 79–81, további irodalommal. 
488 SZABÓ 1975, 46. 
489 FODOR 1989, 31–33. 
490 LÁZÁR 1998, 42. 
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figyelmet szentel e háztípusnak.491 

A kora középkori, oszlophelyeket vagy egyéb tartószerkezeti elemeket (legalábbis 

látszólag) nélkülöző lakóépületek esetében több rekonstrukciós lehetőség is felvetődik. 

Első látásra kézenfekvőnek tűnik a néprajzi párhuzamok keresése: a Nyírség népi 

építészetéről átfogó képet nyerhetünk Dám László, Páll István és Gaál Ibolya műveiből.  

A területen – akárcsak a Kárpát-medence más régióiban – a 19–20. században gyakran 

használtak állandó vagy ideiglenes lakhelyként verem- vagy gödörházakat,492 melyek 

tetőzetét szalmával és náddal fedett fadorongokból, felmenő falukat – a gödörlakások 

esetén – tapasztott sövényből, nádból vagy vályogból készítették, esetleg karóval 

szilárdított sárfalat építettek.493 A tetőszerkezetek esetében a verem- és gödörházaknál 

egyaránt az ágasfás-szelemenes típus dominált, ugyanakkor a gödörházaknál az 

ollólábas/ollóágasos megoldás, illetve a koszorúgerendára támaszkodó szerkezet is ismert 

volt.494 

Amennyiben tehát a néprajzkutatás eredményeire szeretnénk támaszkodni, a 

rozsrétszőlői lakóépületek esetében – tekintettel az ágasfák (látszólagos) hiányára – 

ollóágasos tetőszerkezet használatát kell feltételeznünk. Ebből indultak ki a nyíregyházi 

Jósa András Múzeum munkatársai, akik a Sóstói Múzeumfaluban jelen lelőhely 66. 

házának feltárási dokumentációját alapul véve építettek fel egy, a néprajzi 

szakirodalomban halász- vagy pákászkunyhónak nevezett épületet. A rekonstrukció egy 

képzeletbeli Árpád-kori falu – Nyires – megépítésének programja keretében született 

további, részben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében feltárt épületek életre keltésével 

egyetemben. 495 

A „seggenülő” 66. ház szarufapárjai a járószintre támaszkodnak, csúcsukat kettős 

lapolással kötötték egymásba, emellett keresztlécekkel erősítették meg őket. A 

tetőszerkezetet haránt irányban a belső oldalon viharlécekkel látták el. Viszonylag széles 

                                                           
491 A háztípus avar és Árpád-kori lelőhelyeinek folyamatosan bővülő listáit ld.: GALLINA–MOLNÁR 2004, 
534; FODOR 2012, 712; GALLINA–GULYÁS–MOLNÁR 2014, 308; WOLF 2014, 33–34; KONDÉ 2015, 
78–79.  
492 A néprajzi terminológiában a földbe mélyített, ám felmenő fallal is rendelkező lakóépületekre a 
gödörház/gödörlakás, az épített fallal nem rendelkező házakra a veremház kifejezést használják. DÁM 1993, 
137–138. E megnevezések a régészeti szakirodalomban is meghonosodtak, használatuk azonban gyakran 
pontatlan, ami terminológiai félreértésekhez vezet. Az Árpád-kori lakóépületek ma használt tipológiájának 
alapjairól: TAKÁCS 2006, kutatástörténetük legutóbbi összefoglalása: TAKÁCS 2010b; WOLF 2014.  
493 Összefoglaló irodalom: PÁLL 1987, 9–37; DÁM 1993, 140–142. 
494 DÁM 1993, 140; GAÁL 2004, 11–12. 
495 A „Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében felépült skanzenről 
szóló kiadvány: PINTYE–TOMPA 2014. 
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hézagok hagyásával lécezték fel a tetőt, amely nádfedőt kapott. Az oromfalak tapasztott 

vesszőfonatokból készültek. A félig a ház oldalfalába vájt kemencét vesszőből készült 

vázra tapasztották.496 Noha az építők a 66. házat ideiglenesen lakott épülettípus 

illusztrálásának szánták, maguk is meglepődtek, hogy munkájuk milyen masszív 

konstrukciót eredményezett.497  

A 66. házat készítői tehát veremházként rekonstruálták. A néprajzi szakirodalom 

szerint azonban az ollóágasos tetőszerkezet alkalmazása inkább a gödörházakra jellemző, 

ezért lelőhelyünk esetében a földbe mélyített padlójú, felmenő falazattal rendelkező 

háztípus elterjedt használata is joggal feltételezhető. 

A régészeti szakirodalomban olvasható olyan vélemény is, miszerint a szóban forgó 

lakóépítmények ágasfás-szelemenes tetőszerkezettel rendelkezhettek: tartóelemeik a ház 

gödrén kívül helyezkedtek el, ezért itt szélesebb padkákkal, így nagyobb belső térrel 

számolhatunk.498 Ebben az esetben tehát szintén veremházként való értelmezésről 

beszélhetünk.  

A házakban feltárt kemencék helyzetét vizsgálva – ami szerencsés esetben árulkodhat 

a fal- és tetőszerkezetről – a következő kép rajzolódik elénk: A lelőhelyen kizárólag 

agyagból tapasztott kemencéket tártak fel (41 darab), melyek közül a legtöbb szorosan az 

épület sarkába építve vagy részben az oldalfalba vájba került elő. Mindössze egyetlen 

esetben – 302. ház – figyelhető meg egy kb. 20 cm-es üres sáv a kemence oldala és a ház 

fala között. Ez utóbbi jelenséget boronaszerkezet nyomaként szokás értelmezni,499 míg a 

maradék 40 esetben a sütőalkalmatosság elhelyezkedése nem szolgáltat információt a 

házak szerkezetéről. 

A tartószerkezeti elemek nélküli háztípus rekonstruálásának további lehetősége a 

boronaházként való értelmezés.500 A régészeti szakirodalomban legutóbb Wolf Mária hívta 

fel a figyelmet arra a tényre, hogy a faépítészet a 18. századig az alföldi területeken a 19–

20. századi viszonyokhoz képest jóval elterjedtebb volt.501 A nyírségi néprajzi kutatások 

kapcsán korábban Páll István is erre következtetésre jutott: Szabolcs vármegye területén a 

18. század végéig számottevő tölgyerdő terült el, így elegendő mennyiségű épületfa állt a 

                                                           
496 PINTYE–TOMPA 2014, 106–115. 
497 PINTYE–TOMPA 2014, 112. 
498 SABJÁN 1999, 134; KONDÉ 2015, 78. 
499 WOLF 2014, 33., további irodalommal. 
500 A teljesség igénye nélkül: SZABÓ 1975, 50–56 (széles körű kelet-európai kitekintéssel); LÁZÁR 1998, 
42; GALLINA–MOLNÁR 2004, 534; FODOR 2012, 712; WOLF 2014, 33–34; KONDÉ 2015, 79. 
501 WOLF 2014, 24. 
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helyi lakosság rendelkezésére.502 Jó minőségű rozsdabarna erdőtalaj található ugyanis a 

Nyírség ÉK-i részén,503 illetve a magasabb fekvésű homokdombok egy részét is erdők 

boríthatták az újkorig.504 Kiemeli, hogy az árvízveszélynek kitett területeken álló 

lakóépületek fala leggyakrabban ugyan tapasztott sövényből készült, de meglátása szerint a 

faanyag használatának visszaszorulása elsősorban a 19. századi folyószabályzások és 

erdőirtások során megváltozott természeti környezet eredménye.505 

Amennyiben a rozsrétszőlői Árpád-kori laképületek szerkezetének összetett 

vizsgálatára törekszünk, figyelmet kell szentelnük lelőhelyünk és szűkebb környezete 

földrajzi jellegzetességeinek is. Borsy Zoltán vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az 

M3 148b. települése közvetlen környezetében mezőségi jellegű és réti talajok 

jellemzőek,506 illetve a 18. században a területen és annak környékén egyáltalán nem 

fordultak elő erdőségek.507  

Emellett nem lényegtelen tényező, hogy a szóban forgó terület a kora középkorban 

mennyire volt vízjárta, milyen gyakoriak voltak az árvizek, és azok fenyegették-e a 

település házait. Ez utóbbi a kérdések véleményem szerint részben megválaszolhatók: a 

lelőhely fekvéséből és a településszerkezetből egy fontos vízrajzi adat ugyanis 

kikövetkeztethető. Érdemes egy pillantást vetnünk a dombhát késő avar kori települési 

szisztémájára.  

A fentebb bemutatott, a dombot körülvevő és azt átszelő csatornarendszer – az újkori 

viszonyokhoz hasonlóan508 – egy erősen vízjárta terület képét mutatja, ahol láthatóan 

szükség volt a jól megszervezett vízelvezetésre, ugyanakkor a terület alkalmas volt 

gazdasági munkálatok végzésére. (Valószínűleg nem véletlen, hogy az avar kori lakosság 

először nem ezt, hanem a szomszédos dombot választotta lakhelyül.) Az árkok betemetése 

és a lelőhelyünk avar kor végi, majd Árpád-kori benépesülése jelezheti egy szárazabb 

periódus beköszöntét, ugyanakkor nem valószínű, hogy alapvetően megváltozott volna a 

terület vízrajzi képe, és ne számolhatnánk továbbra is időszakos árvízveszéllyel. 

 Ezt a tényezőt, illetve a terület talajtípusait és a vízszabályozások előtti 
                                                           
502 PÁLL 1988, 50–51. 
503 BORSY 1961, 139. 
504 A nyírségi talajtípusokról és azok elterjedéséről: BORSY 1961, 138–141. 
505 PÁLL 1988, 53–54. 
506 BORSY 1961, 3. térkép. 
507 BORSY 1961, 5. térkép. 
508 Az I. Katonai Felmérésben ezt a leírást találjuk a területről: „A Rozsrét mocsárnál levő rétek és tovább, a 
Kótaj és Nagytelek felé levők is tavasszal víz alá kerülnek, de újra kiszáradnak.” (PÓK 1992, 40.) Nem 
véletlen, hogy a 19. századi vízszabályozó munkálatok során közvetlenül a lelőhelyünk mellett hozták létre a 
víztározó szerepet betöltő Szelkó-tavat. 
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növénytakaróját – nevezetesen az erdőségek hiányát – figyelembe véve a település 

lakóházainak fő építőelemeként legnagyobb valószínűséggel tapasztott nád- vagy 

vesszőfonat, mintsem a fa jöhet szóba – függetlenül attól, hogy számolunk-e felmenő 

falakkal vagy sem.  

Véleményem szerint a fenti adatokat összegezve sem adható egyértelmű válasz a 

rozsrétszőlői lelőhelyen talált, tartószerkezeti elemeket nélkülöző lakóépületek 

rekonstruálásának kérdésére. Mint látható, veremházként, gödörházként vagy részben 

földbe süllyesztett padlójú boronaházként509 való értelmezésük egyaránt felvethető. Az 

egyetlen bizonyosan leszögezhető tény, hogy a régészeti módszerekkel vizsgálható 

lakóépítmények jó része földbe mélyített padlóval rendelkezett,510 melynek egykori 

mélységét csak találgathatjuk.  

 

Földfelszíni házak a lelőhelyen? 

A fenti 49, lakóépítményként meghatározott objektumon kívül további 6 telepjelenség 

esetében feltételezhető, hogy felszínre épített házak nyomaival van dolgunk (340., 519., 

526., 541., 608. és 609. objektumok).511 Ezek kivétel nélkül olyan szabadban álló 

kemencék vagy tűzhelyek, melyeket látszólag kontextus nélkül alakítottak ki, hozzájuk 

munkagödör vagy egyéb földbe mélyített objektum nem kapcsolódik. Amennyire a nyesett 

felület nyújtotta információkból meg lehet állapítani, közvetlen környezetükben 

oszlophelyek, illetve egyéb, hozzájuk köthető, lakóhelyre vagy más funkciójú objektumra 

utaló régészeti nyomok nem fedezhetők fel. Az objektumok körül tapasztott, padlóra utaló 

jelenségekről, esetleg oldalfalak közvetett nyomairól az ásatók egyik esetben sem 

számoltak be. A 340., 526. és 608. tűzhelyek sütőfelülete vékony, gyengén átégetett, ami 

rövid idejű használatra utal. 

                                                           
509 Itt jegyzem meg, hogy a „boronaház” vagy „faház” kifejezés egzakt meghatározása nehézségekbe ütközik, 
hiszen az írott forrásokból és régészeti feltárási adatokból egyértelműen kiderül, hogy a faépületek már az 
Árpád-korban is igen változatos statikai megoldások felhasználásával épültek. Egyetértek Tari Edit 
véleményével, aki szerint „nincs olyan hatalmas különbség a földbe mélyített és a felszíni épületek között, ha 
favázas épületről van szó. Az igazi különbség nem abban van, hogy földbe mélyített vagy felszínre 
támaszkodó-e a lakóház, hanem, hogy teljesen fából készítették-e az oldalfalait vagy fonott sövényt, deszkák 
közét kitöltő vertfalat stb. használtak-e.” (TARI 2011, 163.) A különböző szerkezetű Árpád-kori faházakra 
vonatkozó régészeti adatokat ld. ugyanitt: TARI 2011, 162–174. Ugyanezen probléma kelet-európai 
kitekintéssel: FODOR 2014. 
510 A lelőhely pusztulása és a gépi földmunkák miatt a házak gödreinek eredeti mélysége nem állapítható 
meg, a jelenleg mérhető, a nyesett felszínen a folt jelentkezésétől számított mélységadatok csak korlátozott 
információértékkel bírnak. A bizonyosan lakóépítményként azonosított objektumok padlói – akár számolunk 
felmenő fallal, akár nem – legalább részben földbe voltak süllyesztve. 
511 Ezeket a település objektumainak számszerű összegzésekor nem soroltam a házak közé. 
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A 6 kemence a település északi részén, egymáshoz meglehetősen közel helyezkedik el. 

Ez utalhat azok egyidejűségére, de nem zárható ki az sem, hogy a földrajzi adottságok – a 

dombhát legmagasabb pontjáról van szó – hatással lehettek a település házainak szerkezeti 

kialakítására. (Amennyiben persze elfogadjuk, hogy jelen esetben földfelszíni házak 

nyomairól lehet szó.)  
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Obj. 
Oldalak 
(cm) 

Terület 
(m2) 

Alaprajz 
Kemence 
(sarok) 

Bejárat Karó/cölöp Padló Tájolás 
Mélység 
(cm) 
 

Táblaszám 

10. 340x300 10,2 téglalap DNy - - - ? 37 
2. tábla 1–2; 
25. tábla 

14. 414x310 12,8 szabálytalan - - - - ? 42 -  

17. 414x336 13,9 téglalap DK - 9 db x ? 26–30 
3. tábla 3–4; 
26. tábla 

20. 358x345 12,3 négyzet DNy - 2 db - É–D? 8–10 
3. tábla 5–6; 
27. tábla 

24. 360x370 13,3 négyzet - - - - ? 36  30. tábla 

39. 355x265 9,4 téglalap DNy - 3 db - É–D 25 
6. tábla 1–2; 
40. tábla 

40. 335x225 7,5 téglalap DNy - - - É–D 20–25 41. tábla 

45. 340x320 10,8 négyzet DK - 2 db x É–D 20–30 
6. tábla 3–4; 
43. tábla 

52. 370x210+? >7,7 ? ÉK DNy - x É–D 20–30 44. tábla 

60. 320x320 10,2 négyzet ÉK - 2 db x 
ÉNy–
DK 

40–45 
7. tábla 1–4; 
49. tábla 

66. 295x202 5,9 téglalap DK D? - x É–D 10–14 
7. tábla 5; 
51. tábla 

75. 326x360 11,7 téglalap ÉNy - - - 
ÉK–
DNy 

25–30 
7. tábla 6; 
52. tábla 

76. 340x340 11,5 négyzet DNy - - - ? 24–26 
8. tábla 1–2; 
53. tábla 

79. 298x380 11,3 téglalap - - - - É–D 15–20 55. tábla 
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86. 300x390 11,7 négyzet/trapéz DNy - - - ? 15–18 
8. tábla 3–4; 
57–58. tábla 

102. 440x350 15,4 téglalap DNy - - x É–D 25–30 
8. tábla 5–6; 
61. tábla 

104. 300x340 10,2 négyzet É - - - ? 20–30 
9. tábla 1; 
62. tábla 

105. 450x400 18 négyzet DK - - - ? 20–30 
9. tábla 2; 
62. tábla 

117. 380x300 11,4 téglalap - - - x É–D 12–18 
10. tábla 3; 
65. tábla 

118. 300x230 6,9 téglalap DK - - x É–D 23 
10. tábla 4; 
66. tábla 

121. 390x140+? >5,4 ? ? - - x ? 20–30 70. tábla 

124. 370x? ? ? ? - - - ? 62 71. tábla 

128. 350x350 12,2 négyzet - - - - É–D 60 72. tábla 

173. 302x358 10,8 téglalap DK, ÉNy - - - 
ÉK–
DNy 

23 
11. tábla 6; 
77. tábla 

274. 280x280 7,8 négyzet DK - - x ? 10 
13. tábla 1–
2; 93. tábla 

286. 170, 160, ? ? ? 
É, DK: nyílt 
tűzhely 

- - x ? 30–40 
15. tábla 1–
2; 97. tábla 

290. 250x224 5,6 négyzet ÉNy - - - É–D 1–2 
15. tábla 3; 
98. tábla 

291. 366x347 12,7 
négyzet, 
„nyéllel” 

É - - x K–Ny 10–24 
15. tábla 4–
5; 99. tábla 

302. 270x346 9,3 téglalap DNy - - x É–D 37–42 16. tábla 1–
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4; 102. tábla 

325. 350x280 9,8 téglalap DNy - 1 db (?) x É–D 30–35 
17. tábla 3–
4; 105. tábla 

327. 330x240 7,9 téglalap ÉK - - - É–D 20–30 
17. tábla 5–
6; 106. tábla 

330. 320x320 10,2 négyzet DK - - - É–D 29 
18. tábla 1–
2; 107. tábla 

377. 360x374 13,4 négyzet ÉNy - - - K–Ny 15 
19. tábla 1–
2; 110. tábla 

400. 330x442 14,5 
szabálytalan 
négyzet 

- - - - ? 30–40 111. tábla 

412. 239x300 7,1 téglalap 
Ny: 
kemence, K: 
tűzhely 

- - - ? 30 
19. tábla 4; 
113. tábla 

422. 416x396 16,4 téglalap DNy - - - ? 49 114. tábla 

423. 410x358 14,6 téglalap DK - - - É–D 24–29 
19. tábla 5–
6; 115. tábla 

447. 470x408 19,1 téglalap 
DK: 
kemence, 
ÉK: platni 

- - - É–D 40–50 
20. tábla 1–
2; 116. tábla 

503. 320x350 11,2 négyzet ÉK - - - É–D 33 120. tábla 

506. 256x315 8,06 négyzet DNy - - - 
ÉK–
DNy 

15–25 122. tábla 

531. 286x326 9,3 négyzet DNy - 

Vsz. a ház közepén, 
minden sarokban és az 
oldalak közepén 
lehetett 1-1. 

x É–D 27 

21. tábla 5–
6; 22. tábla 
1–2; 123. 
tábla 
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534. 295x320 9,4 téglalap É, D - - - ? 62 
22. tábla 3–
4; 124. tábla 

539. 260x283 7,3 téglalap É, K, D - - - - 50 125. tábla 

542. 357x404 14,4 téglalap É - - - É–D 30 126. tábla 

575. 450x300 13,5 téglalap 
ÉK, ÉNy 
(tűzhely) 

- - - ? 50–60 127. tábla 

585. 
kb. 
300x400 

kb. 12 téglalap K: tűzhely - - x ? 55–60 128. tábla 

607. 500x300 15 téglalap ÉK - - - ? ? - 

638. 260x420 10,9 téglalap Ny (tűzhely) - - x Ny–K 30 - 

639. 192x133? 2,55 (?) téglalap ? - 1 db - É–D 25 130. tábla 

 
3. táblázat: 10–12. századi házak az M3 148b. lelőhelyen 

 

 



139 
 

5.2.1.2. Kút  

A lelőhelyen csupán egy, feltételezhetően Árpád-korra datálható kutat találtak. Ez egy 

többszörösen egymásba ásott objektumcsoport része, a dokumentációban 199.04. számon 

szerepel. Valószínűleg beleásták a 193. árokba, majd betemették (betöltése homogén), 

ezután gödrének tetejét a 199. kemencebokor munkagödrénenek használták, ennek során 

részben ráépítették a 199.02. sütőfelületet. 

A kút alaprajza lekerekített sarkú téglalap. Alját a feltörő víz miatt nem sikerült 

kibontani, feltárt mélysége a nyesési szinttől számítva 375 cm. Bélésre utaló nyomokat 

nem találtak (83. tábla).  

 

 

5.2.1.3. Külső kemencék és kemencebokrok 

A településen 37 szabadban álló kemence és 23 kemencebokor került napvilágra. A 

„szabadban álló kemence” kifejezés alatt egy agyagból tapasztott (ritkán gödör oldalába 

vájt) kemence és a hozzá tartozó munkagödör egységét értem. A munkagödrök formája 

változatos, egyaránt előfordulnak ovális, téglalap, négyzet és szív alaprajzú fajtáik. Az egy 

kemencés objektumok munkagödrének átlagos alapterülete 3 m2. A munkagödör és 

kemence tájolása legtöbbször K–Ny-i irányú, a kemencék szája általában Ny, esetleg D 

felé nyílt. Úgy tűnik, építésük során – a házakhoz hasonlóan – itt is figyelembe vették az 

uralkodó szélirányt. 

 A lelőhelyen gyakori objektumok a 2 vagy 3 kemencéből és a hozzájuk kapcsolódó 

munkagödrökből álló kemencebokrok. Nem ritka a 4 kemencés változat sem, egy esetben – 

477. objektum – pedig 7 kemencét tártak fel (20. tábla 3–6; 21. tábla 1–2; 118. tábla). 

Többszörös megújításukat jelzik a gyakran előforduló, 2 vagy 3 tapasztásrétegből álló 

sütőfelületek. Nem ritka a platnik alatti felület kerámiával vagy állatcsonttal való kirakása.  

Kemencebokrok esetében, mivel folyamatos megújításokról van szó, nehéz tisztázni 

az egyes kemencék és a megfigyelt munkagödrök egymáshoz tartozását, illetve a 

kemencék egymáshoz való kronológiai viszonyát. Valószínűsíthető, hogy többnyire nem 

egy időben üzemeltek, legalábbis erre utal, hogy a munkagödrök gyakran vágják vagy akár 

teljesen meg is semmisítik egymást. Néhány esetben megfigyelhető, hogy az új 

sütőfelülethez felhasználták az előző felszedett tapasztásrétegét. A kemencéket egymásra 

vagy egymás közvetlen közelébe építették. A kemencebokrok rétegtani viszonyai alapján a 

feltárók maximum 2 kemence egy időben való használatát tudták valószínűsíteni. A 

munkagödrök területét a szuperpozíciók miatt nehéz meghatározni, összesített 
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alapterületük 3 és 13 m2 között ingadozik. Néhány kemencebokornál (például 325–326., 

534., 539., 542–542. objektumok) feltételezhető, hogy korábbi veremházak földbe ásott 

részeit használták fel munkagödörként.  

Az időjárás viszontagságaitól védő tetők – amennyiben léteztek ilyenek – 

tartószerkezetének nyomait mindössze egy esetben (542–543. objektum: 126. tábla) 

feltételezhetjük. Az 543. kemencét az 542. ház felhagyása után építették annak ÉK-i 

oldalához. A verem DNy-i részén, az egykori oldalfalak mentén két oszlophelyet tártak fel, 

melyeket esetleg a kemence funkcionálásával köthetünk össze. (A dokumentáció alapján a 

két objektum stratigráfiai helyzete nem tisztázható megnyugtatóan.)  

A külső kemence, kemencebokor még a házaknál is gyakoribb (60, ill. 49) 

objektumtípus a településen. Viszonylag sűrű előfordulásuk elgondolkodtató – a platnik 

számából kiindulva egy ház élettartama alatt annak lakói nagyjából két külső kemencét 

„nyűhettek el”. Intenzív igénybe vételüket jelzi, hogy a sütőfelületek rendszerint erősen át 

vannak égve, valamint azokat több esetben megújították. Kialakításukra, karbantartásukra 

tehát egykori használóik szemmel láthatóan gondot fordítottak.  

Ezeket a tényeket figyelembe véve sem könnyű választ adni a kérdésre, hogy vajon 

mennyi ideig funkcionálhatott egy-egy kemence, tekintettel arra, hogy minden bizonnyal – 

a folyamatos karbantartás ellenére is – ezek az objektumok mehettek tönkre a 

leghamarabb. Ezt nemcsak gyakori használatuk indokolhatja, hanem az a hipotézis is, hogy 

a külső kemencék látszólag fokozottan ki voltak téve az időjárás viszontagságainak. 

(Legalábbis tetőszerkezetre vagy egyéb, őket védő objektumra utaló régészeti nyomok 

településeinken nem kerülnek elő.) Amennyiben a rozsrétszőlői településen feltárt házak és 

külső kemencék arányszámainak jelentőséget tulajdonítunk, feltételezhetjük, hogy az itteni 

lakóépületeket sem használhatták hosszú ideig. (Erre utal az is, hogy a legtöbb ház 

feltárása során nem lehetett több építési periódus nyomát megfigyelni.)  

 

 

5.2.1.4. Gödrök 

A kora Árpád-kori objektumok több mint felét – 142 darabot – a gödrök teszik ki. 

Formájuk meglehetősen egységes: alaprajzuk kerek vagy ovális, faluk függőleges vagy 

enyhén rézsűs, aljuk közel vízszintes vagy kissé teknős. Átmérőjük általában 1–1,5 m, 

mélységük a nyesési szinttől számítva 20 és 160 cm között váltakozik, a leggyakoribbak a 

40–50 cm körüli mélységadatok. A méhkasos falú gödröket a területen mindössze 18 

példány képviseli. 
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A gödrök betöltése általában egynemű, tehát használatuk felfüggesztése után rögtön 

betemették őket. Gyakran figyelhető meg kormos-hamus betöltés is. Oldaluk sosem volt 

kitapasztva vagy kiégetve, egyedül a 281. gödör falának felső harmadán figyeltek meg 

vékony égésnyomot. 

Érdemes kiemelni a 303. és 304. számú gödröket (16. tábla 5.), melyek a vizsgált 

terület középső részén, egymástól kb. 3 m távolságban helyezkedtek el. Viszonylag 

sekélyek, mélységük átlagosan 20 cm. Mindkettőből ló mellső lábához tartozó csontok 

kerültek elő anatómiai rendben. A 3. számú gödör alján egy lókoponyát tártak fel. A 76. 

ház kemencéje alatt, részben már a ház falán kívülre nyúlva egy kb. 1 m átmérőjű, 50 cm 

mély gödröt tártak fel, melyből lókoponya és lócsontok kerültek elő, anatómiai rend nélkül 

(8. tábla 1–2; 53. tábla).  

Az 57. gödör betöltésében egy teknősbéka váza került elő, a 387. objektumban egy 

sertés vázát, illetve több ló- és marhacsontot tártak fel (19. tábla 3.). 

 

 

5.2.1.5. Bizonytalan funkciójú objektumok 

A feltárók három objektum (14., 25. és 25.01. objektumok) esetében nem tudták 

meghatározni azok funkcióját. A 14. objektum alaprajza leginkább egy 8-ra hasonlít, falai 

függőlegesek, alja vízszintes. Alapterülete 414x310 cm, mérhető mélysége kb. 40 cm. Az 

objektumban cölöphelyeket, padlót vagy tűzhelyre utaló nyomokat nem találtak. A 

viszonylag nagy alapterület miatt felvetődik a legalább időszakosan lakóépületként való 

használat lehetősége, de lehet szó gazdasági épületről is. 

Megmaradt részei alapján a 25. objektum talán lekerekített sarkú téglalap alaprajzú 

volt, mérhető alapterülete 290x110 cm, mélysége 20 cm. Északi részébe beleásták a 

bizonytalan alaprajzú 25.01. számú objektumot (alapterület: 250x110 cm), amely vágja a 

150. gödröt. Mindkét objektumot ráásták a 36. és 88. számú árkokra (31. tábla). 

Funkciójuk meghatározását elősegítő leletanyagot vagy egyéb jelenséget nem figyeltek 

meg.  

 

 

5.2.1.6. Árkok  

A 10–12. századi településen 26 árkot vagy részben megfigyelhető árokszakaszt tártak 

fel. Ezek a lelőhely késő avar kori árkaihoz viszonyítva szervezetlenül, látszólag rendszer 

nélkül helyezkednek el, néhány kivételtől eltekintve tagolatlanok. 
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Az avar kori településsel ellentétben a terület Árpád-kori lakói nem törődtek a 

szisztematikus vízgazdálkodással (vagy legalábbis a kutatott területen nem). Ez 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy elődeikkel szemben ők lakóhelynek, nem pedig 

mezőgazdasági területnek használták a szóban forgó dombhátat. Árkaik a nyesési felülettől 

átlagosan 30–50 cm-re mélyülnek le, szélességük ritkán érte el az 1 m-t. Néhány kivételtől 

eltekintve nem voltak hosszabbak 5–10 m-nél. Tagolatlan, rézsűs oldalú, ívelt vagy közel 

vízszintes aljú objektumok, vékony beiszapolódásnyomokkal. Megújítások jeleit nem 

mutatják, metszeteik alapján használatuk befejeztével betemették őket.  

A lelőhely 3 kora Árpád-kori árkáról/árokrendszeréről érdemes külön szót ejteni. A 40 

m hosszú 262. árok a terület középső részén helyezkedik el. Két „szára” derékszögben 

kapcsolódik egymáshoz, szabadon maradt túlsó végeik félkör alakban a szárak által kijelölt 

belső terület irányába hajlanak. Az árok kétosztatú, 90–150 cm széles, átlagosan 60 cm 

mély, alján beiszapolódás nyomai (12. tábla 4–6; 91–92. tábla). 

A 262. ároktól északra található a 193–193A., illetve a 183. árok. Mindkettő D-ről É-

ra, félkör alakban, nagyjából egymással párhuzamosan halad, majd a 183. árok belefut a 

193. számú északi végébe. Mindkét árok hossza nagyjából 15 m, 40–60 cm mélyek. A 183. 

számú átlagosan 0,5 m, a 193. árok 1–2 m széles.  

A 262. és a 183./193. árkokat láthatóan elkerítés szándékával ásták meg. A 183./193. 

árkok alakja sem zárja ki azok állattartással kapcsolatos funkcióját, de megfontolandó az 

általuk látszólag körülölelt 184. és 188. külső kemencékkel való kapcsolatuk lehetősége is. 

A 262. árok által körülhatárolt területen a feltárók megfigyeltek egy alig 

körvonalazható, nagyjából 16 m2 területű, az altalajba szinte egyáltalán nem mélyedő, 

erősen letaposott talajrészletet, melynek a 260. számot adták, fenntartva a lehetőségét 

annak, hogy valójában természetes jelenségről van szó (12. tábla 3.). A nyesése során 

értékelhető leletanyag nem került elő, viszont belefut a 266. számú, szintén lelet nélküli 

árok, melynek túlsó vége a 262. árokba torkollik. A 260. letaposott „folt” és a hozzá 

igazodó 262. és 266. árkok viszonya erősen valószínűsíti, hogy a feltáróknak állattartó 

karám nyomait sikerült megfigyelni. (A „folt” környékén cölöphelyek nem találhatók, sőt, 

más épületek is gondosan elkerülik, láthatóan szabadon hagyva az árok által határolt 

területet.)  

Szintén állattartással kapcsolatos funkciót lehet tulajdonítani az 537. és 597. árkoknak, 

melyek É–D-i irányban, egymással párhuzamosan futnak, majd déli végeik egymásba 

torkollnak, ily módon U-alakú területet alakítva ki. Együttes hosszúságuk kb. 40 m, tehát 

hasonló nagyságú területet fognak körbe, mint a 262. objektum. A két árok a feljebb 
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tárgyaltabb társaiknál valamivel keskenyebb és sekélyebb.  

 

 

5.2.1.7. „Rituális jelenségek” a településen 

Amint korábban már említettem, néhány objektumnál felmerül az esetleges rituális 

állatáldozatok lehetősége. A 302. ház padlóján talált kutyakoponya (16. tábla 4.) nem 

egyedülálló jelenség az Árpád-korban, a korszakból ismert kutyaáldozatokkal és 

kutyatemekezésekkel már többen foglalkoztak.512 Vörös István e témával kapcsolatos 

gyűjtésében 33 olyan Árpád-kori temető és település szerepel, ahonnan különböző 

kontextusokból kutyamaradványok ismertek.513 A listán szereplő települések esetében 

teljes kutyacsontvázak vagy (többnyire állkapocs nélküli) kutyakoponyák kerültek elő a 

házak padlójáról vagy a padló alól, továbbá kemencékből, gödrökből és árkokból, egy 

esetben (Fancsika) pedig 3 koponya 3 fazékból.514 A kutyakoponyák és csontvázak 

temetőkben és telepeken való többszöri előfordulása mindenképpen szándékosságot sejtet, 

Vörös István szerint az ősi pogány hitvilág 14. századig továbbélő egyik elemével, a 

kutyák feláldozásával állunk szemben.515 Csányi Viktor szerint a házakban és 

kemencékben előkerült kutyakoponyák és vázak építési áldozatként szolgálhattak,516 ennek 

viszont ellentmond az a tény, hogy a csontok a házak felhagyása után, a betöltődés során 

kerültek a padlóra, kemencékbe. Így inkább „rombolási”, semmint építési áldozatokról 

beszélhetnénk, már azokban az esetekben, ahol bizonyíthatóan nem a tetem eltűntetésének 

kényszeréről van szó.  

A település három gödrében találtak lómaradványokat. A 76. ház kemencéje alatt 

feltárt gödörből rendszer nélküli lókoponya és lócsontok kerültek elő, az egymás mellett 

fekvő 303. és 304. gödrökben pedig két mellső lóláb csontjai bukkantak elő anatómiai 

rendben. Wolf Mária a 13. században elpusztult Kemej faluból közöl egy gödröt, melyben 

egy palackot, egy sertésfogat, egy ló lábszárcsontot és egy emberi combcsont darabját 

találták.517 Ez a leletegyüttes, valamint a köznépi temetőkben fel-feltűnő lókoponyák 

ugyan utalnak rá, hogy lómaradványokhoz is kötődtek babonás szokások az Árpád-korban, 

de a Rozsrétszőlőn feltárt, lovakkal kapcsolatos jelenségeket megfelelő párhuzamok híján 
                                                           
512 A részletes elemzéseket ld.: BÁLINT 1971; MATOLCSI 1982, 279–284; VÖRÖS 1990; VÖRÖS 1991; 
CSÁNYI 2008. 
513 18 temető és 15 település: VÖRÖS 1990, 117–139. 
514 VÖRÖS 1990, 138–140. 
515 VÖRÖS 1991, 184. 
516 CSÁNYI 2008, 19. 
517 WOLF 1993, 543. 
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merészség lenne egyértelműen rituális tevékenység jeleként értelmeznünk.  

 

 

5.2.2. A 10–12. SZÁZADI LELŐHELY RÉGÉSZETI LELETANYAGA  

A településen 6196 darab Árpád-kori tárgyat találtak, melyeket 3017 leltári számon 

rögzítettem. A kerámiatöredékek száma ebből 5243 darab, melyeket 2604 leltári számon 

vettem fel az adatbázisomba. Egy leltári szám alatt tehát átlagosan 2, általam ugyanazon 

edény darabjainak tartott kerámiatöredék található, ebből kiindulva – amennyiben munkám 

során helyesen ítéltem meg az egyes darabok jellemzőit – a településen 2621,5 edény 

töredékei kerültek napvilágra.518 Ha viszont ugyanezen célból a leltározott fenéktöredékek 

számát – 1283 darab – vesszük számításba, a fenti számadat tovább feleződik. 

Véleményem szerint az utóbbi szempont alapján meghatározott érték közelebb állhat a 

valósághoz.  

 

Látható tehát, hogy a lelőhelyen feltárt anyag tetemes mennyiségét (85%) a kerámia 

teszi ki (ld. a mellékelt diagramot). Az edényanyag mellett előkerültek még nagyobb 

számban kövek (385 db), salakdarabok (59 db) és paticstöredékek (357 db), valamint 

csonteszközök (60 tárgy 119 töredéke). Az egész feltárt területen elenyésző a fémtárgyak 

száma (21 tárgy 27 töredéke).  

 

 

 

 

                                                           
518 Tekintettel a kerámiatöredékek apró és gyakran egységes anyagú és díszítésű voltára, ez a szám erős 
fenntartásokkal kezelhető. Valószínűleg ennél jóval több edényről lehet szó.  
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5.2.2.1. Kerámia 

 

5.2.2.1.1. Technológia 

 

Anyag 

A korszak néhány lelőhelyén elvégzett petrográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy a 

kora Árpád-kori kerámiaanyagban soványított, illetve soványítatlan darabok egyaránt 

előfordulnak.519 Szabad szemmel vizsgálva viszont soványítás nyomát a legtöbb esetben 

nem tudtam egyértelműen felfedezni, így munkám során – akárcsak a lelőhely késő avar 

kori kerámiaanyagának elemzésekor – e tulajdonság értékelését figyelmen kívül hagytam, 

csak az egyes töredékek anyagának makroszkópikusan megállapítható tulajdonságait 

jellemeztem.  

Tudatos soványítást egyedül a bográcsoknál feltételeztem: feltűnően sok töredék 

anyaga szinte homogén, finomszemcsés homokot és általában apró szemű kavicsokat 

tartalmaz, felületük érdes, ám jól eldolgozott; textúrájuk összességében annyira különbözik 

a telep más edénytípusainak anyagától, hogy az speciális készítésmódot feltételez.520 A 

töredékek anyagát és esetleges soványítását illetően végleges ítéletet csak 

anyagvizsgálatok elvégzése után lehet majd mondani.  

Tapasztalataim alapján a 10–12. századi kerámiaanyagon belül a következő 

anyagcsoportokat tudtam elkülöníteni:  

1. Homokos anyagú 

2. Agyagzúzalékos és homokos anyagú 

3. Kavicsos és homokos anyagú  

4. Agyagzúzalékos, kavicsos és homokos anyagú 

Az avar kori kerámiához hasonlóan a fenti 4 alapkategóriát a megfelelő esetekben az 

                                                           
519 SIMONYI 2005, 43.; SZILÁGYI et al. 2006, 62. Ugyanakkor a borsodi pithosz és a köpülőedény anyagát 
valószínűleg folyóvízi homokkal soványították: WOLF 2013, 769; SZILÁGYI 2013a, 806. Soványítóanyag 
használata figyelhető meg Halimba–Cseres 10–12. századi temetője sírba tett edényeinek egy részénél: 
SZIGETI–SZILÁGYI 2013, 867. Merva Szabina és Szakmány György 5 északnyugat-magyarországi kora 
középkori lelőhely anyagának petrográfiai vizsgálata alapján tudatos soványításra hoz fel példákat: MERVA 
2016, 470.  
520 A cserépbográcsok (legalább egy része) anyagának tudatos soványítása petrográfiai vizsgálatokkal 
igazolható. A Simonyi Erika által feldolgozott és publikált északkelet-magyarországi Árpád-kori települések 
közül Mezőkeresztes–Lucernáson (SIMONYI 2013, 822–823.) és Hejőkürt–Cifraháton (SIMONYI 2013, 
823–824.) biztosan soványították a bográcsokat, Felsőzsolca–Várdomb (SIMONYI 2013, 828–829.) 
bográcsanyagának anyagvizsgálatai pedig nem adtak választ erre a kérdésre. (Összefoglalóan: SZILÁGYI 
2013b.) A Merva Szabina által vizsgált ménfőcsanak–szeles-dűlői bográcsok (6 cserépüst 7 mintájának) 
nyersanyaga minden esetben gondos kiválasztásra és soványításra utal: MERVA 2016, 483–485.  
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„erősen”, illetve „gyengén” jelzőkkel láttam el. A kerámiatöredékek leírásánál minden 

esetben használom a „homokos anyagú” kifejezést, mivel a felhasznált agyag – melyet 

másodlagos lelőhelyről bányásztak – egyéb szennyeződések mellett eredendően tartalmaz 

homokot vagy csillámos homokot is.  

 

Korongolás 

A település eddig vizsgált kerámiaanyaga – ez egyaránt vonatkozik a késő avar kori és 

a kora Árpád-kori edényekre – szinte egyöntetűen lassúkorongolt. Ez a tendencia a korszak 

telepkerámiájában átlagosnak tekinthető, az általánosan elfogadott vélemény szerint a 

lassúkorongolt technika már a 9. század folyamán uralkodóvá válik.521 Utánkorongolt 

edényre nem találtam példát, bár véleményem szerint e készítéstechnika meghatározása 

egyébként is problematikus, főleg a telepeken feltárt kerámiatöredékek esetében. 

Technológiai vizsgálatok tekintetében nemrég Merva Szabina mutatott fel új 

eredményeket, amire az avar kori kerámia esetében már utaltam. Szakdolgozatában az 

Északkelet-Magyarországon előkerült 10–11. századi sírkerámiákat (összesen 78 edény) 

vizsgálta meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a korszakban általánosan uralkodó 

lassúkorongolt technológia mellett, ha kis számban is, de gyorskorongolt, illetve korong 

nélkül készült edények jelenlétével is számolnunk kell.522  

 

Korongolatlan bögre 

A 39. ház betöltéséből egy töredékes kisfazék/bögre került elő (146. tábla 8.). Profilja 

biztonsággal kiszerkeszthető. Valószínűleg korong nélkül készítették, azaz hurkákból 

építették fel, majd ezeket szabad kézzel dolgozták össze. Erre utal egyenetlen 

falvastagsága és peremkiképzése, illetve közvetett módon talán az edény szokatlanul kis 

mérete is. Felülete több helyen repedezett (megfelelő eldolgozás híján nyilván az anyag 

száradása/kiégetése során vált szét), alsó harmadán tisztán látható az agyaghurkák 

összeillesztésének nyoma, szintén kis repedésekkel kísérve. A bögrén fazekaskorong 

használatának semmilyen nyoma sem fedezhető fel (pl. szabályos, profilált perem, 

korongolásnyomok).  

A bögre anyagában nem tér el a településen megszokott minőségtől: viszonylag 

homogén, kavicsos és homokos anyagú, felülete közepesen szemcsés. Vállán egy sor 

                                                           
521 TAKÁCS–VADAY 2004, 40-42.  
522 MERVA 2016, 63–68. Korongolatlan edények töredékeit közli továbbá Lázár Sarolta az esztergom–
szentgyörgymezei településről és ezeket a 10. századra keltezi: LÁZÁR 1998, 76.  
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hullámvonallal díszített, alatta, nagyjából az oldalának közepéig 4 sorban keskeny közű 

csigavonal fut lefelé. A díszítés rendkívül egyenetlen, a hullámvonal szárainak hosszúsága 

teljesen esetleges, a csigavonalak sűrűsége szabálytalan, az alsó két sor olyan sekélyen van 

bekarcolva, hogy szinte nem is látszik.  

 

Lassúkorongolt edények 

A településen – mint fentebb említettem – szinte kizárólag agyaghurkákból felépített, 

majd kézikorongon eldolgozott edények fordulnak elő.  

A cserepeken minden klasszikus, kézikorongolásra utaló nyomot sikerült 

megfigyelnem: korongolásnyomokat (főleg a perem környékén és az edény felső 

harmadán), az agyaghurkák összeillesztésének látható vagy tapintható nyomait (gyakran 

repedések formájában), a fenék-, illetve peremrész oldalfalhoz csatlakozását, a 

megvastagodó nyakrészt és több esetben fenékbélyeget vagy a fazekaskorong farostjának 

lenyomatát, esetleg a tengely lenyomatát (például 133. tábla 4; 136. tábla 10; 193. tábla 1.). 

Ez utóbbi jegyekre érdemes bővebben is kitérni. A lelőhelyen összesen 40 

fenékbélyeges vagy vélhetően fenékbélyeggel ellátott aljtöredék került elő. Az értékelhető 

nagyságú fenéktöredékeken gyakran figyeltem meg a korong farostlenyomatát, néhány 

esetben nem is állapítható meg egyértelműen, hogy rossz minőségű fenékbélyeggel vagy 

csak egyszerű koronglenyomattal állunk-e szemben. Annál is inkább, mivel a rozsrétszőlői 

település edényein található fenékbélyegek a legtöbb esetben rossz minőségű, sekély, 

kidolgozatlan ábrákat mutatnak. 

Ezeket az alábbi táblázatban foglalom össze: 

 

Objektum Fenékbélyeg típusa Leltári szám 

7. körben kereszt? 2009.67.3. 

10. nem kivehető, töredékes 2009.70.38. 

10. nem kivehető, talán kereszt egyik szára 2009.70.130. (133. tábla 3.) 

20. 

teljes felület közepén átívelő egyenes vonal, 

melynek mindkét oldalán merőleges és majdnem 

merőleges vonalak: összesen 3 vagy 4 látszik 

2009.81.18. (137. tábla 5.) 

20. 
csak nagyon kis része látszik, talán kereszt egy 

szára 
2009.81.19. 

39. elmosódott fenékbélyeg vagy deszkalenyomat 2009.109.27. 

39. kereszt egyik szára 2009.109.30. (143. tábla 4.) 

46. rombuszban kereszt, viszonylag jól látható, de 2009.118.24. 
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töredékes 

52. nem kivehető 2009.126.21. 

52. körben kereszt 2009.126.22. (150. tábla 9.) 

53. halvány, egyenlő szárú kereszt 2009.127.1. 

66. elmosódott fenékbélyeg vagy deszkalenyomat 2009.152.12. 

82. rácsminta? 2009.172.1. (158. tábla 7.) 

82. körben kereszt 2009.172.15. (158. tábla 8.) 

83. töredékes, egyenes vonal (kereszt?) 2009.174.7. 

97.02. kereszt? 2009.196.1. 

106. négyzetben kereszt 2009.211.40. (163. tábla 1.) 

106.03. nem kivehető 2009.213.10. 

118. nem kivehető 2009.233.17. 

124./ÉK 
koncentrikus körben végződő hosszú szárú kereszt 

(a kereszt fele letört) 
2009.243.4. (171. tábla 8.) 

124./DNy nem kivehető 2009.245.56. 

152.01. egyenes vonal töredéke 2009.263.6. 

152.01. nem kivehető 2009.263.7. 

152.01. nem kivehető 2009.263.29. 

156.01. körben kereszt 2009.267.5. 

156.01. napkorongban kereszt? 2009.267.12. 

165. szvasztikaminta 2009.273.5. 

168.01. kereszt vagy szvasztika töredéke 2009.275.14. 

190. körben kereszt 2009.294.51. (175. tábla 2.) 

190. körben kereszt 2009.294.52. 

190. egyenes vonal töredéke 2009.294.53. 

196. körben kereszt? 2009.304.14. (175. tábla 4.) 

272. nem kivehető, ívelt vonal vége 2009.366.11. 

306. 
körben kettőskereszt és hozzá kapcsolódó egyéb 

értelmezhetetlen vonalak (napkorong?) 
2009.406.4. (187. tábla 4.) 

330. elmosódott, töredékes 2009.429.49. 

330. elmosódott, töredékes 2009.429.50. 

477.02. egyenlő szárú kereszt 2009.517.1. 

500. körben kereszt? 2009.538.6. 

580. körben kereszt? 2009.567.1. 

607. kereszt 2009.607.2. 

 

4. táblázat: Árpád-kori fenékbélyegek az M3 148b. lelőhelyen 
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A kerámiaanyagban leggyakrabban olyan apró fenéktöredékeket találunk, amelyeknél 

a fenékbélyeg-motívumot nem lehet meghatározni, esetleg annak léte csak 

valószínűsíthető. 26 esetben vehető ki több-kevesebb bizonyossággal konkrét ábra, ezek 

közül a legtöbb – 9 darab – körbe foglalt egyenlő szárú kereszt. Emellett további, kis 

méretű keresztdaraboknál is feltételezhető, hogy ilyen motívummal ellátott fenékbélyeges 

edény töredékei.523  

A vizsgálható méretű ábrákkal rendelkező edényaljakat összevetettem egymással, de 

egyetlen esetben sem tudtam megfigyelni, hogy azok közül bármelyikek egyazon 

korongon készültek volna. 

 

Felületkezelés 

A lelőhelyen talált kerámiatöredékek felülete különböző mértékben szemcsés, érdes. 

Itt ugyanaz a helyzet, mint az avar kori kerámia esetében: értelemszerűen a csak homokot, 

illetve kevés kavicsot, folyami üledéket tartalmazó töredékek felülete a legsimább, 

legjobban eldolgozott, hiszen minél több szennyezőanyagot tartalmaz az agyag, annál 

kevésbé lesz homogén a kész edény felülete.  

A feldolgozómunka során az egyes töredékek felületének leírására a következő 

paramétereket használtam: 

1. durván szemcsés  

2. közepesen szemcsés  

3. sima, eldolgozott  

4. elkenődött524 

5. porózus 

6. érdes  

7. lekopott (tafonómia) 

 

 

 

 

                                                           
523 Az András-kereszt az Árpád-kori fazekakon az egyik leggyakrabban előforduló motívum: WOLF 2013, 
767. Az Árpád-kori fenékbélyeges edényekről legutóbb Bíró Gyöngyvér készített összefoglaló munkát. 
Véleménye szerint ezek használóik hiedelemvilágához kapcsolódó szimbólumokként értelmezhetők: BÍRÓ 
2015, 88–90. 
524 Archaeometriai vizsgálatok kimutatták, hogy a 10–11. századi kerámiaanyagnál nem számolhatunk 
agyagmáz tudatos felvitelével, a fazekas esetenként egyszerűen nedves kézzel vagy ronggyal simította el az 
edény felületét: SIMONYI 2005, 46–47. 
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A kiégetés fajtája és minősége, szín  

Mint fent, az avar kerámia tárgyalásánál már utaltam rá, az általam vizsgált 

korszakban a vegyes égetés mondható általánosnak, habár a kiégetés minőségében (is) 

régiónként igen nagy különbségek mutatkozhatnak.  

A 148/b. lelőhelyen talált kerámiaanyag jó része véleményem szerint besorolható a 

vegyes égetés kategóriájába. Itt megint csak az mondható el, ami az avar kerámia esetében: 

a településen talált edények használatuk során másodlagosan (vagy például sütőfelületbe 

tapasztva harmadlagosan) is megégtek, így a töredékek eredeti színét legtöbbször nem 

lehet megállapítani. Az általam vizsgált kerámiatöredékek szinte kivétel nélkül foltosak, 

színük egyenetlen; látványosan kiemelkedő, egyenletesen vörös vagy szürke darabokkal 

nem találkoztam. Természetesen előfordulnak viszonylag egyenletes színű, homogén 

anyagú töredékek is, melyeknél nem zárható ki a fazekaskemencében való kiégetés 

lehetősége, s így talán az oxidált vagy redukált égetés sem, azonban ezek minőségét és 

színét sem találtam elég meggyőzőnek ahhoz, hogy a fenti két kategória egyikébe soroljam 

őket, annál is inkább, mivel nem egész edényekről, hanem töredékeikről van szó. Ez 

ügyben végső ítéletet csak természettudományos vizsgálatok elvégzése után lehet mondani. 

A kerámia színe nagyban függ az agyag és a kiégetés minőségétől és az esetleges 

további hőhatásoktól. A településen előkerült töredékek általában egyenetlen, foltos szürke 

és/vagy barna színűek (nagy vonalakban: inkább szürke; inkább barna; barnásszürke; 

szürkésbarna), ritkán vörösesbarna darabok is előfordulnak. Jellegzetesek azok a 

bográcstöredékek, melyek a 39., 290. és 302. objektumokból kerültek elő, ezek felületén a 

szokásos szürkésbarna szín mellett több esetben halvány rózsaszínes árnyalat figyelhető 

meg.  

A lelőhelyen talált kerámiadarabok törésfelülete az egyenetlen égetés következtében 

legtöbbször repedezett. Színe nem mindig különül el élesen az oldalfalakétól, ez viszont 

tapasztalataim szerint nem tükröz minőségbeli különbséget a „szendvicses” törésfelületű 

kerámiatöredékekkel szemben. 

A kiégetés minőségét illetően – az avar kerámiához hasonlóan – 3 kategóriát 

különítettem el: átlagosan, jól és rosszul kiégetett edények töredékei. E besorolás 

természetesen szubjektív, alapját az a prekoncepció alkotja, hogy minél keményebb, 

masszívabb az adott töredék, annál jobban égették ki. Ez nagyban függ a töredékek 

anyagminőségétől is, hiszen összességében elmondható, hogy minél homogénebb az edény 

anyaga, annál jobban ég ki. (Ennek ellenére találkoztam szemmel láthatóan rossz minőségű 

agyagból készült, ám igen jól kiégett darabokkal is.)  
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Érdemes néhány megjegyzést tenni az edények másodlagos megégésével kapcsolatban 

is. Bográcsok és fazekak töredékein egyaránt megfigyelhetők erőteljesebb vagy 

halványabb koromnyomok, nyilvánvalóan főzés következményeként. Gyakoriak a 

koromnyomok az edényperemek belső és külső oldalán, esetleg az edény külső oldalának 

felső harmadán. Nem ritka az a jelenség sem, hogy az edények pereme és oldala korommal 

fedett, de a fenék nem mutat égésnyomokat. Ez vélhetően a fenékrész anyagának 

újrahevülésével áll kapcsolatban.525  

 

Technológiai csoportok 

A fenti paraméterek alapján a 148/b. lelőhely kerámiaanyagában a következő 

technológiai csoportokat különítettem el: 

 

1. Szürkés vagy barnás, homokos anyagú/gyengén kavicsos és homokos 

 anyagú, lassúkorongolt, vegyes égetésű, jól kiégetett, 0,3–0,5 cm 

 falvastagságú, sima felületű (<0,1 cm) töredékek. 

2. Szürkés vagy barnás, kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

 vegyes égetésű, átlagosan kiégetett, 0,4–0,6 cm falvastagságú, közepesen 

 szemcsés felületű (<0,3 cm) töredékek. 

3. Szürkés vagy barnás, agyagzúzalékos és homokos anyagú, 

 lassúkorongolt, vegyes égetésű, átlagosan kiégetett, 0,4–0,6 cm 

 falvastagságú, közepesen szemcsés felületű (<0,3 cm) töredékek. 

4. Szürkés vagy barnás, (erősen) kavicsos, agyagzúzalékos és homokos 

 anyagú, lassúkorongolt, vegyes égetésű, rosszul kiégetett, 0,4–0,8 cm 

 falvastagságú, durván szemcsés felületű (<0,5 cm) töredékek.  

5. Sárgás, szürkés vagy barnás, gyengén kavicsos és homokos anyagú, 

 lassúkorongolt, vegyes égetésű, jól kiégetett, 0,4–0,6 cm falvastagságú, 

 sima vagy gyengén érdes felületű (0,1–0,3 cm) töredékek. (Jellemzően 

 bográcsok töredékei.)  

6. Szürke, kavicsos és homokos anyagú, korong nélkül készült, vegyes 

 égetésű, átlagosan kiégetett, 0,4–0,6 cm falvastagságú, közepesen szemcsés 

 felületű (<0,3 cm) töredékek. (A 39. házban talált bögre 3 töredéke.)  

7. Szürkés vagy barnás, kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

                                                           
525 MERVA 2014, 212. 
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 vegyes égetésű, átlagosan kiégetett, 0,5–1 cm falvastagságú, sima vagy 

 érdes felületű (0,1–0,3 cm) töredékek. (A korszakban ritka, jellemzően késő 

 avar kori töredékeknél fordul elő.)  

 

Településünkön az első 4 technológiai csoport dominál. Természetesen nem minden 

kerámiatöredék illeszthető bele tökéletesen a fent vázolt rendszerbe, de a lelőhely 10–12. 

századi fázisában nagy vonalakban ezekről a kategóriákról lehet beszélni, így 

feleslegesnek tartottam a fenti besorolást további alcsoportokkal bonyolítani.  

Mivel az utóbbi időszakban elfogadottá vált az a nézet, hogy az egyes 

anyagcsoportok/technológiai csoportok időrendi fázisokat is jeleznek, illusztrációként 

elkészítettem a lelőhelyen található 47 ház (a maradék kettő nem tartalmazott 

kerámiaanyagot, illetve a leletanyaga elveszett) kerámiaanyagának technológiai csoport 

szerinti felosztását. A vizsgálatom tárgyát képező objektumtípust Herold Hajnalka 

módszerét követve választottam ki:526 egy településen a házak a legjellegzetesebb, nagy 

alapterületű objektumok, belőlük általában reprezentatív mennyiségű kerámia kerül ki.  

Mivel – néhány egyértelmű esetet kivéve – nehéz felismerni az egyazon edényhez 

tartozó töredékeket, illetve ezek száma az egyes objektumokban legtöbbször arányaiban 

elhanyagolható, a diagramok készítése közben nem egy valószínűsíthető 

edénymennyiséggel, hanem a kerámiatöredékek tényleges számadataival dolgoztam. 

(Viszont amennyiben bizonyíthatóan ugyanazon edényhez tartoztak a töredékek – például 

a restaurálás során összeragasztott vagy összeilleszthető darabok –, ott csak egy darabot 

jelöltem.) A vizsgált házak közül 13-ból bográcstöredékek is kerültek elő, ezek közül a 39., 

60. és 302. objektumban több példányhoz tartozó darabokat találtak (3–3–6 bogrács). 

Összesen tehát 47 házat értékeltem, ezekből 1 és 182 darab közötti tartományból 

kerültek ki edénytöredékek, az objektumok leletanyaga így különböző mértékben számít 

reprezentatívnak. A 15 kerámiatöredéknél kevesebb leletet tartalmazó objektumokat nem 

tekintettem mértékadónak (ezért 26 ház anyagából készítettem kördiagramot: 4. ábra), így 

azokat csak a mennyiségi adatokat is felhasználó oszlopdiagramon ábrázoltam (5. ábra 1.). 

A mellékelt kördiagramokat az 1., azaz a legjobb minőséget – tehát elméletileg a 

legfiatalabb horizontot – képviselő töredékek mennyiségi aránya szerint rendeztem 

csökkenő sorrendbe. Azon házak kördiagramjait, ahol rádlimintás töredékek is előkerültek 

– tehát 11. századi datálásuk erősen valószínűsíthető – bekereteztem. Ezek száma a 

                                                           
526 HEROLD 2004, 19–20. 
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vizsgált 26 esetből összesen 15. Eloszlásuk egyenletes – nem hozhatók összefüggésbe egy-

egy technológiai csoport domináns meglétével vagy épp hiányával.  

Az objektumokban váltakozó mennyiségű kerámia ellenére minden nehézség ellenére 

megállapítható, hogy az „átlagos” (2–3.) csoportok mellett mindegyik objektumban nagy 

számban találhatók kifejezetten rossz (4. csoport) és jó (1. csoport) minőségű edények is. 

Ezek – a metszetrajzok tanúsága alapján – egyszeri betöltéssel kerültek a helyükre. A 

kategóriák közötti arányok minden objektumban változnak, de összességében a 4 fő 

csoport konzekvens együttes előfordulásáról beszélhetünk. 

A különböző technológiai csoportok objektumonkénti állandó és közös jelenléte 

véleményem szerint fontosabb, mint arányszámaik váltakozása. Ezért a Herold Hajnalka-

féle, fentebb ismertetett keltezési módszer a rozsrétszőlői kora Árpád-kori településen nem 

vezet látható eredményre. Ezt erősíti a rádlimintával díszített töredékek előfordulásával 

való összevetés eredménye is. 

Ugyanakkor nem zárható ki teljes egészében a „technológia=kronológia” 

szemléletmód létjogosultsága még a szóban forgó lelőhelyen sem. A feltárt terület É-i, 

ÉNy-i részén, a település legsűrűbben lakott részének peremén ugyanis több olyan 

objektum került napvilágra, melyekben finoman iszapolt anyagú, vékony falú, jól kiégetett 

fazekak töredékeit találták. Ezek többnyire díszítetlenek, esetleg felső harmadukban sűrűn 

bekarcolt vonalakkal látták el őket. A feldolgozómunka során megfogalmazódott bennem, 

hogy ezek az objektumok a lelőhely legfiatalabb (12. századi?) részét jelzik. Mivel kis 

számú telepjelenségről van szó, melyekből kevés kerámiatöredék került elő, a fent 

alkalmazott anyagcsoport alapú statisztikai módszerbe való bevonásuk nem jár látható 

eredménnyel. Hasonló okokból nem tűnnek ki a díszítéstípusok vizsgálatánál sem (ld. 

lentebb). Ezen objektumok esete jó példa arra, hogy az alapvetően mechanikus alapokon 

nyugvó leletanyag-vizsgálatok sem vezetnek mindig sikerre. 

Azt azonban mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a lelőhelyen feltárt késő avar 

kori korongolt kerámia láthatóan mutat technológiai eltéréseket a 10–12. századival 

szemben. Azonos betöltésből viszont – néhány szuperpozícióban lévő objektum egymással 

összekeveredett anyaga kivételével – e két korszak leletanyaga nem került elő.  

 

 

3.2.2.1.2. Funkció, formai jegyek  

A következőkben az edények formai jegyek szerinti elkülönítését végzem el, ezen 

belül, ahol szükséges, kitérek az egyes altípusok ismertetésére és értékelésére. A 
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településen a következő edénytípusok fordulnak elő: fazék, bögre/kisfazék, hengeres nyakú 

edény, bordás nyakú edény, cserépbogrács.  

A lelőhelyen ép edény nem került elő. Mindössze 5 fazék, 2 hengeres nyakú edény és 

1 bogrács teljes profilját lehet kiszerkeszteni. Ennél valamivel több a hozzávetőleges 

biztonsággal rekonstruálható profilú edények száma.  

 

Fazék 

Formai változatok  

A település fazékanyagában formai változatosságról nemigen beszélhetünk. A fazekak 

profilja alapján 4 csoportot tudtam elkülöníteni (6. ábra 1–4.). Általánosságban elmondható 

róluk, hogy nyakuk nem hangsúlyos, legnagyobb szélességüket a felső harmadukban érik 

el. Különbségek a vállasodás mértékében (és némileg a helyében), a nyúlánkságban és a 

perem- és fenékátmérő egymáshoz viszonyított aránya közötti változásokban vehetők 

észre. A kiszerkeszthető profilú fazekak átlagos magassága 15 és 25 cm között mozog. 

 

1. típus: Nyúlánk testű, keskeny aljú fazék, kiöblösödés a felső harmadban, 

 erőteljesen vállasodik.  

2. típus: Arányaiban magas, széles aljú fazék, kiöblösödés a felső harmadban, 

 a válla ívelt, a fazék hordószerű benyomást kelt.  

3. típus: Arányaiban zömök, széles szájú, rövid nyakú, széles vállú fazék.  

4. típus: Nyúlánk testű, kissé tojásdad fazék, kiöblösödés a középső 

 harmadban, jellegzetes váll nincs.  

 

A kerámiaanyag jellegéből adódóan a legtöbb esetben nem lehet eldönteni, hogy egy 

adott töredék mely fazéktípushoz tartozott. A nyak típusára és a vállasodás mértékére 

ugyan helyenként lehet következtetni, de nagy biztonsággal ilyenkor sem rekonstruálható a 

teljes edényprofil. Annyi azért megállapítható, hogy a településen a 2–3. fazéktípus fordul 

elő a leggyakrabban. Az egyes technológiai csoportok és fazékformák között látványos 

összefüggés nem fedezhető fel. 

Itt jegyzem meg, hogy a fenti 4 csoport fazekai között megtalálhatók a klasszikus késő 

avar kori edényekre (hordótestű és tojásdad) emlékeztető formai variációk is, ami a kora 

Árpád-kori anyagban nem példa nélkül álló,527 ugyanakkor érdekes módon nem emlékeztet 

                                                           
527 WOLF 2003, 96. 
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a jelen lelőhely késő avar kori edényanyagának jellemző formai variációira. 

 

Peremtípusok 

A fazekak peremét hajlásszögük alapján három nagyobb csoportra osztottam, ezen 

belül külön számokkal jelöltem az egyes altípusokat (7. ábra 1–3.):  

 

I. Enyhén kihajló perem:  

1. éles szögben megtörik, lekerekített 

2. ferdén, kifelé lejtően levágott 

3. lekerekített 

4. elvékonyodó 

5. bordákkal tagolt, jól profilált 

6a. fedőhoronnyal ellátott, lekerekített 

6b. fedőhoronnyal ellátott, bordákkal tagolt 

 

II. Közepesen kihajló perem: 

1. éles szögben megtörik, lekerekített 

2a. ferdén, befelé lejtően levágott 

2b. ferdén, kifelé lejtően levágott 

2c. függőlegesen levágott 

3. lekerekített 

4. elvékonyodó 

5. bordákkal tagolt 

6a. fedőhoronnyal ellátott, lekerekített 

6b. fedőhoronnyal ellátott, bordákkal tagolt 

7. kihegyesedő  

 

III. Erősen kihajló perem: 

1. éles szögben megtörik, lekerekített 

2. függőlegesen levágott 

3. lekerekített 

4. elvékonyodó 

5a. fedőhoronnyal ellátott, lekerekített 

5b. fedőhoronnyal ellátott, bordákkal tagolt 
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A településen a leggyakrabban közepesen kihajló peremű fazekak fordulnak elő, így 

értelemszerűen e csoportban található a legtöbb (7, benne további 5 alcsoporttal) 

peremtípus. Összességében elmondható, hogy mindhárom csoportban ugyanazok a 

peremfajták fordulnak elő. Tapasztalataim szerint a településen a lekerekített, a ferdén 

levágott és az elvékonyodó peremek vannak túlsúlyban, ami nyilvánvalóan abból a tényből 

adódik, hogy ez a három legegyszerűbb peremforma. Az egyes fazéktípusok és 

peremfajták között a kiszerkeszthető edények kis száma miatt nem lehet összefüggést 

megfigyelni.  

Szintúgy nem tehető érvényes megállapítás az egyes technológiai csoportok és 

peremformák egymással való viszonyáról, azt a magától értetődő összefüggést kivéve, 

miszerint jól profilált peremeket jó minőségű anyagból a legkönnyebb kialakítani.  

A kora Árpád-kor kerámiaanyagánál általános megfigyelés, hogy habár agyagfedők (a 

borsodi földvárat kivéve)528 rendszerint nem kerülnek elő, a fazekak peremén gyakran 

figyelhető meg fedőhorony. Az ilyen típusú peremek a rozsrétszőlői lelőhelyen is 

gyakoriak, különböző igényességgel kidolgozott változataik az első 4 technológiai csoport 

mindegyikében megtalálhatók. 

 

Bögre/Kisfazék 

A településen mindössze 1 olyan, biztosan kiszerkeszthető edény töredékei kerültek 

elő, melyet méretadatai és formája alapján bögrének/kisfazéknak lehet meghatározni (146. 

tábla 8; 6. ábra 6.). A 39. házban talált bögre, mint fentebb bemutattam, korong nélkül 

készült, szabálytalanul bekarcolt hullámvonallal és csigavonallal díszített. Anyaga kavicsos 

és homokos (tehát nem tér el a korongolt edények anyagától), színe sötétszürke, kormos. 

Peremátmérője és magassága egyaránt 10 cm, így a bögre széles szájú, arányaiban zömök. 

Falvastagsága nem különbözik a korongolt fazekaktól, azaz átlagosan 0,4–0,6 cm között 

mozog. Pereme szabálytalan, lekerekített. A bögre készítéstechnikai jegyeit figyelembe 

véve felmerül annak korongolatlan mivolta, melyet petrográfiai vizsgálattal lehet(ne) 

bizonyítani.  

 

 

 

                                                           
528 WOLF 2006, 53. 
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Hengeres nyakú/bordás nyakú edény 

A hengeres és bordás nyakú edények nem számítanak ritkának a Felső-Tisza-vidéken. 

Tipológiai klasszifikálásuk (főleg a hengeres nyakú példányoké) vita tárgyát képezi, de a 

szakirodalom rendszerint egy csoportban tárgyalja őket. Leggyakrabban a fül megléte vagy 

hiánya alapján osztályozzák típust. A településen – amennyire a töredékekből meg lehet 

állapítani – kizárólag fületlen példányok fordulnak elő. Összesen 13 edényt tudtam 

azonosítani. 

A lelőhelyen 8 bordás nyakú edény töredékei kerültek elő.529 Minden esetben apró 

peremdarabokról (7. ábra 4.) van szó – a peremátmérő kiszerkesztése is gyakran ütközött 

nehézségekbe –, a hozzájuk tartozó vállindítást 3 esetben sikerült regisztrálni. Fülre utaló 

nyom egyik darabnál sem látható. 

A töredékek között egyaránt megtalálhatók nagyon jól és nagyon rosszul kivitelezett 

példányok (az 1. és 4. technológiai csoportokból 4-4 darab). A váll minden esetben 

hullámvonalköteggel díszített, 2 darabon emellett sűrű befésülés is előfordul. 

Hengeres nyakú edény töredékei kerültek elő a település 5 objektumából.530 

Mindegyik példány fületlen, vonalkötegekkel díszített. Az edény teljes profilja egy esetben 

pontosan (6. ábra 5; 157. tábla 1.), egy másik példánynál nagy pontossággal (167. tábla 1.) 

kiszerkeszthető.  

A 76. objektumban talált példány pereme ferdén levágott, enyhén befelé tart, az edény 

arányaiban magas, legnagyobb kiszélesedése a felső harmadában van. Füle nincs. 

Fenékbélyeg nem látszik. Perem- és fenékátmérője egyaránt 10-10 cm, magassága 20 cm. 

Az edény felső kétharmad része díszített: a vállán egy sor hullámvonalköteg, alatta hat sor 

egyenes vonalköteg található (157. tábla 1.). A 3. technológiai csoportba sorolható, 

egyenetlen középbarna.   

A 118. objektumban feltárt edény vízszintesen levágott pereme viszonylag hosszú, az 

oldal síkjából kifelé tart. Válla nem hangsúlyos, az edény a közepe táján szélesedik. 

Díszítése a felső harmadban sűrű befésülés, rajta szabálytalanul bekarcolt 

hullámvonalköteg, ez alatt egyenes vonalköteg-sorok. Füle nincs. Pereme 13 cm, feneke 11 

cm átmérőjű. Magassága nem szerkeszthető ki, valószínűleg 16–19 cm között lehetett 

(167. tábla 1.). Az edény a 2. technológiai csoportba sorolható, egyenetlen szürkésbarna. 

                                                           
529 A következő objektumokból: 9., 10., 55., 106., 123., 215., 526., 580. (131. tábla 1, 9; 151. tábla 2; 162. 
tábla 5; 166. tábla 17; 178. tábla 4; 201. tábla 3.) 
530 Ezek: 76., 118., 124., 239. és 477.04. objektum. (157. tábla 1; 167. tábla 1; 171. tábla 2; 198. tábla 2.; 
peremtípusok: 7. ábra 4.)  
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A két edényhez eddig nem találtam megfelelő formai párhuzamot. Hengeres nyakú, 

fületlen edények ritkán fordulnak elő a Kárpát-medencében,531 ráadásul részben 

publikálatlanok, így közelebbi tipológiai besorolásuk elvégzésére egyelőre senki sem 

vállalkozott. A 148/b. lelőhelyen talált példányokat alakjuk, a peremük és az oldalfaluk 

aránya, illetve a peremük dőlésszöge megkülönbözteti az eddig publikált hengeres nyakú 

edényektől. A 76. objektumban talált példány formai párhuzamaként szóba jöhet a 

nyírtassi „urna” (az edény profilja pithoszra emlékeztető), ebben az esetben azonban az 

űrtartalombeli különbségek a két edény eltérő funkciójára hívják fel a figyelmet. 

 

Bogrács 

A lelőhelyen 26 objektumból532 44–48 bogrács 145 töredéke került elő. Tehát az 

objektumok 9,2%-a tartalmazott legalább egy cserépbográcsot. Ez a számarány – főleg a 

felső-Tisza-vidéki látszólagos533 bográcsszegénység függvényében – kimondottan 

magasnak számít.  

Amennyire meg lehet állapítani, valamennyi töredék a fémbogrács alakú, gömbölyű 

aljú típushoz tartozik (8. ábra 1–3.). Az edénytestet négy példány esetében sikerült 

viszonylag nagy biztonsággal kiszerkesztenem: közülük három oldalfala kerekített, egy 

kónikus. Kónikus oldalfalból származó töredékek igen csekély számban kerültek elő, tehát 

a településen valószínűleg a gömbölyű aljú, ívelt oldalú és aljú bogrács volt a 

legkedveltebb.534 Mélységüket tekintve a rekonstruált példányok közül 3 közepes 

mélységű, az egyik lekerekített oldalú pedig arányaiban lapos. A nagyobb töredékekből 

kiszerkeszthető profilok alapján úgy tűnik, a településen nem kedvelték a mély 

bográcsokat. 

A lelőhelyen talált bográcsok függesztőfülét az oldalfalhoz tapasztott agyaghurkákból 

formázták meg és rajtuk 2-2 kerek lyukat fúrtak át. A fülek az oldalfalból befelé nyúlnak, 

külső oldaluk levágott, a belső pedig egyaránt lehet levágott vagy lekerekített. A 302. ház 

egyik példányának oldalfalát közvetlenül a perem alatt utólagosan átfúrták, nem kizárt, 

                                                           
531 Az eddig ismert példányokat Takács Miklós gyűjtötte össze és klasszifikálta: TAKÁCS 1997, 88–89., 
további irodalommal. Újabb összefoglalása: TAKÁCS 2012b, 213–420.  
532 Ezek: 20., 39., 40., 44., 45., 46., 55., 60., 62., 66., 84., 86., 104., 106., 112., 118., 124., 128., 199., 262., 
290., 301., 306., 326., 332. és 638. objektum. 
533 A Felső-Tisza-vidéken található Árpád-kori bográcsok szisztematikus összegyűjtése még nem történt 
meg, így a régió „bográcsszegény” mivolta feltételekkel kezelendő. Egyedül a Rétközből van releváns 
adatunk: Istvánovits Eszter 10 lelőhelyről 13 példány töredékeit közölte: ISTVÁNOVITS 2003, 256. 
534 A fémbogrács alakú, ívelt oldalú és aljú, kívül levágott peremű edény a régió leggyakoribb bográcstípusa: 
TAKÁCS 2012b, 238. 
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hogy felfüggesztés céljából (188. tábla 2.). A bográcsperemek között a „T-profil” 

különböző variációi ritkán figyelhetők meg, a peremek általában az oldalfal síkjából kifelé 

nyúlnak és kivétel nélkül függőlegesen levágottak.  

A bográcsfüleket és -peremeket a következő módon csoportosítottam (7. ábra 5–6.): 

 

I. Bográcsfül: 

1. kívül levágott, belül lekerekített 

2. kívül-belül levágott 

 

II. Bográcsperem: 

1a. keskeny, kifelé nyúló, kívül levágott 

1b. széles, kifelé nyúló, kívül levágott 

2. széles, az oldalfal síkjából mindkét irányba kiugrik, kívül levágott  

3. széles, az oldalfal síkjából mindkét irányba kiugrik, kívül-belül levágott („T-

 profilú”) 

4. keskeny, enyhén befelé nyúló, belül levágott. 

 

Mint fentebb már utaltam rá, a lelőhelyen található bográcsok anyaga jó minőségű, 

jellegzetes, ezért esetükben mindenképpen tudatos soványítással kell számolnunk. 

Anyaguk általában homogén, apró szemű kavicsos, felületük enyhén szemcsés, a 

fazekakétól láthatóan különbözik. Kiégetésük jól szabályozott körülmények között 

történhetett. Néhány esetben megfigyelhető, hogy a szokásos szürkésbarna felület alatt 

halvány rózsaszínű „háttér” sejlik át.535 E tényezők összessége felveti annak a lehetőségét, 

hogy az eltérő anyag és készítéstechnika jelen esetben más földrajzi régiót is jelent, azaz a 

bográcsok egy részét talán mások és máshol készítették, mint a településen található 

fazekakat.  

A vizsgált területen talált bográcsok kivétel nélkül díszítettek. Díszítésük rendszerint 

széles közű csigavonal, amely általában a perem alatt kezdődik és egészen a fenék középső 

részéig húzódik. Egy esetben (332. külső kemence) közvetlenül a perem alatt 

hullámvonalköteg-díszítés figyelhető meg (196. tábla 5.). Ez utóbbi bogrács nemcsak 

                                                           
535 Semmilyen jel nem utal rá, hogy a rózsaszínű árnyalat másodlagos megégés következménye lenne. 
Véleményem szerint a szín a szóban forgó bográcsok a többi edénytől némileg eltérő anyagát és/vagy 
kiégetését jelzi, csekély számú előfordulása miatt pedig nem alkalmas kronológiai különbségek 
meghatározására. A lelőhelyen 3 „rózsaszínes” példány 11 töredéke került elő, a 39., 290. és 302. 
objektumokból. 
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díszítésében tér el a településen talált többi példánytól, hanem anyagában és formájában is. 

Durva felületű, erősen agyagszemcsés anyagú. Pereme – a településen teljesen szokatlan 

módon – nem nyúlik ki az oldal síkjából, egyedül a belseje felé figyelhető meg egy enyhe 

beugrás, amely függőlegesen levágott (7. ábra 6/4.). E peremtípus (vagy legalábbis az 

előzménye) korongolatlan bográcsokon is feltűnik.536 A 332. objektumból egyedül ez a 

töredék került elő, így más edénytípusokkal való összevetése nem lehetséges.  

 

 

5.2.2.1.3. Díszítés  

Mivel néhány Árpád-kori díszítéstípus (különös tekintettel a fogaskerékmintára) 

kronológiai jelentőséggel bír, ezért különösen fontos figyelmet szentelnünk a lelőhelyen 

előforduló díszítéstípusok vizsgálatának.  

A település edényanyagának tetemes része díszítéssel volt ellátva (3694 díszített 

töredéket leltároztam be), és szokatlanul változatos képet mutat. A legalább részben 

kiszerkeszthető edényprofilok alapján megállapítható, hogy a fazekak vállát gyakran az 

oldalfaltól eltérő mintával látták el, és általában az edények felső kétharmadát szokták 

díszíteni. A feldolgozómunka során 23 díszítéstípust, illetve kombinációt sikerült 

feljegyeznem, melyek gyakorisági sorrendben a következők:  

 

1. sűrű befésülés  

2. csigavonal 

3. egyenes vonalköteg 

4. hullámvonalköteg  

5. rádliminta  

6. hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 

7. sűrű befésülésen hullámvonalköteg 

8. sűrűn bekarcolt vonal  

9. hullámvonal  

10. hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés 

11. körömbenyomkodás alatt csigavonal 

12. körömbenyomkodás 

13. hullámvonal alatt csigavonal 

                                                           
536 TAKÁCS 1986, 90., ill. 88. tábla.  
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14. körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonal 

15. beszurkodás  

16. körömbenyomkodás alatt rádliminta 

17. beszurkodás alatt csigavonal 

18. hullámvonalköteg alatt bekarcolt vonal 

19. cikcakkvonal alatt sűrű befésülés 

20. cikcakkvonal alatt csigavonal 

21. egyenes vonalköteg – hullámvonalköteg – egyenes vonalköteg 

22. hullámvonalköteg alatt rádliminta 

23. girland (vonal) 

 

A fenti sorrendet a település egy „mintaként” kiválasztott területének – a 34. és 296. 

árkok által határolt 50 objektum – elemzése során állítottam fel. Az egyes objektumok és a 

bennük megtalálható dísztésfajták kapcsolatát táblázatban ábrázoltam (5. táblázat).  

Az oszlopok az objektumszámokat, a sorok a díszítéstípusokat tartalmazzák. A 

vizsgálatban egy-egy díszítésfajta objektumonkénti meglétét, nem a velük ellátott 

töredékek mennyiségét vettem figyelembe. Az így kialakult díszítéskombinációkat azok 

gyakorisága szerint sorba rendeztem. A díszítéstípusokat ezután láttam el a fenti 

sorszámokkal, melyek a táblázatban kialakult sorrendet követik.  

A táblázatban vizsgált 50 objektum szeriációja alapján a következők állapíthatók meg: 

A legtöbb díszítésfajta a 9., 10., 14., 302., 326. és 330. objektumokban található, ami 

nyilván azzal (is) magyarázható, hogy ezekből kerültek elő a legnagyobb számban 

kerámiatöredékek. Meglepő viszont, hogy a kiválasztott területen a leggyakrabban 

előforduló díszítéstípus a sűrű befésülés (35 objektum), a csigavonal csak a második 

helyen áll 25 objektummal. A 3. és 4. leggyakoribb díszítésfajta az egyenes, illetve a 

hullámvonalköteg, az előbbi 19, az utóbbi 14 objektumban található. Rádliminta 13 

objektumban fordul elő, ezt pedig a hullámvonalkötegek/egyenes vonalkötegek/sűrű 

befésülés egymással való kombinációi követik. A „klasszikusan” Árpád-kori díszítés 

néhány jellegzetes fajtája, mint például a sima hullámvonal és a körömbenyomkodás, csak 

7, illetve 5 objektumban fordul elő.  

A lelőhelyen az „archaikus” díszítésfajták (hullámvonalköteg, egyenes vonalköteg, 

sűrű befésülés és ezek kombinációi) aránya figyelemre méltóan nagy a „hagyományos” 

Árpád-kori díszítéstípusokhoz képest. Ez felveti a kérdést, hogy a „korai” jellegű 

díszítéstípusok valóban egy idősebb fázist jelezhetnek-e. Viszont amennyiben elfogadjuk a 
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településen szintén gyakori rádliminta 11–12. századi datálását, a vele együtt előforduló 

díszítőelemek folyamatos használatával is számolnunk kell, akár a 12. századig. (E 

kérdésre lentebb visszatérek.) 

A különböző díszítéskombinációk vizsgálatával tehát nem jutunk közelebb 

lelőhelyünk relatív kronológiájának pontosításához,537 ezért e konklúzió levonása után a 

település többi részére nem terjesztettem ki a szeriációs vizsgálatot. Ugyanakkor, hogy 

döntésem helyességét ellenőrizzem, az egész lelőhelyre kiterjesztve megvizsgáltam a 

kontrollterületen található díszítéstípusok gyakoriságát. Az eredmény „hozta a 

papírformát”: a település teljes edényanyagának díszítésminta-gyakorisága korrelál a 

közelebbről vizsgált felület díszítésanyagában megfigyelt sorrenddel, apró eltérések csak a 

kis esetszámú kombinációknál mutatkoznak (5. ábra 2.).  

Érdemes megvizsgálnunk a rádliminta közös előfordulását az egyes edényfajtákkal, 

melynek könnyebb áttekinthetősége érdekében több illusztrációt készítettem (6. táblázat; 

9–12. ábra). Ebből kiolvasható, hogy rádlidíszes töredékek kerültek elő három bordás 

nyakú és három hengeres nyakú edénnyel azonos objektumból (és azonos betöltésből), 

továbbá a korongolatlan bögre mellől is. Tehát ha a rádliminta datálása biztosnak 

tekinthető, e fenti edények (és objektumok) részben a 11. századra keltezendők. Ezt a 

logikát követve szintén részben a 11. századra datálhatók a 39., 40., 44., 60., 66., 104., 

106., 118., és 262. objektumok cserépbográcsai. Emellett a 106. objektumban a rádliminta 

és a bogrács mellett bordás nyakú edény töredékei is napvilágot láttak, a 118. objektumban 

hasonló kontextusból hengeres nyakú edény darabjait találták.  

A maradék 14, bográcsot is tartalmazó objektumból nem kerültek elő rádlimintás 

cserepek, ami természetesen nem zárja ki az objektumok 11–12. századi datálását, de 

korábbi időpontra való keltezésüket sem. 

 

 

 

                                                           
537 Lényegében hasonló következtetésre jutott Merva Szabina két kisalföldi település kerámiaanyagának 
szeriációs vizsgálata és Khí-négyzet-próbája után: MERVA 2012, 275–283. 
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D
íszítés 

O
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9 

10 
13 
14 
17 
24 

25-25.01 
26 
27 
29 
31 
34 
35 

36.01 
38 
39 
65 
66 
67 
74 
75 
76 
84 
88 

160-162 
257 
263 
294 
296 
298 
301 
302 
306 
309 
311 
313 
320 
322 
323 
325 
326 
327 
330 
331 
332 
336 
340 

O
bjektum

 
D

íszítés 

1. x x x x x x x   x      x  x    x x                       x  1. 
2. x x x x x x x  x x x x x   x   x   x         x x   x  x  x x x  x    x 2. 
3. x x  x x x x x x x x x x   x  x  x  x  x x x  x x x  x  x x x  x x  x x x x    3. 
4. x x x x x  x    x x x   x  x      x        x   x x    x x  x     4. 
5. x x  x    x   x x      x  x         x   x    x     x  x  x   5. 
6. x x x                                      x     x  6. 
7.  x   x x     x    x      x               x            7. 
8.  x            x         x x   x x     x x  x            8. 
9.  x                                              9. 
10.  x  x         x   x                   x    x x x x x     10. 
11.  x              x x x      x           x      x       11. 
12. x x  x            x  x    x  x        x       x  x  x     12. 
13.  x                                              13. 
14.     x  x         x    x            x        x        14. 
15.  x                                              15. 
16.                x      x          x                16. 
17.       x                                         17. 
18.          x                                      18. 
19.                                           x     19. 
20.                                         x       20. 
21.    x                                            21. 
22.                         x  x                     22. 
 
5. táblázat: Az egyes objektumokban található díszítésfajták előfordulásának gyakorisági sorrendje (A számok feloldása: 1.: sűrű befésülés, 2.: csigavonal, 3.: egyenes 
vonalköteg, 4.: hullámvonalköteg, 5.: rádliminta, 6.: hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg, 7.: sűrű befésülésen hullámvonalköteg, 8.: bekarcolt vonal, 9.: hullámvonal, 
10.: hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés, 11.: körömbenyomkodás alatt csigavonal, 12.: körömbenyomkodás, 13.: hullámvonal alatt csigavonal, 14.: körömbenyomkodás 
alatt bekarcolt vonal, 15.: beszurkodás, 16.: körömbenyomkodás alatt rádliminta, 17.: beszurkodás alatt csigavonal, 18.: hullámvonalköteg alatt bekarcolt vonal, 19.: 
cikcakkvonal alatt sűrű befésülés, 20.: cikcakkvonal alatt csigavonal, 21.: egyenes vonalköteg – hullámvonalköteg – egyenes vonalköteg, 22.: girland (vonal) 
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6. táblázat: A fogaskerékdíszes kerámiát, bográcsokat, bordás és hengeres nyakú edényeket tartalmazó objektumok összehasonlítása 

 



166 
 

5.2.2.2. Orsógombok  

A területen 6 agyagból készült orsógombot találtak (10., 24., 229., 272., 340. 

obj., illetve 1 szórvány). Közülük 2 ép, a többi példánynak csak a fele maradt meg 

(205. tábla 5–7.). Az orsógombok homokos anyagúak, jól kiégetettek, színük szürke 

vagy szürkésbarna. Az összes példány díszítetlen, 3 bikónikus, 3 arányaiban lapos, 

lekerekített oldalú. Átmérőjük átlagosan 3 cm, magasságuk 1,5 cm körüli. 

 

 

5.2.2.3. Kövek 

Összesen 385 db kőtöredék került elő a feldolgozott területen. Ezeket az 

objektumok betöltésében találták, és egy esettől eltekintve (a 331. kemencebokor 

egyik platnija alatt köveket is tártak fel) nem szolgáltak kemence vagy egyéb épület 

építőanyagaként.  

A kövek legnagyobb része kis méretű (leghosszabb oldala átlagosan 5–15 cm 

körüli), amorf, meghatározhatatlan funkciójú. A területen előkerült 21 sima felületű 

fenőkő (?) is, melyeket folyami kavicsból készítettek. 

Csiszolásuk alapján feltételesen malomkő töredékének határoztam meg 47 

követ, ezek közül azonban csak egyet érdemes kiemelnünk: a 325. ház kemencéjének 

sütőfelületén egy átfúrt, kb. 36 cm átmérőjű, félbetört malomkő egyik darabja feküdt. 

A kövön helyenként koromfoltok fedezhetők fel, ennek ellenére nem bizonyítható 

(habár nem is zárható ki egyértelműen), hogy a jelenléte összefüggésbe hozható a 

kemence működésével.  

A töredékek méretadatai alapján a településen használt malomkövek átmérője 

35–40 cm, vastagsága 6–10 cm lehetett.  

2011-ben a lelőhelyről kiválasztott 13, Árpád-kori objektumokban talált mintán 

kőzettani vizsgálatokat végeztek (Dr. Rózsa Péter, Debreceni Egyetem TTIK, 

Földtudományi Intézet). E kődarabokról ugyanazok a jellemzők mondható el, 

amelyeket a lelőhely avar kori objektumaiban feltárt példányokról fentebb leírtam. 

Közülük kilenc piroxéncsoportból származik, a maradék négy riolittufa, homokkő és 

salakosodott andezit. Lelőhelyük kivétel nélkül a Tokaji-hegység vagy a Kárpátalja 

mai határ menti, vulkáni kőzetes területein található, ezen belül is 

sziklakibbukkanásról, hordalékból származhatnak.538 Szervezett kőbányászatról 

                                                           
538 RÓZSA 2011, o.n. 
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lelőhelyünk esetében tehát nem beszélhetünk.  

 

 

5.2.2.4. Patics és tapasztás 

A vizsgált területről 357 tapasztás- és paticsdarabot leltároztam be. Ezek nagy 

része értelemszerűen házak és külső kemencék betöltéséből származik, de 

szórványosan előfordulnak más objektumokban is. A vörösre égett paticsok 

legnagyobb része apró (leghosszabb felületük átlagosan 4–8 cm), rendkívül rossz 

megtartású, anyaguk mállékony, porózus. Funkciójukat tekintve növényi eredetű 

merevítő elemekre tapasztva házak felmenő falszerkezeteit vagy a kemencék 

boltozatát és sütőfelületét alkották. 

A patics- és tapasztásdarabokon gyakorlatilag egyáltalán nem figyelhetők meg 

eredeti helyzetükre utaló nyomok. Szórványosan előfordulnak az egyik vagy mindkét 

oldalukon lesimított felületű darabok, ezek talán fal külső vagy belső tapasztásaként 

szolgálhattak. A paticsok általános rossz megtartása miatt növényi lenyomatokat 

csak kevesebb mint felükön sikerült megfigyelnem: sűrűn elhelyezkedő, vékony 

vonalkákból álló mintázatokról van szó, ezek lágy szárú növények részeinek, esetleg 

vékony vesszőknek tűnnek.  

Ugyanezek a tulajdonságok érvényesek a lelőhely avar kori paticsaira is, ami a 

település két korszakában alkalmazott hasonló építéstechnikáta utalhat. 

 

 

5.2.2.5. Salak  

A területen 59 kis méretű salakdarabot találtak. Ezek közül 35 darab 

vassalaknak, 24 feltételesen agyagsalaknak határozható meg. Az apró salakdarabok 

szórványosan, különösebb koncentrálódás nélkül kerültek elő, meghatározott 

objektumtípushoz nem köthetők. A vasssalakdarabok előfordulása valószínűsíti, 

hogy a településen vasművesség folyt, azonban erről nem lehet érvényes 

megállapításokat tenni.  

 

 

5.2.2.6. Csonteszközök 

Az Árpád-kori településen 60 csonttárgy 119 töredéke került napvilágra. A 

csonteszközök viszonylag nagy mennyisége azonban megtévesztő: legtöbb esetben 
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apró csontszilánokról van szó, melyek kifényesedett felülete rendszeres 

használatukra utal, de funkciójuk nem állapítható meg.  

A csonteszközök nagy része ló- vagy szarvasmarhacsontból készült. A 

lócsontokat elsősorban korcsolyának használták (ezek különösebb megmunkálást 

nem igényeltek), szarvasmarhacsontból bőrmegmunkáló eszközöket – 

hosszúcsontokból árakat, bordákból kaparókat – készítettek. Szintén árakat 

készítettek juh- és kecskecsontokból, illetve két esetben (86. ház és 422. árok) 

dobókockaként használt csigacsontot találtak.  

A csontleletek közül kiemelendő egy házi lúd könyökcsontjából készített 

díszítetlen tűtartó, amely a 25. (bizonytalan funkciójú) objektumban került elő (204. 

tábla 5.). A 100. gödörben egy megmunkálás nyomait mutató gimszarvasagancs-

darabot találtak, funkciójára nem lehet következtetni. Sertés megmunkált csontja 

mindössze egyetlen objektumból ismert: a 165. gödörből valószínűleg tűként 

használt szárkapocscsont darabja került napvilágra. 

 

 

5.2.2.7. Fémtárgyak 

A lelőhelyen 21 vastárgy töredékei kerültek elő. Közülük három leletet érdemes 

kiemelni, melyek közül egy kovácsolt vas, ép szalu érdemli a legtöbb figyelmet (204. 

tábla 1.). 

A szalu a 86. ház betöltéséből került elő. A tárgy szokatlanul kis méretű: 

maximális hossza 5,5 cm, ebből a penge hossza 2,5 cm és szélessége 3 cm. Tehát a 

penge a köpű síkjánál alig szélesebb, a szalunak gyakorlatilag nincs válla, ami a kora 

Árpád-korra jellemző formának tekinthető. A szóban forgó objektum, illetve az azt 

felülrétegző 86.02. számú külső kemence betöltése sem tartalmazott egyéb 

értékelhető leletanyagot (például bordás/hengeres nyakú edényt, bográcsot vagy 

fogaskerékmintával díszített kerámiát), így a tárgy kontextusa nem segít annak 

közelebbi időrendi elhelyezésében a kora Árpád-koron belül. 

A szalu elsősorban famegmunkálás során használt eszköz, melynek tipológiai 

besorolása gyakran a mai napig is gondot okoz, tekintettel arra, hogy e tárgyak a 

kapákkal mutatnak formai hasonlóságot.539  

                                                           
539 Funkciója meghatározásáról: KOVÁCS 1981, 92; KOVÁCS 1984, 36., emellett a terminológiai 
problémákról: MÜLLER 1975, 81–82. (Mindketten Erdélyi István észak-mongóliai terepmunkájára 
hivatkozva: ERDÉLYI 1965, 464.) 
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Magyarországon Árpád-kori településről – a jelen darabot kivéve – eddig 

mindösszesen két szalut publikáltak. Az egyik – Méri István által „ösztökének” 

nevezett – példány Tiszalök–Rázomon került elő,540 egy másik darab 

Bakonyszentlászlóról származik.541  

A tárgytípus nem ismeretlen avar és honfoglalás kori sírleletekből, 

kutatástörténetének összegzését (kelet-európai kitekintéssel) először a 8–9. századi 

mohácsi vasdepó kapcsán Müller Róbert,542 majd Kovács Laszló543 adta, utóbbi a 

hajdúböszörményi 10. századi sír kapcsán kiegészítve – csak az avar korra vonatkozó 

– gyűjtésével. Eszerint az avar kori példányok (melyek a Kárpát-medencében a korai 

avar kortól fellelhetők) hossza 9 és 11 cm között mozog.544 A hajdúböszörményi 10. 

századi példány tördékes mivolta miatt annak eredeti mérete nem állapítható meg.545  

Egy-egy szalu került elő a karos–eperjesszögi II. honfoglalás kori temető 9. és 

60. sírjából. Előbbi 8,7 cm,546 utóbbi – ennek pengéje töredékes – 8,1 cm547 hosszú. 

A hajdúszoboszló–árkoshalmi 10–11. századi temető 112. és 220. sírjában egy 9,3 

cm,548 illetve egy 10,6 cm549 hosszúságú példány látott napvilágot. További két 

példány ismert a tiszaeszlár–bashalmi I. temető 10. (D) sírjából (ez elveszett),550 

illetve Gic–Szőlőhegyről (leletkörülményei tisztázatlanok).551 Méretükről nincs 

információnk. 

A rozsrétszőlői példánnyal együtt tehát tudomásom szerint összesen 11 szalu 

ismert a Kárpát-medencéből honfoglalás- és kora Árpád-kori kontextusból, közülük 

7 darab – valószínűleg 10. századra datálható – temetőből, 4 településről552 

                                                           
540 MÉRI 1952, 62. A tiszalök–rázomi településen előkerült 11. századi szalu hossza 9,7 cm 
(KOVÁCS 1984, 51.). A példány nem szerepel Langó Péter 2010-ben megjelent, 10–11. századi 
településeinken talált fémleleteket tartalmazó gyűjtésében: LANGÓ 2010, 263.  
541 KOVALOVSZKI 1996, 417. A tárgy közelebbi leletkörülményei ismeretlenek, a publikációban a 
feltáró mindössze a szalu lelőhelyét, illetve fényképét közli.  
542 MÜLLER 1975, 81–83, 86–87, 89. 
543 KOVÁCS 1981, 94–101; KOVÁCS 1984, 35–51. 
544 KOVÁCS 1984, 40–46. 
545 Csak a köpű hossza (4,5 cm) mérhető: KOVÁCS 1984, 28. 
546 RÉVÉSZ 1996, 17, 237. 
547 RÉVÉSZ 1996, 30, 321. 
548 M. NEPPER 2002, 75. (Ill. 53. tábla) 
549 M. NEPPER 2002, 94. (Ill. 91. tábla) 
550 DIENES 1957, 25; RÉVÉSZ 1996, 185; TÓTH 2014, 236–237. 
551 HÍDVÉGHI 1912, 320–322; RÉVÉSZ 1996, 185; S. PERÉMI 1998, 36; TÓTH 2014, 237 
552 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, lelőhelyünk közeléből egy további, publikálatlan, Árpád-kori 
településen talált, a feltáró által szalunak meghatározott tárgy is ismert. 2008-ban Nyíregyháza–
Pazonyi út-Aldi lelőhelyen Lukács József vezetett ásatást, melynek során egy Árpád-kori 
településrészletet tárt fel. A telepobjektumok között egy sekély gödörben egy vastárgydepót találtak, 
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származik. A tárgyak méreteihez képest a rozsrétszőlői szalu a maga 5,5 cm 

hosszával és 3 cm széles pengéjével kirívóan aprónak számít. A penge csorba, ami a 

tárgy intenzív használatára utal, ugyanakkor egykori hossza egyértelműen 

meghatározható. Kis mérete miatt nehéz választ adni egykori funkciójára,553 talán 

aprólékos famegmunkálási feladatok során alkalmazták.  

Révész László véleménye szerint a honfoglalás kori sírokban talált szaluk nem 

rituális, sokkal inkább valóban munkavégzéssel kapcsolatos szereppel bírtak. A 

velük együtt előkerült gazdag mellékletek azt mutatják, hogy tulajdonosaik a 

közösség megbecsült tagjai voltak, akik kézműves tevékenységet (is) végezhettek.554 

A kutatás jelenlegi állása alapján úgy tűnik, a késő Árpád-korban már felhagytak 

a szaluk használatával.555 Azonban néhány, formailag hozzájuk hasonló példány 

ismert a késő középkorból és a korai újkorból. Müller Róbert a Magyar Nemzeti 

Múzeum gyűjteményéből egy (valószínűleg Nagyszékelyről származó) kapát 

publikált, amelyet véleménye szerint fafaragásra használtak. A tárgyat a késő 

középkorra keltezi.556 Gere László egy általa szalukapaként (kapocska) definiált 

tárgyat publikált az ozorai vár egyik kora újkori árkából.557 Mindkét tárgyban közös, 

hogy pengéjük a nyél felé hajlik, illetve hosszúságuk meghaladja az avar és Árpád-

kori példányokét.558 

A rozsrétszőlő településen feltárt szalu tehát ebben a kontextusban nem bír 

keltezőértékkel, legalábbis e tárgytípus jelenlegi kutatás szerinti datálását nem 

                                                                                                                                                                     

melyben többek között egy 10,5 cm hosszú, 5 cm széles pengéjű vas szalu látott napvilágot. A depó és 
egy markáns pusztulási réteg megléte miatt a feltáró a település tatárjárás kori elhagyását 
valószínűsíti, amit az ott talált kerámiaanyag jellemzői ugyan nem zárnak ki, de – kimondottan 
szegényes mivoltukból adódóan – nem is támasztják alá. A szóban forgó szalu válla szokatlanul 
széles, köpüje nyitott, a tárgy összességében a késő avar kori szalukra emlékeztet. A Pazonyi úti depó 
keltezése és az Árpád-kori településsel való kapcsolata tisztázásra vár. Dokumentáció: JAM Adattár, 
2008.15.; 2009.167. Az anyag leltározatlan. Köszönöm Lukács Józsefnek, hogy az információ 
közléséhez hozzájárult.   
553 A szaluk famegmunkáló eszközként való értelmezése mellett a korábbi szakirodalomban a 
tárgytípust többek között kapaként, vésőként vagy ösztökeként tárgyalták. Ehhez ld. KOVÁCS 1984, 
35–38, a vonatkozó irodalommal. 
554 RÉVÉSZ 1996, 186. 
555 MÜLLER 1975, 83. Kiemeli, hogy a tatárjárás során, majd később, a török korban elpusztult 
településeken nem találkozunk szalukkal, így azokat késő középkorban valószínűleg már nem 
használhatták. Ugyanitt a szaluk közé sorol egy, Nováki Gyula által Kőszegfalváról publikált, 11–12. 
századra keltezett példányt. Az eredeti publikációból azonban egyértelműen kiderül, hogy a jelzett 
tárgy valójában kapa: NOVÁKI 1986, 47, 73: 6. tábla 9a–b.   
556 MÜLLER 1982, 356. 
557 GERE 2003, 50, 178. 
558 Nagyszékely: 14 cm (MÜLLER 1982, 356); Ozora: 13,2 cm (GERE 2003, 50, 178.). 
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pontosítja. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a kora középkori szaluk és kapák újbóli 

összegyűjtésének, illetve tipológiájuk további pontosításának szükséges mivoltára.559 

A 43. külső kemence előtérgödrének betöltésében egy 5 cm hosszú, köpűs, 

szakállas vas nyílhegyet találtak (204. tábla 2.). Mellette többek között 

fogaskerékmintával díszített kerámiatöredékek kerültek elő, ez alapján feltételezhető, 

hogy az objektum betöltődése legkorábban a 11. századra datálható. E tárgytípus 

meglehetősen ritkának számít a Kárpát-medencében. Egy párhuzama lelőhelyünk 

közeléből, Nyíregyháza–Oros, Megapark honfoglalás kori temetőjéből látott 

napvilágot.560 Gáll Erwin 2013-ban publikált egy szórvány, szakállas, köpűs 

nyílhegyet Magyarpécska–Nagysánc lelőhelyről.561  

A 104.01. gödörben egy 24 cm hosszú, letört hegyű, kovácsolt vas rövidkaszát 

találtak (204. tábla 4.). Lelőhelyünk közeléből, Kállósemjén–Két-Erdő-közti dűlő 

Árpád-kori településéről ismerünk hasonló példányt, melyet Bíró Annamária 

dolgozott fel.562 

 A rozsrétszőlői település fémtárgyai között található még 3 nyéltüskés vaskés, 

melyek közül az egyik szórvány, a másik kettő a 24. és a 76. házakból került elő 

(205. tábla 3–4.). A tárgyak hossza átlagosan 10 cm, a pengék legnagyobb szélessége 

0,8–1,3 cm. A 24. házban talált kés középső, a 76. objektumból előkerült példány 

felső nyélállású, mindkét tárgy egyenes hátú. 

A fennmaradó vastárgyak apró lemezek, valószínűleg vasalások töredékei (ld. 

például 205. tábla 1–2.). 

 

 

5.2.3. AZ M3 148B. LELŐHELY 10–12. SZÁZADI TELEPÜLÉSÉRŐL 

A rozsrétszőlői település belső kronológiájának meghatározását célszerű a 

legbiztosabb periódus felvázolásával kezdeni. Ezért először a 11–12. századi fázis 

körvonalazására teszek kísérletet, innen haladva a korábbi időszakok felé.  

A településen a leletanyag és a szuperpozíciók együttes vizsgálatával három 

többé-kevésbé körülhatárolható időrendi fázist tudtam meghatározni. Nem szeretném 

                                                           
559 Köszönöm szépen Wolf Mária szalukkal kapcsolatos hasznos tanácsait és szakirodalmi 
útbaigazítását! 
560 A nyílcsúcs publikálatlan. Köszönöm az ásatónak, Jakab Attilának, hogy az információt a 
rendelkezésemre bocsátotta! 
561 GÁLL 2013, 314., ill. 151. tábla, 20. 
562 BÍRÓ 2017, 22–23, 55.  
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azonban azt a benyomást kelteni, hogy abszolút kronológiai következtetések 

felvázolására törekszem – a leletanyag jellegéből adódóan ezt nem tudom megtenni. 

Az egzakt megfogalmazás a „korábbi” és „későbbi” időszakok megjelölése lenne, de 

támpontként nem hagyható el az évszázadok helyenkénti megjelölése.  

 

 

A késői fázis 

Meglátásom szerint a település „kora Árpád-kori” és legkésőbbi, már a 12. 

századra is keltezhető periódusa egymástól jól elkülöníthető, annak ellenére, hogy 

nagyon kevés az általam legfiatalabb horizontba tartozó objektumok aránya.  

Mint fentebb hosszasan kitértem rá, a település kerámiaanyagának összképe 

meglehetősen „archaikus” jelleget mutat. Az edények legnagyobb része díszített, e 

díszítéstípusok kimondottan változatosak. Külön kiemelendő, hogy az edények sűrű, 

vízszintes befésüléssel való ellátása még a csigavonalnál is gyakoribb, de igen 

előkelő helyen szerepelnek a hullám- és/vagy egyenes vonalkötegekkel díszített 

fazekak is. Az edények többé-kevésbé heterogén technológiai csoportokba oszthatók, 

de igazán finom, homogén anyagú, egyenletesen kiégetett példányok ritkán 

fordulnak elő. Formai változatosságról közöttük nemigen beszélhetünk. 

Elhanyagolható a jól profilált peremek száma is. A cserépbográcsok más edény- 

vagy díszítéstípusokkal való együttes előfordulása nem mutat semmilyen 

következetességet, így véleményem szerint a szakirodalomból ismert korhatározó 

szerepük a jelen lelőhely anyaga alapján nem pontosítható.  

E jellegzetességekkel bíró kerámiaanyag domináns mivolta mellett könnyen 

észrevehető, hogy a lelőhely északi részén csoportosulva található néhány olyan 

objektum, melyek betöltése az előzőekhez képest némileg más jellegű kerámiát 

tartalmaz. A 38., 207–208., 213., 215–216., 325., 330., 331., 336., 340., 422., 423., 

447–448., 500., 501., 502., 531., 534., 538., 542–543. és 580. objektumokban563 

feltárt edények anyaga általában homogén, faluk vékony, jól kiégetett. Díszítésük 

sekélyen bekarcolt, szinte kizárólag csigavonal, de nem ritka az egyszeres 

hullámvonal és a fogaskerékdísz sem, valamint díszítetlen darabokkal is gyakran 

találkozunk. Színűk ugyan egyenetlen, de többnyire a szürke árnyalat dominál. 

Feltűnésük jelzi, hogy a település életének vége arra az időszakra esik, amikor már – 

                                                           
563 142. tábla 3–8; 178. tábla 1–4; 179. tábla; 191. tábla 1–4; 192. tábla; 193. tábla 6–10; 196. tábla 1–
4; 197–199. tábla; 200. tábla 2–3; 201. tábla 2–3; 202. tábla 1–2. 
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legalább részben – felhagytak az edények háziipari keretek közötti készítésével, és 

megkezdődött a kerámiaanyag (országszerte megfigyelhető) uniformizálódása. Erre 

utal az is, hogy ezekből az objektumokból a lelőhelyen megszokott 

„kerámiabőséggel” összehasonlítva kevés edénytöredék került el, ami talán azok 

jobb készítéstechnikájával is magyarázható: e fazekak a korábbiaknál hosszabb 

életűek lehettek. Palack, korsó, tál vagy fedő ugyanakkor sem ezen objektumokból, 

sem a település más részeiről nem ismert. Szintén hiányzik a lelőhelyről a fehér 

kerámia.  

Mindezeket együttvéve úgy vélem, hogy a lelőhely északi részén négy helyen 

csoportosuló objektumok a település legfiatalabb fázisát képviselik, amelyet a 11. 

század végére – 12. századra keltezek. Véleményemet alátámasztja, hogy a Lukács 

József által feltárt Nyíregyháza–Pazonyi út, Tesco és Aldi, illetve a Bíró Annamária 

által feldolgozott kállósemjéni, részben a 12. századra datált települések 

kerámiaanyaga a rozsrétszőlői település általam legfiatalabbnak meghatározott 

fázisával mutat rokonságot.564 

 

A középső fázis 

A lelőhely használatának középső fázisát a 11. századi leletanyag meghatározó 

mivolta jelzi. Vizsgálata során néhány szerencsés szuperpozícióra és a 

fogaskerékmintás kerámia meglétére támaszkodtam. (A korongolt bográcsok 

településen belüli elterjedését szintén rögzítettem, de a datálás meghatározása során e 

tárgytípus jelenlétére nem támaszkodtam.)  

Mielőtt azonban automatikusan bizalmat szavaztam volna a fogaskerékminta 

keltezőértékének, megvizsgáltam azokat a szuperpozíciókat, amelyekben „rádlis” 

objektumok vesznek részt. Sajnos a viszonylag nagy objektumsűrűség ellenére kevés 

értékelhető esetet találtam (irreleváns voltuk miatt nem számoltam azokat a 

helyzeteket, ahol a fogaskerékmintás telepjelenségek avar kori objektumokat 

rétegeznek felül).  

Ezek a következők (a rádlidíszes kerámiát tartalmazó objektumot sorolom az 

első helyre): 

• 29., 38. és 72. gödrök: Az egymásba ásott objektumok viszonya nem 

tisztázható (39. tábla). Közülük egyedül a 29. gödörben találtak 

                                                           
564 LUKÁCS 2007; BÍRÓ 2017. A leletanyag nagy része mindegyik esetben publikálatlan, de 
személyes megtekintésükre lehetőségem nyílt. 
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fogaskerékdíszes kerámiát.  

• 33. gödör és 228. külső kemence: A 33. gödröt ráásták a 228. külső 

kemencére (89. tábla), az előbbiben „rádlis” edénytöredékeket tártak fel. 

• 76. ház, 74. árok és 75. ház: A 76. ház vágja a 74. árkot, amely vágja a 

75. házat, tehát a 76. ház a legfiatalabb (7. tábla 6., 8. tábla 1–2., 52–53. 

tábla). Benne (e 3 objektum közül egyedüliként) fogaskerékmintás 

anyag. 

• 205. és 204. kemencebokrok: Egymásba ásott objektumok, 

periodizációjuk nem tisztázható, a 205. kemencebokorban „rádli”. 

• 188. és 189. kemencebokrok: Egymásba ásott objektumok, a periodizáció 

nem tisztázható, bennük fogaskerékmintás anyag (81. tábla). 

• 332. külső kemence és 327.ház: A 332. külső kemencét ráásták a 327. 

házra (17. tábla 5–6., 106. tábla). Előbbiben fogaskerékmintás kerámia.  

• 104. és 105. ház: A 104. ház vágja a 105. házat (9. tábla 1–2., 62. tábla), 

előbbiben „rádlis” edény.  

• 43. és 44. kemencebokrok, 262. árok és 288. árok, 291. ház: A 

fogaskerékmintás kerámiát tartalmazó 43. és 44. kemencebokrok, illetve 

a 288. árok és a 291. ház vágják a 262. árkot. Ezek közül egyedül a 288. 

árok nem tartalmaz fogaskerékmintás edényt, de ezt az objektumot az 

egyik végén ráásták a 262. árokra, a másik végét pedig a 291. ház vágja 

(12. tábla 4–6., 15. tábla 4–5., 42. tábla, 91–92. tábla, 99. tábla). Tehát a 

legidősebb és legfiatalabb objektum is tartalmaz „rádlit.”  

 

A kis esetszám ellenére is megállapítható, hogy a rádlidíszes kerámiát tartalmazó 

objektumok valóban a lelőhely egy fiatalabb horizontját jelölik. Egyetlen olyan 

helyzetet sem találtam, ahol „rádlis” telepjelenséget metszene egy másik objektum 

(!). Úgy vélem tehát, hogy e díszítésminta jelenléte valóban mérvadó lehet a lelőhely 

relatív kronológiájának meghatározása során. 

A fogaskerékminta a településen előforduló díszítéstípusok gyakorisági 

sorrendjében az 5. helyet foglalja el, 46 objektumban fordul elő. Rádlidíszes 

cserepeket tartalmazó objektumok a lelőhelyen többé-kevésbé mindenhol 

előfordulnak, tehát a dombhát egésze legkorábban a 11. században már lakott volt.  

A telepjelenségek elhelyezkedését alaposabban szemügyre véve települési 
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„foltok” is kirajzolódnak előttünk. Bizonyosan a 11. századra keltezhető 

objektumsűrűsödés mutatható ki a település legdélebbi részén (az avar kori 

objektumok csoportját felülrétegezve), majd egy nagyjából 60 m-es „rádlimentes” 

sáv után É felé egy újabb csoport található, a szintén Árpád-kori 262. árokra ásva és 

annak közvetlen környékén. Tőlük kb. 40 m-re északra, a korábbi két avar főcsatorna 

összefutásának területén, illetve ettől ÉK-re újabb két 11. századi lakóterület 

rekonstruálható. Végül a lelőhely ÉNy-i részén egy, a többitől jóval élesebben 

elkülönülő lakóterület is kirajzolódik.  

Összesen tehát öt darab 11. századra is keltezhető települési gócpontot sikerült 

regisztrálnom, melyek a dombhát teljes területén előfordulnak. Emellett feltételesen a 

11. század végére – 12. századra keltezem a négy, fentebb bemutatott, a lelőhely É-i, 

ÉNy-i részén található objektumcsoportot. A település legfiatalabb területe tehát a 

dombhát északi pontján található, és lelőhely legkésőbb a 12. század során Ny-i és 

K-i irányban is tovább terjeszkedett. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy hozzájuk 

hasonló kerámiát tartalmazó objektumok kerültek elő a szomszédos 214. és 215. 

lelőhelyeken. 

A lelőhely É-i területén megfigyelhető, hogy a középső és D-i részhez képest az 

objektumok ritkábban, „szellősebben” helyezkednek el. Figyelembe véve a bennük 

feltárt leletanyagot, valószínűsíthető, hogy ez a 11. század előtt ritkán lakott terület 

volt. Az Árpád-kori lelőhely legkorábbi fázisát tehát a dombhát alsó kétharmad 

részén kell keresnünk. 

 

A korai fázis 

Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy a fogaskerékmintát nem tartalmazó 

objektumokat automatikusan a 10–12. századi horizont idősebb szakaszába osztom. 

Emellett figyelembe veszem azt a tényt, hogy a „rádlis” objektumok ugyan 

felülrétegeznek korábbi telepjelenségeket, de azok nem feltétlenül keltezendőek a 10. 

századra. Mindezeket szem előtt tartva és a szuperpozíciókkal, valamint az 

objektumok helyenként megfigyelhető sűrűsödésével összevetve határoztam meg 

néhány olyan objektumcsoportot, melyek a település idősebb fázisát jelezhetik. (Ha 

abszolút koronológiára szeretnénk lefordítani: nincs kizárva a – legalább részben – 

10. századra keltezésük lehetősége.) Ezek a következők (D-ről É felé haladva):  

• A lelőhely D-i részén a 79., 55–58., 108., 114–117., 268–274. 

objektumok környéke, az avar kori árokrendszer D-i csomóponját 
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részben felülrétegezve.  

• A 262. árok (karám) és környéke. 

• A 160–161., illetve 326. és 337. objektumok és a tőlük közvetlenül D-re 

található 313. árok.  

• A 27. és 31/68. gödrök által lefedett terület: a lelőhely középső/Ny-i 

része. 

• A 184.–193.–200.–201. árkok: rendszerük talán karámot alkot, ezt 

támasztja alá, hogy körülöttük kevés objektum került elő. 

• A dombhát É-i részén fekvő néhány objektum (210., 220. és 470.), 

melyek talán egy csoportot alkotnak. 

 

Következtetések 

A feljebb felvázolt módszertani nehézségek ellenére is kirajzolódni látszik az 

Árpád-kori lakosság térhasználati stratégiájának néhány jellemzője. A dombhát a 10–

12. század folyamán ugyan folyamatosan lakott volt, de az itt élő népesség a területet 

„foltokban” telepítette be. Vélhetően egy időben több – talán 4–5 –, egymástól 

elkülönülő lakóterület funkcionált, melyek esetleg egy-egy család „portáját” jelezték, 

a települési egységek közötti szabad területen állattenyésztési vagy mezőgazdasági 

munka folyhatott. Rövidebb-hosszabb időközönként (ezek megállapítását a 

leletanyagból levonható következetések nem teszik lehetővé) a közösség tagjai – az 

objektumok gondos betemetése után – „továbbálltak” és egy közeli, aktuálisan 

szabad területen telepedtek le.  

Míg a 10–11. században elsősorban a domb alsó kétharmad részét használták, a 

11. század végén – 12. század elején a településterület a dombhát É-i részére 

húzódott, majd onnan K-i és Ny-i irányba terjeszkedett tovább. 

A feldolgozómunka során megpróbáltam meghatározni funkcionálisan 

elkülönülő települési egységeket is. A nagy objektumsűrűség és a kronológiai 

bizonytalanságok miatt csak kevés következtetést sikerült levonnom, elsősorban a 

földrajzi tényezők segítségével.  

Az egykori lakók házaikat – a huzatot elkerülendő – szemmel láthatóan a 

dombhát oldalába igyekeztek építeni, jól kivehető a lakóépületek ÉNy–DK-i irányú 

vonalba való rendeződése. A stratigráfiai adatok alapján ezek nyilván részben 

különböző időszakokban funkcionáltak, de a helyük kiválasztása konzekvensen a 
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domb lankásabb részein történt.  

A gödrök lelőhelyen belüli elhelyezkedése viszonylag egyenletes képet mutat. A 

külső kemencék viszont inkább a dombtetőn vagy annak közvetlen közelében, nem 

feltétlenül a házakhoz igazodva helyezkednek el. Semmi okunk azonban kétségbe 

vonni a házakkal való egyidejű használatukat, a bennük talált leletanyag jellegében 

nem különbözik a lakóépületekétől.  

Az egykori települési egységeket nem kerítették el egymástól árkokkal. A 

vizsgált korszakban ezek állattartáshoz kapcsolódhattak, illetve a 183. és 193. (a 

domb legmagasabb pontján található) félköríves árkok elhelyezkedése valószínűsíti, 

leletanyaguk pedig nem mond annak ellent, hogy egy-egy kemencebokrot – 188. és 

184. objektumok – karoltak át.  

 

∗ 

 

 

A rozsrétszőlői kora Árpád-kori település írott forrásokkal nem adatolható. A 

területre vonatkozóan a 15. század második feléből van először forrásunk. Egy 1471. 

május 5-i keltezéssel kiadott oklevél565 szerint Nyíregyháza határjárása során 

lelőhelyünk környezetében húzták meg a Nyíregyháza és Nagykálló közötti 

határvonalat.566 A szöveghely szerint: „Innen egy keveset haladva, úgy egy 

nyíllövésnyire a déli és a nyugati rész közt, a Rozsréte nevű rét mellett kelet felől két 

földhatárjelet emeltek, ezekből az egyik észak felől Nyíregyház birtokot, míg a másik 

dél felől Nagykálló birtokot választja el. Innen átkelve Rozsréte réten, emellett a rét 

mellett nyugat felől egy határjelet állítottak.”567 

A település 12. századi megszűnése után tehát a dombhátat a középkorban és az 

újkorban rétként használták. A 19. századi árvízszabályzó munkálatok során 

közvetlenül a terület Ny-i oldala mentén – ahol az 1. katonai felmérés tanúsága 
                                                           
565 Kurucz Katalin e határjárás földrajzi nevei alapján a területen egy Rozs nevű Árpád-kori falu 
meglétét feltételezi: KURUCZ 2003, 354. Ez az állítás véleményem szerint a szóban forgó oklevél 
alapján nem igazolható, illetve egyéb írott forrásokkal sem támasztható alá.  
566 BALOGH–ÉRSZEGI 2000, 124–130; NYÁRÁDY 1972, 78–79. A lelőhely közvetlen közeléből 
még Rozstelekről van korai adatunk, 1427-ből. A terra ekkor Kállóhoz tartozott és a Kállai család 
tulajdonát képezte (BALOGH–ÉRSZEGI 2000, 101–103).   
567 „Deinde ad eandem plagam tendentes in medio eiusdem prati Rosrethe unam metam terream 
erexissent. Abhinc per pratum Rosrethe pertranseundo penes idem pratum a parte occidentali unam 
metam posuissent.” BALOGH–ÉRSZEGI 2000, 127. Köszönettel tartozom Kovács Viktóriának a 
latin szöveg fordításáért.  



178 

 

szerint addig mocsár terült el – alakították ki a víztározó szerepét betöltő Szelkó-

tavat. A 20. században a területet szántóföldként használták, egészen 2005-ig, az M3-

as autópálya építéséig.  

 

 

5.3. AZ M3 148B. LELŐHELY ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

A fentiekben bemutattam a lelőhelyen feltárt 8–9. századi, majd 10–12(?). 

századi településrészletek objektumait és leletanyagát. Nem véletlenül különítettem 

el egymástól a két periódusra keltezhető telepek értékelését: a legfontosabb 

problémát, a település kontinuus voltának kérdéskörét nem tudtam megnyugtatóan 

tisztázni. E két időszak – ha úgy tetszik, két népesség – leletanyagát és 

területhasználatát összevetve ugyanis több különbséget találunk, mint hasonlóságot. 

A valószínűleg a 7. század vége óta a szomszéd dombon (214. lelőhely) lakó 

avar népesség a 148b. lelőhely területét használta ugyan: nem lakóterületnek, hanem 

állattartási vagy mezőgazdasági célból, erre utal a dombot behálózó, jól kiépített 

árok- vagy csatornarendszer. A helyzet valamikor a 8. század végén – 9. század 

elején megváltozott: az avar lakosság vagy annak egy része átköltözött a szóban 

forgó lelőhely területének déli részére. Vagy ekkor, vagy ezután nem sokkal, de még 

mindenképpen az avar korban betemették az árkokat: ez a metszetrajzok tanúsága 

alapján gyorsan és szervezetten történhetett. Az árokszakaszok aljának vastag 

beiszapolódása jelzi, hogy a betöltés előtti időszakban már nem tisztították az 

objektumokat: azok tehát valamiért elveszítették a funkciójukat, így 

„megszabadultak” tőlük.  

Az avar kori megtelepedés nyomait teljesen figyelmen kívül hagyta a 10–12. 

századi falu népessége: objektumai a korábbi jelenségeket sűrűn felülrétegzik.  

Révész László nemrégiben elkészült akadémiai doktori disszertációjában 

összegyűjtötte Nyíregyháza közvetlen környékének 10–11. századi temetőit. A 

környéken eddig feltárt 12 (esetleg 13) temető vizsgálata alapján úgy tűnik, a terület 

benépesítése a 10. század második felében indult meg, ugyanakkor a legtöbb temető 

használatával fel is hagytak a 11. század első harmadában. Lelőhelyünkhöz 

legközelebb a nyíregyháza–felsősimai temető található, melyet – a területen 

egyedüliként – csak az ezredforduló táján nyitották meg, és használata az egész 11. 
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század folyamán igazolható.568  

További adalékkal szolgálhat e kérdéskörhöz az M3 214. lelőhely avar 

temetőjének elemzése, amely a közép avar kor végén létesült és a benne napvilágra 

került liliomos és karéjos övveretek alapján egészen a késő avar kor végéig 

használták.569. A temető teljesen feltárt, ezért igen feltűnő, hogy viszonylag hosszú 

idejű használata ellenére mindössze 20 sírt tartalmaz.570 Ez vagy egy nagyon kis 

létszámú közösség lakhelyére utal, vagy feltételezhetjük, hogy az itt élő egyes 

családok külön-külön temetőket használtak, melyekbe huzamos ideig temetkeztek. A 

lelőhelyen az Árpád-korban élt népesség temetője/temetői sajnos nem ismert(ek). 

Ezt figyelembe vége településünkön az avar kori alaplakosság 10. századig való 

továbbélése nem igazolható.571 Ha megfordítjuk a kérdést, hasonló a helyzet az 

Árpád-kori telepobjektumokkal is: egy 10. századi horizont vagy az azon belüli 

periódusok egzakt körülhatárolása a lelőhelyen nem lehetséges, bár létezésére 

indirekt módon (stratigráfia, a kerámiaanyag jellege) következtethetünk. A település 

anyaga tehát nem alkalmas a környék temetői által kirajzolt kép további 

pontosítására. 

Az avar és Árpád-kori magyar népcsoport térhasználata eltér egymástól. Az 

objektumok „vándorlása” és a dombhát funkciójának folyamatos átalakulása azonban 

önmagában még nem zárja ki az avar lakosság továbbélésének lehetőségét, habár a 

stratigráfia nem is erősíti meg azt. Annál nagyobb különbségek mutatkoznak a két 

népesség leletanyagában, melyet elsősorban a kerámia képvisel. 

Anélkül, hogy a feljebb olvasható elemzés eredményeit részletesen 

megismételném, szeretnék megosztani néhány észrevételt, melyek közvetett módon 

eltérő hagyományokra, így talán eltérő népességre is utalnak. Tisztában vagyok vele, 

hogy feltevéseim helyességét megkérdőjelezik a két időszak leletanyagának 

                                                           
568 RÉVÉSZ 2018, o.n. Köszönöm Révész Lászlónak, hogy a kéziratot a rendelkezésemre bocsátotta!  
569 Az avar kori temetők jelenlegi keltezési gyakorlata szerint ez legkésőbb a 9. század elejét jelenti. E 
tárgytípusokhoz ld. SZALONTAI 1991; SZALONTAI 1995. 
570 Az M3 214. lelőhely sír- és telepanyagán egyaránt végeztek radiokarbon vizsgálatokat, melyek 
eredményei megerősítették a temető és település egykorú (8–9. századi) használatát. Az adatokért 
Bajkai Rozáliának tartozom köszönettel. 
571 Nyíregyháza környékéről több, legalább részben a késő avar korra datálható temető is ismert: 
Napkor, Tötti-dűlő, Célkitermelő; Napkor–Vásárosnaményi út (= Apagy–Meleg-hegy); Nyíregyháza–
Mandabokor (M3 23. lh.); Nyíregyháza–Oros, Nyulaska, Szék-dűlő (Keleti elkerülő, 36. lh.); 
Nyíregyháza–Sóstó, Múzeumfalu. Úgy tűnik tehát, hogy a térség az avar kor végén nem volt lakatlan. 
(A katalógust ld. az előző fejezetben.) Közülük jelenleg több lelőhely feldolgozás/publikálás alatt áll, 
így a jövőben a térség avar és Árpád-kori népességéről való ismereteink gyarapodása várható. 
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mennyiségi eloszlásában tapasztalható aránytalanságok, de véleményem szerint 

tendenciák így is felvázolhatók. 

Szembeötlő a különbség a lelőhely késő avar és kora Árpád-kori 

kerámianyagának minőségét illetően. Az avar kori masszív, tömörre égetett, vastag 

falú edényeket a korszaknak megfelelő fazekastechnikák használatát figyelembe 

véve nagyon jó minőségű munkának tartom. Az anyag többnyire finoman iszapolt, a 

felületkezelés gondos, egyenletes, a díszítés igényes. Ellentétben a település Árpád-

kori edényeivel, melyek technológiai szempontból széles minőségi palettát 

vonultatnak fel, de összességében avar kori társaiknál sokkal rosszabb nívót 

képviselnek. Az égetés minősége szemmel láthatóan romlott az előző korszakhoz 

képest, amit talán az edények korongolásához használt anyag durva mivolta, 

gondatlan kezelése okozott. Az edények felülete csak ritkán sima, eldolgozott. 

Díszítésük ugyan változatos, de kimondottan igénytelen kivitelezésű.  

Az edények űrtartalmát illetően kevés támponttal rendelkezünk, de 

megállapítható, hogy az avar kori fazekak átlagos peremátmérője a területen 

meghaladja a 10–12. századi edényekét. Ebből arra lehet következtetni, hogy a késő 

avar korban nagyobb űrtartalmű edényeket használtak a településen. Ráadásul 

nemcsak nagyobbakat, hanem kevesebbet is: míg az Árpád-kori objektumok 

betöltése gyakran „roskadozik” a benne található edénytöredékektől, a késő avar 

telepjelenségek csak mértékkel tartalmaznak kerámiát. A jobb minőségű és a 

nagyobb űrtartamú avar edényekből nyilván kevesebbre volt szükség, mint az Árpád-

kori háztartásokban használt rosszabb kivitelezésű, valamivel kisebb „kapacitású” 

fazekakból. Ennek fényében talán nem hiba kijelenteni, hogy lelőhelyünkön a 

fejlődés alacsonyabb foka, amit a kora Árpád-kor kerámiaművessége képvisel.572 

Véleményem szerint e különbségek eltérő életmódot, étkezési kultúrát jeleznek.  

A lelőhely relatív kronológiájának vizsgálata során tett megfigyeléseimet 

kontrollálhattam öt kiválasztott objektum C14-vizsgálatával, melyet 2016-ban dr. 

Molnár Mihály (Izotoptech Zrt., Debrecen) végzett el.573 Az analízisre adott mintákat 

                                                           
572 E helyen kiemelendő, hogy a két korszak kerámiaművességében tapasztalt eltérések nem 
tekinthetők egyedi jelenségnek. Mint arra legutóbb Merva Szabina rámutatott (MERVA 2016, 470.), a 
Kárpát-medence különböző területein egyaránt megfigyelhető egyfajta fazekastechnikai – általában 
pozitiv irányú – „ugrás” a késő avar és a kora Árpád-kori kerámiaanyag között. Ha ebből indulunk ki, 
feltételeznünk kell, hogy a fentebb bemutatott különbségek önmagukban nem zárják ki a rozsrétszőlői 
település kontinuus mivoltát. Mivel azonban lelőhelyünkön zárt objektumból e két horizont 
cserépanyaga sosem kerül elő együtt, jelen esetben nem feltételezek közöttük időbeli átfedést. 
573 MOLNÁR 2016. A vizsgálatot az OTKA NK 104533. számú projekt finanszírozta. 



181 

 

a betöltésben talált állatcsontok szolgáltatták. A vizsgálatok tárgyául választott 

objektumoknál fontosnak tartottam, hogy zárt objektumokról legyen szó, bennük 

viszonylag sok kerámia legyen, és azok tartalmazzanak kronológiailag érzékeny 

jegyeket (rádlidísz, bogrács, bordás/hengeres nyakú edény). Így esett a választásom 

egy avar kori (21.) és öt Árpád-kori (39., 55., 66. és 118.) objektumra. Ezek közül a 

39., 66. és 118. objektumoknál erősen valószínűsíthető azok 11. századi betöltődése, 

az 55. objektumnál nem zárható ki egy korábbi időpont sem.  

 

 

AMS 14 C 
mérés kód 

HEKAL 
minta kód 

Minta neve 

Konvencionális 
14C kód 

(év BP)(+/-1σ)σ)σ)σ)    

 

Kalibrált 
naptári kor 
(cal AD)(+/-

1σ)σ)σ)σ)    

 

DeA-8362 I/1280/3 
M3-148b., Nyíregyháza–

Rozsrétszőlő, 21. obj. 
1301+/- 18 660–770 

DeA-8363 I/1280/4 
M3-148b., Nyíregyháza–

Rozsrétszőlő, 39. obj. 
947+/- 18 1030–1150 

DeA-8364 I/1280/5 
M3-148b., Nyíregyháza–

Rozsrétszőlő, 55. obj. 
964+/- 19 1020–1150 

DeA-8365 I/1280/6 
M3-148b., Nyíregyháza–

Rozsrétszőlő, 66. obj. 
956+/- 18 1020–1150 

DeA-8366 I/1280/7 
M3-148b., Nyíregyháza–
Rozsrétszőlő, 118. obj. 

963+/- 18 1020–1150 

 

 

A vizsgálat eredményei (ld. a táblázatban)574 nem segítenek a település 

pontosabb keltezésében. Az avar kút 660–770 közé datálása az általam 

feltételezettnél valamivel korábbi időszakot mutat; az Árpád-kori házak, illetve az 

55. számú külső kemence egységes 1020/1030–1150 közé keltezése fiatalabb az 

elvártnál.575 Tekintve a radiokarbon kormeghatározás jelzett korszakra vonatkozó 

pontossági tapasztalatait, véleményem szerint annyi jelenthető ki, hogy azok az 

objektumok, amelyeket a késő avar korra kelteztem, valóban késő avar koriak, és 

amelyeket az Árpád-korra datáltam, valóban Árpád-koriak.  

Némileg értékesebb eredmények nyerhetők a lelőhely állatcsontanyagának 

vizsgálatából, melyet Daróczi-Szabó László és Daróczi-Szabó Márta végzett el 2016-
                                                           
574 MOLNÁR 2016, 1. alapján. 
575 A település kerámiaanyagának elsősorban 10–11. századi mivoltávak kapcsolatos érveimet ld. 
fentebb. 
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ban.576 A késő avar kori objektumokban talált csontanyag mennyisége az Árpád-

korinál lényegesen kevesebb ugyan, arányszámaik jelentős eltéréséből mégis fontos 

következtetések vonhatók le. 

 

A késő avar kori településen a következő állatok csontjai kerültek elő 

(százalékarányukat ld. a mellékelt diagramon):577 

1. sertés 
2. szarvasmarha 
3. házi kiskérődzők 
4. ló 
5. kutya 
6. lúd, tyúk 
7. szamár 

 

A korai Árpád-kori kép ezzel szemben a következő (az állatcsontok 

százalékarányát ld. a mellékelt diagramon):578 

1. szarvasmarha 
2. ló 
3. sertés 
4. házi kiskérődző 
5. kutya 
6. tyúk, lúd 
7. gímszarvas, őz, mezei nyúl, héja 

 

 

 

                                                           
576 DARÓCZI-SZABÓ–DARÓCZI-SZABÓ 2016. A vizsgálatot az OTKA NK 104533. számú 
projekt finanszírozta.  
577 DARÓCZI-SZABÓ–DARÓCZI-SZABÓ 2016, 17. alapján. 
578 DARÓCZI-SZABÓ–DARÓCZI-SZABÓ 2016, 17–18. alapján. 
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Az utóbbi lista egy nagyállattartó közösségre utal: a szarvasmarha- és lócsontok 

aránya a 10–12. századi településen összesen 73%. A késő avaroknál a sertés áll az 

első helyen, majd a szarvasmarha után a házi kiskérődzők következnek, melyek 

megelőzik a negyedik helyre visszaszorult lovakat. A közösség életében a rideg 

állattartás valószínűleg jóval kisebb szerepet játszott, mint a háztáji állatok nevelése. 

Vadászatra utaló nyomok emellett csak a kora Árpád-kori állatcsontanyagban vannak 

jelen.579 

A leletanyagon és a stratigráfián kívül tehát az archaeozoológiai adatok is 

amellett szólnak, hogy lelőhelyünkön a késő avar, illetve a korai Árpád-korban két 

különböző kultúrájú népesség élt. Arra, hogy e két horizont lakossága valamilyen 

formában érintkezhetett egymással, semmilyen régészeti módszerekkel vizsgálható 

tényező nem utal. 

 

 

                                                           
579 Hasonló adatok nyerhetők ki a 214. és 215. lelőhelyek állatcsontanyagának vizsgálatából is. 
(Köszönöm Bajkai Rozáliának, hogy a vizsgálati jegyzőkönyveket a rendelkezésemre bocsátotta.) 
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6. VÉGSZÓ 

 

A fentiekben igyekeztem összegzését adni mindannak, ami ma elmondható a 

Felső-Tisza-vidék kora középkori telepkutatásáról, kiegészítve ezt egy olyan, nagy 

alapterületen feltárt település közlésével, ahol késő avar és kora Árpád-kori 

objektumok együttesen kerültek napvilágra. Mivel a megfelelő helyeken már 

kitértem az egyes résztémák értékelésére, ebben a fejezetben elsősorban néhány 

tanulságról és a jövőbeli kutatási lehetőségekről szeretnék szót ejteni. 

A Felső-Tisza-vidék késő avar és kora Árpád-kori településkutatása sokáig 

elhanyagolt terület volt, de az utóbbi időben – a nagyberuházásoknak köszönhetően – 

országhatárokon innen és túl egyaránt dinamikus fejlődésnek indult. A téma 

kiforratlanságából adódóan messzemenő településtörténeti következtetések egyelőre 

nem vonhatóak le (gondolok itt a régió kora középkori etnikus viszonyaira és az 

alaplakosság kontinuitásának kérdésére), de optimizmusra ad okot, hogy a 

publikációkban ma már 71 magyarországi,580 47 kárpátaljai, 165 északnyugat-

romániai 7/8–9/10. századi, ill. korai szláv lelőhelyről olvashatunk. Ezek jó része 

megfelelő értékelés és anyagközlés híján ugyan csak csekély információértékkel bír, 

de számuk folyamatosan gyarapszik. Összefoglaló értékelésükre az utóbbi időben 

elsősorban Romániában történtek kísérletek, újabban a magyarországi kutatás is 

élénkülni látszik. Habár az egyes országok kutatói a régió leletanyagából – 

történelmi okokból – némileg egymástól eltérő következtetéseket igyekeznek 

kiolvasni, a települések (és temetők) szisztematikus publikálása véleményem szerint 

hamarosan lehetővé fogja tenni a régészeti leletanyag objektív szemléletét.  

Mit ad ehhez hozzá a rozsrétszőlői település? Azt hiszem, nem tévedek, ha azt 

állítom, hogy a Felső-Tisza-vidék területén osztozó négy ország közül ez a jelenlegi 

legnagyobb feldolgozott kora középkori telepanyag, amely ráadásul 

természettudományos módszerekkel is kutatott. Jelentősége elsősorban ebben áll. A 

lelőhely nagy alapterülete és sűrű objektumszáma ellenére viszont nem tudtam 

pontosítani a korszak telepkutatásában mára kialakult kronológiai kereteket. 

Rozsrétszőlőn az avar kori alaplakosság továbbélése régészeti és 

                                                           
580 A katalógusban szereplő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 64 késő avar kori lelőhelyhez hozzáadva 
Kisvárda–TV-torony/Aldi; Pácin–Szenna-domb; Karos–Tobolyka; Karos–Mókahomok; 
Zemplénagárd; Karcsa és Karos lelőhelyeket. 
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természettudományos módszerekkel sem igazolható. Úgy tűnik, a kisebb felületen 

feltárt kora középkori települések feldolgozásából nyerhető információk nem 

sokszorozódnak meg a kutatott négyzetméterek növekedésével – a beléjük fektetett 

munkával ellentétben.  

A feltárt települések sűrűsödése és azok alapterületének növekedése viszont új 

kutatási módszereket kíván meg. Tekintettel a telepanyagok feldolgozásának munka- 

és időigényes voltára a jövőben nemcsak a terepen, hanem a múzeumi feldolgozás 

során is a korábbiaknál fontosabb szerepet kell kapnia a csapatmunkának. Mivel 

nemcsak a temetők, hanem a települések értékelésénél is régiókban érdemes 

gondolkodni, szisztematikus projektekre lesz szükség, aminek természetesen súlyos 

anyagi vonzata van. Jelen esetben ráadásul határokon átnyúló együttműködésre van 

szükség, amiben a Jósa András Múzeum országos szinten jó példával jár elől.  

A természettudományos módszerek használatának előretörése folyamatos 

meglepetéseket tartogat. Jelen település értékeléséhez elsősorban az archeozoológiai 

elemzések eredményei szolgáltak fontos adalékkal. A radiokarbon 

kormeghatározással vizsgált minták adatbázisának növekedése idővel remélhetőleg a 

datálási lehetőségeink további pontosításához fog vezetni. Egyre elterjedtebbé vált a 

kerámiaanyag petrográfiai vizsgálata – jelen lelőhely esetében ez még elvégzésre vár 

–, ami az egykori fazekastechnika jobb megismerését segítheti elő, a kőzettani 

vizsgálatokból pedig szerencsés esetben akár egy-egy település távolsági 

kapcsolataira tudunk következtetni. Szintén bizakodásra ad okot, hogy mára a 

feltárásokon bevett szokássá vált a fémkereső detektorok alkalmazása.  

 

∗ 

 

Munkám nem záródik le e disszertáció befejezésével. A szomszédos 214. és 215. 

lelőhelyek telepjelenségeinek, illetve temetkezéseinek kiértékelése még folyamatban 

van, összefoglalásuk az általam felvázolt képet remélhetőleg pontosítani fogja. A 

végső cél e három lelőhely anyagának monografikus közreadása. 

Feldolgozásra vár még e település számtalan „társának” anyaga is. A kora 

középkori telepkerámia értékelését ugyan a regionalítás nehézkessé teszi, azonban 

épp az ebből fakadó variabilitásból következik, hogy érdemes és tanácsos feldolgozni 

a kisebb települések leletanyagát is – ugyanaz a kerámiaanyag ugyanis garantáltan 

nem jön velünk szembe kétszer. E mozaikkockák hosszú távon bármilyen képpé 
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összeállhatnak.  

Az avar- és honfoglalás kori temetők folyamatos közreadása pedig 

megteremtette az alapot ahhoz, hogy a következő évtizedekben megkezdődhessen a 

települések és temetők regionális szintű együttes értékelése. Ezt látom a kutatás 

legfontosabb, legtöbb új eredményt ígérő céljának.  
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II. kötet 
 

 

OBJEKTUMKATALÓGUS 
 

Nyíregyháza–Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő, M3/148b. lelőhely 
 
 

 
Az objektumok leírása az alábbi szisztémát követi: 
 

A. Az objektum megnevezése 
B. Datálás 
C. Leírás581 
D. Méretek582 
E. Leletanyag 
F. Leltári szám 

 
 
1. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Enyhén ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, a metszet K–i felében 

sárgásbarnával és világosbarnával tarkított. A gödör D–i felében, az oldalfal mellett nagy 
mennyiségű állatcsont (marha, kutya) került elő.  

D. Átm.: 154 cm, mélység: 48 cm.  
E. Állatcsont. 
F. – 

 
2. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Sekély, ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, alján koromcsík. 
D. Átm.: 140x142 cm, mélység: 14 cm. 
E. Állatcsont. 
F. –    

 
3. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Sekély, egyenes oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, alján néhány cm hosszú, 

vékony, vöröses, égett csíkkal. A gödör ÉK–i felének alján lókoponya.  
D. Átm.: 140x145 cm, mélység: 36 cm. 
E. Állatcsont. 
F. – 

 
4. objektum 

A. Gödör 

                                                           
581 A feltárt házak (illetve külső kemencék, kemencebokrok) tető- és esetleges oldalszerkezetére a 
legtöbb esetben nem lehet következtetni. Szintúgy ritkán sikerült padló nyomaira vagy bejáratra 
bukkanni. Amennyiben egy adott objektumban nem találtak bejáratra, padlóra, oszlopra, tetőre utaló 
nyomokat, azokat külön nem említem.  
582 A méretadatok a nyesett felszínen a folt jelentkezésétől értendők, amennyiben nem, ott külön 
jelzem. 
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B. kérdéses 
C. Objektum volta kérdéses, amennyiben objektum volt, egy gödör legalja lehetett. Alaprajza 

kerek, fala enyhén ívelt, alja vízszintes. Betöltése kb. 2 cm vastag barnás csík. Lelet nem volt 
benne.  

D. Átm.: 80x78 cm, mélység: 2 cm.   
E. – 
F. – 

 
6. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Sekély, ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése világosbarna.  
D. Átm.: 120x136 cm, mélység: 18 cm. 
E. – 
F. – 

 
7. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Enyhén ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése kevert, barna–szürke–sárga. É–i oldalán 

kis háromszög alaprajzú padka.   
D. Átm.: 160x190 cm, mélység: 58 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.67. 

 
8. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Lekerekedő végű, ívelt oldalú, vízszintes aljú árokrészlet, melynek vége a szelvényfal alá fut. 

Betöltése sötétbarna, egynemű. 
D.  Hossz: 2 m, szélesség: 50–320 cm, mélység: 18 cm. 
E. – 
F. –    

 
9. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Csaknem függőleges falú, enyhén homorú aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel. É–i fele a 34. árokkal egymásba vágódik, kronológiai viszonyuk tisztázatlan. 
D. Átm.: 106 cm, mélység: 31 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.69. 

 
10. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú, nagyjából téglalap alaprajzú ház. Betöltése sötétbarna, vörös szemcsékkel, 

helyenként koromfoltokkal. ÉK–i sarkában lekerekített sarkú gödör (10.02. obj.), ennek 
betöltése kevert sötétbarna, vörös paticsszemcsékkel.  

A ház DNy–i sarkában kétperiódusú kemencét bontottak ki. Tapasztása barna és sárga 
agyagból készült, belsejében beszakadt boltozat maradványait találták meg. Sütőfelülete 
viszonylag ép, alatta nem találtak cserepet.  

A házban néhol kissé keményebb volt a padlószint, de "igazi" padlóról nem 
beszélhetünk. Tartószerkezetre utaló cölöplyukat nem találtak. Bejáratot nem 
lehetett megfigyelni.  

A ház vágja a 37. számú, Ny–K–i irányú, illetve a 88. (=35.) számú, É–D–i irányú árkot. 
D. Ház: 340x300 cm, mélység: 50–55 cm. Gödör: 60x34 cm, mélység: 37 cm. Kemence átm.: 

93 cm. 
E. Vaspenge, kerámia, állatcsont, patics, kő, salak. 
F. 2009.70–71. 
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11. objektum 

A. Ciszterna 
B. késő avar kor 
C. É–i oldalán inkább négyzetes, a D–i oldalán ék alakúvá szűkülő alaprajzú gödör. Betöltése 

sárgával kevert világosbarna, a gödör felső részén pedig sötétbarna. Az objektum 
valószínűleg egy ciszterna gödre, mely eredetileg téglalap vagy ovális alaprajzú lehetett, 
rézsűs falakkal. Alja a belefutó árkok miatt kissé bizonytalan, víztározó funkcióját a 
beiszapolódás azonban kétségtelenül jelzi.  

Az objektumba K felől csatlakozik a 34. árok D–i csatornája, ÉK felől a 35. árok, Ny 
felől pedig a 37. árok. É–i irányból fut bele a 88. árok több, egymástól gerincekkel 
elválasztott csatornája, D felől pedig ugyanezen árok egy másik szakasza.  

D. Átm.: 340x130 cm, mélység: 166 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.72. 

 
11.01. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. A gödör a 11. objektum D–i részén, közvetlenül mellette helyezkedik el. Kerek alaprajzú, 

enyhén rézsűs falú, vízszintes aljú gödör. Betöltésében sárga és sötétbarna rétegek 
váltakoznak. A 11. és a 11.01. objektumok betöltésének felső része összeér, így azokat 
valószínűleg egyszerre töltötték fel. 

A gödröt vágja a 88.01. Ny–K–i irányú árok. 
D. Átm.: 140 cm, mélység: 110 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, kő (elveszett). 
F. – 

 
12. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Kissé ovális alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör, K–i oldalán kis padkával. 

Betöltése a K–i oldalán világosbarna, Ny–i oldalán pedig világosbarna 
vörös paticsszemcsékkel és sárga agyagtöredékekkel.  

D. Átm.: 160x112 cm, mélység: 28 cm.   
E. Kerámia (elveszett), kő. 
F. 2009.72. 

 
13. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kissé ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése 

világosbarna, helyenként szürkével és sárga szemcsével keverve.  
D. Átm.: 136x172 cm, mélység: 21 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.73.   

 
14. objektum 

A. Bizonytalan: gödör vagy ház 
B. 10–11. század 
C. Az objektum alaprajza leginkább egy 8–asra hasonlít, fala függőleges, alja vízszintes. 

Betöltése barnával erősen kevert világosbarna, vörös és fehér szemcsékkel. Az objektum 
funkciója bizonytalan: talán gödör vagy ház. Cölöplyukakat vagy tűzhelyre utaló nyomokat 
nem találtak benne.  

D. Átm.: 414x310 cm, a kiöblösödéseknél: 330 cm, mélység: 42 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, fenőkő, kő. 
F. 2009.74. 

 
15. objektum 

A. Gödör 
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B. kérdéses 
C. Kissé ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, 

sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 141x126 cm, mélység: 40 cm.  
E. – 
F. – 

 
16. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör alaprajza eredetileg kerek, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. 

Betöltése sárgával erősen kevert sötét– és világosbarna.  
D. Átm.: 124 cm, mélység: 30 cm.  
E. – 
F. – 

 
17. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A ház lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, DK–i sarkában kemencével (ez utóbbi a 17.01. 

számot kapta, a hamus gödör száma pedig 17.02.). A ház betöltése sötétbarna, kevés sárga 
szemcsével. Alja vízszintes, fala enyhén ívelt. A padló maradványait több helyütt sikerült 
megfogni. Találtak továbbá 9 apró, rendszertelenül elhelyezkedő karólyukat is, melyek 
méretüknél és elhelyezkedésüknél fogva nem hozhatók kapcsolatba az oldal- vagy 
tetőszerkezettel. Bejáratra utaló nyom nem került elő.  

A kemence sárgásbarna agyagból tapasztott, belül vörösre égett, ovális alaprajzú. 
Szájnyílása ÉNy felé nézett, mellette kis ovális hamus gödör. A sütőfelület kb. 2/3–a került 
elő épségben, alatta cserepek, melyek a középső részén koncentrálódtak.  

D. Ház: 414x336 cm, mélység: 26–30 cm. Kemence: belső átm.: 103x73 cm,  külső átm.: 
104x125 cm, a tapasztás vastagsága átlagosan 16 cm. Hamus gödör: 66x30 cm,  mélység: 30 
cm, a karólyukak átm. 10–15 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.75–79. 

 
18. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Ovális, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sárgával kevert 

világosbarna. Elképzelhető, hogy nem valódi objektum.  
D. Átm.: 127x106 cm, mélység: 46 cm. 
E. – 
F. – 

 
19. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerekded, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 116x130 cm, mélység: 46 cm.  
E. Kerámia. 
F. 2009.80. 

 
20. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából négyzet alaprajzú ház, DNy–i sarkában kemencével (ez utóbbi a 20.01. számot 

kapta). A ház betöltése hamus, sötétbarna és vörös szemcsékkel kevert. É–D–i 
középtengelyében a falak mellett egy–egy cölöplyuk (20.02–03.). Padlóra vagy bejáratra 
utaló nyom nem került elő.  

A kemence sárga agyagból épített, kör alaprajzú, felmenő falai nem maradtak meg. 
Szájnyílása K felé néz. A platni alatt nem voltak cserepek. 
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A ház ráépült a 23. árokra és a 110. számú késő avar kori házra.  
D. Ház: 358x345 cm, átlagos mélység: 8–10 cm. Kemence: átm. oldalfallal 145 cm, platni 112 

cm, a tapasztás vastagsága 10–12 cm. Cölöplyukak: 20.02.: felső átm.: 58 cm, aljánál 32 cm, 
mélysége a padlótól: 62 cm; 20.03.: felső átm.: 46 cm, aljánál 30 cm, mélysége a padlótól: 52 
cm. 

E. Kerámia, állatcsont, fenőkő. 
F. 2009.81–82.  

.  
21. objektum 

A. Kút 
B. késő avar kor 
C. A kút eredeti alaprajza lekerekített sarkú téglalap. Csaknem függőleges falú, vízszintes aljú. 

Betöltése szürkével és sárgával kevert sötétbarna. Kútbélésnek nem akadtak nyomára, 
leletanyaga szegényes.  

D. Átm.: 220x110 cm, mélység: 250 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő, salak. 
F. 2009.83. 

 
23. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Ny–K–i irányú árok. K–i oldala a szelvényfal alá fut, Ny–i vége tölcséresen kiszélesedve 

belefut a 119–es árokba. Fala rézsűs, közepén gerinc húzódik végig, amely egy keskenyebb, 
mélyebb É–i és egy szélesebb, sekélyebb D–i részre osztja az árkot. Betöltése sötétbarna, 
sárga szemcsékkel. (A különböző betöltésű szakaszok a 23.01–04. számot kapták.)  

Az árokba belefut a 87. árok és ráépült a 20. ház.  
D. Feltárt hossza: 33 m, átlagos szélessége: 175–185 cm. Szélessége a tölcsérnél: 5 m. Mélység: 

É–i árok: 50–60 cm, D–i árok: 60–90 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.84–85. 

 
24. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából négyzetes alaprajzú ház. Betöltése sötétbarna, koromszemcsével keverve. Bejárat, 

cölöphelyek vagy kemencére utaló nyomok nem kerültek elő.  
A ház középső részébe beleástak egy ívelt aljú gödröt (24.01. objektum), ennek betöltése 

szürke hamus. A ház ÉK–i sarkában még egy gödör került elő (24.02. objektum), melynek 
betöltése sötétbarna, paticsrögökkel keverve. Eredetileg kerek, enyhén méhkasos falú gödör 
lehetett, alja vízszintes.  

A házat ráásták a 36. és 88. árok egy részére, melynek egy szakasza megfigyelhető volt a 
ház padlószintjén is.  

D. Ház: 360x370 cm, átlagos mélység: 70 cm. 24.01. gödör: 145x196 cm, mélység: 36 cm. 
24.02. gödör: átm. 100 cm, mélység: 70 cm. 

E. Vaskés, kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.86–87. 

 
25. és 25.01. objektum 

A. Bizonytalan funkciójú objektumok 
B. 10–11. század 
C. Megmaradt részei alapján a 25. objektum talán lekerekített sarkú téglalap alaprajzú lehetett. 

Betöltése szürkésbarna, sárga és vörös szemcsékkel, tetején omladékréteg. É–i részében egy 
másik objektum került elő, ez a 25.01. számot kapta. Vágja a 25. és az alatta lévő 150. 
objektumot is. Alaprajza bizonytalan, alja vízszintes, fala enyhén ívelt.   

Mindkét objektumot ráásták a 88. és 36. árkokra.  
D. 25. objektum: 290x110 cm, mélység: 20 cm. 25.01. objektum: 260x110 cm, mélység: 48 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.88–90. 

 
26. objektum 
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A. Kút 
B. késő avar kor vagy 10–11. század 
C. Alaprajza ovális, benne félkörben padka, mely egy lekerekített sarkú téglalap alaprajzú 

gödröt határol. A gödör felső harmadában kiszélesedik. Betöltése szürkésfekete, sárga 
homokszemcsékkel keverve. Alját a feltörő víz miatt nem sikerült kibontani.  

D. Átm.: 270x200 cm, a belső gödöré: 140x110 cm,  mélység: 135 cm.  
E. Vastárgy, kerámia, állatcsont, patics, faszén. 
F. 2009.91–92. 

 
27. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Az objektumcsoport három külső kemencéből áll, melyek 27.01–03. számokat kapták. A 

kemencék időrendje a metszetfalak alapján valószínűsíthető. Legidősebb a 03. kemence, ezt 
vágja a 02., míg a legfiatalabb a 01., amely részben vágja a 03. hamus gödrét. 

A 27.01. objektum nagyméretű, kerek kemence, szája Ny felé néz. Két platnija van. A 
második alját tapasztásdarabokkal rakták ki, amelyek valószínűleg az első kemencéből 
származnak. Az első kemence platnija csak részben maradt meg. Betöltése sötétbarna, 
hamus.  

A 27.02. számú kemencének összesen 3 platnija volt. Mindhármat vágta a 70. árok. Az 
első platni alatt vastag, vörös réteg, különösen sok tapasztásdarabbal. A kemence szája D felé 
néz. Betöltése sötétbarna, hamus. 

A 27.03. kemence a 27.01. előterében került elő, a járószinten. Eredetileg kerek alaprajzú 
lehetett, de csak maradványai kerültek elő.  

D. 27.01. kemenceplatni átm.: 140 cm; 27.02. kemence platnija 145x135 cm; 27.03. 
kemenceplatni átm.: kb. 140 cm.  

E. Kerámia, tapasztás, kő. 
F. 2009.93. 

 
28. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Függőleges falú, vízszintes aljú, ovális alaprajzú gödör. Betöltése sötétbarna.  
D. Átm.: 200x180 cm, mélység: 18 cm.   
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
29. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, lejtős falú gödör, alján két kisebb bemélyedés (gödör?) volt, melyeket a 

sárga altalaj gerince választott el egymástól. Betöltése sötétbarna, sok hamuval és korommal 
keverve.  

A gödör vágja a 259. bronzkori árkot, kapcsolata a 72. és a 38. objektumokkal nem 
egyértelmű. (Valószínűleg önálló objektum, a másik kettővel csak érintkezik.)  

D. Átm.: 490x146 cm, mélység: 120 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.94. 

 
30. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése barnásszürke.  
D. Átm.: 170x190 cm, mélység: 40 cm.  
E. Kerámia. 
F. 2009.95. 

 
31. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
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C. A 31. objektum három nagyméretű külső kemence (31.01–03.) amorf „L” alaprajzú 
munkagödre, sötétbarna, kormos és sárga szemcsés betöltéssel. A kemencék a gödör K–i 
oldalán helyezkedtek el.  

A 31.01. számú kemence szájnyílása Ny felé nézett, oldala sárga agyaggal volt tapasztva. 
A tapasztás egy része ráhúzódik a csak részben megmaradt 31.03. kemencére. Platnija jó 
állapotú, alatta nem találtak cserepeket. 

A 31.02. kemence szájnyílása D felé nézett. Platnija jó állapotú, kétrétegű volt, közöttük 
csak agyagtapasztást találtak. A kemence előterében letapasztott kemény padlóréteg, fölötte 
koromcsík. A 31.01. és 02. kemencét valószínűleg nem egyidejűleg használták. 

A 31.03. kemence korábbi, mint a 02., platnijából mindösszesen egy 40x40 cm–es rész 
maradt meg.  

D. Munkagödör átm.: 390x310 cm, mélység: 30–35 cm. 31.01. kemence platnija: 124x130 cm. 
31.02. kemence platnija: 150x140 cm. 

E. Kerámia. 
F. 2009.96. 

 
32. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Négy kemencéből álló objektum, a kemencéket valószínűleg nem egyidejűleg használták. A 

munkagödör (32. obj.) nagyméretű, kerekded alaprajzú objektum, betöltése sötétbarna, 
kormos. K–i és Ny–i oldalán 1–1 kemencét találtak, az É–i oldalán pedig kettőt. A kemencék 
felmenő falai nem maradtak meg, a platnik is igen rossz megtartásúak voltak. Vélhető 
időrendjük a fiatalabbtól az idősebb felé haladva: 32.02.–03.–04.–01.   

A 32.01. kemencét jórészt megsemmisítette a 02. kemence gödre, így betöltése illetve 
pontosabb szerkezete nem volt megfigyelhető.  

A 32.02. kemence alaprajza ovális, szája D felé nyílik. Munkagödrének alját agyaggal 
tapasztották ki, ez vágja a 32.01. kemencét és annak munkagödrét. A 32.02. kemence 
betöltése sötétbarna, vörös szemcsékkel, munkagödre paticsos, hamus.  

A 32.03. kemence ovális, szájnyílása D felé nézett, agyaggal tapasztották ki. 
Munkagödrének betöltése hamus, paticcsal kevert, alján keményre égett padlószint. Vágja a 
32.04. kemence munkagödrét.  

A 32.04. kemence ovális alaprajzú, szájnyílása Ny felé nézett. Munkagödréből csak kis 
rész maradt meg, mivel vágta azt a 03. munkagödre. Megmaradt betöltése erősen kormos, 
paticsos.   

D. Munkagödör: 310x240 cm, mélység: 20–25 cm. 32.01. kemence átm.: kb. 120 cm. 32.02. 
kemence átm.: 180x150 cm. 32.03. kemence átm.: 165x140 cm. 32.04. kemence átm.: 
120x150 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.97–98. 

 
33. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, szabályos gödör, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. É–i feléhez a 

228.01., K–i feléhez a 252. objektum csatlakozik. Kronológiai viszonyuk nem volt 
megfigyelhető.    

D. Átm.: kb. 160 cm, mélység: 20–30 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.99–101. 

 
34. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Hosszú, rézsűs falú, D–i oldalán lemélyülő, sötétbarna betöltésű árok. Iránya Ny–K, Ny–i 

vége belefut a 11. objektumba (ciszterna), beletorkollik továbbá a 35. árok. Középső 
részében keskeny világosbarna, sárga és szürkésbarna rétegek, ezek megléte arra utal, hogy 
az árkot megújították. K felé kifut a szelvényből.  

D. Hossz: kb. 70 m, szélesség: 160–400 cm, belső árok szélessége: 50–60 cm, mélysége 
átlagosan 48 cm. 



221 

 

E. Kerámia. 
F. 2009.102. 

 
35. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Nagyjából É–D–i irányú, rézsűs falú, vízszintes aljú, sötétbarna betöltésű árok. Belefut a 34. 

árokba és ez által a 11. objektumba. A metszet alapján az árkot megújították.  
D. Feltárt hossz: 2x7 m (tényleges hossza minimum 60–70 m), szélesség: 70–200 cm, mélység: 

50–150 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.103. 

 
36. objektum 

A. Árok  
B. késő avar kor 
C. Rézsűs falú, vízszintes aljú, nagyjából É–D–i irányú árok. Betöltése sötétbarna, egynemű. Az 

árok É felé fokozatosan sekélyedik, majd eltűnik, D–i része pedig kifut a szelvényből.  
Az árkot ráásták a 36.01. objektumra, valamint beleásták a 24., 25., 25.01. és a 150. 

objektumokat. 
D. Hossz: 13 m, szélesség: 80 cm, mélység: 30–35 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.104. 

 
36.01. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. A 36.01. gödörre ráásták a 36. objektumot, így eredeti formája nem állapítható meg. 

Alaprajza kerek vagy kissé ovális lehetett, betöltése vörösesbarna, paticsos.  
D. ismeretlen 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.105. 

 
37. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Nagyjából Ny–K–i irányú árok, betöltése világosbarna. K–i vége belefut a szelvényfalba, 

Ny–i vége beköt a 88. árokba, és ez által közvetve a 11. ciszternába. Bontása során kiderült, 
hogy ráásták a 10., 74. és 76. objektumokat.  

D. Feltárt hossz: 26 m, szélesség: 100–110 cm, mélység: 50–55 cm. 
E. Kő. 
F. 2009.105. 

 
38. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Az objektum több egymásba ásott kemencéből és munkagödörből áll. A 38. számú 

munkagödröt négy kemence határolja. Az ÉNy–i kemence a 38.01., az É–i a 38.02., a DK–i a 
38.03. számot kapta. Ide tartozik továbbá a 72. kemence is.  

A 38.01. számú kemence betöltése sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel. Platniját a 
munkagép megsemmisítette. Alját állatcsontokkal rakták ki, szájnyílása D felé nyílott.  

A 38.02. kemence kerekded alaprajzú, jó állapotban lévő platnival. Szája DNy felé 
nyílott. Munkagödre vágja a 38.03. kemencét, ezt a munkagödröt pedig a 38. objektum vágja.  

A 38.03. kemence eredetileg kerek lehetett, Ny–i részét elvágta a 38.02. munkagödre. A 
kemencének két platnija volt, a felső csak hiányosan maradt meg. Az alsó alatt állatcsontok, 
kerámia. Munkagödre nem volt rekonstruálható. 

A 72. kemence alaprajza kissé ovális, platnija hiányosan maradt meg, alatta állatcsontok 
és kerámia. Munkagödrét ráásták a 38. objektumra. Érintkezik továbbá a 29. objektummal, de 
kronológiai kapcsolatuk nem állapítható meg. 

A metszetek alapján feltételezhető, hogy a 38. objektum eredetileg ház volt, s a 



222 

 

későbbiekben építették hozzá a többi kemencét. Téglalap alaprajzú, vízszintes aljú objektum 
lehetett. A házban cölöplyukakat, tűzhelyet nem találtak.     

D. 38. munkagödör=ház: kb. 380x350 cm, mélység: 34 cm. 38.01. kemence: 90x100 cm. 38.02. 
kemence: 155x154 cm. 38.03. kemence: 130x130 cm. 72. kemence: 120x130 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.106–108. 

 
39. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. DNy–i 

sarkában sárga agyaggal tapasztott, belül vörösre égett kemence maradványai (39.01. 
objektum). Padlót, cölöplyukat vagy bejáratra utaló nyomokat nem találtak, mindössze 3 
karólyukat, továbbá egy kis „ülőgödröt” (39.02. objektum). 

A 39.01. kemence betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. A kemencét a padlószinttől 5–
6 cm magasságban meghagyott altalajra építették. A bontás során kiderült, hogy 
megújították. Eredeti szájnyílása É felé nézett, ezt agyaggal "befalazták", majd a K–i oldalon 
új nyílást nyitottak. Kerámia nem volt a sütőfelület alatt.  

D. Ház: 355x265 cm, átlagos mélysége: 25 cm, tájolása É–D. Kemence átm.: tapasztással 104 
cm, platnié 80 cm. „Ülőgödör”: 46x33 cm, mélység: 33 cm.   

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.109. 

 
40. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú, nagyjából téglalap alaprajzú ház, É–D–i hossztengellyel. DNy–i sarkában 

kemence (40.01. objektum). Falai függőlegesek, alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga és 
vörös szemcsékkel. Cölöplyuk, padlómaradvány, bejáratra utaló nyom nem került elő.  

A 40.01. számú kemence a ház padlószintjére épült. Betöltésében vörösre égett rögök és 
sárga agyagtömbök voltak megfigyelhetők. A kemence K–i része hiányos, itt lehetett a 
szájnyílás. Sárga agyagból tapasztották, eredetileg kör alaprajzú lehetett. Platnija viszonylag 
ép, alatta cserepek.   

D. Ház: 335x225 cm, mélység: 20–25 cm. Kemence: 120x90 cm, belső átm. 76x90 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.110–111. 
 

41. objektum 
A. Árok 
B. kérdéses 
C. Nagyjából É–D–i irányú, lekerekedő végű, enyhén ívelt falú, kissé homorú aljú árokszakasz, 

É–i vége felé kissé szűkül. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Hossz: 320 cm, szélesség: 80–90 cm, mélység: 26 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, patics (elveszett). 
F. – 

 
42. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Eredetileg kerek alaprajzú, középen enyhén homorú aljú gödör volt. Betöltése sötétbarna, 

sárga és világosbarna szemcsékkel.  
D. Átm.: 123 cm, mélység: 24 cm.  
E. – 
F. – 

 
43. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 43. objektum Ny–K–i irányú, szív alaprajzú munkagödör. Ny–i végében kemence 

maradványa (43.01. obj.). Úgy tűnik, a munkagödröt ráásták a 44. kemencebokorra. 
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Betöltése sötétszürke. A kemence szája előtt keményre letaposott réteg.  
A 43.01. kemence ovális, jó állapotú platnival rendelkezett. Szájnyílása K felé néz, két 

oldala agyaggal tapasztott. 
D. Munkagödör: 200x260 cm, mélység: 55 cm. Kemence: 160x120 cm. 
E. Vas nyílhegy, kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.112. 

 
44. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. A nagyjából ovális alaprajzú munkagödör bontása során 4 kemencét találtak, kettőt a D–i 

oldalán, valamint egyet a Ny–i és egyet az ÉK–i felén. A kemencék kronológiája 
bizonytalan, elképzelhető, hogy a 03. és 04. egy időben működött.  

A 44.01. számú kemencét részben ráásták a 44.02–re. Alaprajza ovális, szájnyílása ÉNy 
felé néz, szája környékét sárga agyaggal tapasztották ki. Platniját megújították, a 2. platni 
alatt tapasztásdarabokat és kerámiát találtak.   

A 44.02. kemence alaprajza kerekded, szája környékét sárga agyaggal  tapasztották ki, 
szájnyílása ÉNy felé néz. Fala érintkezik a 03–éval. Platnija alatt kerámia és állatcsont.  

A 44.03. kemence alaprajza kerekded, szája környékét sárga agyaggal tapasztották ki, 
szájnyílása K felé néz. Részben ráásták a 44. munkagödröt.  

A 44.04. kemence bolygatott: középső részét vágja a 262. árok. Alaprajza eredetileg 
ovális lehetett, szája DNy felé nyílhatott. Platnijából csak egy kis rész maradt meg.   

D. Munkagödör: 370x300 cm, mélység: 45–50 cm. 44.01. kemence: 170x170 cm. 44.02. 
kemence: 136x130 cm. 44.03. kemence: 100x120 cm. 44.04. kemence: 95x110 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, tapasztás. 
F. 2009.113–116. 

 
45. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú, nagyjából négyzetes alaprajzú objektum, É–D–i középtengelyében két 

cölöplyuk (45.02–03. objektumok). Bejáratra utaló nyomot nem találtak. Középső részén 
foltokban sárgásbarna letaposott padlónyomok.  

A ház DK–i sarkában sárga agyaggal tapasztott, belül vörösre átégett kemence 
maradványa (45.01. objektum). Alaprajza ovális, platnija ép, szája Ny felé nézett. Betöltése 
sárgásbarna, sárga és vörös szemcsékkel. 

D. Ház: 340x320 cm, mélység: 30–35 cm. Kemence: külső átm.: 112x110 cm, belső átm.: 96x82 
cm. Cölöplyukak: átm.: kb. 60 cm, mélység a padlótól 65–70 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.117. 

 
46. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Az objektum egy szív alakú munkagödröt (46. obj.) és egy kemencét (46.01. obj.) foglal 

magába. A kemence eredetileg kör alaprajzú lehetett, csak a fele maradt épségben. 
Szájnyílásának helye bizonytalan. Betöltése sötétbarna, vörös szemcsékkel. A munkagödör 
nyugati oldala a kisajátítatlan területbe nyúlt bele, ezért nem tárták fel. 

D. Munkagödör átm.: 210x140 cm. Kemence átm.: 128x82 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, tapasztás, kő. 
F. 2009.118–119. 

 
47. objektum 

A. Gödör? 
B. kérdéses 
C. Az objektum vagy a 89. árok betöltése, vagy önálló objektum, amelyet ráástak a 89. árokra. 

Eredetileg téglalap alaprajzú lehetett, fala és alja enyhén ívelt. Betöltése szürke, hamus, fehér 
szemcsékkel.  

D. Átm.: 180x86 cm, mélység: 25 cm.   
E. Kerámia (elveszett), patics (elveszett), kő. 
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F. 2009.121. 
 
48. és 48.01. objektum 

A. Árok (2 db) 
B. kérdéses 
C. A 48. számú, ÉK–DNy–i irányú árokrészletnek csak kis részletét bontották ki. Ez félköríves, 

alja DNy felé enyhén lejt. Belecsatlakozik a 63. árok, DNy–i vége pedig a 254. árokrészletbe 
fut, kronológiai kapcsolatuk azonban nem megállapítható. Betöltése sötétbarna, sárga 
szemcsékkel.  

A 48. ároktól D–re helyezkedik el a 48.01. árokrészlet. Fala rézsűs, alja DNy felé lejt. 
Betöltése szürkésbarna, világosbarna beiszapolódott csíkokkal és sárga szemcsékkel.  

D. 48. árok: hossz: 350 cm, mélység: 60 cm, szélesség: 66 cm. 48.01. árok: hossz: 280 cm, 
szélesség: 80 cm, mélység: 100 cm.  

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.122. 

 
50. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Határozott körvonalait csak az É–i részén és a K–i 

oldalán tudtunk megfigyelni. D–i részén a 63. árok, Ny–i részén a 158. és 254. árok vágja.  
D. Átm.: 3x3 m, mélység: 50 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.123–124.     

 
51. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Nagyjából É–D–i irányú, rézsűs oldalú, enyhén homorú aljú árok. A szelvényfalba benyúlik, 

annak irányába szélesedik. Az árokszakasz D–ről É–ra lejt, az 50. objektumba torkollik bele 
(a 158. árokkal egy helyen). Belefut a 254. objektumba is. Betöltése szürkésbarna, 
helyenként paticsszemcsékkel, középső részén világosbarna beiszapolódás. Vágja a 63. árkot.  

D. Feltárt hossz: 12 m, mélység: 35–40 cm, szélesség: 50–70 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.125. 

 
52. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Eredetileg négyzet vagy téglalap alaprajzú ház. A Ny–i oldala a szelvényfal alá nyúlik, 

tengelye É–D. A bejárat iránya DNy. Betöltése szürkésbarna, sárga szemcsékkel és 
koromcsíkokkal. A ház alján padlónyomokat figyeltek meg, cölöplyukat nem találtak. ÉK–i 
sarkában ovális alaprajzú, sárga agyagból tapasztott kemence került elő, melynek belseje 
vörösre égett. Szájnyílása és sütőfelülete is csak töredékesen maradt meg, a megmaradt 
részek alatt kerámia nem került elő. A kemencét közvetlenül a padlószintre építették.  

D. Ház méretei: átm.: 370x210+? cm, mélység: 20–30 cm. Kemence külső átm.: 82x96 cm, 
belső átm.: 65x70 cm, megmaradt szájnyílás: 42 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.126. 

 
53. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából Ny–K–i hossztengelyű, lekerekített sarkú, függőleges falú, vízszintes aljú ház. A 

D–i részén több rétegből álló, kemény padló került elő. K–i végében kemencét tártak fel, 
majd bontása során kiderült, hogy ez utóbbi egy önálló objektum – kemence és munkagödre 
–, amelyet részben ráástak az 53. házra. (A kemence a 158. számot kapta.) A házban több 
kisebb gödör és cölöplyuk került elő: 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06. Funkciójuk 
ismeretlen, a metszetfal alapján a házzal egykorú az 53.02. gödör. 

53.02. gödör: Ovális alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése: alsó 
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harmadában világosbarna kemény réteg, fölötte sötétbarna réteg sárga szemcsékkel.  
53.03. gödör: A ház D–i részében, a fal mellett került elő. Alaprajza ovális, fala 

csaknem függőleges, mélysége sekély. Betöltése sötétbarna, egynemű.  
53.04. gödör: A ház Ny–i felében került elő. Alaprajza ovális, alja felé fokozatosan 

szűkül, alja vízszintes. Betöltése a legalján szürke, felette sötétbarna.  
53.05. cölöplyuk: A ház K–i oldalfalának közepén, a fal mellett került elő. Alaprajza 

kerek, fala csaknem függőleges, mélysége viszonylag sekély.  
53.06. cölöplyuk: A ház Ny–i oldalfalának közepén, a fal mellett került elő. 

Alaprajza kerek, fala csaknem függőleges.  
D. A ház méretei: átm.: 410x330 cm, mélység: 55–60 cm. 53.02. gödör: átm. 86x59 cm, 

mélység: 20 cm. 53.03. gödör: átm.: 42x80 cm, mélység: 11 cm. 53.04. gödör: átm.: 120x 
50cm, mélység: 56 cm. 53.05. cölöplyuk: átm.: 24 cm, mélység: 36 cm. 53.06. cölöplyuk: 
átm.: 20 cm, mélység: 27 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, 1 db üveggyöngy (császárkori). 
F. 2009.127; 130–132. 

 
54. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Kerek alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése: alján vörös, égett réteg, 

felette sötétbarna, helyenként koromfoltos réteg. Ny–i végénél került elő a 89. árok, 
amelynek a nyesésben nem látszódott a foltja. A gödör foltja viszont jól elvált, ezért a gödör 
a későbbi. 

D. Átm.: 160 cm, mélység: 30 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.133.   

 
55. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Külső kemence, Ny–i végében szív alakú munkagödörrel (55.01.). Fala enyhén ívelt, alja Ny 

felé lejt. Betöltése sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel, illetve korommal. Ny–i végében 
az altalajból kialakított padkán kemence, amelynek csak az alját tapasztották ki. Felmenő fala 
csak 5–6 cm magasságban égett át. Boltozata nem maradt meg.  

D. Teljes hossz: 425 cm, szélesség 140 cm, szélesség a "nyaknál" kb. 80 cm. Kemence átm.: 130 
cm. Munkagödör (55.01.) hossz: 300 cm, mélység: 62 cm.   

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.135. 

 
56., 56.01. és 56.02. objektum 

A. Gödör, ház 
B. 10–11. század 
C. Az 56. objektum ovális alaprajzú, É–i felében összeszűkülő, lejtősen mélyülő gödör. 

Betöltése sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel. Alján koromcsík, D–i végének felső 
felében vörösre égett az oldalfala.  

Ny–i oldalán nagyméretű, téglalap alaprajzú házat (56.01. obj.) bontottak ki. Fala 
csaknem függőleges, alja vízszintes, kemence, cölöplyuk vagy bejáratra való nyom nem 
került elő. Betöltése sötétbarna, sárgával keverve. Az 56. és 56.01. objektumok időrendi 
kapcsolata nem tisztázható.  

Az 56. gödör K–i oldalán egy újabb objektumot (56.02. obj.) figyeltek meg, amely 
egy gödör maradványa, s ezt vágja az 56. objektum. Kerek alaprajzú, rézsűs falú, ívelt aljú 
gödör lehetett. K–i felében cölöplyuk került elő. Betöltése sötétbarna, sárgával keverve.  

D. 56. gödör méretei: átm.: 450x190 cm, mélység: 128 cm. 56.01. ház átm: 390x330 cm, 
mélység: 71 cm. 56.02. gödör átm.: 140 cm, mélység: 69 cm. Cölöplyuk átm.: 34 cm, 
mélység: 50 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, salak. 
F. 2009.136–137.  

 
57. objektum 

A. Gödör 
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B. 10–11. század? 
C. Kerek alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Belecsatlakozik az 58. 

objektumba. A nyesési szinten egy hanyatt fekvő teknős váza került elő. Betöltése 
világosbarna.  

D. Átm.: 122 cm, mélység: 33 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.139. 

 
59. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. A kemencebokor eredetileg D felé keskenyedő, ovális vagy háromszög alaprajzú volt. Északi 

részén 3, D–i felében 1 kemence foltja rajzolódik ki: 59.01., 59.02., 59.03., 59.04. A 
betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. Gödrét vágja a 87. árok, illetve a kemencebokrot 
ráásták a 119. árokra. További, a kemencékhez kapcsolódó munkagödrök: 59.05., 59.06., 
59.07. 

Az 59.01–02–03. kemencék egymáshoz meglehetősen hasonlók voltak. Nagyméretű, 
ovális alaprajzú kemencék, melyek foltja már a nyeséskor jól elvált. Szájnyílásuk környékén 
sárga agyaggal tapasztották ki őket. Tüzelőnyílásuk D, DK felé nyílt. Felmenő faluk nem 
maradt meg. Betöltésük sötétbarna, vörös rögökkel. Platnijuk ép volt. A sütőfelület alatt 
részben tapasztást, részben kerámiát találtak. A kemencék kronológiája bizonytalan, talán 
egyszerre működtek, bár a 02. és 03. egymáshoz való közelsége ezt nem valószínűsíti.    

Az 59.04. kemence az 59. objektum D–i részén került elő. Alja kerekded, platnija jó 
állapotú, amelyet nem újítottak meg. A kemencét a padlószintre építették, falát, melynek egy 
része megmaradt, sárga agyagból tapasztották. Szájnyílása Ny felé nézett. Kapcsolata a többi 
kemencével bizonytalan.    

D. Munkagödör átm.: 5x3 m, mélység: 30x35 cm. 59.01. kemence: átm.: 104x140 cm, mélység: 
15 cm, szájszélesség: 30 cm. 59.02. kemence: átm.: 130x196 cm, mélység: 6 cm, 
szájszélesség: 30 cm. 59.03. kemence: átm.: 140x120 cm, mélység: 19 cm, szájszélesség: 35 
cm. 59.04. kemence átm.: külső: 122x101 cm, belső: 83x87 cm, szájszélesség: 32 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.140–142. 

 
60. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú négyzet alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú ház. Betöltése 

vastag, több rétegű, sötétbarna és sárga. Kormos padlórétege a Ny–i részén hiányzik.  
A ház ÉK–i sarkában kemence: 60.01. objektum. Alaprajza kerek volt, szájnyílása D 

felé nézett.  A házba nyúló részét sárgásbarna agyaggal tapasztották ki, míg hátsó felét az 
altalajba vájták. Platnija ép, alatta cserepek voltak. A kemencét a padlószintre építették.  

A ház K–i részén került elő a 60.02. gödör. Alaprajza ovális, oldala enyhén ívelt, 
alja vízszintes. Betöltése sötétbarna.  

A ház Ny–i felében, a padló alól került elő a 60.03. gödör. Alaprajza lekerekített 
sarkú négyzet, rézsűs falú, vízszintes aljú. 

A 60.03. objektumtól Ny–ra, a ház fala mentén, annak középtengelyében került elő a 
60.04. cölöplyuk. Alaprajza kerek, fala csaknem függőleges. A 60.02. objektumtól K–re, a 
ház fala mellett, szemközt a 60.04. objektummal egy másik cölöplyuk került elő: 60.05. 
Alaprajza ennek is kerek, fala függőleges.  

D. Ház átm.: 320x320 cm, mélység: 40–45 cm. Kemence átm.: 80 cm, mélység: 44 cm. 60.02. 
gödör átm.: 97x68 cm, mélység: 12 cm. 60.03. gödör átm.: 80x53 cm, mélység: 28 cm. 
60.04. cölöplyuk: átm.: 25 cm, mélység: 57 cm. 60.05. cölöplyuk: átm.: 28 cm, mélység: 32 
cm.   

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.143–146. 

 
61. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör, amelyet részben ráástak a 
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60. házra. Betöltése sötétbarna, vörös rögökkel és sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 154x110 cm, mélység: 42 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.147. 

 
62. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Külső kemence (62.01.) és szív alakú munkagödre, Ny–K–i hossztengellyel. A munkagödör 

fala csaknem függőleges, alja vízszintes. Betöltése sötétbarna és világosbarna kemény réteg, 
a kemence előtt koromcsíkokkal. A kemence előtt a munkagödör falán helyenként 
tapasztásnyomokat figyeltek meg. A kemence ovális alaprajzú falát agyagtapasztás nélkül 
vájták az altalajba. Platnija nagyjából ép, alatta cserepek. A kemencét és munkagödrét 
ráásták a 63. árokra. 

D. Munkagödör átm.: 160x180 cm, mélység: 30 cm. Kemence átm.: 130x110 cm, mélység: 4 
cm. 

E. Kerámia, kő, vassalak. 
F. 2009.148–149. 

 
64. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Enyhén rézsűs falú, vízszintes aljú árok, amely belecsatlakozik a 119. árokba.   Betöltése 

sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Hossz: 13,20 m, szélesség: 60–70 cm, mélység: 15 cm. 
E. – 
F. –  

 
65. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek, enyhén lejtős falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, kevés sárga 

szemcsével.  
D. Átm.: 120 cm, mélység: 30 cm.     
E. Kerámia, állatcsont, kő.  
F. 2009.151. 

 
66. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Fala függőleges, alja a kissé egyenetlen. 

Hossztengelye É–D–i, betöltése sötétbarna, egynemű. DK–i sarkában kemence maradványa 
(66.01. objektum). D–i részén sötétbarna, keményre letapasztott padló. Elképzelhető, hogy a 
padló azért maradt meg jobban ezen a részen, mert itt volt a bejárat, erre utaló konkrét 
nyomot azonban nem találtak.  

A 66.01. kemencét részben a ház oldalfalába vájták. Alaprajza ovális. A kemencét 
megújították, a legelső szájnyílás ÉNy felé nézett, a második fázishoz tartozó szájnyílást 
viszont nem sikerült megtalálni. A második platni alatt egy cserépbogrács töredéke került elő. 

D. Ház: 295x202 cm, mélység: 10–14 cm. Kemence átm.: 94x144 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.152–155. 

 
67. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Az objektum valószínűleg ovális alaprajzú volt, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. É–i 

részét ráásták a 67.01. gödörre. Betöltése szürkésbarna, koromfoltokkal és vörös 
szemcsékkel. 

D. Átm.: 220x138 cm, mélység: 40 cm.    
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
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F. 2009.156. 
 

67.01. objektum 
A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Eredetileg kerek vagy ovális alaprajzú gödör lehetett. Fala ívelt, alja homorú. Ráásták a 67. 

számú gödröt.  
D. Átm.: 40x80 cm, mélység: 38 cm (a 67. objektum aljától).   
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.157. 

 
68. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 126x92 cm, mélység: 36 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.158.  

    
70. objektum 

A. Árok  
B. 10–11. század 
C. Ny–ról K–re tartó, fokozatosan sekélyedő és keskenyedő árokszakasz. Falai rézsűsek, alja 

vízszintes. Ny–i vége belefut a kisajátítatlan területbe. Vágja a 27.02. kemencét. Betöltése 
szürkésbarna.  

D. Hossz: 8 m, szélesség: 50 cm, mélység: 50 cm. 
E. – 
F. – 

 
72. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú külső kemence, munkagödre nehezen felismerhető. Tájolása valószínűleg 

K–Ny. (A munkagödör részben megsemmisült.) A munkagödör betöltése kormos, paticsos, 
felső részén sötétbarna és vörös szemcsékkel. Érintkezik a 29. objektummal, de kronológiai 
kapcsolatuk nem állapítható meg. A kemence munkagödrét ráásták a 38. objektumra. Platnija 
hiányosan maradt meg, alatta állatcsontok és kerámia.  

D. Kemence átm.: 120x130 cm, mélység: 10 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.160–162.    

 
74. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. É–D–i irányú, rézsűs falú, vízszintes aljú árok, amely É felé egyre sekélyebb, D–i vége pedig 

kifut a szelvényből. Betöltése sötétbarna. Az árok vágja a 37. és 75. objektumokat, azt pedig 
vágja a 76. ház. 

D. Hossz: 24 m, szélesség: 40–50 cm, mélység: 40–60 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.163–164. 

 
75. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, fala függőleges, alja vízszintes. Betöltése sárgával 

kevert sötétbarna. ÉNy–i sarkában kemence maradványa (75.01. objektum). A kemence 
belseje vörösre égett, a sütőfelület nyomait nem találták. Szája K felé nézett, alaprajza ovális. 
A házat vágja a 74. árok, ezért ÉNy–i és ÉK–i sarkai kissé bizonytalanok. Padlót, 
cölöplyukat, illetve a ház bejáratára utaló nyomot nem találtak.  

D. Ház: 326x360 cm, mélység: 25–30 cm. Kemence: 80x78 cm. 
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E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.165. 

 
76. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú négyzet alaprajzú ház, fala függőleges, alja vízszintes. Betöltése 

szürkésbarna, sárga és vörös szemcsékkel. DNy–i sarkában kemencét (76.01. objektum), 
alatta pedig egy gödröt találtak (76.02. objektum). A ház vágja a 74. és a 37. árkot is.  

A 76.01. kemencét sárga agyagból tapasztották, belseje vörösre égett, platnija ép. 
Közvetlenül a padlószintre építették, illetve D–i és Ny–i felét az oldalfalba vájták. Szája K 
felé nyílott. Metszete alapján a kemence oldalát szürkésbarna agyaggal megújították. A 
megújítás a sütőfelületre nem terjed ki, az egyrétegű. Alatta kerámia vagy állatcsont nem 
volt.   

A 76.02. számú gödör részben a kemence alatt volt, részben már a házon kívülre esett. 
Ráépítették a kemencét. Alaprajza kerek, fala enyhén ívelt, alja vízszintes. Betöltése 
sötétbarna, egynemű. A gödörben lókoponya és lócsontok kerültek elő, rendszer nélkül.  

D. Ház: 340x340 cm, mélység: 24–26 cm. Kemence: külső átm.: 140 cm, platni átm.: 84 cm. 
Gödör átm.: 106 cm, mélység a ház padlójától: 56 cm.  

E. Vaskés, kerámia, állatcsont. 
F. 2009.166–167. 

 
77. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Sötétbarna betöltésű, keskeny árok, melynek Ny–i vége belefut a szelvényfalba. Ny–K–i 

irányú, rézsűs falú, vízszintes aljú.  
D. Mérhető hossz: 284 cm, szélesség: 40–80 cm, mélység: 28 cm.  
E. – 
F. –  

 
78. és 78.01. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Ovális alaprajzú, enyhén ívelt oldalú, homorú aljú gödör. A gödröt ráásták egy másik 

objektumra (78.01. objektum: ház?), amelynek további bontása nem volt lehetséges. A 78.01. 
objektum alján kemény réteg (padló?) jelentkezett és egy kis mélyedést is kibontottak az 
alján (cölöplyuk?). Méretei ismeretlenek, betöltéséből kerámia és egy fél kőbalta került ki.    

D. Gödör átm.: 250x290 cm, mélység: 50 cm. 
E. Kerámia, kő, salak. 
F. 2009.168. 

 
79. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Fala függőleges, alja vízszintes. Betöltése 

sötétbarna, sárga szemcsékkel. Alján foltokban padlómaradványok. Cölöplyuk, 
tüzelőberendezés vagy bejáratra utaló nyom nem került elő.  

D. Átm.: 298x380 cm, mélység: 15–20 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.169.    

 
80. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, enyhén ívelt falú, homorú aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, sárga 

szemcsékkel. 
D. Átm.:140 cm, mélység: 40 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.170. 
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81. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, enyhén ívelt falú, homorú aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, sárga 

szemcsékkel. 
D. Átm.:123 cm, mélység: 26 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.171. 

 
82. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális, Ny–i részén elkeskenyedő alaprajzú objektum. Betöltése szürkésbarna, sárga 

szemcsékkel. K–i részén egy újabb gödröt (82.01.) bontottak ki, ennek alaprajza ovális, fala 
függőleges, alja vízszintes, lépcsősen szűkül. A két objektum egymáshoz való viszonya nem 
egyértelmű, valószínűleg egyszerre töltődtek be. 

D. 82. gödör átm.: 370x228 cm, mélység: 56 cm. 82.01. gödör átm.: 200x90 cm, mélység (a 
nyesési szinttől): 134 cm. 

E. Kerámia, salak, kő, patics, vaskés töredéke. 
F. 2009.172–173.    

 
83. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, enyhén ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, sárga 

szemcsékkel. Szélei bizonytalanok, bontása közben egy másik gödör (83.01.) került elő. 
Kapcsolatuk bizonytalan. 

D. 83. gödör átm.: 200 cm, mélység: 96 cm. 83.01. gödör átm.: 170 cm, mélység: 52 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, vascsat. 
F. 2009.174–175. 

 
84. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. A gödör alaprajza eredetileg kerek vagy ovális lehetett, fala ívelt, alja kissé homorú. 

Betöltése sötétbarna, egynemű. Csak 2/3–át lehetett kibontani, mivel a többi része a 
kisajátítatlan területbe nyúlik bele.  

D. Átm.: 190 cm, mélység: 50 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009. 176.; 178. 

 
85. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából ÉK–DNy–i irányú árok, melynek betöltése sötétbarna. DNy–i vége kissé 

bizonytalan. Bontása során kiderült, hogy az árokszakasz tulajdonképpen a 119. árok Ny–i 
fele, nem önálló objektum. 

D. Ld. 119. objektum. 
E. Kerámia. 
F. 2009.179.    

 
86., 86.01. és 86.02. objektum 

A. Ház, külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 86. objektum lekerekített sarkú négyzet alaprajzú ház. Cölöplyuk vagy bejáratra utaló 

nyom nem került elő. Kemencéje a DNy–i sarokban lehetett, amelyet azonban a 86.02. 
kemencével szétrombolták, tapasztásának egy darabját azonban meg tudták figyelni. A ház 
ÉK–i részét ráásták a 23. árokra.  

A ház DNy–i végében kemence (86.02.) került elő, melynek tapasztása helyenként a 
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86. ház betöltésén fekszik. Bejárata K felé nyílt, platnija jó megtartású, alatta kevés cserepet 
találtak. A kemence betöltése erősen hamus, szürke, helyenként koromcsíkokkal. Az 
objektum vágja a 86. ház kemencéjének platniját, illetve szív alakú, K felé keskenyedő 
munkagödör tartozik hozzá.  

A 86. ház É–i felében egy lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör került elő 
(86.03. objektum). A házzal való kapcsolatát nem lehet eldönteni, de a hamus és kormos 
réteg hiányzott a betöltéséből, így valószínűleg a házzal egykorú. Funkciója kérdéses. 

D. 86. ház átm.: 300x390 cm, mélység: 15–18 cm. 86.02. külső kemence: külső átm.: 128 cm, 
belső átm.: 108 cm, mélység: 18 cm, munkagödör átm.: 320x260 cm, mélység: 60 cm. 86.03. 
gödör átm.: 224x76 cm, mélység: 25 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, vas szalu. 
F. 2009.180–184. 

 
87. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor  
C. Nagyjából É–D–i irányú, rézsűs falú, enyhén homorú aljú árok. Betöltése egynemű 

szürkésbarna. Az árok belefut a 23. objektumba, s így közvetve a 119–be is. Iránya 
megegyezik a 64. objektuméval, talán annak a folytatása. (A két árok távolsága mintegy 4 
m.)  

D. Hossz: 13 m, szélesség: 50–100 cm, mélység: 20–50 cm. 
E. Kerámia, patics, salak. 
F. 2009.185–186. 

 
88. objektum 

A. Árok  
B. késő avar kor 
C. É–D–i irányú, rézsűs falú, enyhén ívelt aljú árok. Egy mélyebb Ny–i és két sekélyebb K–i 

részből áll. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel és beiszapolódás nyomaival. D–i vége 
kifut a szelvényből, É felé hosszan folytatódik, de nem tárták fel teljes egészében.  

Az árok belefut a 11. objektumba, párhuzamos a 35., 36. és 74. árkokkal, továbbá belefut 
a 37. árok. Ráásták a 10. és a 24. objektumokat.   

D. Hossz: kb. 150 m, szélesség: 200–400 cm, mélység: 50–110 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.187. 

 
88.01. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Rövid,  keskeny, csaknem függőleges falú árok. Merőleges az É–D–i irányú 88. objektumra 

és belefut a 11. ciszternába.  
D. Hossz: 190 cm, mélység: 29 cm, szélesség: 40–30 cm. 
E. – 
F. – 
 

89. objektum 
A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Az árok az 54. gödör bontása során került elő, valószínűleg a gödörnél korábbi. Fala rézsűs, 

alja vízszintes. ÉK–DNy–i irányú, DNy–i vége kifut a szelvényből. Betöltésének alján 
beiszapolódás nyomai, felette sötétbarna réteg, sárga szemcsékkel. É–i részén volt 
megfigyelhető a 47. objektum, amelyről nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy egy, az 
árokra ráásott objektumról, vagy pedig az árok betöltésének egy rétegéről van–e szó. ÉK–i 
vége némi emelkedés után váratlanul véget ér a 63. árok K–i falánál.  

D. Mérhető hossz: 14 m, szélesség: 80–90 cm, mélység: 40–80 cm. 
E. Kerámia (elveszett).  
F. –  
 

93. objektum 
A. Gödör 
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B. késő avar kor vagy 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, tölcséresen szélesedő falú, homorú aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, 

hamus. 
D. Átm.: 102 cm, mélység: 35 cm.    
E. Kerámia, állatcsont, kő (fenőkő). 
F. 2009.191. 
 

94. objektum 
A. Gödör 
B. késő avar kor? 
C. Kerek alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, hamus. 
D. Átm.: 115 cm, mélység: 52 cm.    
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.192. 
 

95. objektum 
A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Ny–i oldalán kis padka. Betöltése 

szürkésbarna, sárga szemcsékkel. 
D. Átm.: 145x112 cm, mélység: 22 cm.    
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.193. 

 
96. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Kerek alaprajzú, ívelt oldalú, homorú aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, vörös szemcsékkel. 
D. Átm.: 110 cm, mélység: 28 cm.    
E. Kerámia, patics, tapasztás (elveszett). 
F. – 
 

97. objektum 
A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. A 97. objektum több külső kemence és munkagödreik összessége, melyek körvonalait 

sokszor nehéz volt egymástól elhatárolni. Ráásták a 98. számú külső kemencét. Az 
objektumkomplexum D–i vége kinyúlik a szelvényből, É–i végében nagyméretű kemence 
(97.01. objektum), platnija alatt cserepet, kevés követ és állatcsontot találtak. A kemence D–i 
oldalánál újabb objektum került elő (136. objektum).  

A 97.01. kemence munkagödre a 97.03. számot kapta. Betöltése barnásszürke, kevés 
égett vörös szemcsével.  

A 98. kemence előtérgödre a 97.04. számot kapta. Betöltése sötétszürke humusz, 
vörös és fekete szemcsékkel.   

D. 97.01. kemence átm.: 115x130 cm. 97.03–04. munkagödrök átm.: 490x300 cm, mélység: 40–
50 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
F. 2009.195–196. 

 
98. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából téglalap alaprajzú munkagödör, kemencével. Betöltése fekete, sok égett 

szemcsével. Ráásták a 97. objektumra. A 98.02. kemence az objektum ÉK–i negyedében 
került elő. Fala 20–25 cm magasan megmaradt, platnija jól kiégetett, alatta állatcsontot és 
kevés kerámiát találtak. A kemence Ny–i oldalához csatlakozik a 97.04. gödör, valószínűleg 
a munkagödre. A kemencétől Ny–ra található egy gödör (98.03. objektum), amely befut a 
kemence Ny–i fala alá.  

D. 98.02. kemence átm.: 90x100 cm. 97.03–04. munkagödrök átm.: 490x300 cm, mélység: 40–
50 cm. 98.03. gödör átm: 60x30 cm. 
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E. Kerámia, állatcsont, patics, tapasztás. 
F. 2009.197–200. 
 

100. objektum 
A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, enyhén ívelt falú, vízszintes aljú gödör.  
D. Átm.: 136x70 cm, mélység: 14 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.201. 
 

101. objektum 
A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Az objektum metszete alapján valószínűleg két gödör együttese: 101. és 101.01. gödör. A 

101. gödör alaprajza kerek, fala ívelt, alja vízszintes, betöltése szürkésbarna. A 101.01. gödör 
alaprajza kerek, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. (Utóbbi gödörről nem lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy valóban objektum–e, illetve amennyiben igen, a két objektum 
egymással való viszonya nem tisztázható.) 

D. 101. gödör átm.: 90 cm, mélység: 45–50 cm. 101.01. gödör átm.: 90 cm, mélység: 20 cm. 
E. Kerámia (elveszett).  
F. – 

 
102. objektum (=634. objektum) 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából É–D–i hossztengelyű, DK–i sarkán kissé lecsapott sarkú téglalap alaprajzú ház. 

Fala csaknem függőleges, alja vízszintes. DNy–i sarkában kemence maradványa: 102.01. 
objektum. Betöltése hamus, kormos, sárga és vörös szemcsékkel. (A betöltésből arra lehet 
következtetni, hogy a ház leégett.) Alján kemény, szürkésbarna réteg, amely K–ről Ny felé 
lejt. A 102. ház DNy–i sarkában lévő kemence patkó alakú, sárga agyagból építették. 
Bejárata K felé nyílott. Platnija ép volt, alatta cserepeket találtak.  

D. Ház átm.: 440x350 cm, mélység: 25–30 cm. Kemence átm.: külső: 125x110 cm, belső: 
100x80 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vastárgy. 
F. 2009.202. 

 
104. objektum (=631. objektum) 

A. Ház, gödör, kemence 
B. 10–11. század  
C. Az objektum több, egymást felülrétegző objektumból áll. A 104. objektum szélei 

meglehetősen bizonytalanok, csak a D–i és Ny–i oldalát sikerült nyomon követni. Eredetileg 
talán egy négyzetes alaprajzú ház, esetleg külső kemence lehetett, amely vágja a 105. házat, 
illetve magát az objektumot is több másik objektum vágja. Betöltése világosbarna, sárga 
szemcsékkel.  

A 104. objektum bontása során került elő a 104.01. (=631.) gödör, amely vágja a 
104. objektumot. Betöltése sötétbarna, korommal és hamuval keverve. Alaprajza kerek, 
oldala méhkasos, alja vízszintes.  

A 104.02. gödör a 630. árok bontása során került elő. Az árok és a gödör nincsenek 
kapcsolatban egymással, a gödörre ráásták a 104. objektumot. Alaprajza ovális, fala csaknem 
függőleges, alja vízszintes.    

A 104.03. objektum a 104. objektum É–i részén előkerült rossz állapotú kemence. 
Valószínűleg a 104. objektumhoz tartozott, alaprajza eredetileg kerekded lehetett. A kemence 
még meglévő fél sütőfelületének felszedése során köveket, köztük egy őrlőkő töredékét 
találták.  

A 104. objektum DNy–i sarkában egy ovális alaprajzú, enyhén méhkasos falú, 
kiégett oldalú gödröt bontottak ki, amely a 104.05. számot kapta. Betöltése szürkésbarna, 
hamus. A gödör vágta a 104. objektumot.  

D. 104. obj. átm.: kb. 300x340 cm, mélység: 20–30 cm. 104.01. gödör átm.: 120 cm, mélység: 
77 cm. 104.02. gödör átm.: kb. 180x120 cm, mélység: 50 cm. 104.03. kemence átm.: kb. 110 
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cm. 104.05. gödör átm.: 80x84 cm, mélység: 82 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vassarló. 
F. 2009.203–208. 

 
105. objektum  

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyzetes alaprajzú ház, DK–i sarkában kemencével. Vágja a 104. objektum. A kemencét 

(105.01. objektum) sárga agyagból tapasztották. Szája ovális, alaprajza kerek, platnija ép 
volt, alatta cserepeket találtak. A ház ÉK–i részén kerek alaprajzú, függőleges falú gödör 
került elő (105.02. objektum). Kapcsolata a házzal kérdéses.  

D. Ház átm.: kb. 400x450 cm, mélység: 20–30 cm. 105.01. kemence átm.: kb. 90x100 cm. 
105.02. gödör átm.: 150x162 cm, mélység: 98 cm.  

E. Kerámia, kő. 
F. 2009.209–210. 

 
106. objektum  

A. Kemencebokor (ház?) 
B. 10–11. század, késő avar kor 
C. Nagyméretű, „hurka” alaprajzú munkagödör (esetleg ház?), hozzátartozó két kemencével 

(106.02. és a 106.03. számú tűzhelyek). Betöltése hamus, paticsos, égett réteg. DNy–i 
sarkában gödör (106.01.). Az objektumot nem bontották ki teljesen, valószínűleg késő avar 
kori, melyet az objektum építésével megbolygattak.    

D. Munkagödör/ház átm.: kb. 450x490 cm, mélység: 50–60 cm. 106.02. tűzhely átm.: 90x100 
cm. 106.01. gödör átm.: kb. 40 cm, mélység: 20 cm. 106.03. tűzhely átm.: kb. 90x50 cm 
(sérült).   

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.211–213. 

 
108. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, kerek alaprajzú, tölcséresen szűkülő oldalú gödör. Alaprajza nehezen 

rekonstruálható, az is elképzelhető, hogy talán két gödröt ástak egymásba. Betöltése 
szürkésbarna, sárga szemcsékkel.  

D. Átm.: 208 cm, mélység: 60 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.216. 

 
109. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Az objektum metszete alapján két egymásba ásott gödör együttese (109. és 109.01. 

objektumok, előbbit ásták rá az utóbbira). A 109. gödör alaprajza ovális, fala enyhén rézsűs, 
Ny felé mélyülő. Betöltése szürkésbarna, Ny–i részén sötétbarna. A 109.01. gödör alaprajza 
kerek, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú, betöltése világosbarna. 

D. 109. gödör átm.: 137x230 cm, mélység: 26 cm. 109.01. gödör átm.: 150 cm, mélység: 65 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.217. 

 
110. objektum 

A. Ház 
B. késő avar kor 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, hossztengelye É–D. Fala csaknem függőleges, 

padlószintje egyenetlen, letapasztott. Tüzelőberendezésre, cölöplyukra, bejáratra utaló 
nyomot nem lehetett megfigyelni, az objektum házként való értelmezése így bizonytalan. 
Ny–i oldalfalának középtengelyében ÉK–DNy–i irányú, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú 
mélyedés (110.01. objektum). 

D. Átm.: 260x330 cm, mélység: 60–70 cm. 110.01. objektum átm.: 66x34 cm, mélység: 10 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő, vassalak. 
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F. 2009.218–219. 
 
112. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Az objektum 3 különálló gödörből áll: 112., 112.01. és 154. objektumok. (A 112.01–ről 

elképzelhető, hogy nem objektum.) A 112. objektum eredetileg kör alaprajzú lehetett, fala K–
i oldalán erősen lejt, alja vízszintes. Betöltése barnával kevert sárga, korom– és 
hamufoltokkal. A 112.01. objektumot (amennyiben valódi objektumról van szó) ráásták a 
112. gödörre. Kör alaprajzú, enyhén ívelt falú, vízszintes aljú gödör, betöltése sötétbarna, 
sárga szemcsékkel.  

D. 112. gödör átm.: 210x200 cm, mélység: 92 cm. 112.01. gödör átm.: 104 cm, mélység: 16 cm.    
E. Kerámia, kő, patics. 
F. 2009.220. 

 
113. objektum 

A. Ház 
B. késő avar kor 
C. Nagyjából Ny–K–i hossztengelyű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Betöltése az alján 

sötétbarna sáv, felette sárgával erősen kevert sötétbarna. Az objektum Ny–i részére ráásták a 
151. objektumot, valamint D–i részére a 113.02. gödröt. 

A ház DK–i sarkában altalajba vájt kemencét tártak fel, kétrétegű sütőfelülettel. Az 
alsó platni alatt vassalak és állatcsont, a felső alatt csak agyagtapasztás volt. Felmenő fala és 
szájnyílása nem maradt meg, de Ny vagy ÉNy felé nyílhatott. A 113. házban gazdag 
kerámiaanyag került elő, míg az alatta feltártban, a 113.01–ben, meglehetősen kevés.   

D. Átm.: 470x310 cm, mélység: 26 cm. Kemence: átm.: 90x100 cm. 113.02. gödör átm.: 50x60 
cm, mélység: 60 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
F. 2009.221–228. (A 113. és 113.01. ház leletanyagának egymástól való elválasztása nem 

minden esetben lehetséges.) 
 

113.01. objektum 
A. Ház 
B. késő avar kor 
C. ÉK–DNy–i hossztengelyű, lekerekített sarkú négyzet alaprajzú, függőleges falú, vízszintes 

aljú ház. É–i sarkában agyagrögökből épített kemencét tártak fel (113.01/1. objektum). A 
sütőfelület alaprajza ovális, felmenő falából csak részletek maradtak meg. Betöltésében 
sütőharang darabja, köztük a kemence hátsó falánál egy fül. Platnija alatt állatcsontot 
találtak. A kemencét részben ráépítették a 113.01/3. gödörre.  

A ház K–i részén, közvetlenül a fal mellett, nagyjából annak középtengelyében, 
kerekded alaprajzú, sötétbarna betöltésű gödröt tártak fel (113.01/2. objektum). Alaprajza 
kerek, fala enyhén ívelt, alja homorú. Benne madárkoponya, csőr és szárnycsont. (Áldozati 
gödör?)  

A 113.01/3. gödör kerek alaprajzú, sekély gödör, amelybe egy keskeny árok 
csatlakozik. Részben a 113.01/1. kemence platnija alá húzódik, betöltése sötétbarnával kevert 
sárga.  

D. Ház átm.: 310x280 cm, mélység: 60–70 cm. 113.01/01. kemence átm.: 90x100 cm. 
113.01/02. gödör átm.: 30x35 cm, mélység: 34 cm. 113.01/3. gödör átm.: 60 cm, mélység: 14 
cm, hossz: 170 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
F. 2009.221–228. (A 113. és 113.01. ház leletanyagának egymástól való elválasztása nem 

minden esetben lehetséges.) 
 
114. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, sárga és 

vörös szemcsékkel.  
D. Átm.:164 cm, mélység: 20 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
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F. 2009.229.    
 
115. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú gödör, betöltése világosbarna. Ny–i oldalán egy 

újabb ovális alaprajzú, enyhén ívelt falú, vízszintes aljú gödröt bontottak ki (115.01. 
objektum).  

D. 115. gödör átm.: 40 cm, mélység: 124 cm. 115.01. gödör átm.: 150x110 cm, mélység: 28 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.230. 

 
116. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör, betöltése szürkésbarna. Középső részén 

egy másik gödröt is feltártak (116.01. objektum), erre ásták rá a 116. gödröt. A gödör kör 
alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú, betöltése sárgával kevert világosbarna. 

D. 116. gödör átm.: 260x 140 cm, mélység: 60 cm. 116.01. gödör. átm.: 140 cm, mélység (a 
116. gödör aljától): 88–128 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.231.  

 
117. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. É–D–i hossztengelyű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, melynek DK–i sarka 

homorúan beugrik. (Ez esetleg a bejárat helyét jelezheti.) Fala enyhén ívelt. Betöltése szürke, 
hamus és kormos. Helyenként keményre taposott padlót figyeltek meg. Cölöplyukat vagy 
tüzelőberendezést nem találtak. 

D. Átm.: 380x300 cm, mélység: 12–18 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.232. 

 
118. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. É–D–i hossztengelyű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Fala függőleges, alja 

vízszintes, helyenként keményre taposott padlónyomokkal. Betöltése sötétbarna, sárga 
szemcsékkel.  

A ház DK–i sarkában kerek alaprajzú kemence (118.01. objektum), amelyet néhány 
cm–rel a padlószint fölé építették. A kemence oldala a ház falának síkján kívülre nyúlik. 
Platnija ép, felmenő fala nem maradt meg. Szája Ny felé nyílt. 

D. Átm.: 300x230 cm, mélység: 23 cm. 118.01. kemence átm.: 110 cm, szája: 20 cm. 
E. Kerámia, patics. 
F. 2009.233. 

 
119. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. ÉÉK–DDNy–i irányú árok, melynek DDNy–i vége kifut a szelvényből. Széles, rézsűs falú 

árok, amelynek közepén egy lemélyedő, viszonylag sekély árok fut. Az objektum az 59. 
számú kemencebokor bontása során került elő: az 59.01. kemencét ráásták a 119. árokra. 
Betöltése barnával kevert sárga (az alján lemélyülő kis árokban), felette sötétbarna, sárga 
beiszapolódásokkal. Az árok DDNy–i irányban fokozatosan szélesedik és mélyül. Részben 
vele párhuzamosan fut (tőle D–re kb. 80 cm távolságban) a 277. árok. 

Az objektumba belefut a 23. árok (amely a két árok találkozásánál tölcsérszerűen 
kiszélesedik), valamint a 64. árok és talán a 87. és a 63. árkok is. (A 87. árok egyúttal belefut 
a 23–ba, de É–i végét talán túlbontották.) A 63. és 119. árkok betöltése megegyezik 
egymással (sötétbarna, sárga és barna beiszapolódásokkal), egymással való viszonyukat nem 
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lehet meghatározni. A két árok találkozásánál kiszélesedés vagy egyéb, vízgyűjtésre utaló 
nyom nem került elő. 

A szelvényfal előtt egy gödröt tártak fel, amelyet ráástak az árokra (119.01. 
objektum). Alaprajza kerek, fala ívelt, alja enyhén homorú. Betöltése sárgával kevert 
sötétbarna, felette sötétbarna, sárga szemcsékkel.  

D. Hossz: 30 m, szélesség: ÉÉK: 150 cm, DDNy: 300 cm, mélység: 80–90 cm. 119.01. gödör 
átm.: 130x135 cm, mélység: 72 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, salak. 
F. 2009.234. 

 
120. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor vagy 10–11. század  
C. Ovális alaprajzú, méhkasos falú gödör. Betöltése a felső részén egynemű barnásszürke, alatta 

egynemű világosbarna, ez alatt pedig kevert, iszapolódott. Leletanyaga szintén kevert: őskori, 
késő avar kori és korai Árpád–kori kerámia egyaránt megtalálható benne, nagyjából azonos 
arányban. (A gödör betöltésének felső részéből csak igen apró, aljáról néhány nagyobb 
cserép került elő.)  

D. Átm.: 160x125cm (fent), 150x155 cm (lent), mélység: 125 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.235. 
 

121. objektum 
A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A szelvény falából kifutó ház (121. objektum) és egy, a padlójába ásott gödör (121.02. 

objektum) együttese. A két objektum betöltése egymáshoz hasonló, sárgásbarna. A 121. ház 
padlója egyedül a feltárt gödör fölött maradt meg. Az is elképzelhető, hogy a ház padlója egy 
alatta levő, K–Ny–i tájolású (133. számú, késő avar) sír miatt folyamatosan süllyedt, ezért fel 
kellett tölteni és újra letapasztani. (Ebben az esetben a 121.02. gödör nem is valódi objektum, 
csak a lesüllyedt és feltöltött rész.) A 121. ház É–i és Ny–i oldala bizonytalan. ÉNy–i 
sarkából több kő került elő.  

D. Ház átm.: kb. 390x140 cm, mélység: 20–30 cm. 121.02. gödör átm.: 120x130 cm, mélység: 
40–50 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.236–237. 

 
122. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor vagy 10–11. század 
C. É–i részén gödörré öblösödő, D–i részén elkeskenyedő oldalú árok. Alja nagyjából 

vízszintes, fala rézsűs. Betöltése szürke, paticsos. Viszonya a 123. és 124. objektumokkal 
nem egyértelmű (a 123. házat valószínűleg ráásták). Ráásták továbbá a 122.02. számú gödröt 
is. A gödör ovális alaprajzú, ferde oldalú, betöltése barnásszürke, alján vastag hamuréteg. 
Leletanyaga alapján korai Árpád–kori, míg a 122. árok betöltése vegyes képet mutat. 

D. Hossz: 623 cm, szélesség: 45–60 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.238–239. 

 
123. objektum 

A. Ház 
B. késő avar kor  
C. Négyzet alaprajzú ház, viszonya a 122. és 125. árkokkal nem tisztázható egyértelműen. DK–i 

sarkában agyagkemence maradványa (123.01. objektum), melynek alakja, tulajdonságai csak 
részben rekonstruálhatóak. Az objektum D–i végénél egy újabb kemencét tártak fel (123.02. 
objektum), amely a 123.01. kemencétől mindössze 50 cm–re helyezkedett el. A sütőfelület 
széle kővel volt kirakva, felépítményt nem sikerült megfogni. A ház betöltéséből égett kövek 
kerültek elő, melyek a kemencékkel állhattak kapcsolatban.  

D. Ház átm.: 375x420 cm, mélység: átlagosan 62 cm. 123.01. kemence átm.: 50x23 cm (részben 
megsemmisült). 123.02. kemence átm.: 35x46 cm (részben megsemmisült). 
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E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, bronzmorzsalék. 
F. 2009.240–242.; 247. 

 
124. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A szelvényfalból kifutó ház, méretei csak részben rekonstruálhatók. Betöltése barnásszürke, 

paticsos. Padlóra, tüzelőberendezésre vagy szerkezeti elemekre utaló nyomok nem kerültek 
elő. A 126. objektummal való viszonya nem egyértelmű.  

D. Szélesség: 370 cm, mélység: 30 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vastárgyak. 
F. 2009.243–246. 

 
125. objektum 

A. Árok 
B. császárkor, 10–11. század 
C. A 125. árok valószínűleg a 126. objektum É–i felén jelentkező árok folytatása lehetett. 

Betöltése hamus, szürke, alatta sárga, keményre iszapolódott feltöltés. É–i felén újabb 
objektum vált el (125.02. árokszakasz). Felső részén egybefolyik a 132. gödörrel, viszonyuk 
nem tisztázott. Betöltése szürkésbarna humusz, vörös szemcsékkel. A 125. árok császárkori, 
a 125.02. objektum Árpád–kori leletanyagot tartalmaz. 

D. 125–126. árok hossz: kb. 10 m, mélység: 120 cm, szélesség: 142–244 cm. 125.02. 
árokszakasz hossz: kb. 3 m. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vassalak, vastárgy. 
F. 2009.249–250. 

 
126. objektum 

A. Árok 
B. császárkor 
C. Az objektum a 125. árok folytatása, amely foltként való jelentkezésekor külön számot kapott. 
D. 125–126. árok hossz: kb. 10 m, mélység: 120 cm, szélesség: 142–244 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, vassalak, vastárgy. 
F. 2009.251. 

 
127. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Bizonytalanul jelentkező, kerekded alaprajzú gödör (?), körvonalai bizonytalanok. Talán nem 

is objektum. 
D. (A rajzok elvesztek.) 
E. – 
F. – 

 
128. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A feltárt terület DNy–i szélén bizonytalanul jelentkező szürke folt. Az objektum négyzetes 

alaprajzú, oldalai bizonytalanok. Betöltése barnásszürke, kevés paticsszemcsével, alján 
hamuréteg fut. Foltokban padlónyomokat is megfigyeltek. Ráásták a 129. objektumot.  

D. Ház átm.: kb. 350x350 cm, mélység: 60 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.252–253. 

 
129. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. A feltárt terület K–i szélén jelentkező, a szelvényfalból kifutó gödör. Mivel beleástak egy 

optikai kábelt is, méretei, alakja bizonytalanul rekonstruálható. Ráásták a 128. objektumra.  
D. A szelvénybe eső része: 120x190 cm, mélység: 40 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
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F. 2009.254. 
 
131. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú gödör, betöltése hamus, szürke.  
D. Átm.: kb. 200 cm, mélység: 90–100 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, salak. 
F. 2009.255. 

 
132. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Az ovális alaprajzú gödör a 125.02. árokszakasz bontása közben került elő. Egymással való 

viszonyuk tisztázatlan. 
D. Átm.: 212x182 cm, mélység: 50 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, salak. 
F. 2009.256. 

 
133. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. A 121. ház elbontása után került elő a szabálytalan téglalap alaprajzú gödör. Benne hiányos 

emberi csontvázat találtak, amelynek koponyája, egyik felkarja, két combcsontja, 
csigolyatöredékek és egy másik karcsontja maradt meg. Valószínűleg zsugorított 
testhelyzetben fektették a gödörbe. Tájolása DK–ÉNy. Melléklete: 1 db orsógomb a felkar 
Ny–i végében. 

D. Átm.: 70x110 cm, a gödör mélysége: 60–70 cm. 
E. Orsógomb, kő. 
F. 2009.257. 

 
136. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából ÉNy–DK-i tájolású külső kemence, amely a 97.01. kemencétől Ny–ra került elő, 

befut annak K–i fala alá. Szája ÉNy felé nyílt. Munkagödrét a 97. objektum teljesen 
megsemmisítette. Kemény platnija felett omladékréteget lehetett megfigyelni. 

D. Átm.: 90x90 cm, munkagödör: ? 
E. Kerámia, kő, vassalak. 
F. 2009.259. 

 
150. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kutatóárok ásásakor került elő. Alaprajza kerek, fala enyhén méhkasos, alja vízszintes. 

Betöltése sötétbarna, kevés sárga szemcsével. A gödörre ráásták a 25. és 25.01. 
objektumokat, illetve a gödör vágja a 36. számú Árpád–kori árkot.   

D. Átm.: 160 cm, mélység: 78 cm.  
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
151. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor 
C. Kerek alaprajzú gödör, fala enyhén ívelt, alja vízszintes. Ráásták a 113. ház szélére. Betöltése 

szürke, hamus.  
D. Átm.: kb.180 cm, mélység: 12 cm. 
E. Kerámia, kő, állatcsont. 
F. 2009.261. 
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152. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú külső kemence (152.01.) szív alaprajzú munkagödörrel (152). Betöltése 

sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel. A munkagödör a kemence nyílása felé lejt. A 
kemence platnija ép, oldalát sárga agyaggal tapasztották ki. Felmenő fala nem marad meg, 
szája K felé nézett. Platnija alatt cserepek kerültek elő. 

D. Munkagödör: 127x148 cm, mélység: 42 cm. Kemence belső átm.: 80x100 cm, külső átm.: 
114x136 cm. 

E. Kerámia. 
F. 2009.262–263.     

 
154. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor (?) 
C. A 112. objektum Ny–i részén került elő. Kerek alaprajzú gödör, fala enyhén ívelt, alja 

vízszintes. Betöltése a Ny–i részén, Ny–ról K–re ívelő, sötétbarna, háromszög alakú réteg. A 
betöltés többi része szürkésbarna, sárga szemcsékkel. 

D. Átm.: 184x88 cm, mélység: 53 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.264. 

 
155. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. É–D–i hossztengelyű, ovális alaprajzú, függőleges falú gödör, melynek É–i és D–i végén kis 

padka figyelhető meg. Betöltése szürkésbarna. 
D. Átm.: 224x120 cm, mélység: 74 cm. 
E. Kerámia, állatcsont.     
F. 2009.265. 

 
156. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Külső kemence (156.01.), ovális alaprajzú munkagödörrel (156.). Az 53. számú ház bontása 

során került elő. A munkagödröt ráásták az 53. házra, míg a kemence kívül esik azon. 
Betöltése szürkésbarna, vörös szemcsékkel, a kemence előtt korommal. A munkagödör Ny 
felé keskenyülő, ovális alaprajzú, lejtős falú, sekély, a kemence felé kis mértékben mélyül. 
É–i felét az 53. ház feltárásakor elbontották. A kemence sütőfelülete eredetileg ovális 
lehetett, alatta cserepek voltak 

D. Munkagödör átm.: 187x162 cm, mélység: 25 cm. Kemence átm.: 80x100 cm.   
E. Kerámia. 
F. 2009.266–267. 

 
158. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor (?) 
C. Rézsűs falú, lapos aljú árok. Vágja az 50. objektum É–i részét és az 51. árokkal közös 

torkolattal belefutnak a 254. objektumba. Az árok K–i része áthalad a 60. objektumon is, de 
kronológiai kapcsolatuk nem állapítható meg. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  

D. Hossz: kb. 10 m, szélesség: 60–70 cm, mélység: 30–40 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics (elveszett). 
F. –    

 
159. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor  
C. A 63. objektumra, illetve az 50. objektumra ásott gödör. Alaprajza rendkívül bizonytalan. 

Eredetileg valószínűleg ovális alaprajzú, sekély gödör lehetett, lejtős fallal és homorú aljjal. 
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Betöltése szürkésbarna, hamus, fehér szemcsékkel. É–i felének középső részén sötétbarna, 
kemény sáv. A betöltésben viszonylag sok kerámia és tapasztástöredék volt.    

D. Átm.: kb. 170x190 cm, mélység: 10 cm. 
E. Kerámia, patics.  
F. 2009.268. 

 
160–162. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. A 160. objektum több, egymással összefüggő objektum összefoglaló megjelölése. É–i 

végében két kemence található (161–162. obj.), DK–i végében egy mély tárológödör került 
elő (160.01. obj.), illetve Ny–i felében is napvilágra került egy kisebb gödör (160.02. obj.). 
K–i felében szintén találtak egy hamus gödröt (160.03. obj.).   

A 160.01. gödör oldalfala és alja ki volt égetve. Betöltése sötétbarna, sárga és vörös 
szemcsékkel. A 160.02. számú teknős aljú, ívelt oldalú gödör betöltése sötétbarna, kevés 
sárga szemcsével. Erre a gödörre ásták rá a 160.01. és 160.03. objektumokat. A 160.03. 
gödör a 162. kemence előterében került elő. Alja vízszintes, oldala ívelt, betöltése sötétbarna, 
vörös szemcsékkel. Vélhetően a 01. gödörnél később ásták rá a 160.02–re.  

A 161. kemence platnija szabálytalan kör alaprajzú, alatta cserepet vagy állatcsontot nem 
találtak. A kemence oldalfala beomlott, betöltése szürkésbarna, sárga és vörös szemcsékkel. 
A 162. kemence platnija ovális alaprajzú, alatta cserepet vagy állatcsontot nem találtak. 
Oldalfala beomlott, betöltése szürkésbarna, sárga és vörös szemcsékkel.  

D. 160.01. gödör: 300x170 cm, mélység: 90 cm. 160.02. gödör: átm.: ?, mélység: 20 cm. 
160.03. gödör: 106x108 cm, mélység: 30 cm. 161. kemence: 130x168 cm. 162. kemence: 
132x176 cm. 

E. Kerámia (egy része elveszett), állatcsont, kő. 
F. 2009.269. 

 
163.01. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A később természetes jelenségnek bizonyult 163. objektum közepén előkerült ovális 

alaprajzú, ívelt aljú gödör. Betöltése szürkésbarna humusz, vörös szemcsékkel.  
D. Átm.: 160x120 cm, mélység: 67 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.270. 

 
164. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kerek alaprajzú, teknős aljú, kiégetett falú, méhkas alakú gödör. Betöltése sötétszürke 

humusz, sárga és vörös szemcsékkel.  
D. Átm.: 98x100 cm, mélység: 84 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.271–272.    

 
165. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, K–i oldalán kissé lemélyülő, ívelt oldalú gödör. Nagy mennyiségű kerámia 

került elő belőle. Betöltése sötétbarna humusz, állatjárásokkal tarkítva. 
D. Átm.: 125x117 cm, mélység: 37 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.273.     

 
168. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század (?) 
C. K–Ny–i irányú árok, alja kissé egyenetlen, oldalai rézsútosak. Betöltése szürkésbarna és 

sárga szemcsés humusz. Az objektum K–i része beletorkollik a 177. objektumba, majd 
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tovább fut K–i irányba, itt kiszélesedik. Ny felé a 195., valamint a 196. objektumba fut bele. 
A 177. objektum platniját ráépítették az árokra. 

D. Hossz: kb. 20 m, szélesség: 50–90 cm, mélység: 40–60 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő (elveszett). 
F. – 

 
168.01. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. 168. árok Ny–i részének bontása során került elő a 168.01. számot viselő gödör. Alja 

vízszintes, oldalfalai kissé méhkasosak. Betöltése szürkésbarna humusz. 
D. Átm.: 148x172 cm, mélység: 27 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.275. 

 
171. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Enyhén teknős aljú, ívelt oldalú gödör. Betöltése a felső harmadban szürkésbarna, sárga 

szemcsékkel, alatta szürke koromszemcsés, foltos réteg található, legalul világosbarna, sárga 
szemcsés réteg.  

D. Átm. 165x155 cm, mélység: 55 cm 
E. Kerámia, állatcsont, patics (elveszett). 
F. – 

 
172–197–198. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. É–D-i tájolású külső kemence (172–197) és egy, a munkagödör Ny-i oldalához csatlakozó 

további gödör (198.) együttese. A kemence fala jó állapotban megmaradt, kb. 40 cm 
magasan. A platni jól kiégett, kemény. Betöltése sötétbarna humusz, sárga és vörös 
szemcsékkel.   
 A 197. gödör ovális alaprajzú, sekély, oldala ívelt. Betöltése szürkésbarna, sárga 
szemcsés humusz. K–i végéhez csatlakozik a 198. gödör, melynek K–i oldala ívelt, alja 
vízszintes, betöltése szürkésbarna humusz. 

D. 172. kemence átm.: 165x155 cm, mélység: 55 cm; 197. objektum átm.: 540x320 cm, 
mélység: 10 cm; 198. objektum átm.: 168x150 cm, mélység: 32 cm; 197–198. objektumok 
együttes átm.: 540x184 cm, mélység: 34 cm.  

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.278; 2009.306. 

 
173–175. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század (?) 
C. Szabálytalan, lekerekített téglalap alaprajzú objektum, DK–i és ÉNy–i végében 1–1 

kemencével (ezek: 174–175. obj.). Betöltése szürkésbarna–sárga szemcsés humusz. Alja 
vízszintes, oldalfalai íveltek. Cölöplyuk nem került elő.  

A ház ÉNy–i sarkában található a 174. számú kemence. Külön hamus gödre nincs, előtte 
vörös szemcsés réteg található. A platni kemény, alatta kerámiát és állatcsontokat találtak. 
Oldala kilóg a ház oldalfalának síkjából.  

A ház DK–i sarkában található a 175. számú kemence. Platnija keményre égett, alatta 
nem volt leletanyag. Előtérgödör nem került elő. Oldala kilóg a ház oldalfalának síkjából. 

D. Átm.: 302x358 cm, mélység: 23 cm. 174. kemence átm.: 116x110 cm. 175. kemence átm.: 
96x112 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.280–281. 

 
177. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
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C. Nagyméretű, téglalap alaprajzú munkagödör három sütőkemencével (177.01–02. 
objektumok, illetve az egyik sütőfelület nem kapott külön számot). Az objektumot ráásták a 
168. árokra. Betöltése szürkésbarna humusz, sárga és vörös szemcsékkel, D–i felében egy 
nagy sárga agyagos résszel, amelynek É–i fele vörösre égett. ÉNy–i sarkában egy keményre 
égett platni került elő.  

Az objektum ÉK–i sarkában előkerült platni a 177.01. számot kapta. Az objektum DNy–i 
sarkában egy másik kemence került elő (177.02. obj.). Bejárata K felé néz. Falai viszonylag 
jó állapotban megmaradtak. Platnija alatt nem találtak leletet. 

D. Munkagödör átm.: 376x323 cm, mélység: 40 cm. 177.01. kemence átm.: 132x114 cm.  
177.02. kemence átm.: kb. 120x90 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő. (A kemencék leletanyaga elveszett.) 
F. 2009.282. 

 
181. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Vízszintes aljú gödör, K–i oldala közel függőleges, a Ny–i oldala ívelt. É–i részén egy újabb 

gödör (182. objektum) került elő. Ny–i fele vágja a 180.01. objektumot. Betöltése sötétbarna 
humusz, szürke szemcsés réteggel és fekete szemcsékkel. 

D.  Átm.: 173x176 cm, mélység: 44 cm 
E. Kerámia, állatcsont.  
F. 2009.286. 

 
182. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. A 181. objektum É–i részéhez csatlakozó gödör. A két objektum viszonya nem tisztázható. A 

gödör alja vízszintes, oldalai íveltek. Betöltése szürkésbarna humusz.  
D. Átm.: 140x145 cm, mélység: 15 cm. 
E. – 
F. –    

 
183. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század (?) 
C. Félkör alakban haladó árok, amelyet vág a 184. és 184.01. objektum. Alja vízszintes, oldalai 

íveltek. Betöltése szürkésbarna, sárga szemcsés humusz.  
D. Hossz: kb. 18 m, szélesség: 58–66 cm, mélység: 47–61 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
184. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 183. árokra ráásott, lekerekített sarkú, szabálytalan téglalap alaprajzú munkagödör és a 

hozzá tartozó kemence együttese. A munkagödör (184. obj.) betöltése szürkésbarna humusz, 
alja vízszintes, oldalai íveltek. K–i felében egy kisebb méretű kemence (184.01. obj.) 
található, melynek falai viszonylag jó állapotban megmaradtak. Az objektumot ráásták a 183. 
árokra. A munkagödörben, a kemencétől kissé északra egy vörös átégett, illetve agyagos 
réteg található – talán omladék –, benne kövek. 

D. Munkagödör átm.: 70x76 cm, mélység: 32 cm. 184.01. kemence átm.: 323x265 cm, mélység: 
28 cm.    

E. Kerámia, kő. (A kemence kerámiaanyaga elveszett.) 
F. 2009.288. 

 
185. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század (?) 
C. A 183. árokszakaszhoz K–ről csatlakozó, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú munkagödör, 

É–i végében egy szinte teljesen megsemmisült kemencével (185.01. obj.). K–i végéhez 
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csatlakozik a 186. objektum. A munkagödör betöltése szürkésbarna humusz.    
 A 185.01. kemence felső részét a munkagép megsemmisítette, csak az 
állatcsontokkal kirakott, platni alatti részét lehetett megfigyelni. Előtérgödre szürkésbarna 
betöltésű, vörös szemcsés égett fekete rétegekkel. Az objektum alja vízszintes, a kemence 
előtt sekélyebb, oldalai íveltek.  

D. Munkagödör átm.: 265x225 cm, mélység: 38 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. (A kerámia elveszett.) 
F. 2009.289. 

 
186. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. A 185. objektumhoz K–i irányból csatlakozó, szabálytalan ovális alaprajzú árok. K–i feléhez 

csatlakozik a 187. gödör, É–i feléhez pedig a 143. árok. Alja kissé egyenetlen. Betöltése 
szürkésbarna humusz, sárga szemcsékkel.  

D. Átm.: 195x207 cm, mélység: 25 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. –    

 
187. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Lekerekített sarkú, szabálytalan alaprajzú gödör. Alja kissé egyenetlen, K–i oldala ívelt. 

Betöltése szürkésbarna humusz, sárga szemcsékkel. Ny–i oldala érintkezik a 186. gödörrel, 
de mivel mindkettő betöltése teljesen egynemű, nem lehet tudni, melyik a korábbi.  

D. Átm.: 310x277 cm, mélység: 35 cm. 
E. Kő. 
F. 2009.290.    

 
188–189. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú munkagödör, melynek K–i és DK–i sarkához egy–egy 

kemence csatlakozik (189. és 189.01. obj.). Alja kissé egyenetlen, Ny–i felében egy helyen 
lemélyül. Betöltése szürkésbarna humusz.  

A 189. kemence a munkagödör K–i végéhez csatlakozó, szabálytalan kör alaprajzú 
objektum. A felső vékony omladékréteg elbontása után kiderült, hogy három platnija is van. 
Mindegyik keményre égett. A harmadik platni a 189.03. számot kapta, alatta csontokat és 
kevés kerámiát találtak.  

Az objektum DK–i sarkában került elő a 189.01. kemence, melynek fala és platnija is jó 
állapotban maradt meg.  

D. Munkagödör átm.: 430x317 cm, mélység: 36 cm. 189. kemence átm.: 118x110 cm, mélység: 
26 cm. 189.01. kemence átm.: 99x89 cm, mélység: 15 cm. 189.03. platni külső átm.: 
114x104 cm, belső átm.: 100x90 cm, mélység: 26 cm.    

E. Kerámia, patics. 
F. 2009.291–293. 

 
190–191. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú munkagödör (190. objektum), betöltése 

szürkésbarna humusz, vörös, szürke és sárga szemcsékkel. É–i végében kemence: 191. 
objektum. DK–i sarkában két kemence került elő, az egyikük három platnija külön számot 
kapott: 190.02., 190.03. és 190.05. objektumok. (A másik 190.01. számon található meg.) Az 
objektum ÉK–i negyedében szintén előkerült egy kemence: 190.04. objektum. K–i végében a 
190.07. kemencét tárták fel. 

A 190.02. sütőfelület a 190. objektum DK–i sarkában került elő. Fala nincs, platnija 
keményre égett. Alja kerámiával volt kirakva.  

A 190.03. sütőfelület a 190. objektum K–i sarkánál található, fala nincs, platnija 
keményre égett. Alja kerámiával volt kirakva.    
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A 190.04. kemence a 190. objektum ÉK–i negyedében került elő, platnija keményre égett, 
alatta néhány kerámiát találtak. Fala nem maradt meg, rá csak a platni Ny–i szélén 
megmaradt omladék utal. 

A 190.05. sütőfelület a 190.02. és a 190.03. platnik alatt került elő. A 190.06. gödörrel 
van egy szintben. 

A 190.06. gödör a 190.02–03–05. kemence előtt feltárt szabálytalan kör alaprajzú 
munkagödör, betöltése szürkésbarna, sötétszürke, vörös szemcsés. Viszonylag sekély, alja 
vízszintes. 

A 190.07. kemence a 190. objektum K–i végében került elő. Platnija keményre égett, 
alatta nem találtak leletet. Előtérgödre az objektum belseje felé nyílik, betöltése szürkésbarna 
humusz, sötét és világosszürke rétegekkel és vörös szemcsékkel.  

A 191. objektum a 190. objektum É–i sarkában előkerült kemence. Falai nem maradtak 
meg, platnija kemény, jól kiégett. Előtérgödre a 191.01. számot kapta. Betöltése 
szürkésbarna humusz, sárga és vörös szemcsékkel. 

D. 190.01. kemence átm.: 100x78 cm. 190.02. kemence átm.: 153x135 cm. 190.03. kemence 
átm.: 123x94 cm. 190.04. kemence átm.: 80x53 cm. 190.01. kemence átm.: 52x60+20 cm. 
190.06. gödör átm.: 236x175 cm, mélység: 20 cm. 190.07. kemence átm.: 127x120 cm. 191. 
kemence átm.: 100x143 cm. 191.01. gödör átm.: 120x114 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. (A kemencék közül csak a 190.01–03. leletanyaga van meg, a 
többi elveszett.) 

F. 2009.294–297. 
 
192. objektum 

A. Egymásba ásott gödrök 
B. 10–11. század 
C. A 192. objektum nagyméretű, szabálytalan alaprajzú gödör, betöltése szürkésbarna–sárga 

szemcsés. DNy–i sarkában egy újabb gödröt ástak rá (192.02. obj.), É–i végében szintén két 
újabb gödör található (192.03–04. obj.). A 192. objektum ÉK–i sarkából egy árok indul (195. 
obj.), melynek széle csatlakozik a 181. objektumba.   

A 192.01. gödör a 192. objektum D–i felében került elő. Ráásták a 192. objektumra. D–i 
fala közel függőleges, É–i fala méhkas alakú, alja vízszintes. Betöltése a felső harmadában 
szürkésbarna, alatta szürkésbarna–sárga szemcsés, legalul sárga–barna–szürke kevert 
humusz. Az alján szürke hamus réteg húzódik.  

A 192.02. gödör a 192. objektum DNy–i sarkában került elő. Teknős aljú, méhkas alakú 
gödör. Betöltése sötétbarna humusz, alul sötétszürke foltokkal és vörös szemcsékkel.    

A 192.03. gödör a 192. objektum É–i végében került elő. Nagyméretű, hosszú, ovális 
alaprajzú objektum, alja kissé egyenetlen, oldalfalai íveltek. Betöltése a felső felében 
sötétbarna, sárga és sötétszürke szemcsés humusz, alatta egy szürkésbarna, ez alatt pedig 
sötétbarna réteg található. Erre ásták rá a 192. objektumot.  

A 192.04. objektum a 192.02. objektum É–i végében feltárt, mély, vízszintes aljú, méhkas 
alakú gödör.    

D. 192. objektum átm.: 460x352 cm. 192.01. objektum átm.: 205x230 cm, mélység: 67 cm. 
192.02. obj. átm.: kb. 80x90 cm. 192.03. objektum átm.: 253x234 cm, mélység: 68 cm. 
192.04. obj. átm.: kb. 100x120 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. (Az anyag egy része elveszett.) 
F. 2009.299. 

 
193. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses (10–11. század?) 
C. A 183. árokkal párhuzamosan futó, attól Ny–ra elhelyezkedő árokszakasz. Alja kissé 

egyenetlen, oldalai az alja felé szűkülve íveltek. Betöltése szürkésbarna humusz, alsó felében 
sötétbarna, illetve egy szakaszon sárga szemcsékkel.  

D. Átm.: 86x150 cm, mélység: 49 cm. 
E. – 
F. – 
    

194/A, 239–240. objektum 
A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
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C. Egy munkagödör (239.) és a hozzá tartozó két kemence, illetve egy további gödör együttese. 
A 194/A kemence sütőfelülete megújított, felső, kemény platniját a humuszolás során a 
munkagép megsemmisítette. Alatta kerámiával és állatcsonttal kirakott réteg, ez alatt pedig 
egy újabb keményre égett platni következik. A 239. objektum a 194/A szabálytalan alaprajzú 
munkagödre, továbbá É–i végében a 240. kemence található. Bontása során kiderült, hogy 
alatta még egy mély gödör (239.01.) helyezkedik el, erre építették rá később a 239. 
objektumot. Betöltése szürkésbarna humusz. A 239.01. gödör betöltése a felső felében 
sötétbarna, erősen sárga szemcsés, alatta szürkésbarna, alján fekete hamucsíkkal. Az 
objektumokat nem sikerült teljesen kibontani. 

D. – (A rajzok elvesztek.) 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.342. 

 
196. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Az objektum a 168. árokhoz csatlakozik, arra részben rá is építették. A kemence oldalfalai jó 

állapotban maradtak meg, platnija keményre égett. Betöltése sötétbarna humusz, vörös 
szemcsékkel. Előtérgödre a 196.01. számot kapta. 

D. 196. kemence átm.: 110x120 cm. 196.01. gödör átm.: 146x110 cm, mélység: 34–55 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, salak.   
F. 2009.304. 

 
199. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú, szabálytalan alaprajzú munkagödör, a hozzá tartozó kemencékkel 

(199.01–02. obj.). K–i végéhez csatlakozik a 200. objektum, D–ről pedig a 193/A. árok. 
Betöltése szürkésbarna humusz, vörös szemcsékkel. Az objektum közepén található a 199.04. 
gödör, amelyre ráásták magát a külső kemencét és munkagödrét.    

A 199.01. sütőkemence a 199. objektum ÉNy–i sarkában került elő. Alját kerámiával és 
állatcsontokkal rakták ki. Fala nincs.  

A 199.02. sütőkemence a 199. objektum Ny–i falának közepén került elő. A platni alatt 
kerámiát és állatcsontokat találtak. 

A 199. objektum ÉK–i felében előkerült vörös omladékréteg a 199.03. számot kapta. 
A 199.04. gödör (kút?) a 199. objektum közepén került elő. Ez a legidősebb objektum, 

ebbe ásták bele a külső kemencéket és a munkagödröt. Alaprajza lekerekített sarkú téglalap, 
az objektum az alja felé szűkül, oldalfalai enyhén íveltek. A feltörő talajvíz és az 
omlásveszély miatt nem tudták az aljáig kibontani. Betöltése szürkésbarna humusz, Ny–i 
felében a 199.02. számú platni vörös rétege látszik, felette a betöltés sűrűn vörös szemcsés.   

D. 199.01. kemence átm.: 80x90 cm. 199.02. kemence átm.: 90x100 cm. 199.03. omladékréteg 
átm.: kb. 40x70 cm. 199.04. obj. felső átm.: 220x110 cm, alsó: 116x54 cm, mélység: a 199. 
objektum aljától 325 cm, a nyesési szinttől: 375 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, obszidián. 
F. 2009.307–310.  

 
200. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század  
C. A 199. objektum K–i falához csatlakozó, nagyméretű, szabálytalan kör alaprajzú 

munkagödör és a hozzá tartozó külső kemencék (200.01–02. obj.) együttese. Teknős aljú, 
ívelt oldalú gödör, betöltése szürkésbarna humusz, sárga és vörös szemcsékkel. K–i végéhez 
csatlakozik a 201. árok.  

A 200.01. sütőkemence a munkagödör DK–i részén került elő. Falai elpusztultak, létükre 
csak az ÉK–i részen megmaradt kis omladék utal. A keményre égett platni alatt nem volt 
kerámia. 

A 200.02. sütőkemence a 200.01. kemencétől ÉK–re került elő. Valószínűleg a 200.01. 
kemencével lehet egyidős. A platni alatt nem volt kerámia. Ráásták a 201. árokra. 

A 200.03. objektum a 200.02. kemence előtérgödre. Oldala ívelten az alja felé szűkül, 
betöltése szürkésbarna humusz, vörös és sárga szemcsékkel.  
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D. 200.01. kemence átm.: 100x90 cm. 200.02. kemence átm.: 121x120 cm. 200.03. munkagödör 
átm.: kb. 230x310 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, obszidián. (A leletanyag elveszett.) 
F. – 

 
201. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Vízszintes aljú, ívelt oldalú árok, amely a 200. objektum K–i felét és a 202. objektumot "köti 

össze". Az árok végigfut a 202., 210. és 211. objektumokon is. (Valószínűleg az árok volt a 
korábbi és erre ásták rá az objektumokat.)    

D. Hossz: kb. 12 m, szélesség: átl. 2 m. 
E. Salak. 
F. 2009.312. 

 
202. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú gödör. Betöltése a felső részén szürkésbarna, sötétszürke foltokkal, alsó 

felében szürkésbarna, sötétszürke szemcsékkel. Ráásták a 201. árokra, É–i végéhez a 203. 
objektum csatlakozik.  

D. Átm.: 203x150 cm, mélység: 66 cm. 
E. Kerámia (elveszett).     
F. – 

 
203. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, amely a 202. objektum É–i feléhez csatlakozik. Betöltése 

szürkésbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 150x134 cm, mélység: 25 cm. 
E. Kerámia.    
F. 2009.314. 

 
204. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, ívelt oldalú gödör, valószínűleg a 205.02. kemence előtérgödreként 

funkcionált. Alja az É–i irányba lejt. Ny–i oldalról csatlakozik hozzá a 206. kemence. 
Betöltése szürkésbarna humusz, É–i felében legalul egy vastag, vörös szemcsés réteg 
húzódik. A gödörbe ásták bele a 206. kemence előtérgödrét is.  

D. Átm.: 247x195 cm, mélység: 57 cm. 
E. Kerámia, állatcsont.    
F. 2009.315. 

 
205. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. A szabálytalan alaprajzú, vízszintes aljú objektum a 205.01. számú kemence munkagödre. A 

kemence a gödör É–i végében került elő, tőle D–re, nagyjából fél méterre újabb platni 
található, amely a 205.02. számot kapta. Alatta kerámiát találtak. (Előtérgödre a 204. 
objektum.) Mindkét kemence falából kisebb részek maradtak meg. A gödör betöltése 
szürkésbarna humusz, vörös szemcsékkel. 

D. Munkagödör átm.: 180x70 cm, mélység: 17 cm. 205.01. kemence átm.: 60x60 cm. 205.02. 
kemence átm.: 130x120 cm.  

E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.316. 

 
206. objektum 

A. Külső kemence 
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B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú kemenceplatni, melynek falai nem maradtak meg. A sütőfelület keményre 

égett, előtérgödrét a 204. objektumba ásták (mérete nem állapítható meg egyértelműen). 
Betöltése szürkésbarna humusz, vörös szemcsékkel.  

D. Kemence átm.: 116x135 cm, munkagödör átm.: 180x70 cm, mélység: 17 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.317.    

 
207. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, lekerekített sarkú négyzet alaprajzú munkagödör és a hozzá tartozó kemence 

együttese. Alja vízszintes, oldala ívelt, Ny–i felében cölöplyukszerű lemélyedés (207.01. 
obj.). Betöltése sötétbarna humusz, sötétszürke és világosbarna vékony rétegekkel. DK–i 
végéhez csatlakozik a 208. objektum. A sütőkemence a munkagödör ÉK–i sarkában került 
elő. 

D. Átm.: 390x360 cm, mélysége: 46 cm. 207.01. obj. átm.: kb. 30x60 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.318–319. 

 
208. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 207. objektum DK–i végéhez csatlakozó, kerek alaprajzú munkagödör és a hozzá tartozó 

kemence együttese. A munkagödör betöltésében a szürke, sötétbarna, világosbarna és vörös 
rétegek váltakoznak. A kemence platniját megújították, két sütőfelületét sikerült megtalálni. 
A felső platni (208.01.) alatt nem volt semmi, az alsó (208.02.) alatt kerámiát és 
állatcsontokat találtak.  

D. Munkagödör átm.: 100x50 cm. 208.01. platni átm.: 90x100 cm. 208.02. platni átm.: 100x140 
cm. 

E. Kerámia. 
F. 2009.320. 

 
209. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. A 204–205. objektumok középen áthaladó Ny–K irányú, majdnem derékszögben megtört 

árokszakasz. Betöltése szürkésbarna humusz, sárga szemcsékkel, alja vízszintes, oldalai 
íveltek. Valószínűleg a fenti két objektumnál korábbi. 

D. Hossz: kb. 20 m, szélesség: 60–66 cm, mélység: 38 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.321. 

 
211. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Teknős aljú, ívelt oldalú gödör, betöltése szürkésbarna, alul sárga szemcsés humusz. A gödör 

vágja a 201. árkot. Tőle K–re egy újabb gödör került elő, amely a 211.01. számot kapta. 
Betöltése szürke, barna és sárga szemcsés humusz. 

D. Átm.: 130x125 cm, mélység: 62 cm. 211.01. gödör átm.: 120x117 cm, mélység:65 cm. 
E. Kerámia, kő.    
F. 2009.323. 

 
213. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Hosszú, ovális alaprajzú munkagödör és a hozzá tartozó kemence együttese. A gödör alja 

kissé egyenetlen, oldalai íveltek. Betöltése szürkésbarna humusz, a tetején néhány cm 
vastagságú sötétszürke–fekete réteg húzódik, alatta szürke, hamus foltok, illetve középtájon 
egy vörös réteg is található. A gödör É–i részén került elő egy kisméretű platni, alatta semmit 
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nem találtak. 
D. Gödör átm.: 358x227 cm, mélység: 34 cm; platni átm. kb. 60 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
F. 2009.325. 

 
215–216. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 216. objektum nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú munkagödör (a feltáráson 

feltételesen háznak meghatározva), a hozzá tartozó kemence a 215. számot kapta. Alja kissé 
egyenetlen, oldalai íveltek. A gödör betöltése szürkésbarna, sárga szemcsés humusz, szürke, 
hamus foltokkal. A 215. kemence a gödör K–i végében került elő, K–i csücskénél egy egész 
őrlőkő töredékeit találták. A kemence oldalfalai részben megmaradtak, platniját egyszer 
megújították. Alatta állatcsont vagy kerámia nem került elő.  

D. 215. objektum átm.: 125x110 cm, mélység: 2 cm. 216. objektum átm.: 485x420 cm, mélység: 
21 cm. 

E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.326. 

 
221. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú, vízszintes aljú, méhkas alakú gödör. Betöltése a felső részén 

sötétbarna humusz, sárga szemcsékkel és sötétszürke foltokkal, alatta szürkésbarna humusz.  
D. Átm.: 170x178 cm, mélység: 96 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.330. 

 
223. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Külső kemence (223.01. obj.) a hozzá tartozó munkagödörrel. A platni alja kerámiával 

tapasztott. Betöltése sötétbarna, vörös szemcsékkel.  
D. Munkagödör átm.: 128x126 cm. Kemence átm.: 120x120 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
224. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. É–D–i irányú, szürkésbarna betöltésű árokszakasz, melyre ráásták a 223., 224.01. és 225. 

objektumokat.  
D. Hossz: 7 m, szélesség: 82 cm, mélység: 37 cm. 
E. – 
F. – 

 
224.01. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. A gödör a 224. árok közepe táján került elő. Ráásták az árokra. Betöltése a felső részében 

szürkésbarna, alatta sötétbarna, sárga szemcsés réteggel.  
D. Átm.: 160x152 cm, mélység: 36 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.334. 

 
226. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A 168. árok alatt jelentkező, nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör. Alja 

kissé egyenetlen, oldala ívelt. Betöltése szürkésbarna humusz.  
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D. Átm.: 224x140 cm, mélység: 130 cm. 
E. – 
F. – 

 
228–229. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Két külső kemence (228–229.) és munkagödör (228.01.) együttese. A munkagödröt a 33. 

gödör É–i falára ásták, betöltése szürkésbarna humusz, sárga és vörös szemcsékkel. A 228. 
kemence platnija keményre égett, oldalfalai nem maradtak meg. A 229. kemence platnija 
keményre égett, alaprajza tojáshoz hasonló. Fala a K–i részén részben megmaradt, Ny–i felét 
a 230. árokszakasz megsemmisítette. 

D. 228.01. gödör átm.: 130x150 cm, mélység: 19 cm. 228. kemence átm.: 140x190 cm, 
mélység: 5 cm. 229. kemence átm.: 152x148 cm. 

E. 2009.335–336. 
 
230. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Egy kisebb árokszakasz, amelyet ráástak a 229. kemencére és amelybe beleásták a 231. 

gödröt. Alja vízszintes, oldalai ívelten szűkülnek az alja felé. Betöltése szürkésbarna humusz.  
D. Átm.: 56 cm, mélység: 27 cm. 
E. Kerámia, állatcsont.    
F. 2009.337. 

 
231. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, alja vízszintes, oldalai íveltek. Ráásták a 230. árokszakasz 

É–i végére. Betöltése szürkésbarna és sötétszürke szemcsés humusz. 
D. Átm.: 114x220 cm, mélység: 20 cm.  
E. Kerámia (elveszett). 
F. –    

 
234. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, alja vízszintes, oldalai íveltek. Betöltése a K–i felében 

sötétbarna, alul fekete hamus réteggel, a Ny–i felében világosbarna humusz.  
D. Átm.: 146x167 cm, mélység: 23 cm. 
E. Kő. 
F. 2009.340.    

 
235. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. A 215. kemence alatt É–D–i irányba futó árok. Oldala ívelt, alja vízszintes. Betöltése szürke 

humusz, sötétszürke–sárga szemcsékkel. Nincs teljesen kibontva. 
D. Kibontott hossz: 1 m, szélesség: 102 cm, mélység: 98 cm.  
E. – 
F. – 

 
237–238. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A 237. objektum a 238. kemence munkagödre. Érintkezik a 223. kemencével is. A gödör 

ovális alaprajzú, teknős aljú, ívelt oldalú. Betöltése szürkésbarna humusz, sárga–vörös 
szemcsékkel. A 228. kemence a gödör K–i végében került elő. Falai nem maradtak meg, 
platnija megújított, a felső platni alatt kerámiát és állatcsontokat találtak.  

D. 237. objektum átm.: 190x151 cm, mélység: 10–18 cm. 238. objektum átm.: 130x139 cm, 
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mélység: 10 cm.       
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.341. 

 
246. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú, teknős aljú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétbarna humusz, alul 

szürkésbarna réteggel.  
D. Átm.: 72x79 cm, mélység: 35 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.346. 

 
249. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. Betöltése az alján 

sötétbarna sáv, középső harmadában szürkésbarna, korommal keverve, felső harmada 
szürkésbarna, sárga szemcsékkel. É–i felébe befut a 250. objektum, kronológiai viszonyuk 
nem megállapítható. 

D. Átm.: 167 cm, mélység: 52 cm. 
E. Kerámia (elveszett), patics (elveszett), állatcsont, kő, vascsat.  

 
250. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. É–D–i irányú árokszakasz, amely belefut a 249. objektumba. (Kronológiai viszonyuk nem 

megállapítható.) Alja vízszintes, oldalai az alja felé szűkülnek. Betöltése sötétbarna humusz.  
D. Hossz: 7 m, szélesség: 34–36 cm, mélység: 22–24 cm. 
E. – 
F. – 

    
251. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Szabálytalan alaprajzú, sekély gödör, alja vízszintes, oldalai íveltek. Betöltése szürkésbarna 

humusz, fekete foltokkal.  
D. Átm.: 166x92 cm, mélység: 13 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.342.    

 
252. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör, fala ívelt, alja enyhén homorú. Betöltése 

sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel. Az objektum a 33. gödörrel szuperpozícióban áll, 
kronológiai viszonyuk megállapíthatatlan.  

D. Átm.: 188x100 cm, mélység: 25 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.350.    

 
253. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század (?) 
C. Rézsűs falú, Ny–K–i irányú, vízszintes aljú árok, betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. Az 

árok az 50. objektum D–i részén halad át, párhuzamosan a tőle É–ra fekvő 158. árokkal. 
Mindkét vége bizonytalan. Metszetfala alapján az árok vágja az 50. objektumot.  

D. Hossz: kb. 9 m, szélesség: 20–25 cm, mélység: 25–30 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 
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254. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század  
C. É–i részén rézsűs falú, Ny–i részén enyhén mélyülő, Ny–K–i irányú árok. D–i részén egy É–

D–i irányú rövid árokszakasz csatlakozik hozzá, amely D–i irányba mélyül. Ebbe a részbe 
torkollik bele a 158. és az 51. árok, és talán a 253. is. DNy–i részén került elő a 48.01. 
árokszakasz, melynek kapcsolata a 254–el bizonytalan. Ezen a részen több árokszakasz 
metszi egymást, kronológiai kapcsolatuk nem minden esetben állapítható meg. Az árok 
betöltése világosbarna, alján sok sárga szemcsével. Felső részén kiszélesedik, itt 
szürkésbarna, szürke és barna beiszapolódás csíkokat lehet megfigyelni. Az objektum 
valószínűleg vágja az 50. objektumot. Kapcsolata a 253. árokkal bizonytalan.  

D. Hossz: 4 m, szélesség: 2–3 m, mélység: 50–110 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.351. 

 
255. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század (?) 
C. Ívelt falú, kissé homorú aljú, nagyjából Ny–K–i irányú árok. K–i vége bizonytalan. Betöltése 

sötétbarna, sárga szemcsékkel. Metszete alapján vágja a 63. árok, de elképzelhető, hogy 
egykorúak, és a 255. árok a 63. árokba torkollott bele. 

D. Hossz kb.: 4–5 m, szélesség: 60–70 cm, mélység: 20–25 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
256. objektum  

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör alaprajza ovális, fala ívelt, alja vízszintes. Betöltése szürkésbarna, egynemű.  
D. Átm.: 155x122 cm, mélység: 38 cm. 
E. Kerámia (elveszett), állatcsont. 
F. –   

 
257. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, enyhén rézsűs falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, egynemű.  
D. Átm.: 90x73 cm, mélység: 20 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.352. 

 
258. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú gödör. Betöltése sötétbarna. 
D. Átm.: 98x78 cm, mélység: 18 cm. 
E. – 
F. – 

 
259. objektum 

A. Árok 
B. bronzkor  
C. Viszonylag hosszú, Ny–K–i irányú, rézsűs falú, vízszintes aljú árok. Betöltése sötétbarna, 

sárga szemcsével. Az árkot részben a 38. objektum, Ny–i végét pedig a 29. objektum vágja. 
Ennél tovább az árkot nem tudták követni. K–i vége belefut a 265. árokba. 

D. Hossz.: 20 m, szélesség: 80–100 cm, mélység: 25–35 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.353–354.  
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260. objektum 

A. Gödör/letaposott felület 
B. 10–11. század 
A. Nagyméretű, sötétbarna, ovális foltként jelentkezett. Betöltése kemény sötétbarna–szürke. Az 

objektumról a feltáráson nem sikerült egyértelműen eldönteni, hogy temészetes vagy 
mesterséges jelenség. Megfigyelték, hogy területén a sárga altalaj jóval keményebb, mint a 
környező objektumok altalaja. É–ról valószínűleg beletorkollik a 266. árok. (Az objektum – 
az azt körülvevő 262. árok/karám alapján – feltehetőleg állattartással kapcsolatos funkciót 
töltött be.) 

B. Átm.: 560x350 cm, mélység: 29 cm. 
C. – 
D. – 

 
262. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század  
C. Két párhuzamos szakaszból álló árok, fala rézsűs, alja vízszintes, helyenként lemélyül. Az 

árok Ny–ról D–re, majd ismét Ny–ra kanyarodik, nagyjából félkörívben. É–i ága az "A", D–i 
ága a "B" megjelölést kapta. Az árok D–i felében (az "A" szakaszon belül) újabb rövid árkok 
találhatók. Az árok D–i vége bizonytalan, de nem fut bele a mellette található 63. árokba. Az 
árok D–i szakasza (”B” árok) metszi a 44. kemencebokor 04. kemencéjét, s talán elvágja a 
43. kemence munkagödrét is. 

Két kisebb gödröt is feltártak az árokban. Betöltésük megegyezett az árokkal, így 
valószínűleg összetartoznak. A 262.01. objektum kör alaprajzú, enyhén homorú aljú gödör, 
ívelt falakkal. Tetején disznókoponyát találtak, betöltésében is sok állatcsont került elő. A 
262.02. gödör ovális alaprajzú. 

D. 262. árok hossz: 40 m, szélesség: 90–110 cm, mélység: 20–60 cm. 262.01. gödör átm.: 
109x84 cm, mélység: 72 cm. 262.02. gödör átm.: 123x120 cm, mélység: 40 cm. 

E. Kerámia, kő, állatcsont. 
F. 2009.357–359.    

 
263. objektum 

E. Gödör 
F. 10–11. század 
G. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, lépcsős aljú, sekély gödör. Betöltése sötétbarna.  
H. Átm.: 96x74 cm, mélység: 21 cm. 
I. Kerámia. 
J. 2009.360.   

 
266. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából É–D–i irányú árok, fala rézsűs, alja enyhén homorú. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsés. É–i vége belefut a 262. árokba, D–i vége pedig a 260. gödörbe/leteposott 
felülethez. 

D. Hossz: 6m, szélesség: 50–60 cm, mélység: 25–30 cm 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
267. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú, lejtős falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 110x75 cm, mélység: 44 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
268. objektum 

A. Gödör 
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B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel.   
D. Átm.: 230x122 cm, mélység: 21 cm.    
E. Kerámia (elveszett), állatcsont, kő. 
F. 2009.363. 

 
269. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör a 262. árok bontása során került elő. Ovális alaprajzú, fala enyhén ívelt, alja 

vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel, alján koromréteg. A 262. árokkal való 
kapcsolata bizonytalan.  

D. Átm.: 95x77 cm, mélység: 49 cm. 
E. – 
F. – 

 
270. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga és kevés vörös szemcsével. 

Alján ferde koromcsík, Ny–i oldalán kis padka.  
D. Átm.: 198x125 cm, mélység: 61 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vashuzal. 
F. 2009.364. 

 
271. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú gödör. Ny–i felében kissé lemélyed, K–i felében padka. 

Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel, középső harmadában koromcsík. 
D. Átm.: 142x110 cm, mélység: 54 cm. 
E. Kő. 
F. 2009.365. 

 
272. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, ívelt oldalú, enyhén homorú aljú gödör. Betöltése sötétbarna és sárgával 

kevert világosbarna humusz, helyenként koromfoltokkal.  
D. Átm.: 145 cm, mélység: 40 cm. 
E. Kerámia, patics. 
F. 2009.366.    

 
273. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, csaknem függőleges falú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsés, 

helyenként koromszemcsékkel.  
D. Átm.: 117 cm, mélység: 23 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.367.    

 
274. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyzetes alaprajzú, lekerekített sarkú ház, DK–i sarkában kemencével (274.01.). Fala 

csaknem függőleges, alja vízszintes, kissé egyenetlen. A padló foltokban keményre 
letaposott, a ház Ny–i és K–i részében is megfigyelhető, sárga agyagból áll. Az objektum 
betöltése sötétbarna, sárga és kevés vörös szemcsével.  
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A ház DK–i sarkában egy padlószintre épített kemencét tártak fel (274.01.). Alaprajza 
eredetileg kerekded, Ny–i negyedének kivételével a munkagép megsemmisítette. Szája Ny 
felé nyílott, két oldalról sárga agyagtapasztás fogta körbe. Felmenő fala nem maradt meg. 
Platnijának megmaradt része alatt cserepek. 

D. Ház átm.: 280x280 cm, mélység: 10 cm. Kemence átm.: 80x80 cm, szájnyílás átm.: 30 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.368. 

 
275. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú, enyhén szűkülő oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga és 

vörös szemcsékkel, illetve kevés koromszemcsével. Elképzelhető, hogy két gödröt ástak 
egymásra, de ez a bontás során nem volt egyértelmű.  

D. Átm.: 185x120 cm, mélység: 64 cm. 
E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.369.  

 
276. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század  
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, egynemű.  
D. Átm.: 180x100 cm, mélység: 26 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.370. 

 
277. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. A 119. árok K–i végénél feltárt, Ny–K–i irányú árok. Mindkét végén lekerekített alaprajzú, 

rézsűs falú, vízszintes aljú árok. Betöltése szürkésbarna, világosbarna beiszapolódás 
rétegekkel.  

D. Hossz: 8,5 m, szélesség: 40x45 cm, mélység: 8–9 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.371.    

 
278. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Keskeny, rövid árok, nagyjából É–D–i irányban fut, D felé enyhén elkanyarodik. Fala rézsűs, 

alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Hossz: 3,5 m, szélesség: 40 cm, mélység: 22 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.372.    

 
279. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú, sekély gödör. Ráásták a 280. 

külső kemence munkagödrére. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. 
D. Átm.: 280x175 cm, mélység: 6 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.373. 

 
280. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század  
C. Szív alaprajzú munkagödör, K–i végén a hozzá tartozó kemencével (280.01.). Hossztengelye 

Ny–K. Az objektum fala enyhén ívelt, alja vízszintes, betöltése szürke, hamus. Ráásták a 
279. gödörre.  
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A 280.01. kemence alaprajza ovális, felmenő fala nem maradt meg. Alját sárga agyaggal 
tapasztották ki, szája K felé nyílott. Platnija alatt cserepek. 

D. Munkagödör átm.: 240x100 cm, mélység: 3 cm. Kemence átm.: 90x115 cm, szájnyílása: 30 
cm. 

E. Kerámia, állatcsont.   
F. 2009.374. 

 
281. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század  
C. Kerekded alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel, oldala felső része vörösre égett. A betöltés közepén koromcsíkok.  
D. Átm.: 100x110 cm, mélység: 46 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. –    

 
282. objektum 

A. Gödör/kemence (?) 
B. 10–11. század  
C. Kerek alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Alja vörösre égett, felette korom– és 

hamuréteg található. E fölött a betöltés sárga szemcsével kevert sötétbarna. A gödör alján 
vékony tapasztásréteget figyeltek meg, melyben cserepek voltak. (Előfordulhat, hogy 
valójában egy tűzhelyről van szó.)  

D. Átm.: 110 cm, mélység: 25 cm.    
E. Kerámia, patics. 
F. 2009.375. 

 
283. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Ny–K–i irányú árok, melynek K–i vége kifut a szelvényből, Ny–i vége pedig belefut a 262. 

árokba. Az árok K–ről Ny–ra fokozatosan keskenyedik, Ny–i felében egy újabb belső árok 
került elő. Fala rézsűs, alja enyhén ívelt. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel, alján 
szürke, sárga és világosbarna beiszapolódásokkal.  

D. Hossz: 24 m, szélesség: Ny–on 40 cm, K–en: 150 cm, mélység: Ny–on 18 cm, K–en 60 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.376.  

 
284. objektum 

A. Külső kemence 
B. késő avar kor 
C. Az objektum egy külső kemence, amelynek munkagödrét ráásták a 285. házra. Munkagödrét 

nem lehetett rekonstruálni. A sütőfelület alaprajza ovális, platnija ép, szájnyílása nem 
rekonstruálható. Betöltése a platni felett paticsrögök és sárga agyag, felette sötétbarna 
humusz. Sütőfelülete alatt kő és kevés cserép került elő.  

D. Platni átm.: 130x115 cm, mélység: 37 cm. 
E. Kerámia, kő.    
F. 2009.377. 

 
285. objektum 

A. Ház 
B. késő avar kor 
C. Nagyméretű, É–D–i hossztengelyű, nagyjából téglalap alaprajzú ház, amelynek K–i oldalára 

ráásták a 284. külső kemencét. A ház sarkai méhkasosan kiszélesednek. Alján kemény, 
sötétbarna padlóréteg, amely az É–i harmadban és a falak mentén hiányzik, továbbá vágják a 
284.01–02. objektumok. A padló az ÉNy–i sarokban, a kemence környékén hamus foltokkal 
volt borítva. Az objektum betöltése a Ny–i oldalon sötétbarna, amelyre K–i irányból 
ráhúzódik egy sötétbarnával kevert sárga réteg, felette koromnyomok. E fölött sötétbarna, 
sárga szemcsékkel kevert réteg található, amely K felé fokozatosan megvastagodik. A 
kemence platnija és a ház padlója alatt több objektumot találtak. (A 285.04–08., illetve a 
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285.11. objektumok a padlóréteg alatt kerültek elő.) 
A 285.01. objektum sárga agyagból épített kemence a ház ÉNy–i sarkában. Beomlott 

állapotban találták meg, betöltésében köveket és egy sütőharang töredékeit lelték. Eredetileg 
kerek alaprajzú lehetett, fala keményre égett. Platnit nem sikerült feltárni, a sütőfelület 
helyén csak vörösre égett talajt lehetett megfigyelni. Részben a kemence alól került elő a 
285.02., 285.09. és talán a 285.10. objektum is.  

A 285.02. gödör a ház É–i harmadában került elő. Nagyjából lekerekített sarkú téglalap 
alaprajzú, betöltése sötétbarna és korommal kevert sárga. Fala ívelt, alja enyhén homorú. 
Beleásták a ház padlójába, emellett vágja a 285.01. kemencét és a 285.09. cölöplyukat. A ház 
ÉK–i sarkában metszik egymást a 285.12. és 13. objektummal. Kronológiai viszonyuk 
bizonytalan.   

A 285.03. nyílt tűzhely nagyjából kerekded alaprajzú, vörösre égett szélű, középső részén 
szürke, hamus objektum, a ház DK–i sarkában. Nem fedte padlóréteg.  

A 285.04. nyílt tűzhely a padlóréteg felszedése során került elő a ház középső részén. 
Kerekded alaprajzú, alatta a talaj 2 cm vastagon átégett.  

A 285.05. gödröt a 285.03. tűzhelytől É–ra, tőle néhány cm távolságban tárták fel. Ovális 
alaprajzú, ívelt oldalú, alja K–ről Ny–ra mélyül. Betöltése a Ny–i felén sötétszürke, felette 
szürke hamus, K–i felén koromszemcsékkel és barna szemcsével kevert sárga.  

A 285.06. cölöplyuk a ház K–i fala mellett került elő. Ovális alaprajzú, oldala ívelt, alja 
az É–i részén lemélyül. Oldala átégett. Betöltése alul sötétbarna, kevert, felső harmadában 
sötétbarna szemcsékkel kevert sárga.  

A 285.07. cölöplyuk a ház DNy–i sarkában került elő. Kerekded alaprajzú, fala csaknem 
függőleges, alja vízszintes. Betöltése az alján koromszemcsés, felette szürkésbarna, hamus.  

A 285.08. cölöplyuk alaprajza kerek, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. Betöltése 
sárga, sötétbarna és világosbarna szemcsével keverve.  

A 285.09. cölöplyuk (?) a 285.02. objektum Ny–i végénél került elő, amely vágta azt. 
Alaprajza eredetileg ovális, oldala ívelt falú, alja homorú. Betöltése sárgásbarna.  

A 285.10. gödör a 285.02. objektum DNy–i sarkánál került elő. Talán vágja a 285.02. 
gödröt. Alaprajza ovális, É–i oldalán lemélyül. Betöltése alul sárga, felül barna, hamus. 

A 285.11. cölöplyuk kerek alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú objektum, amely a 
ház DNy–i sarkában került elő.  

A 285.12. cölöplyuk kerek alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú objektum, amely a 
285.02. gödör ÉNy–i sarkában került elő.    

A 285.13. cölöplyuk kerek alaprajzú, függőleges falú objektum a 285.02. gödör ÉK–i 
sarkában. (A 285.12–13. gödrök kapcsolata a 285.02–vel bizonytalan, talán későbbiek.)  

D. Ház átm.: 360x290 cm, mélység: 55–60 cm. 285.01. kemence átm.: 50 cm (csak részben 
maradt meg). 285.02. gödör átm.: 210x75 cm, mélység: 30 cm. 285.03. tűzhely átm.: 45x37 
cm, mélység: 6 cm. 285.04. tűzhely átm.: 31x34 cm. 285.05. gödör átm.: 84x25 cm, mélység: 
20 cm. 285.06. cölöplyuk átm.: 115x50 cm, mélység: 40 cm. 285.07. cölöplyuk átm.: 40x42 
cm, mélység: 6 cm. 285.08. cölöplyuk átm.: 46 cm, mélység: 30 cm. 285.09. cölöplyuk átm.: 
50x30 cm, mélység: 20 cm. 285.10. gödör átm.: 90x30 cm, mélység: 32 cm. 285.11. 
cölöplyuk átm.: 30x27 cm, mélység: 30 cm. 285.12. cölöplyuk átm.: 30 cm, mélység: 40 cm. 
285.13. cölöplyuk átm.: 25 cm, mélység: 20 cm.  

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics. 
F. 2009.378–379. 

    
286. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Eredetileg téglalap vagy négyzet alaprajzú ház lehetett (nem szerkeszthető ki), nagyjából É–

D–i hossztengellyel. É–i sarkában kemence (286.01. objektum), D–i részén vágja a 289. 
árkot. K–i oldala bizonytalan. A házban cölöplyuk, bejáratra utaló nyom nem került elő, 
mindössze padlónyomokat sikerült megfigyelni. Betöltése a kemence környékén sötétbarna, 
vörös szemcsékkel, paticsrögökkel és sárga agyaggal. A ház többi részén sötétbarna, kevés 
sárga és vörös szemcsével.  

A ház É–i sarkában kemencét tártak fel (286.01. objektum), melynek szájnyílása D–re 
nézett. Nagy részét az altalajba vájták, sütőfelülete kétrétegű. A felső réteg alatt csontokat és 
1 db cserepet, az alsó réteg alatt csak állatcsontokat találtak. Ez utóbbi sütőfelület jóval 
kisebb volt a későbbinél, alaprajza nagyjából csepp alakú.  

A ház DK–i részén vörösre égett szélű, kerek alaprajzú nyílt tűzhelyet tártak fel (286.02.). 
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Hasonló jelenséget figyeltek meg a kemence előterében is (285.03.).    
D. Ház.: 170 cm (ÉK–i oldal), 160 cm (ÉNy–i oldal). Kemence átm.: 110x112 cm (2. 

sütőfelület), 80x72 cm (1. sütőfelület).  
E. Kerámia, állatcsont, kő, patics, salak. 
F. 2009.380–381. 

 
288–288.01. objektum 

A. Árok és gödör 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából ÉK–DNy–i irányú, rézsűs falú, vízszintes aljú árok. DNy–i vége bizonytalan, ÉK–

i részén minden átmenet nélkül ér véget. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. Ráásták a 
291. ház kemencéjét. 

Az árok bontása során került elő a 288.01. gödör. Alaprajza kerek, fala enyhén ívelt, alja 
vízszintes, betöltése sötétbarna, egynemű. Kronológiai kapcsolata az árokkal bizonytalan.   

D. 288. árok hossz: 16 m, szélesség: 80–90 cm, mélység: 40–45 cm. 288.01. gödör átm.: 115 
cm, mélység: 46 cm. 

E. Kerámia. 
F. 2009.383–384. 

 
289. objektum 

A. Árok és gödör 
B. 10–11. század 
C. K–Ny–i irányú, sekély árok. Betöltése az alján világosbarna, sötétbarna beiszapolódás 

csíkokkal, felette sötétbarna, sárga szemcsékkel. Párhuzamosan fut a 283. árokkal, K–i vége 
kifut a szelvényfalból. Ny felé egyre sekélyebb és keskenyebb. Ráásták a 286. házat, 
valamint vágja a 290. házat.  

D. Hossz: 16 m, szélesség: 40–60 cm, mélység: 20–30 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.385. 

 
290. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyzetes, esetleg téglalap alaprajzú ház, ÉNy–i sarkában kemencével. Betöltése sárgával 

kevert sötétbarna, mélysége a gépi nyesés miatt igen bizonytalan (1–2 cm). A házat vágja a 
289. árok, kapcsolata a 283. árokkal nem eldönthető.  

A ház ÉNy–i sarkában feltárt kemence (290.01.) DK–i részét a munkagép 
megsemmisítette. Alaprajza bizonytalan, eredetileg valószínűleg kerek lehetett. Felmenő fala, 
szájnyílása nem maradt meg. Ez utóbbi valószínűleg DK felé nézhetett. A kemencét az 
altalajra építették.    

D. Átm.: 250x224 cm, mélység: 1–2 cm.   
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.386. 

 
291. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, lekerekített sarkú, nagyjából négyzetes alaprajzú „nyeles ház”, É–i sarkában 

kemencével. Fala csaknem függőleges, alja sekély, kissé egyenetlen. Betöltése sötétbarna, 
sárga és vörös szemcsékkel, D–i felében agyagrögökkel. Padló, cölöplyuk, bejáratra utaló 
nyom nem került elő. A ház vágja a 288. árkot.  

A ház É–i sarkában feltárt kemencét (291.01.) a padlószintre építettek. Alaprajza 
kerekded, oldala szürkésbarna agyaggal tapasztott. A tapasztás a kemence hátsó falánál 
hiányzott. Platnija ép, alatta cserepek kerültek elő. Szájnyílása K felé nézett. A kemence 
környékén szürkésbarna agyagmaradványok kerültek elő, paticcsal keverve. Ráépült a 288. 
árokra. 

A 291.02. ülőgödör kissé ovális alaprajzú, ívelt oldalú, homorú aljú objektum. Betöltése 
sötétbarna, sárga és vörös paticsszemcsékkel.  

A kemence szájnyílásával szemben sötétbarna, ovális alaprajzú kis gödröt figyeltek meg 
(291.03.). Fala enyhén ívelt, alja vízszintes, vége lekerekített. Betöltése sötétbarna, sárga 
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szemcsékkel. 
D. Ház átm.: 366x347 cm, mélység: 10–24 cm (a nyesési szinttől függően). 291.01. kemence 

belső átm.: 90x83 cm, külső átm.: 124 cm, szájnyílás szélessége: 34 cm. 291.02. gödör átm.: 
60x70 cm, mélység: 54 cm. 291.03. gödör átm.: 132x30 cm, mélység: 14 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.387–390. 

 
292. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, enyhén ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel és kevés koromszemcsével.  
D. Átm.:105x72 cm, mélység: 10 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.391.    

 
293. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Két kemence (293.01. és 03.) és a hozzájuk tartozó két munkagödör (293.02. és 04.) 

együttese. A munkagödrök alján szürkésbarna, kemény réteg (padló), felette a betöltés 
sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel, koromcsíkokkal. A 293.02. gödör alján sárga 
agyagtapasztás, amely ráhúzódik a 293.04. gödör aljára.  

A 293.04. gödör Ny–i oldalán egy kemence került elő (293.01.) A kemence ovális 
alaprajzú, platnija sérült, fala részben ép. A kemencét az altalajba vájták, bejárata K felé 
nyílott. A sütőfelület alatt cserepek.  

A 293.04. gödör K–i végén és a 294. árok szélén – a kettő találkozásánál – egy újabb 
kemence maradványait tárták fel (293.03.). A kemencéből csak egy kis részlet maradt meg. 
Valószínűleg vágja a 294. árok. 

D. 293.01. kemence átm.: 176x110 cm. 293.04. kemence átm.: 20x25 cm. Munkagödör átm.: 
150x130 cm, mélység: 38 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.392–395. 

 
294. objektum  

A. Árok   
B. 10–11. század 
C. Nagyjából É–D–i irányú, viszonylag mély árok. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. 

Ráásták a 293. külső kemencét és vágja a 295. objektumot, valamint átmegy a 296. árkon, de 
kronológiai kapcsolatuk bizonytalan.  

D. Hossz: 32 m, szélesség: 50–70 cm, mélység: 50–60 cm.   
E. Kerámia, állatcsont, kő, salak. 
F. 2009.396. 

 
295. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Nagyméretű, ovális alaprajzú gödör, alsó felében méhkasszerűen kiszélesedik, alja 

vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárgával keverve. Ráásták a 294. árkot.  
D. Átm.: 172x190 cm, mélység: 190 cm.   
E. Kerámia (elveszett), állatcsont. 
F. – 

 
296. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor vagy kora Árpád-kor 
C. K–Ny–i irányú árok. Fala rézsűs, alja vízszintes, Ny felé erőteljesen mélyül, K felé kifut a 

szelvényből. Két szélén padka húzódik.  
D. Hossz: 25 m, szélesség: 100–120 cm, mélység: 30–100 cm.   
E. Kerámia, állatcsont, salak. 
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F. 2009.397. 
 
297. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sárgával kevert 

sötétbarna.  
D. Átm.: 216x230 cm, mélység: 14 cm.   
E. Kerámia. 
F. 2009.398. 

 
298. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, sekély, vízszintes aljú gödör. Betöltése 

sötétbarna, sárga és vörös szemcsékkel.  
D. Átm.: 154x253 cm, mélység: 10 cm.   
E. Kerámia. 
F. 2009.399. 

 
301. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Rövid, ívelt falú, enyhén homorú aljú árok. Iránya Ny–K, betöltése sötétbarna, vörös 

szemcsékkel. Vágja a 294. árkot.  
D. Hossz: 440 cm, szélesség: 46–52 cm, mélység: 17 cm.  
E. Kerámia. 
F. 2009.402. 

 
302. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, hossztengelye É–D. Fala csaknem függőleges, alja 

vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel és koromfoltokkal. DNy–i sarkában, az 
oldalfalaktól mintegy 20 cm távolságba épített agyagkemence maradványait (302.01. obj.), 
ÉK–i sarkában pedig egy ülőgödröt (302.02. obj.) tártak fel. A ház középső részén sikerült 
megtalálni a padló maradványait.  

A 302.01. kemence platnija ép, felmenő falából is maradtak meg részletek. Szájnyílása K 
felé nézett. A kemencét egy 8 cm vastag padkára építették. A kemencével átlósan, a ház ÉK–
i negyedében került elő a 302.02. számú ülőgödör. Alaprajza ovális, fala ívelt, alja enyhén 
homorú. Betöltése sötétbarna, alja keményre taposott. A ház É–i falának középtengelyében, 
közvetlenül a fal mellett a padlószinten kutyakoponya került elő. 

D. Ház: 270x346 cm, mélység: 37–42 cm. Kemence: külső átm.: 302x302 cm, belső átm.: 
112x120 cm. Ülőgödör: 85x54 cm, mélység: 28 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.403–404. 

 
303. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel. Közepén 6–10 cm mélységben egy ló lapockája és több, elülső lábához tartozó 
csontja került elő, anatómiai rendben. Hasonló jelenséget regisztráltak az objektumtól 3 m–re 
D–re fekvő 304. gödörben is.  

D. Átm.:134x98 cm, mélység: 23 cm.    
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.405. 

 
304. objektum 

A. Gödör 
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B. 10–11. század? 
C. Kerekded alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, 

sárga szemcsékkel. Alján több, egy ló elülső lábához tartozó csontot találtak, anatómiai 
rendben. Szintén egy ló végtagcsontjait tárták fel a tőle 3 m–re É–ra fekvő 303. gödörben is.  

D. Átm.:78x84 cm, mélység: 11 cm.  
E. Állatcsont. 
F. – 
  

306. objektum 
A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. A gödör alaprajza ovális, fala ívelt, alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 148x85 cm, mélység: 37 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.406.    

 
307. objektum 

A. Árok 
B. bronzkor 
C. Rézsűs falú, vízszintes aljú árok. Iránya nagyjából Ny–K–i, betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel. Vágják egymást a 265. árokkal. Kronológiai viszonyuk nem állapítható meg, 
de valószínűleg nagyjából egykorúak. Az árokra ráásták a 314. bronzkori gödröt. 

D. Hossz: 28 m, szélesség: 60–80 cm, mélység: 20–80 cm  
E. Kerámia (elveszett), állatcsont. 
F. – 

 
309. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. 
D. Átm.: 223x198 cm, mélység: 65 cm.    
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.408. 

 
310. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Ovális alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel. 
D. Átm.: 92x80 cm, mélység: 16 cm.  
E. – 
F. – 

 
311. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Az objektum a 311.01. kemence munkagödre, de É–i végében egy másik, korábbi kemence is 

található (311.02. obj.), melynek munkagödre jórészt megsemmisült. Betöltése sötétbarna, 
vörös szemcsékkel és korommal. A gödörben helyenként járószintet is sikerült megfigyelni. 

A 311.01. kemence alaprajza kerekded, platnija ép. Felmenő fala nem maradt meg, 
munkagödre szív alaprajzú. Szájnyílása Ny felé néz. A 311.02. kemence munkagödrét vágja 
a 311.01. munkagödre, így annak mérete nem állapítható meg. A kemence alaprajza ovális, 
szája D felé nézett.  

D. 311. munkagödör: 200x160 cm, mélység: 48 cm. 311.01. kemence: 130x125 cm. 311.02. 
kemence: 100x110 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.409–411. 

 
312. objektum 

A. Gödör 
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B. kérdéses 
C. Ovális alaprajzú, függőleges falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, egynemű.  
D. Átm.: 198x178 cm, mélység: 32 cm. 
E. – 
F. –  

 
313. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Rézsűs falú, vízszintes aljú, Ny–K–i irányú árok, amely a Ny–i végén két részre válik. 

Betöltése szürkésbarna, sárga szemcsékkel, alján beiszapolódás nyomai. Az árkot ráásták a 
313.01. gödörre, illetve K–i végében szintén feltártak egy gödröt (315. obj.), melynek az 
árokkal való viszonyát nem lehetett egyértelműen meghatározni. Az árok Ny–i részéből 
részlegesen megmaradt állati vázcsontok kerültek elő.  

D. Hossz: kb. 22 m, szélesség: 60–80 cm, mélység: 40–50 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.412. 

 
313.01. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör alaprajza kerekded, fala ívelt, alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel. Ráásták a 313. árkot.  
D. Átm.: 190x180 cm, mélység: 57 cm. 
E. Állatcsont. 
F. –   

  
315. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör a 313. árok K–i végénél került elő, alaprajza ovális, fala enyhén ívelt, alja vízszintes. 

Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a gödör 
önálló objektum–e vagy a 313. árok kiszélesedése. 

D. Átm.: 200x130 cm, mélység: 22 cm.  
E. Kerámia (elveszett), állatcsont. 
F. –   

  
318. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör alaprajza kerekded, fala csaknem függőleges, alja vízszintes. Betöltése szürkésbarna, 

sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 124x130 cm, mélység: 37 cm. 
E. Állatcsont. 
F. –  

 
320. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Rézsűs falú, vízszintes aljú árok. Iránya Ny–K, K–i vége kifut a szelvényből. Betöltése 

sötétbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Hossz: 18 m, szélesség: 40–50 cm, mélység: 12–18 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.418.  

 
322. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, sárga  szemcsékkel.  
D. Átm.: 190x155 cm, mélység: 54 cm. 
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E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.419.   

 
323. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, Ny–K–i hossztengelyű gödör, amely Ny–i részén méhkasszerűen 

kiszélesedik. Betöltése sötétbarna, korommal és hamuval keverve, tetején vörösre égett 
paticsos sáv. Ny–i oldalán kemence maradványait tárták fel (323.01. obj.). Valószínű, hogy a 
323.01. kemencét utólag vájták bele a gödörbe, az aljától számított 70 cm magasságban. 
Alaprajza ovális, boltozata és platnija ép. Sütőfelülete alatt cserepek voltak. 

D. 323. gödör: 280x150 cm, mélység: 117 cm; 323.01. kemence: 112x90 cm, boltozat 
magassága 49 cm.  

E. Kerámia, tapasztás. 
F. 2009.420–421.   

 
324. objektum 

A. Árok 
B. bronzkor 
C. Csaknem függőleges falú, vízszintes aljú, É–D–i irányú árok. Ráásták a 325., 326., 327., 332. 

és 337. objektumokat. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. Az árok kb. 10 m után K–nek 
fordul. 

D. Hossz: 45 m, szélesség: 50–100 cm, mélység: 40–100 cm. 
E. Kerámia, salak. 
F. 2009.422. 

 
325. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Téglalap alaprajzú ház, amelyre részben ráásták a 326. számú külső kemencét. Mindkettő 

vágja a 324. árkot. A ház betöltése világosbarna, sárga szemcsékkel, alján padlómaradvány. 
Falai csaknem függőlegesek, alja vízszintes. A ház DNy–i sarkában kemence maradványait 
találták meg (325.01. obj.), ettől K–re pedig egy kerekded alaprajzú gödör került elő (325.02. 
obj.). A ház DK–i részén egy ovális alaprajzú, sekély gödröt találtak, amely talán cölöphely 
lehetett (325.03. obj.). 

A 325.01. kemence alaprajza kerek, oldala sárga agyagból tapasztott, platnija ép. Szája K 
felé nyílott. A sütőfelületen egy fél őrlőkő feküdt, platnija alatt cserepek voltak. 

D. Ház: 350x280 cm, mélység: 30–35 cm. Kemence átm.: 110 cm. Gödör átm.: 35 cm, mélység: 
50 cm. Cölöphely (?): 55x23 cm, mélység: 8 cm.  

E. Kerámia, kő. 
F. 2009.423–425. 

 
326. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Az objektum két külső kemence (326.01–02. obj.) és a hozzájuk tartozó, egymást vágó 

munkagödrök összefoglaló elnevezése. Ráásták a 325. házra és a 324. árokra.  
A 326.01. kemence alaprajza kerek lehetett, platnija megsemmisült. Szája D felé 

nyílhatott. Munkagödrét valószínűleg vágta a 326.02. gödre. A 326.02. kemence alaprajza 
kerek, platnija ép, szája K felé nézett. Munkagödre lekerekített sarkú trapéz alaprajzú. 

D. 326.01. kemence átm.: kb. 1 m. 326.02. kemence átm.: 110 cm, munkagödör: 120x150 cm, 
mélység: 92 cm.  

E. Kerámia, tapasztás. 
F. 2009.426.  

 
327. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A ház lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, hossztengelye É–D. Fala csaknem függőleges, 

alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. ÉK–i sarkában kemence 
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maradványait tárták fel (327.01. obj.), melynek alaprajza kerek, szája Ny felé nyílott. Falai 
5–10 cm magasságban maradtak meg, platnija ép. A ház K–i felében előkerült egy kerek 
alaprajzú, sekély gödör (327.02. obj.). Betöltése szürkésbarna. 

D. Ház: 330x240 cm, mélység 24 cm. Kemence: belső átm.: 90x85 cm, külső átm.: 96x85 cm. 
Gödör átm.: 60 cm, mélység: 11 cm. 

E. Kerámia (elveszett), kő. 
F. 2009.427. 

 
328. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. A gödör alaprajza kerekded, fala függőleges, alja vízszintes. Betöltése sötétbarna, sárga 

szemcsékkel.  
D. Átm.: 160x162 cm, mélység: 80 cm.  
E. Állatcsont. 
F. – 

 
329. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Az objektum alaprajza meglehetősen bizonytalan. Rézsűsen szűkülő, viszonylag mély gödör, 

amely K és D felé kis csatornában folytatódik. Betöltése szürkésbarna, paticsszemcsékkel. 
D. Átm.: 120x120 cm, mélység: 90 cm.  
E. – 
F. – 

 
330. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyzetes alaprajzú, csaknem függőleges falú, vízszintes aljú ház. Betöltése sötétbarna, sárga 

és vörös szemcsékkel. DK–i sarkában kemence maradványai (330.01. obj.). A kemence 
alaprajza kerekded, falát sárga agyagból tapasztották. Sütőfelülete sérült, egy része hiányzik. 
Szája Ny felé nézett  

A ház D–i fala mentén a kemencéig egy kis árok húzódik (330.02. obj.), az ÉNy–i sarok 
közelében pedig egy ülőgödröt tártak fel (330.03. obj.).   

D. Ház átm.: 320x320 cm, mélység: 29 cm. Kemence átm.: 55x52 cm. Árok: hossz: 2 m, 
szélesség: 70 cm, mélység: 20 cm. Ülőgödör átm.: 80x70 cm, mélység: 35 cm.    

E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.429.  

 
331. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Az objektum egy ovális alaprajzú munkagödörből és három kemencéből (331.01., 03. és 04. 

obj.), valamint egy padlószintre tapasztott tűzhelyből (331.02. obj.) áll. Ez utóbbi a 331.01. 
előterében a padlószinten került elő. A kemencék egymással való kronológiai viszonya nem 
megállapítható, faluk nem maradt meg, platnijuk alatt kő és állatcsont került elő. A 
kemencebokrot ráépítették a 338–339. árkokra.  

D. Munkagödör átm.: 540x300 cm, mélység: 30–40 cm. 331.01. kemence átm.: 114x85 cm. 
331.02. tűzhely átm.: 74x70 cm. 331.03. kemence átm.: 104x108 cm. 331.04. kemence átm.: 
116x100 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.430–433. 

 
332. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A munkagödör alaprajza lekerekített sarkú háromszög, fala ívelt. Betöltése sötétbarna, 

hamuval és vörös szemcsékkel. A külső kemence (332.01. obj.) alaprajza ovális, platnija jó 
állapotú. Szája D felé nézett, felmenő fala nem maradt meg.  
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D. Munkagödör: 158x168 cm, mélység: 52 cm; kemence: 126x110 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.434. 

 
333. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Ovális alaprajzú, ívelt falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése sötétbarna, helyenként hamu– és 

koromcsíkokkal.   
D. Átm.: 140x157 cm, mélység: 34 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics (elveszett). 
F. –   

 
335. objektum 

A. Külső kemence 
B. késő avar kor vagy 10–11. század 
C. Szív alaprajzú munkagödör, É–i oldalán kemencével. Betöltése szürke, felette vékony 

paticsos sáv. A kemence alaprajza kerekded, fala nem maradt meg. Szája D felé nyílott. 
D. Munkagödör átm.: 160x120 cm, mélység: 26 cm. Kemence: 126x104 cm. 
E. – 
F. –   

 
336. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, ovális alaprajzú gödör, Ny–K–i hossztengellyel. Közepébe egy nagyjából kör 

alaprajzú gödröt ástak. Betöltése az alján vörösre égett, az égett réteg fölött sárgásbarna 
agyag. A gödör közvetlenül a 335. külső kemence mellett került elő, időrendi kapcsolatuk 
nem állapítható meg. 

D. Átm.: 370x160 cm, mélység: 128 cm. Kisebb gödör átm.: 130x140 cm.   
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.435. 

 
338. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Ny–K–i irányú árok, amely K felé kifut a szelvényből. Fala rézsűs, alja vízszintes. Betöltése 

sötétbarna, alján beiszapolódás nyomaival. K–i része valószínűleg összefut a 339. árokkal.  
D. Hossz: 11 m, szélesség: 70–90 cm, mélység: 40–45 cm. 
E. – 
F. –  

 
339. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Az árok fala rézsűs, alján kis csatorna fut végig, É felől belecsatlakozik a 338. árok. Betöltése 

sötétbarna. Csak kis szakaszát lehetett kibontani, mivel belefut a kisajátítatlan területbe.  
D. Feltárt hossz: 3 m, mélység: 25–30 cm.  
E. – 
F. – 

 
340. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A kemence alaprajza ovális, platnija hiányos, alatta nem voltak cserepek. Hozzá tartozó 

egyéb objektumot nem sikerült megfigyelni. Környékén 10–11. századi kerámia került elő.  
D. Átm.: 90x60 cm.   
E. Kerámia. (A kemence környékén). 
F. 2009.438. 
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350. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, alja az É–i irányba lejt, oldalai közel függőlegesek. 

Betöltése sötétbarna humusz, K–i és Ny–i végén sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 179x144 cm, mélység: 34 cm. 
E. Állatcsont. 
F. – 

 
351. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör, alja viszonylag vízszintes, oldalai enyhén íveltek. 

Betöltése sötétbarna humusz, sötétszürke szemcsékkel. 
D. Átm.: 160x128 cm, mélység: 25 cm. 
E. Állatcsont. 
F. –   

 
352. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör, alja vízszintes, oldalai íveltek. Betöltése a D–i 

felében sötétbarna, alatta sárgásbarna humusz, É–i felében világosbarna réteg húzódik.  
D. Átm.: 196x136 cm, mélység: 43 cm. 
E. Állatcsont. 
F. –   

 
353. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Hosszúkás alaprajzú, teknős aljú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétbarna humusz, sárga 

szemcsékkel.  
D. Átm.: 158x128 cm, mélység: 42 cm. 
E. – 
F. – 

 
360. objektum 

A. kérdéses 
B. késő avar kor 
C. Az objektum a dokumentációban természetes jelenségként van feltüntetve, ennek ellenére 

ezen a számon késő avar kori leletanyag található. Azonosítása nem sikerült. 
D. Kerámia, kő, tapasztás, salak. 
E. 2009.441. 

 
377. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú négyzet alaprajzú ház, melynek ÉNy–i végében kemence található. Alja 

közel vízszintes, oldalai függőlegesek. Betöltése sötétbarna humusz, É–i végében sárga és 
világosbarna szemcsékkel. A házat ráásták a 378. körárokra.    

A ház ÉNy–i sarkában feltárt kemence platniját kétszer is megújították, fala jó állapotban 
maradt meg. Az első sütőfelület alatt köveket találtak. A második platni alatt feltárt, legelső 
sütőfelület kilóg a kemence fala alól. A kemence előtérgödre K–i irányba néz, fekete, hamus 
réteg található az alján.  

D. Ház átm.: 360x374 cm, mélység: 15 cm. Kemence átm.: 100x120 cm.  
E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.446–447. 
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386. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Közel szabályos kör alaprajzú gödör, alja egyenetlen, falai függőlegesek. Betöltése 

sötétbarna humusz, sárga szemcsékkel.  
D. Átm.: 128x122 cm, mélység: 66 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.451. 

 
387. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Szabálytalan kör alaprajzú gödör, alja és oldalai íveltek. Betöltése sötétbarna humusz. Az 

objektumban nagy mennyiségű állatcsont került elő, közepén egy sertés váza, valamint 
mellette ló és marha csontjai.  

D. Átm.: 138x158 cm, mélység: 47 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.452.    

 
400. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú négyzet alaprajzú ház. Alja kissé egyenetlen, oldalai íveltek. Az objektum 

viszonylag sekély, K–i végében kör alakú kiszögellés található. Padlóra, cölöphelyre vagy 
tűzhelyre utaló nyom nem került elő. Betöltése sötétbarna humusz. A házat ráásták egy 
szarmata sírra (400.a).  

D. Átm.: 442x330 cm, mélység: 33 cm.  
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. –    

 
411. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század (?) 
C. Nagyméretű, ovális alaprajzú munkagödör és a hozzá tartozó külső kemence (411.01.) 

együttese. A gödör középtájon sekély, de K–i és Ny–i irányban is mélyül. A hozzá tartozó 
tűzhely a gödör K–i felében került elő. A gödör Ny–i felében egy újabb, hosszovális, 
mélyebb gödröt tártak fel. A gödrök betöltése szürkésbarna humusz, fekete 
koromszemcsékkel.  

D. Átm.: 280x580 cm, mélység: 70 cm. Kemence átm.: 130x140 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
412. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, Ny–i felében kemencével (412.02.), 

K–i felében kisebb tűzhellyel (412.01.). Betöltése szürkésbarna humusz, fekete és vörös 
szemcsékkel. Mindkét kemence platnija alatt állatcsontot és kerámiát találtak, illetve 
mindkettő rendelkezett előtérgödörrel (412.03. és 412.04.). Az objektum DNy–i sarkában 
tárták fel a 412.04. gödröt, az ÉNy–i sarkában pedig a 412.03. számút.  

D. Ház átm.: 300x239 cm, mélység: 30 cm. 412.01. tűzhely átm.: 80x100 cm. 412.02. kemence 
átm.: 140x110 cm. 412.03. gödör átm.: 110x100 cm. 412.04. gödör átm.: 120x80 cm. 

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.468–469. 

 
414. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. A 413. (császárkori) objektumot vágó, ovális alaprajzú gödör. Alja teknős, oldala ívelt. 
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Betöltése sötétbarna, sárga szemcsés humusz.  
D. Átm.:120x108 cm, mélység: 54 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. –    

 
417. objektum 

A. Gödörbokor/külső kemence 
B. 10–11. század  
C. Nagyméretű, szabálytalan alaprajzú, egymásba ásott gödrök és egy kemence (417.05.) 

együttese. Az objektumkomplexum K–i részéhez csatlakozik a 418. objektum. A 417. gödör 
betöltése világosbarna, sárga szemcsés humusz. Ny–i felében egy másik gödör került elő 
(417.01.), melynek betöltése sötétbarna és vörös szemcsés. Tőle É–ra egy újabb gödör 
található (417.03.), ettől K–re pedig egy sekélyebb gödröt tártak fel (417.04.), melyre ráásták 
a 417.07. és 417.06. gödröket, illetve a kemencét (417.05.). A kemenceplatni egy része 
megmaradt, másik része akkor sérülhetett meg, amikor ráásták a 417.07. gödröt.  

D. 417. gödör átm.: 152x113 cm, mélység: 16 cm.  
E. Kerámia. 
F. 2009.472. 

 
418. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Közel szabályos kör alaprajzú gödör, alja vízszintes, oldalai íveltek. Betöltése sötétbarna 

humusz, D–i felében fekete kormos és vörös szemcsékkel.  
D. Átm.: 180x219 cm, mélység: 22 cm. 
E. – 
F. – 

 
422. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század (?) 
C. Az objektum a 420. körárokra ásva került elő. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, 

vízszintes aljú ház, DNy–i sarkában kemencével (422.01.). ÉK–i sarkában egy gödör került 
elő (422.02.). Betöltése szürkésbarna humusz.  

D. Ház átm.: 416x396 cm, mélység: 49 cm. Kemence átm.: 82x110 cm, mélység: 30 cm. Gödör 
átm.: 132x136 cm.  

E. Kerámia, patics, állatcsont. 
F. 2009.475. 

 
423. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. A 420. körárok É–i végére ráásott, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. DK–i sarkában 

kemence (423.01.), ÉNy–i sarkában egy gödör (423.02.) került elő. Betöltése szürkésbarna 
humusz.  

D. Ház átm.: 410x358 cm, mélység: 24–29 cm. Kemence átm.: 98x68 cm, mélység: 52 cm. 
Gödör átm.: 116x115 cm, mélység: 24 cm.    

E. Kerámia, állatcsont, kő, patics, salak. 
F. 2009.474; 476–477. 
 

439. objektum 
A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Szabálytalan kör alaprajzú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétbarna. 
D. Átm.: 220x210 cm, mélység: 42 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 
 

447–448. objektum 
A. Ház 
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B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, téglalap alaprajzú ház, melyet a 651. számú császárkori sírra ástak rá. Betöltése 

szürkésbarna humusz, helyenként fekete, illetve vörös szemcsékkel. Az objektum DNy–i 
negyedében egy gödör (447.04.) került elő, DK–i sarkában pedig egy kemence, platnija alatt 
sűrűn kirakva állatcsonttal és kerámiával (447.01.). A ház ÉK–i negyedében még egy platnit 
találtak (447.03.).  

A 447. ház É–i részéhez csatlakozó külső kemence a 448. számot kapta. Platnija alatt 
kerámiával és állatcsonttal sűrűn kirakták. Falából csak a DNy–i sarka maradt meg. 

D. Ház átm.: 370x408 cm. 447.01. kemence átm.: 124x124 cm. 447.03. kemence átm.: 72x46 
cm. 447.04. gödör átm.: 116x78 cm. 448. kemence átm.: 98x120 cm. 

E. Kerámia. 
F. 2009.486–488. 

 
452–453. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Szinte teljesen megsemmisült külső kemence a hozzá csatlakozó munkagödörrel. Betöltése 

barna, sárga szemcsékkel. 
D. Kemence átm.: kb. 110 cm, munkagödör átm.: kb. 100x200 cm.  
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.491. 

 
464. és 464.01. objektum 

A. Árok és kemence 
B. 10–11. század 
C. A 464. árok betöltése feketés, hamus foltokkal. Vágja a 465–467. objektumokat. A 464.01. 

objektum egy ovális alaprajzú tűzhely, melyet a 464. árokra építtettek.  
D. 464. árok hossz: kb. 12 m, szélesség: 50 cm. 464.01. tűzhely átm.: 80x75 cm, mélység: 60 

cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.499. 

 
465. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétszürke humusz.  
D. Átm.: 130x105 cm, mélység: 24 cm.    
E. Kerámia, patics, állatcsont. 
F. 2009.500. 

 
477. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, kör alaprajzú munkagödör több külső kemencével (477.02.; 477.03.; 477.04.; 

477.06.; 477.07). A munkagödör vágja a 478. (császárkori) gödröt. A kemencék közül a 
477.02. platnija kétrétegű, mindkét réteg alatt kerámiával volt kirakva. A többi kemencét 
csak egy fázisban használták, közülük a 477.03. és 06. platnija alatt találtak 
kerámiatöredékeket. A 477.04. kemence megásásakor a 477.06. kemence fele megsemmisült.  

D. Munkagödör átm.: 340x300 cm, mélység: 70 cm. 477.01. kemence átm.: 145x150 cm. 
477.02. kemence átm.: 141x150 cm. 477.03. kemence átm.: 140x118 cm. 477.04. kemence 
átm.: 150x130 cm. 477.05. kemence átm.: 145x130 cm. 477.06. kemence átm.: 120x80 cm. 
477.07. kemence átm.: 170x140 cm.                                                                                          

E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.514–520. 

 
481. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú gödör. Betöltése sötétbarna.  
D. Átm.: 100x105 cm, mélység: 8 cm. 
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E. Kerámia. 
F. 2009.523. 

 
488. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú gödör, melyet ráástak a 467. árokra. Betöltése szürkésbarna, sötétbarnával 

keverve. Foltja jelentkezésekor középtájon egy kisméretű vörös átégett foltot figyeltek meg. 
D. Átm.: 240x200 cm, mélység: 20 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő (elveszett). 
F. – 

 
491. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Majdnem vízszintes aljú árok. Leletanyag nélküli, betöltése szürkésbarna. 
D. Hossz: 317 cm, szélesség: 50 cm, mélység: 10 cm. 
E. – 
F. –     

 
495. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század  
C. A 495. objektum a 495.01. kemence munkagödre. Betöltése szürkésbarna, benne nagy 

mennyiségben patics– és faszéndarabokat találtak. A 495.01. kemence ovális alaprajzú, 
platnija kétrétegű, az alsó platni alatt kerámiatöredékeket találtak.    

D. Munkagödör átm.: 150x152 cm, mélység: 24 cm. Kemence átm.: 140x120 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, faszén (elveszett). 
F. – 

 
496. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú gödör, betöltése szürkésbarna, sötétbarna szemcsékkel. 
D. Átm.: 175x195 cm, mélység: 18 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.536. 

 
500. objektum 

A. Gödörbokor 
B. 10–11. század 
C. Az 500. objektum amorf alaprajzú gödör, amely két részből áll: 500.01. és 500.02. 

objektumok. Falai rézsűsek, alja egyenetlen. Betöltése barnásszürke, átégett világos 
szemcsékkel. Az objektum Ny–i része az 500.01., K–i része az 500.02. számot kapta.  

D. Gödörbokor átm.: 300x360 cm, mélység: 30 cm. 
E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.538–539.    

 
501. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú gödör, falai lépcsősek, alja ívelt. Betöltése barnásszürke, a felső 20 cm 

barna.  
D. Átm.: 420x345 cm, mélység: 65 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő, salak. 
F. 2009.540.    

 
502. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
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C. Ovális alaprajzú gödör, falai enyhén íveltek, alja vízszintes. Betöltése szürkésbarna, a felső 
10–15 cm világosbarna, sárga szemcsével kevert.    

D. Átm.: 145x160 cm, mélység: 40 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.541. 

 
503. objektum 

A. Ház  
B. 10–11. század (?) 
C. Négyzet alaprajzú, szürkésbarna betöltésű ház, ÉK–i sarkában kemencével (503.01.). A 

kemence betöltése hamus réteg, felette vöröses égett sáv, amely felett sötét, szürkésbarna sáv 
húzódik. (A ház betöltésében kevés, kizárólag bronzkori kerámia található.) 

D. Ház átm.: 320x350 cm, mélység: 33 cm. Kemence átm.: 133x130 cm.  
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.542.    

 
505. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Ovális alaprajzú, méhkas alakú gödör. Betöltése sötétbarna, egynemű.  
D. Átm.: 325 cm, mélység: 47 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
506. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyszögletes alaprajzú, vízszintes aljú ház, DNy–i sarkában kemencével (506.01.). 

Betöltése szürkésbarna. K–i sarkában egy gödröt tártak fel (506.02.). A gödör betöltése 
világosbarna, benne szürkés réteggel, falai rézsűsek. Az 506.01. kemence kerekded alaprajzú, 
platnija egyrétegű, felette szürkésbarna betöltés.  

D. Ház átm.: 256x315 cm. Kemence átm.: 110x130 cm, száj szélessége 46 cm. Gödör átm.: 
60x66 cm, mélység: 32 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, kő, vaskés. 
F. 2009.544. 

 
507. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú, ívelt falú, lépcsős aljú gödör. Betöltése szürkésbarna. (Ezen a számon 

szerepel az 517. sír körárka is.) 
D. Átm.: 140 cm, mélység: 75 cm. 
E. Kerámia, kő. 
F. 2009.545. 

 
511. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század (?) 
C. Félkör alaprajzú gödör, a hozzá tartozó kemencével. Az 505. objektum bontása során, annak 

D–i részén került elő. A kemence ovális alaprajzú.  
D. Munkagödör átm.: 90x55 cm, mélység: 55 cm. Kemence átm.: 80x60 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
512–513. objektum 

A. Árok és gödör 
B. 10–11. század 
C. Az 513. objektum egy árok, melynek része az 512. gödör. Ez utóbbi objektum ovális 

alaprajzú, lépcsős aljú. Betöltése sötétbarna. Az 513. objektum félkör alakú, meredek oldalú 
árok. Betöltése sötétbarna.  
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D. 512. gödör átm.: 180x285 cm, mélység: 82 cm. 513. árok hossz: kb. 20 m, szélesség: 60–65 
cm, mélység: 30 cm. 

E. Kerámia, állatcsont (az 513. árokból). 
F. 2009.546. 

 
519. objektum 

A. Tűzhely 
B. 10–11. század 
C. Az 525. árok D–i oldalánál feltárt, kerek alaprajzú tűzhely. Betöltése: vörös égett réteg felett 

sötétszürke platni rész. Alján ismét vöröses égett sáv található.  
D. Átm.: 100x100 cm, mélység: 25 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett), kő. 
F. 2009.547. 

 
524. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Egyenes vonalban futó, sötétbarna betöltésű árok. Falai függőlegesek, helyenként íveltek, alja 

vízszintes.  
D. Szélesség: 50 cm, mélység: 30 cm. 
E. – 
F. – 

 
525. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Ívelt oldalú, egyenes aljú árokszakasz. Betöltése sötétszürke, sárga szemcsékkel.  
D. Hossz: 20 m, szélesség: 60 cm, mélység: 24–30 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.548. 

 
526. objektum 

A. Tűzhely 
B. 10–11. század 
C. Egyrétegű tűzhely. Betöltése szürkésbarna, vörös–sárga szemcsékkel. Az objektum a felszín 

humuszolása során megsérült, D–i oldalát a munkagép megsemmisítette.  
D. Átm.: 110x140 cm, mélység: 34 cm. 
E. Kerámia, patics, kő. 
F. 2009.549. 

 
527. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. K–Ny–i irányú, Ny felé mélyülő, keskeny árokszakasz. Falai meredekek, alja ívelt. K–i vége 

vágja az 531. objektumot. Betöltése szürkésbarna és sötétszürke, koromszemcsékkel.  
D. Hossz: 250 cm, szélesség: 32–70 cm, mélység: 80 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.550. 

 
529. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. K–Ny–i irányú, ívelt aljú árokszakasz. Oldala D–en rézsűs, É–on lépcsősen szűkül. Betöltése 

sötétszürke, az alján szürkésbarna, sárga szemcsékkel.  
D. Szélesség: 160 cm, mélység: 66 cm. 
E. – 
F. –  

 
530. objektum 

A. Külső kemence 
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B. kérdéses 
C. A szelvény D–i fala alá benyúló külső kemence és munkagödre. A munkagödör alaprajza 

ovális, betöltése erősen vörös szemcsés, felette fekete koromcsík, majd sötétszürke betöltés. 
A kemence oldalfala részben benyúlik a szelvény alá, a K–i oldalon jól megmaradt. Platnija 
egyrétegű. 

D. Munkagödör átm.: 260x238 cm, mélység: 32 cm. Kemence átm.: ?x110 cm. 
E. – 
F. –  

 
531. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Négyszögletes alaprajzú, középen lemélyülő, vízszintes aljú ház, DNy–i sarkában 

kemencével (531.01.). A ház ÉNy–i része vágja az 527. objektumot. É–i falánál 2 
cölöplyukat tártak fel (531.02. és 531.03.). Feltehetően minden sarokban és az oldalak 
közepén lehetett 1–1 belőlük, de ezeket az állatjáratok eltüntették. A kemence előtt a padló 
erősen koromszemcsés.  

A ház DNy–i sarkában feltárt kemence egy platnijú, felmenő fala a D–i és a Ny–i oldalán 
volt megfogható. Betöltése 3–4 cm vastag vörös égett réteg felett koromszemcsés sötét, 
szürkésbarna réteg.  

D. Ház átm.: 286x326 cm, mélység: 27–30 cm. Kemence átm.: 90x96 cm. 531.02. cölöplyuk 
átm.: 40x33 cm, mélység: 8–10 cm. 531.03. cölöplyuk átm.: 34x40 cm, mélység: 5–6 cm.  

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.551. 

 
532. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Nagyméretű, É–D–i irányú, ovális alaprajzú gödör. Oldala ívelt, alja vízszintes. Betöltése a 

felső 2/3–ában szürkésbarna, alatta sárga–szürke–barna szemcsés egyenletesen kevert réteg.  
D. Átm.: 212 cm, mélység: 112 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.552. 

 
534. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Téglalap alaprajzú ház, É–i és D–i oldala mellett 1–1 kemencével (534.01. és 534.03.). Az 

objektum ívelt oldalú, enyhén ívelt aljú. Betöltése a tetején szürkésbarna, az alsó 1/3–ban 
sötétszürke. A kemencék szájnyílása előtt koromfoltos, vörös szemcsés.  

Az 534.01. kemencét a ház É–i oldalán tárták fel. Alaprajza kerek, betöltése szürkésbarna. 
2 platnija van, közöttük állatcsonttal és kerámiadarabokkal volt kitapasztva.  

Az 534.03. kemencét a ház DK–i oldalánál tárták fel. Alaprajza kerek, betöltése 
szürkésbarna. A bontás során dupla platni jelentkezett, közöttük állatcsontokkal és 
kerámiával volt kitapasztva. 

D. Ház átm.: 295x320 cm, mélység: 62 cm. 534.01. kemence átm.: 180x183 cm. 534.03. 
kemence átm.: 130x160 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.553–554. 

 
535. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Az 534. objektumra ráásott É–D–i irányú árok. Rézsűs oldalú, enyhén ívelt aljú. Betöltése 

sötétszürke. Az 534. objektum előtti pár méteren K–ről egy újabb árokszakasz jelentkezett, 
amely mellette párhuzamosan fut.  

D. Szélesség: 58 cm, mélység: 24–26 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő (elveszett). 
F. – 
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536. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Az 534. objektumra ásott árok.  
D. Hossz: 560 cm, szélesség: 44–94 cm, mélység: 25–43cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.555.    

 
537. objektum 

A. Árok 
B. 10–11. század 
C. Rézsűs oldalú, enyhén ívelt aljú, É–D–i irányú árok. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsékkel. 
D. Hossz: kb. 20 m, szélesség: 60 cm, mélység: 45 cm.  
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.557. 

 
538. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Az 537. árokra ásott gödör. Ovális alaprajzú, ívelt oldalú. 
D. Átm.: 70x80 cm, mélység: 45–50 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.558. 

 
539. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Téglalap alaprajzú ház, É–i, K–i és D–i oldalai mellett 1–1 kemencével. Ívelt oldalú, enyhén 

ívelt aljú. Betöltése sötétszürke, sárga, vörös, koromszemcsékkel kevert. A ház D–i részén 
korommal és hamuval erősen kevert omladék, a betöltés a ház É–i részén is koromsávos, 
sötétszürke.   

Az 539.01. kemence az 539. objektum K–i oldalából nyúlik ki. A platni sérült, rajta 2–4 
cm vastag sötétszürke betöltés. Munkagödre az 539.04. számot kapta.  

Az 539.02. kemence a ház D–i részében került elő. Platnija felett sötétszürke betöltés.  
Az 539.03. kemencét a ház É–i részében tárták fel. Falának egy része megmaradt. A 

platni felett vastag, vörös betöltés.  
D. Ház átm.: 260x283 cm, mélység: 50 cm. 539.01. kemence átm.: 90x129 cm. 539.02. kemence 

átm.: 118x150 cm. 539.03. kemence átm.: 110x153 cm. 539.04. munkagödör átm.: 110 cm, 
mélység: 16–18 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.559. 

 
541. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. A humuszba ásott objektum D–i felét a humuszolás során a munkagép megsemmisítette. A 

kemence falai helyenként jól megmaradtak. A platni felett a betöltése sötétszürke, vörös 
szemcsékkel, illetve korommal és hamuval.  

D. Átm.: 130x110 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.560. 

 
542. és 543. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. É–D–i irányú, téglalap alaprajzú ház, É–i oldalán kemencével (543. objektum). Fala az É–i 

oldalon rézsűs, a D–i oldalon ívelt, alja É felé mélyül. Betöltése sötétszürke, egynemű, a 
kemence előtt koromfoltos, helyenként vörös szemcsékkel.  

D. Ház átm.: 357x405 cm, mélység: 30 cm. 543. kemence átm.: 175x152 cm. 
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E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.561–562. 

 
571. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, meredek oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése a felső részén sötétbarna, 

alatta szürkésbarna, sötétbarna szemcsékkel.  
D. Átm.: 112x132 cm, mélység: 61 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.563. 

 
573. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, szürkésbarna, paticsszemcsés és foltos felszínű objektum. Szakaszosan, kb. 3 

cm szélesen körben vörösre égett. Tapasztott platnija nincs, belsejében patics és omladékfolt 
húzódik. Az 575. házba építették, annak ÉK–i sarka közelében. (A ház kormos, paticsos 
rétegződése ezen a részen feltehetőleg a kemence égéstermékének nyoma.) A kemence szája 
Ny–DNy felé nyílik. Munkagödrét ráásták az 575. házra. (Ez külön számot nem kapott.)  

D. Átm.: 140x175 cm, mélység: 14 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.564. 

 
575. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Téglalap alaprajzú ház. ÉK–i sarkába építették az 573. kemencét, ÉNy–i sarkába pedig az 

580. kemencét. A ház meredek oldalú, vízszintes aljú. Betöltése szürkésbarna, sárga, K–i 
oldalán hamuszemcsével kevert. Felső harmadában sötétbarna réteggel, a középső részén 
sárga agyagréteggel, K–i oldalán koromrétegekkel tagolt.  

A ház ÉNy–i sarkának közelében egy lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, vörösre égett 
betöltésű tűzhelyet tártak fel (575.01. objektum). 

D. Ház átm.: kb. 450x300 cm. 575.01. tűzhely átm.: 56x110 cm, mélység: 14 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, kő. 
F. 2009.566. 

 
576. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Kör alaprajzú, meredek oldalú, vízszintes aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, alsó részén 

szürke–barna–sárga kevert.  
D. Átm.: 120x126 cm, mélység: 51 cm. 
E. – 
F. – 

 
577. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század (?) 
C. Kör alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése homogén szürkésbarna.  
D. Átm.: felül: 115x131 cm, alul: 138x141 cm, mélység: 45 cm. 
E. Állatcsont. 
F. – 

 
578. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Kör alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Közvetlenül az 577. objektum mellett 

került elő. Betöltésének felső kétharmada szürkésbarna, Ny–i oldalán sötétbarna szemcsés és 
vékony sötétbarna réteggel tagolt. Ez alatt egy szürke, egy szürkésbarna, majd egy sötétbarna 
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réteg húzódik.  
D. Átm.: felül: 113x133 cm, alul: 146 cm, mélység: 92 cm. 
E. Állatcsont. 
F. – 

 
579. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Kör alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése a felső részén sötétbarna, alatta 

szürkésbarna, sötétbarna és fekete szemcsés.  
D. Átm.: felül: 80 cm, alul: 102 cm, mélység: 83 cm. 
E. Állatcsont. 
F. – 

 
580. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Ovális alaprajzú kemence, melyet az 575. ház ÉNy–i sarkába ástak. Középső részén vörös 

omladékréteg húzódik. Sárgásszürke, agyagból tapasztott fala 8–10 cm széles. A kemence 
szájával szemben fekvő kormos, hamus, paticsszemcsés réteg a kemence égésterméke. A 
kemence szája D–DK felé nyílott. Ráásták az 582. és 583. árkokat.  

D. Átm.: 140x155 cm, mélység: 23 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő. 
F. 2009.567. 

 
583. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Nagyjából É–D–i irányú, az 582. (vaskori) árokkal párhuzamos árok. Ráásták az 580. 

kemencére. Meredek oldalú, lefelé szűkülő, vízszintes aljú árok.   
D. Hossz: 2 m, szélesség: 35–60 cm, mélység: 26 cm. 
E. Kerámia (elveszett). 
F. – 

 
584. objektum 

A. Gödör 
B. kérdéses 
C. Nagyjából kör alaprajzú, kisméretű, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése 

sötétbarna, szürkésbarna réteggel tagolt, koromszemcsével kevert.  
D. Átm.: 118x128 cm, mélység: 90 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
585. objektum 

A. Ház 
B. kérdéses 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház. Alján néhány helyen szürke, letapasztott padló 

fogható meg. A ház K–i felében egy ideiglenes tűzhely maradványát tárták fel (585.01.). Ez 
utóbbi kör alaprajzú, sötétbarna, hamus és paticsszemcsés felszínű objektum. 

D. Ház átm.: kb. 3x4 m. Kemence átm.: 100x110 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
589. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Nagyjából É–D–i irányú, meredek oldalú, lefelé szűkülő, vízszintes aljú árok. Betöltése 

sötétszürke, sárga szemcsékkel. Az árkot ráásták az 588. objektum Ny–i szélére és az 589. 
árokra. 

D. Hossz: 7 m, szélesség: 46–72 cm. 
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E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
591. objektum 

A. Gödör 
B. késő avar kor vagy 10–11. század 
C. Kör alaprajzú, méhkasos falú, vízszintes aljú gödör. Betöltése szürkésbarna, koromszemcsés.  
D. Átm.: fent: 166x176 cm, lent: 204 cm, mélység: 50 cm. 
E. Kerámia. 
F. 2009.577. 

 
597. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Nagyjából É–D–i irányú árok, melyet ráásták az 496. árokra. Egy szakasz után K felé 

kanyarodik. K–i szélére ásták rá az 597.01. gödröt és az 535. árkot. Az objektum az ásatási 
dokumentációban avar koriként szerepel. 

D. Hossz: kb. 20 m, szélesség: 50–60 cm. 
E. Kerámia, állatcsont (elveszett). 
F. – 

 
607. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Nagyjából téglalap alaprajzú ház, ÉK–i sarkában kemencével (607.01.). A kemence kör 

alaprajzú, sárgásszürke sávval keretezett. Platnijának felszíne sötétszürke. A kemencét 2–3 
cm vastag padkára építették, melyet a ház alapgödrének ásásakor hagytak meg. A házat 
ráásták a 35. és 88. árkokra. 

D. Ház átm.: kb. 500x300 cm. Kemence átm.: 70x80 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, vaspenge. 
F. 2009.588.; 2009.607. 

 
608. objektum 

A. Tűzhely 
B. 10–11. század (?) 
C. Szabálytalan alaprajzú, vörösre égett, vékony sütőfelületű tűzhely a 607. ház ÉK–i sarkának 

közelében. Valószínűleg egy ideiglenes tűzhely maradványa, melyet a 35. árok felszínén, 
annak betemetése után létesítettek. 

D. – 
E. – 

 
609. objektum 

A. Külső kemence 
B. 10–11. század 
C. Kör alaprajzú kemence. Betöltése sötétbarna, belsejében vörös omladék húzódik. A platni 

alatt kerámiával és állatcsonttal tapasztott.  
D. Átm.: 95x105 cm. 
E. Kerámia, állatcsont. 
F. 2009.589. 

 
630. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Ívelt falú, vízszintes aljú árok. D–i részén kis padka. Betöltése az alján szürkésbarna, felette 

sárga szemcsével kevert sötétbarna, felette szürkésbarna. A K–i végén került elő, de nem 
érintkezik vele a 104.02. objektum. Vágja a 633., késő avar kori árok. 

D. Hossz: 340 cm, szélesség: 90 cm, mélység: 90 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, salak (elveszett). 
F. – 
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631. objektum 

A. Gödör 
B. 10–11. század 
C. Az objektum a 104.01. számon is megtalálható, leírását ld. ott. 

 
633. objektum 

A. Árok 
B. késő avar kor 
C. Viszonylag kisméretű árok, amely vágja a 630., rá merőleges árkot. D–i végére ásták a 634. 

házat. Betöltése kevert hamus, paticsos föld, fehér hamus foltokkal. Az árok betöltéséből két 
sütőharang töredéke is előkerült. 

D. Hossz: kb. 80 cm, szélesség: 40–50 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, faszén. 
F. 2009.590. 

 
634. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Az objektum a 102. számon is megtalálható, leírását ld. ott. 

 
636. objektum 

A. Kemencebokor 
B. 10–11. század 
C. Munkagödör és a hozzá tartozó 3 kemence (636.01., 636.02., 636.04.), továbbá egy másik 

hamus gödör (636.03.) együttese. A 636.01. kemence a munkagödör ÉK–i, a 636.02. 
kemence az ÉNy–i sarkában került elő. A 636.03. hamus gödör közöttük található. A 
munkagödör K–i oldalán tárták fel a 636.04. kemencét. D–i oldalán egy nagy, letaposott 
felületű lejáratot találtak, amely a kemencék előtti munkafelület lehetett. (A tapasztás több 
rétegű volt, valószínűleg többször is megújították.) A munkagödör betöltése alján szürkés, 
középső részén ívelt alakban sötétbarna, paticsos, koromszemcsés.  

A 636.01. kemence szája D felé néz, boltozata nem maradt meg. Betöltése paticsfoltos, 
kormos, sötétszürke humusz. Szája 30 cm széles, sütőfelülete kitapasztva, alatta nem találtak 
leletet.  

A 636.02. kemence szája DK felé néz, boltozata nem maradt meg. Betöltése paticsos, 
kormos, sötétszürke humusz. Szája 40 cm széles, sütőfelülete kitapasztva, rajta néhány 
kődarab.  

A 636.03. hamus gödör a 636.01. és a 636.02. kemencék között került elő, de a 636.02. 
kemencéhez tartozott. Sekély, sárga anyaggal kitapasztott. Betöltése kormos, hamus humusz.  

A 636.04. kemence a munkagödör K–i oldalán került elő. Bolygatott, méretei csak 
részben állapíthatók meg. Tapasztott sütőfelületű, boltozata – amely a sütőfelületre omlott – 
kővel kirakott, sárga agyaggal tapasztott. A platni alatt köveket találtak. Betöltése 
paticsfoltos, sötétszürke humusz.  

D. Munkagödör (lejárat): 190x290 cm. 636.01. kemence átm.: 118x110 cm. 636.02. kemence 
átm.: 140x140 cm. 636.03. gödör átm.: 70x70 cm, mélység: 17 cm. 636.04. kemence átm.: 
35x70 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, salak, csontár. 
F. 2009.591–594. 

 
638. objektum 

A. Ház 
B. 10–11. század 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, sekély ház, amely vágja a 640. házat. Hossztengelye K–

Ny–i. Közepe táján, a padlón tapasztás töredéke került elő. Betöltése sötétszürke humusz. A 
ház Ny–i végében 4 cm vastag, vöröses tapasztást találtak, amely tűzhely maradványa 
lehetett.  

D. Ház átm.: 260x420 cm, mélység: 30 cm. 
E. Kerámia, állatcsont, patics. 
F. 2009.595. 
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639. objektum 

A. Ház (?) 
B. 10–11. század 
C. Sekély, É–D–i hossztengelyű, téglalap alaprajzú ház (?), D–i része megsemmisült. Betöltése 

szürkésbarna. É–i sarkában kerek alaprajzú, tölcséres oldalú cölöplyuk került elő (639.01.).   
D. Ház átm.: 192x133 cm, mélység: 25 cm. 639.01. cölöplyuk átm.: 26 cm, mélység: 62 cm. 
E. Kerámia, salak. 
F. 2009.596. 

 
640. és 641. objektum 

A. Ház 
B. késő avar kor 
C. Lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház, melyet vág a 638. objektum. Betöltése barna 

humusz. Padlóján – a DNy–i és az ÉK–i negyedben – 4 cm vastag tapasztást figyeltek meg. 
DNy–i negyedében a padlón sütőharang töredékei kerültek elő. A ház ÉNy–i sarkában patics 
és kormos omladék volt a padlón, DK–i negyedének aljában gödör került elő (641.). 

A ház ÉK–i sarkában, az É–i falba beásva egy tojásdad alaprajzú kemence került elő 
(640.01.). Fala gyengén átégett.  

A ház É–i oldala mellett egy gyengén átégett, tojásdad alaprajzú tűzhely került elő 
(640.02.).  

A 641. gödör a ház DK–i negyedében került elő. Padlót nem találtak felette, betöltése 
közel megegyezik a házéval. Kör alaprajzú, tölcséresen szélesedő falú, ívelt aljú. 

D. Ház átm.: kb. 480x480 cm. 640.01. kemence átm.: 60x100 cm. 640.02. tűzhely átm.: 50x40 
cm. 641. gödör átm.: 133x130 cm, mélység (a padlótól): 72 cm. 

E. Kerámia, állatcsont, patics, kő, vascsat. 
F. 2009.597–598. 

 
652. objektum 

A. Árok 
B. kérdéses 
C. Ny–K–i irányú árok, melyet ráásták az 597. árokra. Meredek, lefelé szűkülő oldalú, 

vízszintes aljú. 
D. Hossz: kb. 6 m, szélesség: 40–50 cm. 
E. – 
F. – 
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2009.67.1 
Objektumszám: 7. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középszürke, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.67.2 
Objektumszám: 7. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm 4x3 cm 

2009.67.3 
Objektumszám: 7. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, fá.: 10 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fenék: 
fenékbélyeg (nem kivehető), korongról 
leemelt 

2009.67.4 
Objektumszám: 7. obj 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, fá.: kb. 12 cm, 8x8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fogú fésű, egy darab). 
 
2009.67.5 
Objektumszám: 7. obj 

patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticsdarab. 
Méretek: 3x3x4 cm, 4x5x3 cm 

2009.67.5 
Objektumszám: 7. obj 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticsdarab. 
Méretek: 4x4x5 cm, 6x5x5 cm 

2009.67.6 
Objektumszám: 7. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 3 
Keltezés: ismeretlen 
Technikai jellemzők: Lócsontból készült 
korcsolya. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárban. 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó leltárban. 

2009.68.1 
Objektumszám: 7. obj-tól nyugatra szórvány 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenletes sötétszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: sűrű 
korongolásnyomok 

2009.68.2 
Objektumszám: 7. obj-tól nyugatra szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenletes sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
halványsárga, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (?, 3 sora, a vonalak 
egymástól 0,5 és 1 cm–re) 
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2009.68.3 
Objektumszám: 7. obj-tól nyugatra szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x7cm, falv. 0,4 cm 
  
2009.68.4 
Objektumszám: 7. obj-tól nyugatra szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: 4x3 cm, falv. 0,5 cm 

2009.68.5 
Objektumszám: 7. obj-tól nyugatra szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: 2x2 cm, falv. 0,4 cm 

2009.69.1 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, neutrális égetésű, felülete 
átlagos, külső és belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: peremá: 17 cm, falv. 0,4–0,6 cm, 
4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, függőlegesen levágott. 

2009.69.2 
Objektumszám: 9. obj. 
bordás nyakú edény pereme 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 

belső felülete egyenletes középszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: a nyakon borda 

2009.69.3 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső és belső 
felülete egyenletes világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm, pá kb. 18–
19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált 

2009.69.4 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenletes középszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg, levágott, sűrű 
korongolásnyomok. 
 
2009.69.5 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.69.6 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
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nem állapítható meg. Díszítése 
körömbenyomkodás. (Nyakán közvetlenül 
egymás mellett két körömmel benyomkodott, 
közel vízszintes vonal. Hosszúságuk kb, 1 cm 
lehet, de ez a töredék sérülése miatt nem 
állapítható meg egyértelműen.) 

2009.69.7 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, színe 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg, ferdén levágott, 
korongolásnyomok 

2009.69.8 
Objektumszám: 9. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg 

2009.69.9 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4cm, 2x4 cm 

2009.69.10 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középbarna, 

törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,6 cm, 3x3 cm 
  
2009.69.11 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, felülete átlagos, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső és belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6 cm, 1x2 cm 

2009.69.12 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, felülete áltagos, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső és belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5cm, 3x3 cm 

2009.69.13 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.69.14 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenletes sötétszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (2 fogú fésűvel bekarcolt 
rövid szárú hullámvonalköteg, a két vonal 
egymástól kb. 0, 2 cm–re helyezkedik el.) 

2009.69.15 
Objektumszám: 9. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna és sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. (3 
fogú fésűvel bekarcolt hosszú szárú 
hullámvonalköteg, a vonalak egymástól kb. 
0,1–0, 2 cm–re helyezkednek el. A szárak 
hossza 1,3 cm. A hullámvonalköteg alatt kb. 
1,5 cm távolságban egyenes vonalköteg 
részlete látható, szélessége nem állapítható 
meg, a megmaradt 3 vonal egymástól 0,1 cm–
re  
 helyezkedik el. A két vonalköteget 
valószínűleg nem ugyanazzal a fésűvel 
karcolták be, mivel a felső vonalai sokkal 
vékonyabbak.) 

2009.69.16 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes középbarna, belső felülete 
egyenletes sötétszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
  
2009.69.17 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen sötétszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,3–0,5cm, 4x2 cm 

2009.69.18 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.69.19 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenletes sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 

2009.69.20 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenletes 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, kb. 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése: 
hullámvonalköteg (2 db, 3 fogú fésűvel 
bekarcolt). (A töredék felületén egymástól kb. 
1,5 cm távolságban két rövid szárú 
hullámvonalköteg helyezkedik el, a felső 
szélessége kb. 0,6 cm, és 3 fogú fésűvel 
karcolták be, az alsó 0,4 cm széles, 2 fogú 
fésűvel készült.) 

2009.69.21 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 

2009.69.22 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
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neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna és sötétszürke, 
belső felülete egyenletes vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. (egymástól 1,9 cm távolságban két 
0,1 cm széles, fogaskerékkel benyomott vonal. 
A fogazások nagyon sűrűn (0,5 mm–enként) 
követik egymást, hosszúságuk 0,1–0,2 cm, 
mélységük szintén 0,1–0,2 cm.) 
 
2009.69.23 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső és belső 
felülete egyenetlen világosbarna, törésfelülete 
sötétvörös 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5 cm 

2009.69.24 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen sötétszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db). (egymástól kb. 1 cm 
távolságban bekarcolt vízszintes 
vonalkötegek. Az alsó szélessége nem 
állapítható meg, három vonal látszik belőle, 
ezek összesen 0,5 cm szélesek. A felső 
vonalköteget két– vagy három fogú fésűvel 
szabálytalanul karcolták, szélessége 0,4 cm.) 

2009.69.25 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenletes középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.69.26 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenletes 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.69.27 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 

2009.69.28 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
  
2009.69.29 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2 cm 

2009.69.30 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenletes középszürke, törésfelületén 
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szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 

2009.69.31 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (a töredék teljes felületén 
csigavonal (?) fut végig, összesen 5 sor látható 
rajta, melyek között a távolság folyamatosan 
nő, 0,3–tól 0,7 cm–ig.) 

2009.69.32 
Objektumszám: 9. obj. 
nyaktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenletes vörösesbarna, törésfelülete 
réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.69.33 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.69.34 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenletes sötétszürke, törésfelülete réteges 

Méretek: falv. 0,8–1 cm, 6x3 cm 
  
2009.69.35 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső és belső felülete egyenletes 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.69.36 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 

2009.69.37 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna és 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2 cm 

2009.69.38 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületeén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 

2009.69.39 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x3 cm 

2009.69.40 
Objektumszám: 9. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1 cm, 3x2 cm 
  
2009.69.41 
Objektumszám: 9. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1 cm, 5x2 cm 

2009.69.42 
Objektumszám: 9. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. (4 vékony (1–2 mm) vonalban 
fogaskerékminta, az alsó három vonal 
egymástól 0,5 cm–re található, a felső pedig 
az alatta levőtől 1 cm távolságban. A felső 
vonal mélyedései valamivel sűrűbben (1 mm–
enként) követik egymást, az alsó három vonal 
mélyedései között 2–3 mm rés van. A 
mélyedések kb. 2 mm szélesek és 1 mm 
mélyek.) 

2009.69.43 
Objektumszám: 9. obj. 
fenéktöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.69.44 
Objektumszám: 9. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.69.45 
Objektumszám: 9. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.69.46 
Objektumszám: 9. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék, rosszul kiégetett. 
Méretek: 5x5x3 cm 
  
2009.69.47 
Objektumszám: 9. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék, rosszul kiégetett. 
Méretek: 5x8x6 cm 

2009.69.48 
Objektumszám: 9. obj. 
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patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék, rosszul kiégetett. 
Méretek: 3x3x4 cm 

2009.69.49 
Objektumszám: 9. obj. 
vassalak 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalakdarabok. 
Méretek: legn. 5x4x4 cm, legk. 4x6x6 cm 

2009.69.50 
Objektumszám: 9. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, szürke, 
illetve rózsaszínes árnyalatú amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: legn. 6x6x4 cm, legk. 4x4x2 cm 

2009.69.51 
Objektumszám: 9. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csontár (?) töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.70.1 
Objektumszám: 10. obj. 
bordás nyakú edény pereme 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme 
vízszintesen levágott, függőleges. Díszítése a 
nyakon borda, alatta hullámvonalköteg. (1 
borda, 1 köteg) 
 
2009.70.2 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 10x14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.70.3 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelülete réteges, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 11x4 cm 
összeragasztva 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (3 db) (A töredék 3 fogú fésűvel 
bekarcolt egyenes vonalkötegekkel díszített. 
Két köteg található rajta, ezek kb. 1,5 cm 
szélesek és egymástól 1 cm távolságban 
találhatók. A felső felett kb. 0,5 cm–re újabb 2 
bekarcolt vonal található, a darab 
töredékessége miatt azonban ezekről nem 
lehet közelebbit megállapítani. A 
bekarcolások egyenetlenek és rossz 
minőségűek.) 

2009.70.4 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, a 4 darab mérete 
átlagosan 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. (Mind a 4 töredék fésűvel 
bekarcolt egyenes vonalkötegekkel díszített. 
Ezek teljesen rendszertelenek, semmiféle 
egyenletesség nem figyelhető meg rajtuk. A 
bekarcolások rossz minőségűek.) 

2009.70.5 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db). A töredék fésűvel bekarcolt 
egyenes vonalkötegekkel díszített. Az egyik 
vonalköteget 3 fogú fésűvel karcolták be, 
szélessége kb. 0,8 cm. Felette kb. 1 cm–rel 
összefüggő bekarcolt vonalköteg található a 
töredék széléig, azaz kb. 3 cm szélességben. A 
bekarcolások olyan halványak, hogy szinte 
láthatatlanok. 

2009.70.6 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (1 db) A töredék felső részén egy 
bekarcolt vízszintes vonal töredéke található. 

2009.70.7 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (2 db). A töredék alsó és felső részén 
egy–egy bekarcolt vízszintes vonal töredéke 
található. 
 
2009.70.8 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2db). A töredéken bekarcolt 
egyenes vonalkötegek találhatók, rendszerük 
nem állapítható meg, talán 4 fogú fésűvel 
karcolták be 2 vonalköteget egymástól kb. 0,5 
cm–re, de ez a darab kis mérete és a karcolás 
rossz minősége miatt nem egyértelmű. 

2009.70.9 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenletes 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 3x4 cm 

2009.70.10 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, jól kiégetett, 
neutrális égetésű, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenletes 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,9–1 cm, 2x3 cm 

2009.70.11 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (A töredéken két, egymástól 
0,5 cm–re bekarcolt egyenes vonal töredéke 
található.) 

2009.70.12 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
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Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső és belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,8–1,3 cm, fenékátm. 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Feneke: korongról 
leemelt, korong lenyomata látszik. (Fenekén a 
fazekaskorong lenyomata jól látszik, 
jellegzetes. Így megállapítható, hogy 
valószínűleg ugyanezen a korongon készült 
a2009.70.14. számú darab is.) 

2009.70.13 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenletes középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,8–1 cm, fá.: 10 cm 
  
2009.70.14 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelülete 
réteges 
Méretek: 0,7–1,1 cm, fenéká: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Feneke: korongról 
leemelt, korong lenyomata látszik. (Egy 
korongon készült a2009. 70. 12. sz. edénnyel.) 

2009.70.15 
Objektumszám: 10. obj. 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, törésfelülete 
réteges 
Méretek: falv. 0,3–1 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.70.16 
Objektumszám: 10. obj. 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelülete 
réteges 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.70.17 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, belső felülete egyenletes 
középszürke, külső felülete egyenletes 
középbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Feneke: korongról 
leemelt, korong lenyomata látszik, talpkorong 

2009.70.18 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (A töredék felső részén 
egymástól 0,8 cm–re három bekarcolt egyenes 
vonal töredékei találhatók.) 

2009.70.19 
Objektumszám: 10. obj. 
fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, a belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x3 cm, fá.: 10 cm 
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2009.70.20 
Objektumszám: 10. obj. 
fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenletes középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,3–0,9 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, talpkorong 

2009.70.21 
Objektumszám: 10. obj. 
fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, a belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (4 db, 3 fogú fésű). A töredék 
halványan és rendezetlenül bekarcolt egyenes 
(kb. 1 cm széles) vonalkötegekkel díszített. A 
kötegeket 3 fogú (?) fésűvel karcolták be, 
egymástól 0,8–1 cm–re. Négy ilyen 
vonalköteg található rajta, ebből a legfelsőnek 
csak kis részlete látszik. 

2009.70.22 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1X2cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme ferdén 
levágott, jól profilált 

2009.70.23 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

diszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső és belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x3 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített 

2009.70.24 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, gyorskorongolt, 
díszítetlen, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.70.25 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó 
 
2009.70.26 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, külső és 
belső felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6cm, 2x1 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, ferdén levágott 

2009.70.27 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
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felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6cm, 3x2 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó 

2009.70.28 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x2 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó 

2009.70.29 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x3 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, függőlegesen levágott. 
Díszítése körömbenyomkodás. (Pereme alatt 
egymástól kb. 1,5 cm–re ferdén kb. 1 cm 
széles körömbenyomkodások (2 db) 
találhatók.) 

2009.70.30 
Objektumszám: 10. obj. 
nyaktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen középszürke 
és világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3cm 

2009.70.31 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen középszürke 
és világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. (Az 
edény felső harmadában 3 fogó fésűvel 
bekarcolt rövid szárú hullámvonalköteg 
található, alatta ? fogú fésűvel rendszertelenül 
bekarcolt, összefüggő egyenes vonalköteg 
található a töredék aljáig, azaz kb. 3 cm 
szélesen.) 
 
2009.70.32 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x8 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, jól profilált. Díszítése sűrű befésülés. 

2009.70.33 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen középszürke 
és világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x2,5 cm (perem) 
ill. 4x6 cm (oldal) 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Az oldaltöredék 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg (1–1 db, 5 fogú fésű) 

2009.70.34 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredékek 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
és belső felülete egyenetlen középszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7cm, a legnagyobb 5x4 
cm, a legkisebb 2x3 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: A darabok nem 
illenek össze. Közülük egynek maradt meg a 
pereme, ez közepesen kihajló, ferdén levágott, 
jól profilált, hornyolt (fedőhorony). Alatta 
díszítés: körömbenyomkodás alatt rádliminta. 
A többi töredék díszítése rádliminta. 
Valószínűleg egy leltári szám alatt különböző 
rádlis edények töredékeit vettem fel. E 
töredékek mindenesetre színben, iszapolában 
és 
 soványításban egyöntetűek, így ha nem is 
tartoznak össze, egy műhelyben készülhettek. 

2009.70.35 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső és belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7cm, 5x5 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Oldalfalának díszítése 
hullámvonal. 

2009.70.36 
Objektumszám: 10. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
felmaródott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4,5x3 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajó, ferdén levágott 

2009.70.37 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen vörösesbarna és 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, méretek: 8x5 és 
5x3 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Oldalfalának díszítése 
keskeny közű csigavonal. (5 db) 
 
2009.70.38 

Objektumszám: 10. obj. 
perem–és oldaltöredékek 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső és 
belső felülete egyenetlen vörösesbarna és 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, kb. 14 cm magas 
összeragasztva,peremá:10cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme enyhén 
kihajló, ferdén levágott. Oldalfalának díszítése 
beszurkodás alatt csigavonal. (2 sorban 
beszurkodás, keskeny közű csigavonal) 
Korongról leemelt, fenekénél elvékonyodó, 
fenékbélyeg (nem megállapítható). Az edény 
arányaiban magas, legnagyobb szélességét a 
felső harmadában éri el, vállas. Viszonylag 
rosszul korongolt, falvastagsága egyenetlen,  
 formája szabálytalan. 

2009.70.39 
Objektumszám: 10. obj. 
perem–és oldaltöredék 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felületén egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, peremá: 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A 12 töredékből 5 
db össze van ragasztva, ezek az edény 
peremének és oldalfalának részletei, a teljes 
edény kb. 5–10%–a. Az edény pereme erősen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. 
Oldalfalának díszítése hullámvonalköteg alatt 
egyenes vonalköteg. (1 hullámvonalk., 4 
egyenes vonalk.–3 és 7 fogú fésűk.) A legfelső 
valószínűleg 3 fogú fésűvel bekarcolt, az 
alatta  
 levők (2 db) pedig ugyanazzal a 7 fogú 
fésűvel készültek. A maradék 7 ragasztatlan 
töredéken is a hullám– és egyenes 
vonalkötegek töredékei látszanak.  

2009.70.40 
Objektumszám: 10. obj. 
perem–és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes világosszürke, belső 
felülete egyenletes szürkésbarna, 
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törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, peremá: 16 cm, kb. 
13x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. 
Oldalfalának díszítése körömbenyomkodás 
alatt rádliminta. Egy sorban ívelt, vízszintes 
irányú bekarcolások, melyek olyan sűrűn 
követik egymást, hogy hullámvonalnak 
tűnnek. Ez alatt van a rádli. 

2009.70.41 
Objektumszám: 10. obj. 
perem–és oldaltöredékek 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenletes középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és középszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, peremá: 16cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált. Oldalfalának díszítése 
rádliminta. 

2009.70.42 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredékek 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső és belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 12x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Oldalfalának 
díszítése rádliminta. (Kb. 1 cm–es közökkel, 
egyenetlen, viszonylag sekély.) 

2009.70.43 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és halványsárga, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, 4x3 cm 
  
2009.70.44 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete áűtlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm,9X6cm,4x4 
cm,8x4cm,3x3cm,2x4 cm, 2x5cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta. (Kb. 1 cm–es közökkel, 
egyenetlen) 

2009.70.45 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredékek 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 15x9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Oldalfalának 
díszítése rádliminta. (Kb. 1 cm–es közökkel, 
egyenetlen.) 

2009.70.46 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső és belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg. (Kb. 1 cm–es közökkel, 
egyenetlenül bekarcolt, 4 fogú fésűvel, az 
egyik töredéken 3, a másikon 4 köteg) 

2009.70.47 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen halványsárga, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 8x4 cm, 3x3 cm, 
2x4 cm, 1x4 cm, 2x4 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal. (Kb. 0,5–1 cm–es közökkel, 
szabálytalanul bekarcolt) 

2009.70.48 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta (2 sor, egymástól 1 cm–re) 

2009.70.49 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.70.50 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes világosbarna, belső felülete 
egyenletes középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, egymástól 1–1 cm–re) 

2009.70.51 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, belső felülete 

egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, táv 0,6–0,8 cm) 

2009.70.52 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.70.53 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes világosbarna, belső felülete 
egyenletes vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 vonal, egymástól 0,6–1 
cm–re) 

2009.70.54 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes világosbarna, belső felülete 
egyenletes világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszített, díszítése 
rádliminta (kb. 1 cm–es közök, 2 sor) 

2009.70.55 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 köteg egymás alatt, egymástól 
1,5 cm–re, 3 fogú fésűvel egyenletesen 
bekarcoltak, a fésűfogak vékonyak, sűrűk.) 
 
2009.70.56 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, 1 cm táv) 

2009.70.57 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 

2009.70.58 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 vonal egymástól kb. 1,5 
cm–re) 

2009.70.59 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 

lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 vonal, 1 cm távolságban) 

2009.70.60 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, 1 cm táv) 

2009.70.61 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg ( 5(?) fogú fésűvel bekarcolt, 2 
vonalköteg látszik, egymástól kb. 1 cm–re, a 
felső vonalkötegnek csak az alja látszik) 
 
2009.70.62 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.70.63 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (4 db, egyenetlenek, táv 0,6–
1,5 cm) 

2009.70.64 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszített, díszítése 
széles közű csigvonal (kb. 1,5 cm–es közök, 2 
db) 

2009.70.65 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal. (Kb. 0,5–1 cm–es közökkel, 
szabálytalanul és sekélyen bekarcolt) 

2009.70.66 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg (6 fogú 

fésűvel?), de nem eldönthető, mert kicsi a 
töredék 

2009.70.67 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 vonal, egymástól 0,8 cm–
re) 
 
2009.70.68 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
halványszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.70.69 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db, egyenetlenül bekarcolt, 4 
fogú fésűvel, egymástól kb 2 cm távolságra 
találhatók) 

2009.70.70 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.70.71 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (5 vonal, táv 0,5 cm) 

2009.70.72 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
halványsárga, belső felülete egyenetlen 
halványsárga, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, 3 fogú fésű, egymástól 
0,5 cm–re) 

2009.70.73 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és vörösesbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 sekélyen bekarcolt vonal, 
valószínűleg 2 fogú fésűvel karcolták be őket, 
egymástól 2 cm–re helyezkednek el) 
 
2009.70.74 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (? 3 fogú fésűvel bekarcolt, 1 db, 
nehezen kivehető). Belső felületén 
koromnyomok. 

2009.70.75 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (a díszítés 
rossz minősége és a töredék mérete alapján 
nem állapítható meg egyértelműen) 

2009.70.76 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 vonal, egymástól 1,5 cm–
re) 

2009.70.77 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.70.78 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenletes halványsárga, belső 
felülete egyenetlen halványsárga, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta. (Egymástól kb. 1 cm–re 2 
vonalban helyezkednek el) 

2009.70.79 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, felülete 
átlagos, díszített, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (?, 1 vonal) 
 
2009.70.80 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes világosszürke, belső felülete 
egyenletes világosszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 

2009.70.81 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5 cm, 4x3 cm 

Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 vonal, egymástól 2 cm 
távolságban) Belső felületén koromnyomok. 

2009.70.82 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (2 vékony vonal egymástól 0,5 cm–re, 
alig kivehetők) 

2009.70.83 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db, sekélyen, 3 fogú fésűvel 
bekarcolt, egymástól 2 cm–re helyezkednek 
el.) A töredék külső és belső felületén 
koromnyomok. 

2009.70.84 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelülete 
réteges 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, a sorok egymástól 
egyenletes távolságban, 0,5 cm–re) 

2009.70.85 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, közöttük 1 cm, illetve 0,2 
cm a távolság) 
 
2009.70.86 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (a felület felmaródása miatt 
nehezen kivehetők, 2 vonal egymástól 2 cm–
re) 

2009.70.87 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 köteg, 4 fogú fésű) 

2009.70.88 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 db, táv 0,6 cm) 

2009.70.89 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelüléetén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3 cm 

2009.70.90 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(hullámvonalk: 2 fogú fésű, ráfut az egyenes 
vonalkötegre, ami 4 fogú fésűs) 

2009.70.91 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (????, 1 db, kb 0,3 cm széles 
bekarcolt vonal részlete látható a töredék 
alján) 
 
2009.70.92 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 



301 

 

Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (1 db, sekélyen bekarcolt, vékony, alig 
látható) 

2009.70.93 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
világosszürke, belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 sor, 5–6 fogú fésűvel bekarcolt, 
egymástól 0,5 cm) 

2009.70.94 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (?, 1 db bekarcolt vonal) 

2009.70.95 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (1 sor 4 db benyomódása) 

2009.70.96 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 

felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (nehezen kivehető) 

2009.70.97 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.70.98 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.70.99 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.70.100 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal vagy hullámvonalköteg (nem 
kivehető) 

2009.70.101 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fogú fésűvel bekarcolt, 2 db, 
egymástól 2 cm–re, a felsőnek csak kis része 
látszik) 

2009.70.102 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor látszik, egymástól kb. 0,5 cm 
távolságban, sekélyen benyomkodott) 

2009.70.103 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: belső felületén 
koromnyomok 
 
2009.70.104 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (sűrűn bekarcolt vonalak, de nem 
befésült) 

2009.70.105 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély, elmosódott) 

2009.70.106 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (4 vonal, egymás alatt, rendszertelen 
távolságban, 0,2–0,5 cm között) 

2009.70.107 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (alig kivehető, 3(?) fogú fésűvel, a 
vonalak egymástől 0,3 cm–re) 
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2009.70.108 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem 
eldönthető) 

2009.70.109 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg egymás alatt, egymástól 
kb 0,5 cm–re, sekélyen bekarcoltak, 3–4 fogú 
fésűvel, nehezen kivehetők) 
 
2009.70.110 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (egymás alatt 2 sorban, kb 1,5 cm 
távolság) 

2009.70.111 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 

középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 vonal, egymástól 1–1cm–
re) 

2009.70.112 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (1 sor látszik) 

2009.70.113 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, felülete 
durva, díszített, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 vonal, egymástól 0,8 cm–
re) 

2009.70.114 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.70.115 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor látszik, egymástól 0,5 és 1 
cm távolságban) 
 
2009.70.116 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal vagy 2 bekarcolt vonal (nem 
eldönthető, sekélyek, kb 0,5 cm szélesek, 
egymástól is 0,5 cm a táv.) 

2009.70.117 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.70.118 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenletes vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 vonal, egymástól 1 cm–re, 
sekélyek) 

2009.70.119 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta (1 sor látszik) 

2009.70.120 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, 3 fogú fésű, egymástól 
0,5 cm–re) 

2009.70.121 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 
 
2009.70.122 
Objektumszám: 10. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: perem hajlása nem 
állapítható meg, lekerekített, elvékonyodó 

2009.70.123 
Objektumszám: 10. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 vonal, egymástól 
egyenletes, 0,5 cm–es távolságban) 

2009.70.124 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
beszurkodás alatt csigavonal (függőleges 
szurkodások, alatta 0,5 cm–rel csigavonal (?, 1 
db látszik) 

2009.70.125 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.70.126 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete lekopott, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (????, a töredék felülete csaknem 
teljesen lemaródott, alján egy bekarcolt vonal 

részlete tisztán látható, fölötte csak sejteni 
lehet két további vonalat, egymástól kb 1–1 
cm–re) 

2009.70.127 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, egymástól 1,5 cm–re) 
 
2009.70.128 
Objektumszám: 10. obj. 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.70.129 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x5 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.70.130 
Objektumszám: 10. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
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átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x5 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítetlen, 
fenékbélyeg (nem kivehető, talán kereszt 
egyik ága?), korongról leemelt, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.70.131 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (az egyik töredéken 3 vonal, 
egymástól 0,5 illetve 1 cm–re helyezkednek 
el, a másikon 2 vonal 1 cm–re egymástól) A 
töredékek a2009.70.38. számú edényhez 
tartoznak. 

2009.70.132 
Objektumszám: 10. obj. 
vastöredékek (kés, vasalás) 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Egy enyhén meghajlított, amorf vasdarab 
(talán vasalás töredéke, 3x1,5 cm, vastagság: 
0,2–0,3 cm), egy apró lemezke (1x1,5 cm, 
vastagság: 0,2–0,3 cm) és egy vaspenge 
(valószínűleg vaskés) töredékei. A késpenge 
jó megtartású, egyenes, 7 cm hosszú, 0,7–0,8 
cm széles, vastagság: 0,2–0,3 cm.  

2009.70.133 
Objektumszám: 10. obj. 
patics 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rosszul 
kiégetett paticstöredékek. 
Méretek: kb. 6x5–4x3 cm 
 
2009.70.134 
Objektumszám: 10. obj. 
vassalak 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalaktöredékek. 
Méretek: kb. 8x6–4x3 cm 

2009.70.135 
Objektumszám: 10. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Fél orsógomb, 
bikónikus, díszítetlen, neutrális égetésű, jól 
kiégetett. 
Méretek: átm. kb. 3 cm, magaság 1,4 cm 

2009.70.136 
Objektumszám: 10. obj. 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, illetve 
rózsaszínes árnyalatú, amorf kődarabok, talán 
malomkövek töredékei. 
Méretek: 5x5x2 cm, 5x3x2 cm, mk.7x6x4 cm, 
rsz. 4x3x4 cm 
 

2009.70.137 
Objektumszám: 10. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 vonal, táv. 2 cm) 

2009.71.1 
Objektumszám: 10/02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (nagyon rossz minőségű, alig 
észrevehető) 

2009.71.2 
Objektumszám: 10/02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 
 
2009.71.3 
Objektumszám: 10/02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 

2009.72.1 
Objektumszám: 11. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.72.2 
Objektumszám: 11. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 

2009.72.3 
Objektumszám: 11. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x4x3 cm 

2009.72.3 
Objektumszám: 12. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A 12. objektum 
kerámiaanyaga eltűnt, így a követ a 11. 
objektum száma alá leltároztam. TM 

2009.73.1 
Objektumszám: 13. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x6 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése rádliminta (4 
sor, táv 1x0,5, 2x1,5 cm) 
 
2009.73.2 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, táv 1,5 cm) 

2009.73.3 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 vonal táv 3 cm) 

2009.73.4 
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Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (1 sor) 

2009.73.5 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 sor, táv 1 cm, 3 fogú fésű) 

2009.73.6 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenletes 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.73.7 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg (nem 
dönthető el egyértelműen) 
 

2009.73.8 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, táv 1,5 cm) 

2009.73.9 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás (1 db, vízszintes, kb. 1,5 
cm hossz) 

2009.73.10 
Objektumszám: 13. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenletes 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (5 sor, táv 0,2–0,3 mm) 

2009.73.11 
Objektumszám: 13. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,1 cm, 6x6 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.73.12 
Objektumszám: 13. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 7x4x4 cm, 5x4x3 cm 

2009.74.1 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 7x5 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, fedőhorony (?), díszítése 
az oldalfalon hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg (hullámv. 4 fogú fésű, hosszú szár, 
az egyenes vk–ből 3 fésűfognyi látszik) 
 
2009.74.2 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x4 cm, peremá a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony, 
legalábbis arra emlékeztet) díszítése 
hullámvonalköteg  

2009.74.3 
Objektumszám: 14. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, átm. a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (1 
hullámvonalk. 3 fogú fésűvel, 2 egyenes 
vonalk. 3 fogú fésűvel). 

2009.74.4 
Objektumszám: 14. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, átm. a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (1 hullámvonalk. 3 fogú 
fésűvel, 6 egyenes vonalk. 3 fogú fésűvel, a 
felsőbe belelóg a hullámvonal, a vonalkötegek 
között 1–1,5 cm a távolság.)  

2009.74.5 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x5 cm, peremá a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme enyhén 
kihajló, rövid, elvékonyodó, kihegyesedő, 
oldalfalának díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (hullámv 2 fogú fésű, rövid 
szárú, alatta vagy befésülés vagy sűrűn 
bekarcolt vonalak, nem lehet eldönteni). Külső 
felületén koromnyomok. 

2009.74.6 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 5x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: a perem hejlása 
nem állapítható meg, jól profilált, hornyolt 

2009.74.7 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x4 cm, peremá a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Oldalfalának díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. Hullámv. 3 fogú fésűvel, 
hosszú szárú) 
 
2009.74.8 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, peremá a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, vége letört. 
Oldalfalának díszítése sűrű befésülés. A perem 
belső oldalán égésnyomok. 

2009.74.9 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, széle letört, díszítése az oldalfal 
látható részén hullámvonalköteg (4 fogú fésű, 
rövid szárú) 

2009.74.10 
Objektumszám: 14. obj. 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
nem állapítható meg, ferdén levágott. 

2009.74.11 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x7 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (az egyiken 4 köteg, 1–1 cm táv., 3 
fogú fésű, rosszul bekarcolt, alig látható, a 
másikon 3 köteg, hasonló minőségben) 

2009.74.12 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 köteg, 3 fogú fésű, táv 0,5–1 
cm) a külön töredéken hasonlóképp 2x3 fogú 
fésűs 

2009.74.13 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x3 cm, 8x5 cm 
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2009.74.14 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x3 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (az egyiken 3 köteg, táv 1 cm, 2x4 
fogú fésű, 1x3 fogú fésű, a másikon 3 köteg, 
táv 1 cm, 2X3, 1x2 fogú fésű) 

2009.74.15 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: dísztése egyenes 
vonalköteg (2 db, 4 fogú fésű, táv 1,8 cm) 
szépen bekarcolt 

2009.74.16 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 db, táv, 0.8 cm, a másikon 
is 2 db, táv 0,8–0.9 cm) 

2009.74.17 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete durva, oxidált égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenletes vörösesbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Nem tudom, 
micsoda, és hogy milyen korszak, nem biztos, 
hogy Árpád-kor. Az ívéből ítélve elég nagy 
edény töredéke lehet. 

2009.74.18 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, táv 1,5 cm, a felület 
sérülése miatt gyakorlatilag csak sejteni 
lehet...) 

2009.74.19 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.74.20 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db, táv 1,5 cm, 3 fogú fésű) 

2009.74.21 
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Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, 5 fogú fésű, táv 1,3 cm, 
elég szépen bekarcoltak) 

2009.74.22 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg, nem 
megállapítható, sekély 

2009.74.23 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 látszik, 3 fogú fésűvel, rossz 
minőségű) 

2009.74.24 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg, hullámv 3 fogú 
fésűvel 

2009.74.25 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 db, táv 0,4 cm) 
 
2009.74.26 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenletes világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Császárkor. 

2009.74.27 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, 4 fogú fésű, táv 1 cm) 

2009.74.28 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.74.29 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete lekopott, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
vörösesbarna, belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (4 sor, táv 0,6–1,3 cm) 

2009.74.30 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 látszik, 5 fogú fésű) 

2009.74.31 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 látszik, 2 fogú fésű, 0,5 cm táv.) 
 
2009.74.32 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen középszürke és világosszürke, 
belső felülete egyenetlen sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (4 sor, táv. 0,6–1 cm, a másik 
töredéken 1 sor van csak) 

2009.74.33 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (sekély, rossz minőségű) 

2009.74.34 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 köteg, 3 fogú fésű, táv 1,5–2 
cm) 

2009.74.35 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiéegetett, külső felülete 
egyenletes világosszürke, belső felülete 
egyenletes világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 

2009.74.36 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
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lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt bekarcolt vonal 
(hullámv. 2 fogú fésűvel, rövid szárú, 6 
bekarcolt vonal 0,2–0,3 cm táv., az is lehet, 
hogy csigavonal, de nem megállapítható) 

2009.74.37 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
  
2009.74.38 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, belső felülete 
egyenletes középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.74.39 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenletes 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (4 db, 0,3 cm táv, rossz minőség, alig 
látható) 

2009.74.40 
Objektumszám: 14. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenletes 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x3 cm, fenéká a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.74.41 
Objektumszám: 14. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és világosbarna, belső felülete egyenletes 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 sor, 2 fogú fésű, táv 0,8 cm) 

2009.74.42 
Objektumszám: 14. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna és 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,9 cm, átm. a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látható. 

2009.74.43 
Objektumszám: 14. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,3 cm, átm. a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó (a fenéknek csak kis 
része maradt meg) 
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2009.74.44 
Objektumszám: 14. obj. 
fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,4 cm átm. ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.74.45 
Objektumszám: 14. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: enyhén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm átm. 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.74.46 
Objektumszám: 14. obj. 
patics 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rosszul 
kiégetett paticsdarabok. 
Méretek: átl. 6x5x4 cm 

2009.74.47 
Objektumszám: 14. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok, malomkőből. 
Méretek: 8x4x3 cm, 6x4x4 cm 

2009.74.48 
Objektumszám: 14. obj. 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Folyami kavicsból 
készült fenőkő. 
Méretek: 8x3x2 

2009.75.1 
Objektumszám: 17. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, felülete 
sima, díszített, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 15x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, hosszú, függőlegesen levágott, 
fedőhorony (?) díszítése körömbenyomkodás 
alatt csigavonal (3 vonal, szélesek, táv kb.0,5 
cm, körömbenyomkodás ferde, 0,5–1 cm sűrű)  
 
2009.75.2 
Objektumszám: 17. obj. 
megszűntetve 

2009.75.3 
Objektumszám: 17. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése széles 
közű csigavonal (2 db, táv 2 cm) 

2009.75.4 
Objektumszám: 17. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.75.5 
Objektumszám: 17. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm, 8x5 cm, 
8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű és keskeny közű, az 
egyes töredékeken 0,5–2 cm között váltakozik 
a táv, a vonalak, viszonylag szélesek) 

2009.75.6 
Objektumszám: 17. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x4 cm, 6x3 cm, 
3x3 cm 

2009.75.7 
Objektumszám: 17. obj. 
fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,7 cm, átm a rajzon, 8x5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 
(valószínűleg), fenekénél elvékonyodó (a 
fenék csak kis része maradt meg) 
 
2009.75.8 
Objektumszám: 17. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, malomkő töredéke. 
Méretek: 8x7x2 cm 

2009.76.1 
Objektumszám: 17. obj. kemencéből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (1 vonalka kis töredéke látszik) 

2009.76.2 
Objektumszám: 17. obj. kemencéből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötetszürke és vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (talán, valami befésült dolog széle 
látszik) 

2009.76.3 
Objektumszám: 17. obj. kemencéből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (táv 0,8 cm, a vonalakat 2 
fogú fésűvel karcolták be) 

2009.76.4 
Objektumszám: 17. obj. kemencéből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor látszik, táv 0,8 cm) 
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2009.77.1 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés, a minta 
sekély volta miatt alig látható 
 
2009.77.2 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.77.3 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
lekopott, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (3 db részlete látszik, táv 0,7 
cm) 

2009.77.4 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.77.5 

Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (valószínűleg, csak 1 vonal 
töredéke látszik) 

2009.77.6 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x3cm 

2009.77.7 
Objektumszám: 17/01 obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (valószínűleg, 1 köteg töredéke 
látszik, 4 fogú fésű) 
 
2009.78.1 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence 
bontásából 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és középszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
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kihajló, elvékonyodó, lekerekített 

2009.78.2 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence 
bontásából 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal (nehezen kivehető, egyenetlen 
amplitudójú, viszonylag széles: 0,3–0,4 cm–es 
a vonal, talán egyenes vonalkötegre karcolták 
rá, de ez nem látszik jól) 

2009.78.3 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence 
bontásából 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal (2 vonal, táv 0,8 cm), belső 
felületén koromnyomok 

2009.78.4 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence 
bontásából 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2cm 

2009.78.5 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence 
bontásából 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x2cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.79.1 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence platnija 
alól 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3–6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
csigavonal (táv. 0,6 cm–től 2 cm–ig) 1 db 
fenéktöredék is van, ez korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó) 
 
2009.79.2 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence platnija 
alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 4x3–8x5 cm 

2009.79.3 
Objektumszám: 17/01 obj. kemence platnija 
alól 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 2x3 cm, 5x4 cm, 
fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: az oldaltöredék 
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díszítése csigavonal (1 vonal töredéke látszik), 
a fenéktöredék korongról leemelt, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.80.1 
Objektumszám: 19. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: a perem hajlása 
nem állapítható meg, kihegyesedő, síkozott, 
levágott, talán fedőhorony 

2009.81.1 
Objektumszám: 20. obj. 
perem–és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, peremá a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. A fazék alakja 
talán tojásdad. Nyaka hangsúlyos, díszítése 
hullámvonalköteg alatt bekarcolt vonal. 
(Hullámv. 3 fogú fésű, széles fogak, alatta 1 
bekarcolt vonal, alatta 1 cm–re befésülés 
kezdődik, vagy egyenes vonalköteg) 

2009.81.2 
Objektumszám: 20. obj. 
perem–és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,8 cm, peremá a rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített. díszítése 
hullámvonalköteg. (Hullámv. 4 fogú fésű) 

2009.81.3 

Objektumszám: 20. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelülete világosszürke 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm, pá nem 
mérhető, pszélesség 1,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongolt 
cserépbogrács peremtöredéke. Pereme 
kétoldalt függőlegesen levágott, oldala enyhén 
kifelé lejt. Pereme alapján fémbogrács alakú 
volt. Törésfelülete világos, szinte törtfehér. 
 
2009.81.4 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 11x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés (4 fogú fésűvel 
egy köteg. alatta kb 1cm–vel kb 5cm szélesen 
folyamatos befésülés) 

2009.81.5 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.81.6 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
szabálytalan egyenes vonalköteg 

2009.81.7 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.81.8 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.81.9 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (kb. 7 fogú fésű, a fogak vékonyak 
és sűrűek) 
 
2009.81.10 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 

kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Beljesén a mag. 
helyenként fehér. 

2009.81.11 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.81.12 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (4 fogú fésű, lassú 
amplitudó) 

2009.81.13 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
cikcakkvonal alatt sűrű befésülés 

2009.81.14 
Objektumszám: 20. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésűlés 

2009.81.15 
Objektumszám: 20. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 
 
2009.81.16 
Objektumszám: 20. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és vörösesbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,9 cm, 5x4 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.81.16 
Objektumszám: 20. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, malomkőből. 
Méretek: 22x14x8 cm 

2009.81.17 
Objektumszám: 20. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–1,2 cm, átm a rajzon, 
falmagasság 7 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.81.18 
Objektumszám: 20. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete lekopott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, fenékbélyeg (nehezen 
kivehető, teljes felület közepén átívelő 
egyenes vonal, melynek mindkét oldalán 
merőleges és majdnem merőleges vonalak, 
összesen 3 vagy 4 látszik) 

2009.81.19 
Objektumszám: 20. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna és sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–1,5 cm, 7x7 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, fenékbélyeg (csak 
nagyon kis része látszik, talán kereszt egy 
szára?) 

2009.82.1 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenletes vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
nem állapítható meg, levágott. 
 
2009.82.2 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és világosszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése keskeny 
közű csigavonal ( 3db, táv 0,4 cm, sekély, alig 
látható) 

2009.82.3 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.82.4 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Durván szétégett, talán 
egykori kerámiaedény töredéke, réteges 
lemezkékből áll, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
kerámiatöredék, szétégett. 

2009.82.5 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x3x6 cm 

2009.82.6 
Objektumszám: 20. és 110. obj találkozása 
fenőkő 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Folyami kavicsból 
készült fenőkő. 
Méretek: 9x4x2 cm 

2009.83.1 
Objektumszám: 21. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenletes 
vörösesbarna, belső felülete egyenletes 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, átm a rajzon, 
10x15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, függőlegesen levágott, nyaka 
hangsúlyos, az edény alakja talán tojásdad, 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg (hullámv lassú amplitudó, 4 fogú 
fésű, alatta 3 cm–rel egyenes vonalköteg, kis 
része látszik csak) 
 
2009.83.2 
Objektumszám: 21. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, átm a rajzon, 6x10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
galléros, lekerekített, díszítése sűrű befésülés 

2009.83.3 
Objektumszám: 21. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, átm a rajzon, 8x9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos, az edény alakja talán tojásdad, 
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díszítése egyenes vonalköteg (5 köteg látszik, 
táv 0,7 cm, talán 7 fogú fésű, sűrű, vékony 
fogakkal) 

2009.83.4 
Objektumszám: 21. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, átm a rajzon, 3x4 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, ferdén levágott, síkozott, 
díszítése hullámvonalköteg (csak a tetejéből 
maradt meg pár mm) 

2009.83.5 
Objektumszám: 21. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű ,átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,3 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, ferdén levágott, talán utólag 
korongolt, de mindenképpen szépen 
elsimogatott.  

2009.83.6 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag., 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2 köteg, 4 fogú fésű, 
hosszú szárú, normál amplitudó, táv 1 cm) 

2009.83.7 
Objektumszám: 21. obj 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg ( 2 
hullámvköteg közvetlenül egymás felett, 
összefolynak, talán 6 fogú fésű, az egyenes 
vknek csak a teteje látszik) 
 
2009.83.8 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, 6 fogű fésű) 

2009.83.9 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x4 cm 

2009.83.10 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (csak 1 látszik, talán 7 fogú fésű, 
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sűrű, vékony fogak) 

2009.83.11 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenletes 
világosbarna, belső felülete egyenletes 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (7 fogú fésű, lassú 
amplitudó, sűrű, vékony fogak) 

2009.83.12 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1–1,1 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2 köteg töredéke látszik, 
lassú amplitudó, 6–7 fogú fésű, a két köteg 
néhol összeér) 

2009.83.13 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (csak egy része látszik a fésű 4 
fogával) 
 
2009.83.14 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 1, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, 4 fogú fésű, vékony, sűrű 
fogak) 

2009.83.15 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes világosbarna, belső felülete 
egyenletes világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (csak egy része látszik, azon 5 fog, 
vékonyak, sűrűek) 

2009.83.16 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2db, csak egy részük látszik, táv 2 
cm, az egyiken 5 fog, vékonyak, sűrűek, a 
másikból csak egy fog látszik) 

2009.83.17 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, belső felülete felmaródott, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (csak egy része látszik, talán 6–7 
fogú fésű, vékony, sűrű fogú) 
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2009.83.18 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
felmaródott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x9 cm 

2009.83.19 
Objektumszám: 21. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db, táv 4 cm, 4 fogú fésű) 
 
2009.83.20 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos, 
agyagszemcsés és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,5 cm, 4x7 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.83.21 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 4x5 cm, átm a 

rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.83.22 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 4x7 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.83.23 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,5 cm, 3x5 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.83.23 
Objektumszám: 21. obj 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: legn. 4x3x2 cm, legk. 3x1x1 cm 

2009.83.24 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,5 cm, 4x5 cm, átm a 
rajzon 
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Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 
 
2009.83.25 
Objektumszám: 21. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 4x5 cm, átm a 
rajzon 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.83.26 
Objektumszám: 21. obj 
salak 
Darabszám: 20 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
salakdarabok. 
Méretek: 

2009.83.27 
Objektumszám: 21. obj 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: átl. 5x4x4 cm 

2009.84.1 
Objektumszám: 23. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és középszürke, 
belső felülete egyenletes vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, átm a rajzon, 6x8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített, díszítése 
cikcakkvonal alatt sűrű befésülés 

2009.84.2 
Objektumszám: 23. obj 
oldaltöredék? 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 

Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, oxidált égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenletes vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Talán fazék 
oldalfala lehetett, kőkeményre kiégett, szépen 
oxidált, kívül szépen elsimogatott, belül 
kimondottan durva kerámiatöredék. 

2009.84.3 
Objektumszám: 23. obj 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Két fehér és egy 
rózseszínes árnyalatú amorf kődarab. 
Méretek: 4x3x2 cm, 8x3x1 cm 
  
2009.84.4 
Objektumszám: 23. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csontár töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.85.1 
Objektumszám: 23/2. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, belső felülete 
egyenletes vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2db, 3 fogú fésű, táv.2cm) 

2009.86.1 
Objektumszám: 24. obj 
vaskés 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Ép vaskés. Hossza nyéltüskével együtt 11 cm. 
A nyéltüske 2 cm hosszú, téglalap átmetszetű. 
A penge középső nyélállású. Háta enyhén 
ívelt. A penge szélessége 0,9–1,5 cm.  
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2009.86.2 
Objektumszám: 24. obj 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az orsógomb 
bikónikus, több, mint fele hiányzik 

2009.86.3 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 

2009.86.4 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
  
2009.86.5 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
felmaródott, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.86.6 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 

2009.86.7 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (1 sor, halvány, apró) 

2009.86.8 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.86.9 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, 3) 

2009.86.10 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal 
 
2009.86.11 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.86.12 
Objektumszám: 24. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (1 db) 

2009.86.13 
Objektumszám: 24. obj 
paticstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 2x2x4 cm 

2009.86.14 
Objektumszám: 24. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, malomkőből. 
Méretek: 17x8x4 cm 

2009.86.15 
Objektumszám: 24. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csontkorcsolya. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.87.1 
Objektumszám: 24/01. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, pá 15–17 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, ferdén levágott 
 
2009.87.2 
Objektumszám: 24/01. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 6x2 cm 

2009.87.3 
Objektumszám: 24/01. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete durva, 
elkenődött, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (meglehetősen egyenetlen, durva) 

2009.87.4 
Objektumszám: 24/01. obj 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, 2 db) 

2009.87.6 
Objektumszám: 24/01. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.87.7 
Objektumszám: 24/01. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,2 cm, 6x5 cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: dístítése 
rádliminta, korongról leemelt, fenekénél 
elvékonyodó, korong lenyomata látszik (a 
fenék közepén 0,5 cm–es kiemelkedés) 

2009.87.8 
Objektumszám: 24/01. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 4x3x1 cm 
  
2009.88.1 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm, pá 13–15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, lekerekített 

2009.88.2 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó 

2009.88.3 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
cikcakkvonal alatt csigavonal 

2009.88.4 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal (??? csak 
egy vonaltöredék látszik, de lehet, hogy az 
kettő és ez esetben sűrű befésülés lenne: nem 
eldönthető) 
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2009.88.5 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, felmaródott, neutrális 
égetésű, külső felülete egyenetlen sötétszürke, 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 db, táv 1,5 cm, 4 fog) 

2009.88.6 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
porózus, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, táv 1,5 cm) 
 
2009.88.7 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, 5 fog) 

2009.88.8 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
felmaródott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.88.9 

Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor) 

2009.88.10 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 

2009.88.11 
Objektumszám: 25. obj É–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal 

2009.88.12 
Objektumszám: 25. obj. É–i rész. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Csont tűtartó 
Szárnyas hosszúcsontjából készült, sima 
felületű, díszítetlen tűtartó. Alját a csont 
megmunkálatlanul hagyott végződése képezi. 
A szájrésze egyenesen levágott, a pereménél 
apró mélyedések (valószínűleg 
megmunkálásnyomok) figyelhetők meg. 
Méretek: hossz: 10,7 cm, átmérő: 0,7 cm.  
 
2009.89.1 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (egyenetlen) 

2009.89.2 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.89.3 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.89.4 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 3x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: feneke sérült, 
egyéb paraméterek nem állapíthatók meg 

2009.89.5 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
kődarab 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x5 cm 

2009.89.6 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
paticstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3x4 cm 
  
2009.89.7 
Objektumszám: 25. obj D–i rész 
paticstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 4x8x6 cm 

2009.90.1 
Objektumszám: 25–25/01. obj. környéke 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
nem állapítható meg, lekerekített 

2009.90.2 
Objektumszám: 25–25/01. obj. környéke 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.90.3 
Objektumszám: 25–25/01. obj. környéke 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.90.4 
Objektumszám: 25–25/01. obj. környéke 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (1 sor fele) 

2009.90.5 
Objektumszám: 25–25/01. obj. környéke 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 6x5x3 cm, 2x3x1 cm, 3x2x1 cm 
  
2009.91.12 
Objektumszám: 26. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz. Juh 
lábközépcsont. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.92.1 
Objektumszám: 26/01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 

felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
nem állapítható meg, ferdén levágott 

2009.92.2 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke 
Méretek: falv. 1,1–1,3 cm, 7x5 cm 

2009.92.3 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.92.4 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg–hullámvonalköteg–egyenes 
vonalköteg (7 fog, táv 2 cm) 

2009.92.5 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, neutrális égetésű, rosszul 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x4 cm 
  
2009.92.6 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg 

2009.92.7 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.92.8 
Objektumszám: 26/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete felmaródott, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.92.9 
Objektumszám: 26/01. obj. 
paticstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 4x5x6 cm 

2009.93.1 
Objektumszám: 27. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 8x8 cm, 12x11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 

2009.93.2 
Objektumszám: 27. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 
 
2009.93.3 
Objektumszám: 27. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, egyenetlen) 

2009.93.4 
Objektumszám: 27. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.93.5 
Objektumszám: 27. obj. 
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fenék– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 6x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű)  

2009.93.6 
Objektumszám: 27. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.93.7 
Objektumszám: 27. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: 5x5 cm, 2x2 cm 

2009.93.8 
Objektumszám: 27. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Egy darab folyami 
kavics. 
Méretek: 6x4x1 cm 
  
2009.94.1 
Objektumszám: 29. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x7 cm, 7x3 cm, pá 

12–14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta, pereme középesen kihajló, ferdén 
levágott 

2009.94.2 
Objektumszám: 29. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x4 cm, 6x2 cm, 
3x4, 3x3, 3x2, pá 12–14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
cikcakkvonal alatt csigavonal (keskeny közű), 
pereme közepesen kihajló, kihegyesedő 

2009.94.3 
Objektumszám: 29. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm, 3x2 cm, pá 
12–14 cm ???? 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés, pereme közepesen kihajló, 
lekerekített, elvékonyodó 

2009.94.4 
Objektumszám: 29. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,2 cm, 12x8 cm, 7x5, 6x4, 
5x3, 4x2, 4x4, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés, pereme közepesen kihajló, ferdén 
levágott, hornyolt (fedőhorony + lenti horony) 

2009.94.5 
Objektumszám: 29. obj. 
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peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: a perem hajlása 
nem állapítható meg, kihegyesedő 

2009.94.6 
Objektumszám: 29. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: a perem hajlása 
nem állapítható meg, lekerekített, 
elvékonyodó 
 
2009.94.7 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és középszürke, 
belső felülete egyenetlen sötétszürke, 
törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 11x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, egyenletes) 

2009.94.8 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.94.9 
Objektumszám: 29. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 

2009.94.10 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x3 cm, 6x5 cm 

2009.94.11 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, 1,5 cm) 

2009.94.12 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, 3 cm) 
 
2009.94.13 
Objektumszám: 29. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.94.14 
Objektumszám: 29. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.94.15 
Objektumszám: 29. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.94.16 
Objektumszám: 29. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.94.17 

Objektumszám: 29. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, malomkőből. 
Méretek: 12x10x7 cm, 6x4x3 cm 

2009.94.18 
Objektumszám: 29. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszközök 
töredékei. Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.95.1 
Objektumszám: 30. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: sérülései miatt 
nem állapítható meg róla különösebb 
információ 

2009.95.2 
Objektumszám: 30. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x2 cm 

2009.95.3 
Objektumszám: 30. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 



337 

 

középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 3x2 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.96.1 
Objektumszám: 31. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és sötétbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x7 cm, 3x2 cm, pá 
16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.96.2 
Objektumszám: 31. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és sötétbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x9 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg (alig látható, igen rossz 
minőségű) 

2009.96.3 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, 2,5 cm) 
 
2009.96.4 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (6 fog) 

2009.96.5 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.96.6 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, 0,5 cm) 

2009.96.7 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (töredékes) 

2009.96.8 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2 cm 

2009.96.9 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal 
 
2009.96.10 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, 0,5–1cm) 

2009.96.11 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 7x5 cm, 5x5, 3x3, 
4x3, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítetlenek, 
illetve az egyik töredéken talán egy db 
csigavonal, de elég halvány 

2009.96.12 
Objektumszám: 31. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: kis mérete miatt 
nem állapítható meg róla semmi 

2009.96.13 
Objektumszám: 31. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x6 cm 

2009.97.1 
Objektumszám: 32. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 8x11 cm, 4x4 cm, 
pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal (keskeny 
köz, egyenetlen, 0,5–1,5 cm) 

2009.97.2 
Objektumszám: 32. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.97.3 
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Objektumszám: 32. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (elég durván kidolgozott) 

2009.97.4 
Objektumszám: 32. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 3x4 cm 

2009.97.5 
Objektumszám: 32. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,4 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: azt sem zárnám ki, 
hogy egy sütőharang töredéke, de a töredék túl 
kicsi és jellegtelen ahhoz, hogy megmondjam, 
egyébként is szokatlan lenne az Árpád-korban, 
habár nem példa nélküli 

2009.99.1 
Objektumszám: 33. obj. 
perem,oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3, 3x4, 6x2, 5x4, 
6x6, 4x3, 6x5, 8x8 cm 

Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés, pereme 
(pá. 11cm) közepesen kihajó, lekerekített, (fá. 
12 cm), korongról leemelt, korong lenyomata 
látszik, fenekénél elvékonyodó 

2009.99.2 
Objektumszám: 33. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 5x5 cm 

2009.99.3 
Objektumszám: 33. obj. 
patics 
Darabszám: 38 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: 
  
2009.99.3 
Objektumszám: 33. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 4x3x1 cm 

2009.100.1 
Objektumszám: 33/2. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 7x7 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.101.1 
Objektumszám: 34–33. obj. között 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x7 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.101.2 
Objektumszám: 34–33. obj. között 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.102.1 
Objektumszám: 34. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x3 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (3 v 4 fog, hosszú szárú), 
pereme közepesen kihajló, ferdén levágott, 
hornyolt (fedőhorony) 

2009.102.2 
Objektumszám: 34. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 2x2 cm, 3x2 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: perem hajlása nem 
állapítható meg, lekerekített, vastag, durva 
 
2009.102.3 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
helyenként felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, 2 fogú fésűvel, 
sekély) 

2009.102.4 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog, sekély) 

2009.102.5 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm 

2009.102.6 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x5 cm 

2009.102.7 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal? bekarcolt vonal? (nem 
megállapítható) 

2009.102.8 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 
 
2009.102.9 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.102.10 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm, 3x3 cm, 
2x2 cm 

2009.102.11 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog, 2 köteg táv 2,4 cm) 

2009.102.12 
Objektumszám: 34. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,2 cm, 6x3 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.102.13 
Objektumszám: 34. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–1,2 cm, 5x4 cm, fá.: 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.102.14 
Objektumszám: 34. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 5x7 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 
 
2009.102.15 
Objektumszám: 34. obj. 
fenéktöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 6x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.102.16 
Objektumszám: 34. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
valószínűleg a2009.102.10. sz. töredékekhez 
tartozik 

2009.102.17 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete besimított, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes világosszürke, belső felülete 
egyenletes világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.102.18 
Objektumszám: 34. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete simított, 
oxidált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes halványvörös, belső felülete 
egyenletes halványvörös, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x6 cm 

2009.102.19 
Objektumszám: 34. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x4x3 cm 

2009.103.1 
Objektumszám: 35. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x6 cm, 9x5 cm, pá 
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg 
 
2009.103.2 
Objektumszám: 35. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (a töredék egy részén) 

2009.103.3 
Objektumszám: 35. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 

2009.103.4 
Objektumszám: 35. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, 3 fog) 

2009.103.5 
Objektumszám: 35. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.103.6 
Objektumszám: 35. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
néhol felmaródott, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 4x3 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
díszítése csigavonal (talán, csak egy vonal 
halvány töredéke látszik) 

2009.104.1 
Objektumszám: 36. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,2 cm, 5x3 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 
 
2009.104.2 
Objektumszám: 36. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.105.1 
Objektumszám: 36.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (5 db, egyenetlenül) 

2009.105.2 
Objektumszám: 36.01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3x4 cm 

2009.105.3 
Objektumszám: 37. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 6x4x5 cm, 10x4x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az objektumból 
nincs kerámia, így a 36.01 leltári száma alá 
írtam. TM 

2009.106.1 
Objektumszám: 38. obj. 
perem, fenék,oldaltöredék 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 
cm,3x3,4x3,6x4,8x10,11x6 cm, pá 16 cm,fá 
12 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal (rövid szárú, sekély, csak 1 sor a 
vállon) Megj.: az egyik, megragasztott töredék 
a 38/4. objektumból került elő. fá.: 12 cm. 
Pereme közepesen kihajló, ferdén levágott, 
hornyolt (fedőhorony), jól profilált. Korongról 
leemelt, fenekénél elvékonyodó. 

2009.106.2 
Objektumszám: 38. obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm, 5x6 cm, pá 
12–14 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, nyaka hangsúlyos, 
korongról leemelt 
 
2009.106.3 
Objektumszám: 38. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 6x6, 8x4, 6x4 cm, 
pá 11 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, korongról leemelt 

2009.106.4 
Objektumszám: 38. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x5 cm 

2009.106.5 
Objektumszám: 38. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 7x7x3 cm, 6x5x2 cm 

2009.106.6 
Objektumszám: 38. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz. Ismeretlen 
rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.106.7 
Objektumszám: 38/2. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszközök 
töredékei. Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.106.8 
Objektumszám: 38/3. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszközök 
töredékei. Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.107.1 
Objektumszám: 38/1. obj. platni alól 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 11x10 cm, fá.: 11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 



345 

 

2009.107.2 
Objektumszám: 38/1. obj. platni alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete elsimított, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenletes középszürke, belső felülete 
egyenletes középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.107.3 
Objektumszám: 38/2. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok (2 db, a harmadik folyami kavics). 
Méretek: 7x5x4 cm, 7x6x2 cm 

2009.108.1 
Objektumszám: 38/4. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, helyenként 
felmaródott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 16x10 cm, 4x4 cm, 
fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.108.2 
Objektumszám: 38/4. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 4x6 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.108.3 
Objektumszám: 38/4. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 5x5 cm, fá.: 8–9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 
 
2009.108.4 
Objektumszám: 38/4. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 7x4 cm, fá.: 8–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.108.5 
Objektumszám: 38/4. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete réteges, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 5x3 cm 

2009.108.6 
Objektumszám: 38/4. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 5x4 cm 

2009.109.1 
Objektumszám: 39. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 17 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
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anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x13 cm, 3x3 cm, 
pá 27 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Pereme T–
alakú (1,5 cm széles), füle nincs meg, oldala 
enyhén megtörik. Díszítése csigavonal (széles 
közű). 

2009.109.2 
Objektumszám: 39. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, helyenként 
rózsaszín árnyalatú, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 12x6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredékei. Oldala enyhén 
megtörik. Díszítése csigavonal (széles közű). 

2009.109.3 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x6 cm, 2x3 cm, pá 
15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése csigavonal 
(keskeny közű). 
 
2009.109.4 
Objektumszám: 39. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 

szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x6 cm, 2x2 cm, pá 
18 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, feneke korongról leemelt, 
elvékonyodó, korong lenyomata látszik. 

2009.109.5 
Objektumszám: 39. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg, alatta egyenes 
vonalköteg (5 fog), feneke korongról leemelt, 
töredékes 

2009.109.6 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 10x12 cm, 3x2 cm, 
pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése hullámvonalköteg alatt sűrű 
befésülés 

2009.109.7 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 11x8 cm, 2x2 cm, 
pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
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hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés 

2009.109.8 
Objektumszám: 39. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 10x9 cm, 1x2 cm, 
pá 16 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése körömbenyomkodás alatt csigavonal 
(széles közű), feneke korongról leemelt, 
elvékonyodó, korong lenyomata látszik 

2009.109.9 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 12x13 cm, pá 15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, alatta egyenes vonalköteg 
 
2009.109.10 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, felmaródott, porózus, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 11x9 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése hullámvonalköteg alatt sűrű 
befésülés 

2009.109.11 
Objektumszám: 39. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x8 cm, 3x2 cm, pá 
15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés, feneke 
töredékes, talpkorong 

2009.109.12 
Objektumszám: 39. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x8 cm, 3x4 cm, pá 
16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg 

2009.109.13 
Objektumszám: 39. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, korongolatlan (?), díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x6 cm, 3x3 cm, 
5x4 cm, pá 10 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonal alatt csigavonal. Valószínűleg 
egy kézzel formált bögre töredékei. Hozzájuk 
tartozik a 2009.109.29. sz. fenéktöredék is. 

2009.109.14 
Objektumszám: 39. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme 
valószínűleg közepesen kihajló, lekerekített, 
hornyolt (fedőhorony) 

2009.109.15 
Objektumszám: 39. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete lekopott, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme 
valószínűleg közepesen kihajló, lekerekített, 
hornyolt (fedőhorony) 
 
2009.109.16 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x5 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (rendszertelen, 4 fog) 

2009.109.17 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 11x7 cm, 4x3 cm, 
6x5 cm 

Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (4 
fog, táv. kb. 1,5 cm) 

2009.109.18 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete lekopott, porózus, oxidált égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 11x7 cm, 3x3 cm, 
2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (töredékes, alig látható) 

2009.109.19 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal 

2009.109.20 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3–4 fog, táv 0,5 cm) 

2009.109.21 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem 
eldönthető) 
 
2009.109.22 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (alig látható) 

2009.109.23 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.109.24 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.109.25 
Objektumszám: 39. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x5 cm 

2009.109.26 
Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x7 cm, 5x5 cm, 
fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (sekély, alig látható), korongról 
leemelt, fenekénél elvékonyodó, korong 
lenyomata látszik 

2009.109.27 
Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x7 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik, talpkorong, fenékbélyeg (???) 
 
2009.109.28 
Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x3 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik, talpkorong 

2009.109.29 
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Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, korongolatlan, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 5x6 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Feneke arányaiban 
vastag. A töredék a2009.109.13. sz. 
töredékekhez tartozik. 

2009.109.30 
Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x6 cm, fá.: 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, fenékbélyeg (kereszt) 

2009.109.31 
Objektumszám: 39. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétbarna, 
belső felülete egyenetlen középszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: töredékes, 
korongról leemelt, korong lenyomata látszik 

2009.109.32 
Objektumszám: 39. obj. 
patics 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: legn. 10x6 cm, legk. 3x3 cm 

2009.109.33 
Objektumszám: 39/01. obj. betöltése 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3–4 fog) A töredékek 
valószínűleg a2009.109.17. darabokhoz 
tartoznak. 
 
2009.109.34 
Objektumszám: 39/01. obj. betöltése 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.109.35 
Objektumszám: 39/01. obj. betöltése 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal. A töredék valószínűleg a 
2009.109.1. vagy 2. sz. bográcshoz tartozik, 
anyaga és díszítése alapján. 

2009.109.36 
Objektumszám: 39/01. obj. betöltése 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x6x2 cm 

2009.109.37 
Objektumszám: 39/01. obj. betöltése 
kő 
Darabszám: 4 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok, malomkőből, ill. az egyik talán 
fenőkő. 
Méretek: 14x4x5 cm, 10x9x5 cm 
 

2009.110.1 
Objektumszám: 40. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 11–13 cm, 7x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajó, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg (a vállon, 4–5 fog) 

2009.110.2 
Objektumszám: 40. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 14 cm, 9x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, hornyolt (fedőhorony) 
 
2009.110.3 
Objektumszám: 40. obj. 
bográcstöredék ? 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, egy vonal látszik) A 
töredék anyaga, díszítése és formája alapján 
valószínűleg cserépbográcshoz tartozik. 

2009.110.4 

Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, táv 1 cm) 

2009.110.5 
Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal 

2009.110.6 
Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 sor, táv 2,5 cm, 2–3 fog) 

2009.110.7 
Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x3 cm 

2009.110.8 
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Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 
 
2009.110.9 
Objektumszám: 40. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, szemcsés 1–2, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, átl. 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (?, két töredéken, kevéssé látszik) 

2009.110.10 
Objektumszám: 40. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 7x4 cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, talpkorong 

2009.110.11 
Objektumszám: 40. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: töredékes, a 
fenékről semmi információ nem állapítható 

meg 

2009.110.12 
Objektumszám: 40. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x4 cm, fá.: 8–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: töredékes, a 
fenékről semmi információ nem állapítható 
meg 

2009.110.13 
Objektumszám: 40. obj. 
patics 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredékek. 
Méretek: 

2009.110.13 
Objektumszám: 40. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, malomkőből. 
Méretek: 13x13x4 cm 
 
2009.111.1 
Objektumszám: 40/1. obj. (platni alatt) 
bográcstöredék 
Darabszám: 16 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, átl. 4x4 cm, pá 24 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
cserépbogrács perem és oldaltöredékei. 
Pereme T–alakú (félig, főleg kifelé nyúlik), 
ferdén levágott. Szélessége 1,7 cm. Fültöredék 
nem került elő. Oldala enyhén kifelé lejt. 
Díszítése széles közű csigavonal. 

2009.111.2 
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Objektumszám: 40/1. obj. (platni alatt) 
oldal és fenéktöredék 
Darabszám: 18 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, átl. 4x4 cm, fá.: 23 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (5–6 fog, 1 sor látszik). Korongról 
leemelt korong lenyomata látszik, fenekénél 
megvastagodó. A fenék néhány töredéke a 40. 
objektumból származik, összeillenek.  

2009.112.1 
Objektumszám: 43. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése a vállon 
cikcakkvonal (egy sorban) 

2009.112.2 
Objektumszám: 43. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, pá ? cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó 

2009.112.3 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 

szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.112.4 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm, 3x2 cm, 
5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.112.5 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke 
Méretek: falv. ?, 5x4 cm 

2009.112.6 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.112.7 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
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középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés 

2009.112.8 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy csigavonal (nem egyértelmű) 

2009.112.9 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem 
egyértelmű, rossz minőségű) 

2009.112.10 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3 cm, 3x2, 4x3, 
6x4 cm 
  
2009.112.11 
Objektumszám: 43. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 

felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm, 2x2 cm 

2009.112.12 
Objektumszám: 43. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
más információ nem állapítható meg 

2009.112.13 
Objektumszám: 43. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 3x3x3 cm, 3x2x2 cm 

2009.112.14 
Objektumszám: 43. obj. 
patics 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarabok. 
Méretek: 

2009.112.15 
Objektumszám: 43. obj. (munkagödre) 
vas nyílhegy 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Köpűs, szakállas vas nyílhegy töredéke. Az 
egyik szakáll letört. A köpü szabálytalan 
háromszög átmetszetűre hajlított. A nyílhegy 
teljes hossza 5 cm, vastagsága 0,2–0,4 cm. A 
szakáll hossza 2,5 cm, ovális átmetszetű, 
vastagsága: 0,2–0,3 cm. A köpű átmérője 0,6–
0,7 cm. 

2009.112.16 
Objektumszám: 43. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
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állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.113.1 
Objektumszám: 44. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm, pá 14–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, ferdén levágott. A töredék 
összetartozik a2009.113.3. számú 
oldaltöredékkel. 

2009.113.2 
Objektumszám: 44. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x4 cm, pá ? cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, töredékes. Díszítése cikcakkvonal 
alatt csigavonal. 

2009.113.3 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése több 
sorban hullámvonal (7 sor látszik, táv. kb 0,5 
cm, rövid szárú) 

2009.113.4 
Objektumszám: 44. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, egy látszik) 

2009.113.5 
Objektumszám: 44. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3, 2x3, 3x3, 3x3 
cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (az egyik töredéken, 2 sor), 
korongról leemelt, fenekénél elvékonyodó 

2009.113.6 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (2 sor, táv. kb 1 cm) 
 
2009.113.7 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, elkenődött, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, táv. 1–1,5 cm) 
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2009.113.8 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 

2009.113.9 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
szemcsés 2, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (vállon, 4 fog) 

2009.113.10 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, táv. kb 0,5 cm, 
sekély) 

2009.113.11 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog, sekély) 

2009.113.12 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm, 4x3 cm 
  
2009.113.13 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és vörösesbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.113.14 
Objektumszám: 44. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,4 cm, 6x5 cm.fá 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta, korongról leemelt, fenekénél 
elvékonyodó, korong lenyomata látszik 

2009.113.15 
Objektumszám: 44. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, jó 
megtartású tapasztástöredékek. Növényi 
lenyomatok. 
Méretek: 6x5 cm, 4x4 cm 

2009.113.16 
Objektumszám: 44. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
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töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 2x2 cm, falv. 0,7–0,9 cm 

2009.113.17 
Objektumszám: 44. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
peremtöredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 4x4 cm, pá ? 

2009.114.1 
Objektumszám: 44/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, oxidált 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (az egész felületen) 
 
2009.115.1 
Objektumszám: 44/2. obj. platni alatt 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm, 5x3 cm, 
6x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése cikcakkvonal 
alatt sűrű befésülés 

2009.115.2 
Objektumszám: 44/2. obj. platni alatt 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm, 6x4 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 

hullámvonal alatt bekarcolt vonal 

2009.115.3 
Objektumszám: 44/2. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 2,5 cm) 

2009.115.4 
Objektumszám: 44/2. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.115.5 
Objektumszám: 44/2. obj. platni alatt 
tapasztás 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, rossz 
megtartású tapasztástöredékek. 
Méretek: 5x4x2 cm, 5x3x2 cm 

2009.116.1 
Objektumszám: 43–44. obj. nyesés 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x9 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített, díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal (nagyon 
sűrű és apró benyomkodások alatt keskeny 
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közű csigavonal) 
 
2009.116.2 
Objektumszám: 43–44. obj. nyesés 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, 5x4 cm, pá 
16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése 
körömbenyomkodás alatt rádliminta (a 
körömbenyomkodás rendszertelen). Az edény 
a felső harmadában erősen kivállasodik. 

2009.116.3 
Objektumszám: 43–44. obj. nyesés 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, 2x4 cm, pá 
12–14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott 

2009.117.1 
Objektumszám: 45. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x7 cm, 5x3 cm, pá 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hosszú, 
közepesen kihajló, elvékonyodó, lekerekített, 
díszítése bekarcolt vonal vagy csigavonal 
(amennyiben csigavonal, nagyon keskeny 
közű és közvetlenül a perem alatt kezdődik) 

2009.117.2 
Objektumszám: 45. obj. 
perem és oldaltöredék 

Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x3 cm, 3x3 cm, pá 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés 

2009.117.3 
Objektumszám: 45. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.117.4 
Objektumszám: 45. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: két különböző 
edény töredékei: az egyik valószínűleg 
lassúkorongolt fazék, díszítése 
hullámvonalköteg, a másik korong nélkül 
készült bögre, díszítése több sorban 
hullámvonal (szabálytalan, sekély, sűrű, rövid 
szárú). Ez a bögre anyagában és méretében 
hasonló a2009.109.13. leltári számú kis 
korong nélkül készült bögréhez. 
 
2009.117.5 
Objektumszám: 45. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
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külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: valószínűleg 
gömbölyű aljú bogrács oldaltöredéke, 
díszítése széles közű csigavonal 

2009.117.6 
Objektumszám: 45. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.117.7 
Objektumszám: 45. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete durva, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.117.8 
Objektumszám: 45. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 8x5 cm, 4x4 cm, 
fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
díszítése sűrű befésülés (csak egy helyen 
látszik, az edény felső kétharmadán volt 
díszítve) 

2009.117.9 
Objektumszám: 45. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 4 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm, 5x3 cm, 
fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.118.1 
Objektumszám: 46. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 16x9 cm, 2x1 cm, 
pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített, díszítése 
sűrű befésülésen hullámvonalköteg, alatta 
egyenes vonalköteg (sűrű befésülés alatti 
egyenes vonalkötegek 3 sorban, táv. kb 1 cm, 
5 fog). Az edény a felső harmadában 
kivállasodik, nyaka hangsúlyos. 
 
2009.118.2 
Objektumszám: 46. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 10x10 cm, pá 15–
16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg. 
Az edény felső harmadában kivállasodik, 
nyaka hangsúlyos. 

2009.118.3 
Objektumszám: 46. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x5 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés vagy 
egyenes vonalköteg. Az edény felső 
harmadában kivállasodik, nyaka hangsúlyos. 

2009.118.4 
Objektumszám: 46. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm, pá 14–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony) 

2009.118.5 
Objektumszám: 46. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm, pá 12–13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.118.6 
Objektumszám: 46. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x5 cm, 3x2 cm, pá 
14–16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 

kihajló, lekerekített, hornyolt (alul), díszítése 
bekarcolt vonal (3 vonal, táv. 0,3–0,5 cm) 

2009.118.7 
Objektumszám: 46. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 3x4 cm, 4x4 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: valószínűleg két 
különböző fazék töredékei. Pereme letört. 
Díszítése körömbenyomkodás alatt csigavonal 
(keskeny közű). 
 
2009.118.8 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.118.9 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.118.10 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
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neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, 2x2 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.118.11 
Objektumszám: 46. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredékei. díszítése széles közű 
csigavonal 

2009.118.12 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, porózus, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (szabálytalan, rosszul bekarcolt). 
Koromnyomok. 

2009.118.13 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (halvány, csak két töredéken 
megfigyelhető) 
 
2009.118.14 
Objektumszám: 46. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.118.15 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése több 
sorban hullámvonal (hosszú szárú, táv. 1–3 
cm) 

2009.118.16 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 

2009.118.17 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, táv. 1 cm, 6 fog) 
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2009.118.18 
Objektumszám: 46. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, táv. 1 cm, 3 fog, sekély, 
szabálytalan) 

2009.118.19 
Objektumszám: 46. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 11x5 cm, fá.: 12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél egyenletes vastagságú, korong 
lenyomata látszik. Megmunkálásnyomok: 
hurkák összeillesztésének a helye látszik. 
Koromnyomok. 
 
2009.118.20 
Objektumszám: 46. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x7 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés. korongról leemelt, fenekénél 
egyenletes vastagságú, korong lenyomata 
látszik, talpkorong 

2009.118.21 
Objektumszám: 46. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x7 cm, 6x3 cm, 
fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 
Megmunkálásnyomok, koromnyomok. 

2009.118.22 
Objektumszám: 46. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 10x7 cm, fá.: 9–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik, talpkorong. Koromnyomok. 

2009.118.23 
Objektumszám: 46. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm, fá.: 15–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.118.24 
Objektumszám: 46. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenékbélyeg (rombuszban kereszt, viszonylag 
jól látható, de töredékes) 
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2009.118.25 
Objektumszám: 46. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású tapasztástöredékek. 
Méretek: 6x3x2 cm, 5x3x2 cm, 4x3x2 cm 
  
2009.118.26 
Objektumszám: 46. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Fehér színű, csiszolt 
oldalú kő, talán fenőkő töredéke. 
Méretek: 7x4x2 cm, 4x4x4 cm 

2009.119.1 
Objektumszám: 46.01. obj. platni alól 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 25 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, átl. 4x5 cm, pá. 17 
cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, jól profilált, külső oldalán 
vékony borda fut végig, lekerekített. Díszítése 
a vállon egy sor körömbenyomkodás, alatta 
széles közű csigavonal. 

2009.119.2 
Objektumszám: 46.01. obj. platni alól 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 6x8 cm, pá. ? (16–
17 cm) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése a vállon egy sor 
körömbenyomkodás, alatta keskeny közű 
csigavonal. 

2009.119.3 
Objektumszám: 46.01. obj. platni alól 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (A töredék a2009.119.2. sz. 
edényhez tartozik.) 

2009.119.4 
Objektumszám: 46.01. obj. platni alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.120.1 
Objektumszám: 43–39–46. obj. közötti nyesés 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.120.2 
Objektumszám: 43–39–46. obj. közötti nyesés 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.120.3 
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Objektumszám: 43–39–46. obj. közötti nyesés 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, fá.: 11–12 cm, 
mérhm.: 6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenékbélyeg (nem 
biztos, hogy valóban fenékbélyeg, de ha igen, 
úgy kb 2 mm–es része maradt meg). 

2009.120.4 
Objektumszám: 43–39–46.obj között nyesés 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 4x3x3 cm 

2009.121.1 
Objektumszám: 47. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 15x8 cm, pá 16–17 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon 2 
sor hullámvonal, alatta csigavonal. 

2009.121.2 
Objektumszám: 47. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,2 cm, 15x7 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Belső 
peremdísz (hullámvonalköteg). Díszítése a 

vállon egy sor hullámvonalköteg, alatta 2 sor 
egyenes vonalköteg, táv. kb. 3 cm. 

2009.121.3 
Objektumszám: 47. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x7 cm, pá 14–15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos. Díszítése két sor egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.121.4 
Objektumszám: 47. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 12x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, jól profilált, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonal, alatta sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.121.5 
Objektumszám: 47. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x4 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
sűrűn bekarcolt vonalak. Koromnyomok. 

2009.121.6 
Objektumszám: 47. obj. 
oldaltöredék 



365 

 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.121.7 
Objektumszám: 47. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.121.8 
Objektumszám: 47. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, fá.: ?, mérhm.: 3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.121.9 
Objektumszám: 47. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, amorf paticstöredékek. 
Méretek: legn.: 6x5x3 cm, legk.: 2x2x2 cm 
  
2009.121.10 
Objektumszám: 47. obj 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Két darab szürkésbarna 

amorf kőtöredék, illetve egy valószínűleg 
őrlőkőnek használt folyami kavics töredéke. 
Méretek: 6x6x3 cm, 4x2x2 cm, 3x3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az őrlőkő külön 
dobozban van. 

2009.121.11 
Objektumszám: 47. obj 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Amorf szürkésbarna 
salak, talán agyagsalak. (?) 
Méretek: 5x3x2 cm 

2009.122.1 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.122.2 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 

2009.122.3 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.122.4 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.122.5 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.122.6 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durván szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
(széles) vonalak. 

2009.122.7 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 

középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése letört, 
csak kis része látszik (talán egyenes 
vonalköteg). 

2009.122.8 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, fá.: 10–12 cm, 
mérhm.: 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.122.9 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,5–1,4 cm, fá.: ?, mérhm.: 1,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.122.10 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,5 cm, fá.: 9–11 cm (?), 
mérhm.: 3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt 
(?). (Az anyaga az őskori edényekére 
emlékeztet, az is lehet, hogy a töredékek 
őskoriak vagy császárkoriak.) 
 
2009.122.11 
Objektumszám: 48+48.01. obj. 
sütőharangtöredék(?) 
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Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés anyagú, 
neutrális égetésű, korong nélkül készült, 
világosbarna színű, rossz megtartású töredék. 
Méretek: falv. 1,4–1,8 cm, pá ?, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang (?) 
peremtöredéke. Apró volta miatt egyéb 
információ nem állapítható meg róla. 

2009.122.12 
Objektumszám: 48+48/01. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 7x5x3 cm 

2009.123.1 
Objektumszám: 50. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x9 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(az alsó részén). Díszítése a vállon egyenes 
vonalköteg, alatta hullámvonalköteg. 
Koromnyomok. 

2009.123.2 
Objektumszám: 50. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(az alsó részén). Koromnyomok. 

2009.123.3 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
egyenes vonalköteg. Koromnyomok. 

2009.123.4 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a külső 
felületen egy sor hullámvonalköteg. Szokatlan 
módon a belső felület is díszített: sűrű 
befésüléssel. 
 
2009.123.5 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,4 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.123.6 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
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2009.123.7 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
hullámvonalköteg alatt 1 sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.123.8 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcés, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.123.9 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.123.10 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenes vonalköteg. (Nagyrészt letört, csak a 
széle látszik.) 
 
2009.123.11 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.123.12 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.123.13 
Objektumszám: 50. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Kis mérete miatt 
semmiféle információ nem állapítható meg 
róla. 

2009.123.14 
Objektumszám: 50. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, 
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elkenődött, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, fá.: 10–11 cm, 
mérhm.: 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.123.15 
Objektumszám: 50. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
elkenődött, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelülete kétszínű. 
Méretek: falv. 0,9–1,3 cm, fá.: 10 cm, mérhm.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. Díszítése egy sor 
(szabálytalan) egyenes vonalköteg alatt egy 
sor hullámvonalköteg. 

2009.123.16 
Objektumszám: 50. obj. 
sütőharang (?) 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna színű, jó 
megtartású, apró töredék, mely talán 
sütőharanghoz tartozik. 
Méretek: 3x2x0,5 cm 
  
2009.123.17 
Objektumszám: 50. obj. 
tapasztás/patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna színű, 
porózus tapasztástöredék. Egyik felülete sima. 
Méretek: 5x3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Növényi 
lenyomatok (?): talán valamiféle mag.vak. 

2009.123.18 
Objektumszám: 50. obj. 
sütőharang 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna színű, 
viszonylag jó megtartású sütőharangtöredék, 
rajta lágy szárú növények lenyomatai. 
Méretek: falv.: 1,0–1,5 cm, 6x6x1 cm 

2009.123.19 
Objektumszám: 50. obj. 
sütőharang 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna színű, 
viszonylag jó megtartású sütőharang 
peremtöredéke, rajta lágy szárú növények 
lenyomatai. 
Méretek: falv.: 1,1–1,6 cm, pá 28–35 cm, 
6x5x1 cm 

2009.123.20 
Objektumszám: 50. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
anyagú, korongolatlan, neutrális égetésű, 
átéagosan kiégetett, porózus felületű, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv.: 1,6–1,8 cm, 8x8 cm 

2009.123.21 
Objektumszám: 50. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesszürke, jó 
megtartású, amorf vassalaktöredék. 
Méretek: 6x4x1 cm 

2009.123.22 
Objektumszám: 50. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, jó 
megtartású, amorf agyagsalaktöredék. (?) 
Méretek: 3x2x1 cm 
  
2009.123.23 
Objektumszám: 50. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: 3 db szürkésbarna 
kőtöredék, az egyik megmunkált, talán 
malomkőből, 2 db amorf. 
Méretek: 5x4,5x3 cm, 4,4x4x1,5 cm, 4x3x2 
cm 

2009.124.1 
Objektumszám: 50.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
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Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.124.2 
Objektumszám: 50.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.124.3 
Objektumszám: 50.01. obj. 
patics 
Darabszám: 10 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, amorf paticstöredékek. 
Méretek: legn.: 6x4x3 cm, legk.: 3x2x1 cm 

2009.125.1 
Objektumszám: 51. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális (oxidált?) égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
középbarna, belső felülete egyenletes 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Koromnyomok. 

2009.125.2 
Objektumszám: 51. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 

lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 3x4 cm, pá 13–15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. Koromnyomok. 
 
2009.125.3 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonalköteg. 

2009.125.4 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg. Belső felületén 
koromnyomok, talán odaégett ételmaradék is. 

2009.125.5 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. (Csak a széle látszik.) 
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2009.125.6 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és (csillámos) homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (egy sor). 

2009.125.7 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (egy sor). 

2009.125.8 
Objektumszám: 51. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (egy sor). 
 
2009.125.9 
Objektumszám: 51. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, fá.: 8–9 cm, 
mérhm.: 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
feneke vékony. 

2009.126.1 
Objektumszám: 52. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv.0,6–0,8 cm, 10x5, 5x4, 6x4 cm, 
pá 20–21 cm, fá 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonalköteg (2 fogú fésű), az oldalfalon 
egyenes vonalköteg (egy sor látszik). 
Korongról leemelt, korong lenyomata látszik, 
fenékbélyeg (nem biztos, hogy valóban 
fenékbélyeg, csak egy 1–2 mm–es rész látszik, 
a többi letört.) 

2009.126.2 
Objektumszám: 52. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x5 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, külső oldala hornyolt, 
belső részén fedőhorony, lekerekített. 
Díszítése a vállon egy sor hullámvonal, alatta 
keskeny közű csigavonal. 

2009.126.3 
Objektumszám: 52. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése a vállon körömbenyomkodás. 
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2009.126.4 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése a vállon 3 sor hullámvonal. 

2009.126.5 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.126.6 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális (oxidált?) égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
vörösesbarna, belső felülete egyenletes 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta (2 soros szakaszokban). 

2009.126.7 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna és 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna és középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 

egy sor hullámvonal, alatta keskeny közű 
csigavonal. 

2009.126.8 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.126.9 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.126.10 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.126.11 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.126.12 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt (széles) vonalak. 

2009.126.13 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
hullámvonal. 

2009.126.14 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
hullámvonal. 

2009.126.15 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 

sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (halvány, alig kivehető). 

2009.126.16 
Objektumszám: 52. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 5x5 cm, 3x3 cm, 
8x5 cm, fá. 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. Korongról leemelt. 

2009.126.17 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.126.18 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 10x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.126.19 
Objektumszám: 52. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
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égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 11x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal (vagy sűrűn bekarcolt vonalak). 

2009.126.20 
Objektumszám: 52. obj. 
oldal és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 6x3 cm, fá.: ?, 
mérhm.: 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. Korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik. 

2009.126.21 
Objektumszám: 52. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,0 cm, fá.: 10–11 cm, 
mérhm.: 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenékbélyeg (nagy 
része letört, csak néhány mm látható). 

2009.126.22 
Objektumszám: 52. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, eldolgozott, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, fá.: 9 cm, mérhm.: 
5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenékbélyeg 
(körben kereszt, elmosódott). 

2009.126.23 
Objektumszám: 52. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, fá.: 10–11 cm, 
mérhm.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. Korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik. 
 
2009.126.24 
Objektumszám: 52. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab, illetve egy szürkésbarna fenőkő. 
Méretek: 22,5x5,5x3 cm, 12x5x7 cm 

2009.126.25 
Objektumszám: 52. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, 
viszonylag jó megtartású paticsdarab. 
Méretek: 7x3x2 cm 

2009.126.26 
Objektumszám: 52. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, jó 
megtartású, amorf vassalak. 
Méretek: 3x3x2 cm 

2009.126.27 
Objektumszám: 52. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, amorf paticsdarab. 
Méretek: 6x4x3 cm 

2009.127.1 
Objektumszám: 53. obj. 
perem,oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 15 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, fá.: 7–7,5 cm, 
mérhm.: 3,5 cm,pá 10 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jórészt 
hiányzik, közepesen kihajló, jól profilált, két 
bordával tagolt. Korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik, fenékbélyeg (halvány, 
egyenlő szárú kereszt). Az edény alakja 
nagyrészt kiszerkeszthető: gömb alakú, 
legnagyobb szélességét a középső harmadában 
éri el. Töredékei előkerültek az 53/2. és 53/3. 
objektumokból is. 

2009.127.2 
Objektumszám: 53. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.127.3 
Objektumszám: 53. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.127.4 
Objektumszám: 53. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésvörös, rossz 
megtartású patocstöredék, rajta vékony szárú 
növények lenyomatai. 
Méretek: 3,5x2,5x1 cm 

2009.127.5 
Objektumszám: 53. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, felülete porózus, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 

2009.127.6 
Objektumszám: 53. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, felülete elsimított, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 2x3 cm 

2009.127.7 
Objektumszám: 53. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, amorf, jó 
megtartású paticsdarab. 
Méretek: 3x2x1 cm 

2009.128.1 
Objektumszám: 53.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, eldolgozott, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.128.2 
Objektumszám: 53.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
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szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.129.1 
Objektumszám: 53.01. obj. nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.1 
Objektumszám: 53.02. obj. 
gyöngy 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Apró, zöld színű, 
díszítetlen, megközelítőleg gömb alakú 
gyöngy. 
Méretek: magasság: 3 mm, átmérő: 4 mm 

2009.130.2 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.3 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.4 
Objektumszám: 53.02. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.130.5 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.6 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.7 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.130.8 
Objektumszám: 53.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.131.1 
Objektumszám: 53.03.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A 
kerámiatöredéket kerekre csiszolva és középen 
átfúrva másodlagosan is felhasználták, talán 
orsókarikának. (?) Kb. fele letört. 

2009.131.2 
Objektumszám: 53.03.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.131.3 
Objektumszám: 53.03.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
apró volta miatt különösebb információ nem 
állapítható meg róla. 

2009.131.4 

Objektumszám: 53.03.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3 cm, fá.: 9–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
apró volta miatt különösebb információ nem 
állapítható meg róla. 

2009.132.1 
Objektumszám: 53.04.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.132.2 
Objektumszám: 53.04.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.133.1 
Objektumszám: 54.obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor  
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális (oxidált?) égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, mag. 1,3 cm, átm. 
2,2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Bikónikus 
orsógomb. Díszítése: sűrűn bekarcolt vonalak. 
Csaknem ép. 

2009.133.2 
Objektumszám: 54.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés vagy 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.133.3 
Objektumszám: 54.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Felületén néhány 
párhuzamos vonal, valószínűleg 
korongolásnyomok. 

2009.133.4 
Objektumszám: 54.obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, apró, amorf paticstöredék. 
Méretek: 2x1x1 cm 

2009.134.1 
Objektumszám: 55.01.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: 10x5 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, nyaka hangsúlyos. 

Díszítése a vállon egy sor hullámvonal, alatta 
sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.134.2 
Objektumszám: 55.01.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: legn. 6x5 cm, legk. 3x3 cm, átl. 4x4 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a 
vállrészen egy sor hullámvonalköteg, az 
edényfalon egyenes vonalköteg és sűrű 
befésülés. 

2009.134.3 
Objektumszám: 55.01. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x5x2,5 cm 

2009.135.1 
Objektumszám: 55.obj. 
perem,oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, pá. 17 cm, fá. 11 
cm, mag. 21,6cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, korongról leemelt. 
Díszítése a vállon sűrű befésülésen egy sor 
hullámvonalköteg, alatta 4 sor egyenes 
vonalköteg. Az edény formája jórészt 
rekonstruálható, arányaiban magas, 
legnagyobb kiszélesedése a felső harmadában. 
 
2009.135.2 
Objektumszám: 55.obj. 
bordás nyakú edény 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
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szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 7x4 cm, falv. 0,3–0,5 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bordás nyakú 
edény peremtöredéke. Díszítése a vállon 
bekarcolt vonal, talán (szabálytalan, rossz 
kidolgozású) hullámvonal vagy 
hullámvonalköteg töredéke. Pereme nagyjából 
függőleges, vízszintesen levágott. Hengeres 
nyakán egy darab sekély borda. 

2009.135.3 
Objektumszám: 55.obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 8x6 cm, 4x2 cm, falv. 0,4–0,5 cm, pá 
31–32 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
cserépbogrács perem– és oldaltöredékei. 
Pereme az oldalfal síkjából kifelé nyúlik, 
függőlegesen levágott ("fél T" alakú), 
szélessége 1,4 cm. Fültöredékei nem kerültek 
elő. Díszítése közvetlenül a perem alatt egy 
sor hullámvonal, alatta széles közű csigavonal. 

2009.135.4 
Objektumszám: 55.obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
kerámizúzalékos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
oxidált (?) égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x6 cm, 4x9 cm, falv. 0,3–0,5 cm, pá 
16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme vékony, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése a 
vállon 1 sor hullámvonal, alatta sűrű 
befésülés. 

2009.135.5 
Objektumszám: 55.obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kerámizúzalékos 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x10 cm, 4x4 cm, 5x4 cm, falv. 0,4–
0,6 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon 1 sor hullámvonalköteg, 
alatta több sor egyenes vonalköteg. 

2009.135.6 
Objektumszám: 55.obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
kerámizúzalékos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: 4x4 cm, 5x7 cm, falv. 0,3–0,4 cm, pá 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített, aránylag hosszú. 
Díszítése a vállon egy sor 
körömbenyomkodás, alatta sűrű befésülés. 

2009.135.7 
Objektumszám: 55.obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 6x4 cm, 5x4 cm, falv. 0,4–0,6 cm, pá 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, alatta sűrű befésülés. 
 
2009.135.8 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
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sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 7x4 cm, falv. 0,4–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.135.9 
Objektumszám: 55.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen vöresesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 6x5 cm, falv. 0,5–0,8 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 

2009.135.10 
Objektumszám: 55.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vöresesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,5–0,6 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, viszonylag vastag. 

2009.135.11 
Objektumszám: 55.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vöresesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 9x5 cm, falv. 0,3–0,4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, viszonylag vékony. 
Díszítése a vállon egy sor hullámvonalköteg. 

2009.135.12 
Objektumszám: 55.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 7x4 cm, falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 

2009.135.13 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 4x4 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése jórészt 
lekopott, valószínűleg sűrűn bekarcolt 
vonalak. 
 
2009.135.14 
Objektumszám: 55.obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 6x5 cm, mérhm. 2 cm, falv. 0,4–0,7 
cm, pá ?, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése a vállon egy sor hullámvonalköteg. 
Korongról leemelt, fenekénél elvékonyodó. 

2009.135.15 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x5 cm, 2x2 cm, falv. 0,6–0,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
szabálytalan egyenes vonalköteg. 
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2009.135.16 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 6x6 cm, 3x3 cm, falv. 0,4–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
szabálytalan egyenes vonalköteg. 

2009.135.17 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: 4x5 cm, 2x2 cm, falv. 0,3–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés és sűrűn bekarcolt vonalak. (A két 
töredék valószínűleg két különböző edényhez 
tartozik.) 

2009.135.18 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 4x3 cm, falv. 0,3–0,4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg (szabálytalan). 

2009.135.19 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 

felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x5 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg (szabálytalan). 
 
2009.135.20 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 5x5 cm, falv. 0,3–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.135.21 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 4x4 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.135.22 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 5x3 cm, falv. 0,5–0,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 fogú 
fésűvel bekarcolt egyenes vonalköteg 
(szabálytalan, nem jól kivehető, esetleg széles 
közű csigavonal?). 

2009.135.23 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 6x3 cm, falv. 0,4–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.135.24 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x3 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.135.25 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,5–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenes vonalköteg (jó része letört). 
 
2009.135.26 
Objektumszám: 55.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x3 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.135.27 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durván érdes, lekopott, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: mérhmag. 6 cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó. Fenékbélyeg valószínűleg nincs, 
habár a töredék középső része hiányzik. 
Koromnyomok. 

2009.135.28 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: mérhmag. 8 cm, fá.: 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó. A fenéknél növényi lenyomatok, 
koromnyomok. 

2009.135.29 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 8x7 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. Az edényfal letört, 
fenékátmérő nem mérhető. 

2009.135.30 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
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egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: mérhm. 5,5 cm, fá.: 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó. 

2009.135.31 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: mérhm. 5,5 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a fenékrész nagy része letört. Oldalfalának 
díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg (letört). 
 
2009.135.32 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: mérhm. 7,5 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a fenékrész nagy része letört. Oldalfalának 
díszítése egyenes vonalköteg (nagy része 
letört). 

2009.135.33 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: mérhm. 5,5 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a fenékrész nagy része letört. Oldalfalának 
díszítése 2 sor egyenes vonalköteg (2 fogú 
fésű). 

2009.135.34 

Objektumszám: 55.obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durván szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 8x4 cm, 8x7 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a fenékrész nagy része letört. Díszítése sűrű 
befésülés, nehezen kivehető, jó része lekopott. 

2009.135.35 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durván érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna (lekopott), belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: mérhm. 2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
külső felülete és a fenékrész lekopott. 

2009.135.36 
Objektumszám: 55.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durván érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: mérhm. 5 cm, fá.: 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Koromnyomok. 

2009.135.37 
Objektumszám: 55.obj. 
patics 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf, rossz megtartású, porózus 
paticstöredékek. 
Méretek: átl. 4x3x2 cm 
  
2009.135.38 
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Objektumszám: 55.obj. 
vassalak 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalakdarabok. 
Méretek: legn. 8x4x3 cm, legk. 4x3x2 cm, átl. 
5x4x3 cm 

2009.135.39 
Objektumszám: 55.obj. 
agyagsalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
agyagsalakdarab. 
Méretek: 5x4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A leltári szám 
nincs rendesen ráírva. 

2009.135.40 
Objektumszám: 55.obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna fenőkő. 
Méretek: 9x6x2 cm 

2009.135.41 
Objektumszám: 55.obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x2,5x3,5 cm 

2009.135.41 
Objektumszám: 55.obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x2,5x3,5 cm 

2009.136.1 
Objektumszám: 56.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: 6x3 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, alján vékony borda 
fut végig. 
 
2009.136.2 
Objektumszám: 56.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 6x5 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.136.3 
Objektumszám: 56.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 4x1 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.136.4 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört, 
díszítése hullámvonalköteg (nagy része letört). 

2009.136.5 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
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égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.136.6 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.136.7 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna és világosbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: 4x4 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. (Valószínűleg két különböző 
edény töredékei.) 
 
2009.136.8 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.136.9 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.136.10 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.136.11 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.136.12 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 2,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonalak vagy keskeny közű csigavonal 
(sekély, alig látható). 

2009.136.13 
Objektumszám: 56.obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.136.14 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 7x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.136.15 
Objektumszám: 56.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x6 cm, 8x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.136.16 
Objektumszám: 56.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: mérhmag. 2 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.136.17 
Objektumszám: 56.obj. 
fenéktöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: mérhmag. 1,5 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.136.18 
Objektumszám: 56.obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: mérhmag. 2,5 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.136.19 
Objektumszám: 56.obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Szürke és barna színű, 
amorf kődarabok. 
Méretek: 5x2x4, 7x5x4, 6x4x4, 4x3x3 cm 
  
2009.136.20 
Objektumszám: 56.obj. 
sütőharangtöredék? 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna színű, 
rossz megtartású, porózus sütőharangtöredék 
(?). Soványításnyomok nem fedezhetők fel. 
(Előfordulhat, hogy sima paticstöredék, 
anyaga inkább erre utalna, formája alapján 
viszont lehet sütőharang pereme is.) 
Méretek: 2x4 cm, falv. 2–2,5 cm, pá ? 

2009.136.21 
Objektumszám: 56.obj. 
patics 
Darabszám: 12 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, nagyon 
rossz megtartású, amorf, apró paticstöredékek. 
Méretek: átl. 2x3x3 cm 

2009.137.1 
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Objektumszám: 56.01.obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: 7x6 cm, pá 17–18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése 
egyenes vonalköteg (nagy része letört). 

2009.137.2 
Objektumszám: 56.01.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, lekopott, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.137.3 
Objektumszám: 56.01.obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.137.4 
Objektumszám: 56.01.obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x4 cm, falv. 3,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang kis 
méretű, jó megtartású peremtöredéke. 
 

2009.137.5 
Objektumszám: 56.01.obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
rossz megtartású paticstöredék. 
Méretek: 3x3x1 cm 

2009.137.6 
Objektumszám: 56.01.obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna (2 db) és 
sötétszürke (1 db) kőtöredékek. 
Méretek: 7x7x3, 6x6x4, 7x5x3 cm 

2009.137.7 
Objektumszám: 56.01.obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna fenőkő, 
közepén vájat fut végig. 
Méretek: 8x5x1 cm 

2009.138.1 
Objektumszám: 57–73. obj. között szórvány 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 4x3 cm, mérhm. 2,5 cm, falv. 0,6–
0,9 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt 
(?). Az is előfordulhat, hogy gyorskorongolt, 
de a töredékek apró volta miatt ez nem 
állapítható meg egyértelműen. 

2009.138.2 
Objektumszám: 57–73. obj. között szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,3–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
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bekarcolt vonalak. 

2009.138.3 
Objektumszám: 57–73. obj. között szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,3–0,8 cm 
  
2009.138.4 
Objektumszám: 57–73. obj. között szórvány 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf, 
rossz megtartású paticstöredék, egyik oldala 
elsimított. 
Méretek: 3x3x1 cm 

2009.138.5 
Objektumszám: 57–73. obj. között szórvány 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 9x7x3 cm 

2009.139.1 
Objektumszám: 57. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: 4x2 cm, falv. 0,5–0,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.139.2 
Objektumszám: 57. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 

szürke mag. 
Méretek: 1x2 cm, falv. 0,3–0,4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.139.3 
Objektumszám: 57. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,6–0,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.140.1 
Objektumszám: 59. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 13x8 cm, falv. 0,6–0,8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
körömbenyomkodás alatt sűrű befésülés. 
 
2009.140.2 
Objektumszám: 59. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,5–0,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.140.3 
Objektumszám: 59. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
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átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 5x4 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.140.4 
Objektumszám: 59. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 2x3 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.140.5 
Objektumszám: 59. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 8x9 cm, falv. 0,5–0,9 cm, fá.: 12 cm, 
mérhm. 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó. 

2009.140.6 
Objektumszám: 59. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
vassalaktöredékek. (A kisebbik töredék talán 
agyagsalak, de nem egyértelmű.) 
Méretek: 4x4x2 cm, 2x2x2 cm 

2009.140.7 
Objektumszám: 59. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 6x3x2 cm 
  

2009.140.8 
Objektumszám: 59. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek. 
Méretek: 7x5x5 cm, 8x5x5 cm 

2009.141.1 
Objektumszám: 59–59.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 6x4 cm, falv. 0,4–0,6 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrű befésülés. 

2009.141.2 
Objektumszám: 59–59.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: 3x2 cm, falv. 0,4–0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.141.3 
Objektumszám: 59–59.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,2–0,4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.141.4 
Objektumszám: 59–59.01. obj. 
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fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: 4x3 cm, falv. 0,8–0,9 cm, fá.: 12 cm, 
mérhm 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.141.5 
Objektumszám: 59–59.01. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású tapasztástöredék, két oldala 
elsimított. Növénylenyomatok. 
Méretek: 4x3x1 cm 
  
2009.142.1 
Objektumszám: 59.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 28 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 17 cm, 
legn.10x6 cm,átl.3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon egy 
sor körömbenyomkodás, alatta sűrű befésülés. 

2009.142.2 
Objektumszám: 59.02. obj. 
perem,oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 76 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 14 cm, fá.: 12 
cm, átl. 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon 3 
sor hullámvonal, alatta rádliminta. Korongról 
leemelt, korong lenyomata látszik, fenekénél 

elvékonyodó. Az edény profilja nem 
szerkeszthető ki. Az edényfal egy ponton 
deformálódott ("behorpadt"), így az edény 
valószínűleg már hibásan készült. Ugyanezen 
leltári szám alá  
 került egy sűrű befésüléssel díszített edény 
két apró, összeragasztott darabja is. 

2009.142.3 
Objektumszám: 59.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm, 6x4 cm, 
5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt széles közű 
csigavonal. 

2009.142.4 
Objektumszám: 59.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.142.5 
Objektumszám: 59.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.142.6 
Objektumszám: 59.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenetlenül bekarcolt egyenes 
vonalkötegek. 
 
2009.142.7 
Objektumszám: 59.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 5x6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.142.8 
Objektumszám: 59.02. obj. 
patics 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkés és vöröses, 
rossz megtartású, apró paticstöredékek. 
Némelyik felülete elsimított. Növényi 
lenyomatok. 
Méretek: átl. 3x2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.143.1 
Objektumszám: 60. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 27 cm, legn. 
15x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács töredékei. Profilja kiszerkeszthető. A 
bogrács arányait tekintve mély, oldala 
megtörik. Pereme az oldalfal síkjából kifelé 
nyúlik, lekerekített, szélessége 1,5–2 cm. 

Díszítése 2 sor hullámvonal, az egyik 
közvetlenül a perem alatt, a másik kb. 5 cm–
rel alatta. Koromnyomok. 

2009.143.2 
Objektumszám: 60. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 26 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem– és fültöredéke. Pereme az 
oldalfal síkjából kifelé nyúlik, lekerekített, 
szélessége 1,5–2 cm. Díszítése közvetlenül a 
perem alatt hullámvonal, alatta kb. 1,5 cm–rel 
bekarcolt vízszintes vonal. 

2009.143.3 
Objektumszám: 60. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésvörös, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 11x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács fenéktöredéke, rajta koromnyomok. 

2009.143.4 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x7 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, vastag, rövid, lekerekített. Díszítése a 
vállon hullámvonalköteg. 
 
2009.143.5 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.143.6 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonal. 

2009.143.7 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 9x5 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon egy 
sor körömbenyomkodás, alatta sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.143.8 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 8x3 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon egy 
sor hullámvonal vagy hullámvonalköteg (nagy 
része letört, nem állapítható meg). 

2009.143.9 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 7x6 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. Díszítése a 
vállon sűrű befésülésen egy sor hullámvonal. 

2009.143.10 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék (bogrács?) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x6 cm, 6x6 cm, pá 
26 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme az oldalfal 
síkjából kifelé nyúlik, függőlegesen levágott. 
Díszítése a vállon 1 sor hullámvonal. A perem 
kiképzése és az oldalfallal bezárt szöge 
alapján valószínűleg bogrács töredékeiről van 
szó, melynek peremkiképzése a2009.143.1–2. 
bográcsokéra emlékeztet.  
 
2009.143.11 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. 

2009.143.12 
Objektumszám: 60. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 15 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
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anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, legn. 11x10 cm, pá 
14 cm, fá.: 11cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. Díszítése a 
vállon körömbenyomkodás, alatta keskeny 
közű csigavonal. Profilja nagyrészt 
kiszerkeszthető: arányaiban magas, felső 
harmadában kivállasodik. 

2009.143.13 
Objektumszám: 60. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, legn. 9x7 cm, pá 
26–30 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése csigavonal 
(keskeny és széles közű). 

2009.143.14 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 15x4 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal (?). 

2009.143.15 
Objektumszám: 60. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7cm, 16x8 cm, pá 14 cm, 

fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése rádliminta. 

2009.143.16 
Objektumszám: 60. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7cm, átl. 5x4 cm, pá 18 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
vonalak. 
 
2009.143.17 
Objektumszám: 60. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, legn. 9x10 cm, pá 
15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, rövid, lekerekített. Díszítése a vállon 
egy sor hullámvonal, alatta keskeny közű 
csigavonal. 

2009.143.18 
Objektumszám: 60. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése a vállon hullámvonalköteg. 

2009.143.19 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x5 cm, 7x6 cm, 
4x3 cm átl. 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.143.20 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés–hullámvonalköteg–sűrű befésülés. 

2009.143.21 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 14x7 cm, 10x5 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.143.22 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x5 cm, 7x4 cm, 

5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.143.23 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x5 cm, 7x4 cm, 
5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal (sekély, alig látszik). 

2009.143.24 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.143.25 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.143.26 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesszürke, belső 
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felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.143.27 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (nagyrész letört). 

2009.143.28 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.143.29 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.143.30 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 

felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal (a vonalak alig láthatók). 

2009.143.31 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.143.32 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély). 

2009.143.33 
Objektumszám: 60. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 15x9 cm, 9x7 cm, 
fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.143.34 
Objektumszám: 60. obj. 
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fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x5 cm, 6x5 cm, 
fá.: 9 cm, mérhm5cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (?). Korongról leemelt. 
 
2009.143.35 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 10 cm, mérhm 
3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.143.36 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, fá.: 13 cm, mérhm 
4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. Korongról leemelt. 

2009.143.37 
Objektumszám: 60. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, fá.: 10 cm, mérhm 
5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.143.38 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, fá.: 13 cm, mérhm 
3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.143.39 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 12 cm, mérhm 
5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.143.40 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 11 cm, mérhm 
4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.143.41 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
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égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 10 cm, mérhm 
1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.143.42 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, fá.: 11 cm, mérhm 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.143.43 
Objektumszám: 60. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 10 cm, mérhm 
2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.143.44 
Objektumszám: 60. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna amorf 
vassalaktöredék. 
Méretek: 6x6x3 cm 

2009.143.45 
Objektumszám: 60. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Különböző színű és 
formájú kőtöredékek (2 fenőkő, 1 malomkő, 1 
amorf). 

Méretek: 5x4x4, 5x4x1,5, 7x8x3, 10x7x5 cm 

2009.143.46 
Objektumszám: 60. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.144.1 
Objektumszám: 60.02. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 10 cm, mérhm 
4,5 cm, legn 6x6 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.144.2 
Objektumszám: 60.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély, alig látható). 

2009.145.1 
Objektumszám: 60.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke és sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
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közű csigavonal (sekély, alig látható). 

2009.145.2 
Objektumszám: 60.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély, alig látható). 

2009.146.1 
Objektumszám: 60.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.147.1 
Objektumszám: 61. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.148.1 
Objektumszám: 62. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.148.2 
Objektumszám: 62. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács apró oldaltöredéke. Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.149.1 
Objektumszám: 62.01. obj. platni alól 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 13x6 cm, pá 19–20 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése a vállon egy 
sor hullámvonalköteg, alatta több sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.149.2 
Objektumszám: 62.01. obj. platni alól 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 15 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, fá.: 11 cm, mérhm. 
4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (elmosódott, alig kivehető). 
Korongról leemelt, korong lenyomata látszik. 

2009.149.3 
Objektumszám: 62.01. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 3 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 7x6x2, 5x5x4 cm 

2009.149.4 
Objektumszám: 62.01. obj. platni alól 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kerámiasalak. 
Méretek: 9x8x3 cm 
  
2009.150.1 
Objektumszám: 63. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,5–1,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.150.2 
Objektumszám: 63. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.151.1 
Objektumszám: 65. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3 cm, 6x4 cm, 
fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés, 

korongról leemelt, korong lenyomata látszik 

2009.151.2 
Objektumszám: 65. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.151.3 
Objektumszám: 65. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 4,5x3x4,5 cm 

2009.151.46 
Objektumszám: 60. obj. 
állatcsont (csonteszköz 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.152.1 
Objektumszám: 66. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 15x11 cm, 4x4 cm, 
pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (1 
hvk, 6 evk, 4 fog) 

2009.152.2 
Objektumszám: 66. obj. 
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peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x2 cm, 1x2 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg, jól profilált 

2009.152.3 
Objektumszám: 66. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg, elvékonyodó 

2009.152.4 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 

2009.152.5 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (nagy része letört) 

2009.152.6 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
  
2009.152.7 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 

2009.152.8 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.152.9 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés 
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2009.152.10 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.152.11 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x2 cm 

2009.152.12 
Objektumszám: 66. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,3 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél megvastagodó, korong lenyomata 
látszik (esetleg fenékbélyeg?) 
 
2009.152.13 
Objektumszám: 66. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 2x2 cm, 4x3 cm, 
3x3 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta, korongról leemelt, korong 

lenyomata látszik 

2009.152.14 
Objektumszám: 66. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.153.1 
Objektumszám: 66. obj. kemencéből 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf salaktöredék, talán kerámiasalak. 
Méretek: 4x3x3 cm 

2009.154.1 
Objektumszám: 66/01. obj. platni alól 
bográcsperem 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 8x5 cm, perem 
szél.:1,7, fül:4,5 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme kifelé 
szélesedő, levágott ("fél T") 

2009.155.1 
Objektumszám: 66/01. obj. betöltés 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.155.2 
Objektumszám: 66/01. obj. betöltés 



402 

 

oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm, 6x4 cm, 
fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg, korongról leemelt 
 
2009.155.3 
Objektumszám: 66/01. obj. betöltés 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék, egyik oldala sima, a másikon 
növényi maradványok (párhuzamos, vékony 
vonalak). 
Méretek: 4x3x1 cm 

2009.155.4 
Objektumszám: 66/01. obj. betöltés 
löszbaba 
Darabszám: 1 
Keltezés: 
Technikai jellemzők: Löszbaba. 
Méretek: 

2009.156.1 
Objektumszám: 67. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 

2009.156.2 
Objektumszám: 67. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 

sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x2 cm 

2009.156.3 
Objektumszám: 67. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású paticstöredék, rajta növényi 
nyomok. 
Méretek: 6x5x1 cm 

2009.156.4 
Objektumszám: 67. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
megmunkált kőtöredék. 
Méretek: 7,5x6x3,5 cm 
  
2009.157.1 
Objektumszám: 67/01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,3 cm, 7x5 cm, fá. 12–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.157.2 
Objektumszám: 67/01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 6x6x4 cm 

2009.158.1 
Objektumszám: 68. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: belső felületén 
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koromnyomok 

2009.158.2 
Objektumszám: 68. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 10,5x5,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: belső felületén 
koromnyomok 

2009.158.3 
Objektumszám: 68. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.159.1 
Objektumszám: 71. obj. 
vastöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Két darab vashuzal (talán vasszögek?) 
töredékei. Átmetszetük négyszögletes, 
mindkettő középtájt tompaszögben 
meghajlított. Méretek: 1.: hossz 3,7 cm, 
átmetszet: 0,4x0,2 cm; 2.: hossz 4,6, 
átmetszet: 0,2x0,5 cm. 
  
2009.159.2 
Objektumszám: 71. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és csillámos 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, pá 20 cm, 12x10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. Nyaka 
hangsúlyos. Díszítése a nyakrészb alatt széles 
egyenes vonalköteg, alatta 3 sor 
hullámvonalköteg. Az edény alakja tojásdad 
lehetett, legalábbis a vállrész nem hangsúlyos. 

2009.159.3 
Objektumszám: 71. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 10 cm, 7x4 cm, 
4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
galléros, elvékonyodó. Díszítése a vállon 
fésűvel sűrűn beszurkodott ferde vonalak, 
alatta egyenes vonalköteg. A vállrész nem 
hangsúlyos. 

2009.159.4 
Objektumszám: 71. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.159.5 
Objektumszám: 71. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.159.6 
Objektumszám: 71. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (egyenetlen, sekély, rosszul 
látható). 

2009.159.7 
Objektumszám: 71. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,1 cm, fá.: ?, mérhm 2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
korongolatlan fenéktöredék, kis mérete miatt 
további információk nem állapíthatók meg 
róla. 
 
2009.159.8 
Objektumszám: 71. obj. 
sütőharang 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
pelyvás és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 2,0–2,5 cm, pá 37 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang 
perem– és oldaltöredékei. A töredékek talán 
két különböző sütőharanghoz tartoznak, de ez 
nem állapítható meg biztosan. A legnagyobb 
töredék viszonylag jó megtartású, belső 
felületén faágak vagy nád lenyomata, külső 
felületén is apróbb növényi lenyomatok 
találhatók. 

2009.159.9 
Objektumszám: 71. obj. 
patics 
Darabszám: 12 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna, amorf, 
közepes megtartású paticstöredékek. 
Méretek: átl. 5x4x4 cm 

2009.159.10 
Objektumszám: 71. obj. 
kő 

Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 7x4,5x4,5 cm, 3,5x3x7 cm 

2009.160.1 
Objektumszám: 72. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x3 cm, 4x3, 3x2, 
3x2 cm 

2009.160.2 
Objektumszám: 72. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,6 cm, 2x3 cm 

2009.160.3 
Objektumszám: 72. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, porózus tapasztástöredékek, 
közülök 5 darab apró és amorf, kettő pedig 
lapos, két oldalán elsimított. Növényi 
lenyomatok. 
Méretek: legn. 9x6x1 cm, átl. 4x4x4 cm 
  
2009.160.4 
Objektumszám: 72. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredékei. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.161.1 
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Objektumszám: 72. obj. platni alatt 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 15 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 14 cm, fá.: 10 
cm,16x12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, ferdén levágott, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése a vállon 1 sor 
hullámvonal, alatta sűrűn bekarcolt vonalak. 
Az edény profilja jórészt kiszerkeszthető: 
felső harmadában kivállasodik, arányaiban 
magas. 

2009.161.2 
Objektumszám: 72. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 9,5 cm, mérhm. 
5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekén delle. 

2009.162.1 
Objektumszám: 72.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x1,5 cm, 3x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.162.2 
Objektumszám: 72.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.162.3 
Objektumszám: 72.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.162.4 
Objektumszám: 72.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.162.5 
Objektumszám: 72.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, mérhm 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Apró volta miatt 
semmilyen információ nem állapítható meg. 

2009.163.1 
Objektumszám: 74. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x4 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal 

2009.163.2 
Objektumszám: 74. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 4x3 cm, 5x4 cm 

2009.163.3 
Objektumszám: 74. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.163.4 
Objektumszám: 74. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 
  
2009.163.5 
Objektumszám: 74. obj. 
oldal és fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 

vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x5 cm, 3x2 cm, 
fá.: 10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése a vállon 
hullámvonalköteg, korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik 

2009.163.6 
Objektumszám: 74. obj. 
oldal és fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x5 cm, 3x2 cm, 
3x2 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.163.7 
Objektumszám: 74. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x3 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.163.8 
Objektumszám: 74. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x3 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.163.9 
Objektumszám: 74. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 



407 

 

neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke töredékes 

2009.163.10 
Objektumszám: 74. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
apró salaktöredék, talán kerámiasalak. 
Méretek: 2x3x3 cm 
  
2009.163.11 
Objektumszám: 74. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 11x9,5x4 cm 

2009.164.1 
Objektumszám: 74–76. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x5 cm, 2x3 cm, pá 
?, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme hajlása 
nem állapítható meg, levágott, díszítése sűrű 
befésülés, korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik, talpkorong (ez alá a szám 
alá van leltározva egy másik, csigavonalas 
fazék töredéke is, fotó van) 

2009.165.1 
Objektumszám: 75. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 

hullámvonal 

2009.166.1 
Objektumszám: 76. obj. 
vaskés 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Vaskés viszonylag jó állapotban megmaradt 
töredéke. A penge ép, a nyéltüske nagy része 
hiányzik. Középső nyélállású, enyhén ívelt 
hátú, vége kihegyesedik. Hossz: 9,6 cm 
(nyéltüske: 0,6 cm), szélesség: 0,3–1,3 cm. 

2009.166.2 
Objektumszám: 76. obj. 
perem, fenék,oldaltöredék 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá: 10 cm, fá.: 10 
cm, magasság: 19,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(vállon: 1 sor hvk, alatta 6 sor evk, 4 fog, táv. 
kb 1 cm) Hengeres nyakú fazék töredékei. 
Pereme levágott, befelé tart, az edény 
arányaiban magas, legnagyobb kiszélesedés a 
felső harmadában. Fenékbélyeg nem látszik. 

2009.166.3 
Objektumszám: 76. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá: 18 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: közepesen kihajló, 
lekerekített 
 
2009.166.4 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
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felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5 cm, 4x3 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 

2009.166.5 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 

2009.166.6 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x7 cm, 3x2 cm, 
5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.166.7 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 9x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 

2009.166.8 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna és 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm, 4x2 cm 

2009.166.9 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 
 
2009.166.10 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal? (lekopott) 

2009.166.11 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.166.12 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.166.13 
Objektumszám: 76. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal alatt csigavonal (1 hv a vállon, 
keskeny közű csigavonal) 

2009.166.14 
Objektumszám: 76. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 6x5 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.166.15 
Objektumszám: 76. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 4x4 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, talpkorong 
 
2009.166.16 
Objektumszám: 76. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 11x8 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.167.1 
Objektumszám: 76/02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.167.2 
Objektumszám: 76/02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenletes 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny és széles közű) 

2009.168.1 
Objektumszám: 78. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 18 cm, mag. 
14,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
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kihajló, elvékonyodó, lekerekített, hornyolt 
(fedőhorony). Nyaka hangsúlyos. Díszítése a 
vállon hullámvonalköteg, alatta a töredék 
egész felszínén sűrű befésülés. (Az 
összeragasztott töredékek között az egyiken a 
"82. obj." felirat szerepel, ez a 2009.168.10. 
töredékek esetében is így van, a két objektum 
tehát nagyjából egyidőben töltődött be, egyéb 
kapcsolatukra a dokumentáció nem utal, sőt 
egymástől viszonylag távol is fekszenek.) Ez a 
fazék egyébként jellegében is "kilóg" a 78. 
objektum többi töredékétől, mivel azok késő 
avar koriak, ez pedig tipikus Árpád-kori. 

2009.168.2 
Objektumszám: 78. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,3 cm, pá 16 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
derékszögben kihajló, lekerekített. Díszítése a 
vállon girlandminta (vonalkötegből), belső 
peremdísz: szintén girlandminta. 

2009.168.3 
Objektumszám: 78. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, pá 24 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, elvékonyodó. 
 
2009.168.4 
Objektumszám: 78. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá 17 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 

derékszögben kihajló, szabálytalanul két 
részre tagolt. Díszítése hullámvonalköteg alatt 
egyenes vonalköteg. 

2009.168.5 
Objektumszám: 78. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor/10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.168.6 
Objektumszám: 78. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor/10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
szabálytalan egyenes vonalköteg. 

2009.168.7 
Objektumszám: 78. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor/10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, fá.: 12–14 cm, 
mérhm 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.168.8 
Objektumszám: 78. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor/10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, kerek, 
porózus paticstöredék, rajta növényi 
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lenyomatok. 
Méretek: 4x4x2 cm 

2009.168.9 
Objektumszám: 78. obj. 
salak 
Darabszám: 19 
Keltezés: késő avar kor/10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf, 
viszonylag jó megtartású salakdarabok, 
valószínűleg agyagsalak. 
Méretek: átl. 7x6x4 cm, legn. 13x7x3 cm, 
legk. 5x3x3 cm 
  
2009.168.10 
Objektumszám: 78. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: őskor (bronzkor?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, pá 18 cm, mérhm 7 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme nagyjából 
függőleges állású, lekerekített. 

2009.168.11 
Objektumszám: 78. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor (bronzkor?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,4 cm, pá ?, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.168.12 
Objektumszám: 78. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor (bronzkor?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,4 cm, 5x3 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése nehezen 
kivehető, talán sűrűn bekarcolt 
hullámvonalkötegek. 

2009.168.13 
Objektumszám: 78. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: őskor (bronzkor?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,5 cm, 14x10, 10x7, 5x5, 
5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A töredékek 
utólagosan megégtek. 

2009.168.14 
Objektumszám: 78.01. obj. 
kőbaltatöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor (bronzkor?) 
Technikai jellemzők: Fényesre csiszolt 
felületű kőbalta fele, a nyéltartó lyuknál tört 
el. Színe sötétszürke. 
Méretek: legn. szél. 4 cm, mag. 3,7 cm, lyuk 
átm. 1,6 cm, hossz 4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A balta a 78.01. 
objektumhoz lett sorolva. Mivel innen más 
lelet nincs, ellenben a 78. obj. leletanyagának 
egy része őskori, és a dokumentáció szerint a 
78. objektumot rááásták a 78.01.–re, ahol 
szintén volt kerámia, elképzelhető, hogy 
a2009.168.10–14. sz. töredékek valójában a 
78.01. objektumhoz tartoztak, csak a két obj. 
anyaga utóbb összekeveredett. 

2009.168.15 
Objektumszám: 78. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 14,5x6,5x4 cm 
  
2009.169.1 
Objektumszám: 79. obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
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szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: ?, mérhm 5 cm, 
pá ?,5x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, egyéb információ nem állapítható 
meg róla. Az oldalfal díszítése keskeny közű 
csigavonal. Az oldalfal és a fenék egy–gy 
helyen utólagosan átfúrt. Korongról leemelt. 

2009.169.2 
Objektumszám: 79. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, fá.: ?, mérhm 2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.169.3 
Objektumszám: 79. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 6,5x6x3,5 cm, 6,5x5x2,5 cm 

2009.169.4 
Objektumszám: 79. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.170.1 
Objektumszám: 80. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá ?, 2,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.170.2 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
(széles ) vonalak, talán keskeny közű 
csigavonal része. (Sekély, alig látható.) 
 
2009.170.3 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.170.4 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.170.5 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.170.6 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.170.7 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
körömbenyomkodás. 

2009.170.8 
Objektumszám: 80. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor (?) 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.170.9 
Objektumszám: 80. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, fá.: 10–11 cm, 
mérhm 4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
feneke vastag. 

2009.171.1 
Objektumszám: 81. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 

2009.171.2 
Objektumszám: 81. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.172.1 
Objektumszám: 82. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 16 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,5 cm, fá.: 8 cm, átl. 6x8 
cm, legn.18x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az oldaltöredékek 
díszítése több sor egyenes vonalköteg. A 
fenéktöredék–habár színében és anyagában 
egyezik a többi töredékkel–vékonyabb fala 
miatt valószínűleg másik edényhez tartozik. 
Rajta fenékbélyeg található, ennek mintája 
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nem egyértelmű: 3 párhuzamos vonal, esetleg 
rácsminta. Az edény durva kiképzése és 
szokatlanul nagy mérete, falvastagsága miatt 
elüt a tipikus Árpád-kori edényektől, de 
anyaga és kontextusa alapján valószínűleg 
ebbe a korszakba sorolható. A ragasztott 
töredékek némelyikét a 78. objektumban 
találták, így a két objektum hasonló időben 
töltődhetett be. 

2009.172.2 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 18x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt 4 sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.172.3 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5, 4x2, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.172.4 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.172.5 
Objektumszám: 82. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x2 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (?). 

2009.172.6 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, 3x3 cm, 
2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.172.7 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, átl. 3x4 cm, legn. 
5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Különböző 
edények díszítetlen oldaltöredékei. 

2009.172.8 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
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hullámvonalköteg. 

2009.172.9 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése letört, 
talán rádliminta (?) széle halványan kivehető, 
de ez erősen kétséges. 
 
2009.172.10 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.172.11 
Objektumszám: 82. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen, a 
fenék jó része letört. 

2009.172.12 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.172.13 
Objektumszám: 82. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, fá.: 13–14 cm, 
mérhm 3,5 cm, 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.172.14 
Objektumszám: 82. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, fá.: 8–10 cm, 
mérhm 3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.172.15 
Objektumszám: 82. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, fá.: 10–12 cm, 
mérhm 1,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. Fenékbélyeg: kereszt (pont a 
közepe maradt meg). 
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2009.172.16 
Objektumszám: 82. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,2 cm, 4x3 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
hullámvonalköteg? 

2009.172.17 
Objektumszám: 82. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, lyukacsos 
felületű agyagsalak. 
Méretek: 5x4x2 cm 

2009.172.18 
Objektumszám: 82. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 6x3x2, 7,5x5x4,5, 12x6,5x7, 
10,5x6,5x4,5, 12x9x3,5 cm 

2009.172.19 
Objektumszám: 82. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesszürke, amorf, 
porózus, apró paticsdarab. 
Méretek: 5x3x2 cm 

2009.172.20 
Objektumszám: 82. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarabok, rajtuk növényi 
lenyomatok. 
Méretek: 6x4x5 cm, 6x4x2 cm 

2009.172.21 
Objektumszám: 82. obj. 
fenőkő 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna fenőkő. 
Méretek: 12,5x4,5x2,5 cm 
  
2009.173.1 
Objektumszám: 82.01. obj. 
vaskés töredéke? 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Erősen korrodálódott, apró 
vaspengemaradvány, talán vaskés töredéke. 
Méretek: hossz. 3,5 cm, szél. 1,5 cm, 
vastagság 0,2 cm. A penge átmetszete kissé 
ívelt, homorú.  

2009.173.2 
Objektumszám: 82.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3,5 cm, pá 18–
19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem ferdén 
levágott. 

2009.173.3 
Objektumszám: 82.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.173.4 
Objektumszám: 82.01. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, valószínűleg 2 
különböző malomkőből. 
Méretek: 34x21x4, 23x14,5x6,5, 20,5x21x6,5, 
19,5x17,5x5 cm 

2009.174.1 
Objektumszám: 83. obj. 
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vaspánt töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
U-alakban meghajlított, laposra kalapált 
vaspánt töredéke, funkciója valószínűleg 
vasalás volt. Méretek: szélesség 0,7–0,9 cm, 
hossz. 10,5 cm, vastagság 0,2 cm. 

2009.174.2 
Objektumszám: 83. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.174.3 
Objektumszám: 83. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.174.4 
Objektumszám: 83. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.174.5 
Objektumszám: 83. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.174.6 
Objektumszám: 83. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.174.7 
Objektumszám: 83. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fenéktöredék, az 
oldalfal indítása letört. Fenékbélyeg töredéke 
látszik (egyenes vonal), az ábrázolás nem 
megállapítható. 

2009.175.1 
Objektumszám: 83.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, fá.: 10–11 cm, 
mérhm 1 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
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2009.175.2 
Objektumszám: 83.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, fá.: 12 cm, mérhm 
1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.176.1 
Objektumszám: 84. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 

2009.176.2 
Objektumszám: 84. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.176.3 
Objektumszám: 84. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Díszítése rádliminta. 

2009.176.4 
Objektumszám: 84. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,3 cm, 4x3 cm, fá. 12–13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Korongról leemelt, fenekénél elvékonyodó. 

2009.176.5 
Objektumszám: 84. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 6,5x5x4,5 cm 
  
2009.177.1 
Objektumszám: 84/01. obj.platni alól? 
AZONOSÍTANI 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.177.2 
Objektumszám: 84/01. obj.platni alól? 
AZONOSÍTANI 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.177.3 
Objektumszám: 84/01. obj.platni alól? 
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AZONOSÍTANI 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.178.1 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 4x2 cm, pá. 28 cm, 
peremsz.: 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Feltehetően gömbölyű aljú bogrács 
peremtöredéke. Pereme az oldal síkjából kifelé 
kiszélesedik, lekerekített. Füle nincs meg. 
Díszítése sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.178.2 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Díszítése rádliminta. 

2009.178.3 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
  
2009.178.4 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x2 cm 

2009.178.5 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.178.6 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 

2009.178.7 
Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Megjegyzés: A 
fenékről semmilyen információ nem 
állapítható meg. 

2009.178.8 
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Objektumszám: 84–88. obj. kutatóárok 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 4x3 cm 

2009.179.1 
Objektumszám: 85. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 
 
2009.179.2 
Objektumszám: 85. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.180.1 
Objektumszám: 86. obj. 
vas szalu 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Ép, viszonylag jó megtartású vas szalu. A 
tárgy kis méretű (max. hossz 5,5 cm, ebből a 
penge hossza 2,5 cm), pengéjének és nyelének 
egy része letört. Szélesség: nyél: 2,5 cm, 
penge 3 cm. A köpű üregében a fa nyél 
korrodálódott maradványai figyelhetők meg. 

2009.180.2 
Objektumszám: 86. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, apró, amorf paticstöredékek. 

Méretek: legn. 5x4x4 cm, legk. 2,5x2x0,5 cm 

2009.180.3 
Objektumszám: 86. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 12x7x3, 8,5x5,5x5, 10x5x5,5, 
8,5x5,5x6 cm 

2009.181.1 
Objektumszám: 86.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 19–20 cm, 
12x8, 4x3,átl.6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme viszonylag 
rövid, közepesen kihajló, ferdén levágott. 
Díszítése a vállon 1 sor hullámvonalköteg, 
alatta egyenes vonalkötegek sorai. Az egyik 
töredék összeillik egy, a 86.01. objektumból 
előkerült apró darabkával, ezeket össze is 
ragasztották. 

2009.181.2 
Objektumszám: 86.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 12–
14(?)cm,10x6,4x3,átl.6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített, elvékonyodó. 
Díszítése a vállon egy sor durván kidolgozott, 
vastag (2 vagy 3) fogú fésűvel bekarcolt 
hullámvonalköteg, alatta sűrűn és 
szabálytalanul bekarcolt vízszintes vonalak. A 
megmaradt töredékek közül az egyik kissé 
deformált ("behorpadt", itt a díszítés is 
elmosódik), az edényt ennek ellenére – a 
vastag koromnyomok miatt – biztosan 
használták. 
 
2009.181.3 
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Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
sűrű befésülésen egy sor hullámvonalköteg. 

2009.181.4 
Objektumszám: 86.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
(oxidált?) égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 17 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.181.5 
Objektumszám: 86.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 14–15 cm, 
5,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.181.6 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, porózus, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x5 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
egy sor hullámvonalköteg. 

2009.181.7 
Objektumszám: 86.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 16 cm, 4,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, külső felületén borda fut 
végig, hornyolt (fedőhorony). 

2009.181.8 
Objektumszám: 86.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 14 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(fedőhorony). 
 
2009.181.9 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.181.10 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
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égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 17x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (nagy része letört). 

2009.181.11 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
sűrűn bekarcolt egyenes vonalköteg. 

2009.181.12 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 7x7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenetlenül bekarcolt egyenes vonalköteg. 

2009.181.13 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenetlenül bekarcolt egyenes vonalköteg. 

2009.181.14 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.181.15 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.181.16 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.181.17 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.181.18 
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Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg? (Nagy része letört, a díszítés csak 
sejthető.) 

2009.181.19 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés? (Sekély és szabálytalan.) 

2009.181.20 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
darab bekercolt vízszintes vonal. (Sekély, 
szinte nem is látható.) 
 
2009.181.21 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.181.22 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (nagy része letört). 

2009.181.23 
Objektumszám: 86.02. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, porózus, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, fá.: 14 cm, mérhm 
8 cm, 7x4, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 

2009.181.24 
Objektumszám: 86.02. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
rossz megtartású paticstöredékek, növényi 
lenyomatokkal. 
Méretek: legn. 8x6x4 cm, legk. 3x3x2 cm 

2009.181.25 
Objektumszám: 86.02. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 5,5x4x3 cm, 4,5x5x4 cm 

2009.181.26 
Objektumszám: 86.02. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.182.1 
Objektumszám: 86.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.182.2 
Objektumszám: 86.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.182.3 
Objektumszám: 86.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.182.4 
Objektumszám: 86.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.183.1 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
gyengén érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 19 cm, 10x6 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, levágott, rajta 1 sor borda 
fut végig. Díszítése a vállon 
körömbenyomkodás (?), alatta sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.183.2 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
gyengén érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 18 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, lekerekített, rajta 1 sor 
borda fut végig. 
 
2009.183.3 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá ?, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése a vállon sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 
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2009.183.4 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.183.5 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács fenéktöredéke, díszítése széles közű 
csigavonal. 

2009.183.6 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.183.7 
Objektumszám: 86.01. obj. platni alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 

vonalköteg. 

2009.184.1 
Objektumszám: 86.03. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, apró paticsdarab. 
Méretek: 3x2x1 cm 
  
2009.185.1 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 9x8 cm, pá 25–26 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése a vállon 1 
sor hullámvonalköteg. 

2009.185.2 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 5x5 cm, pá 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, szabálytalan, lekerekített. 
Belső peremdísz (hullámvonalköteg). 
Díszítése a vállon 1 sor hullámvonalköteg, 
alatta egy sor egyenes vonalköteg. 

2009.185.3 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x9 cm, pá 16–17 
cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése a 
vállon körömbenyomkodás, alatta keskeny 
közű csigavonal. 

2009.185.4 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 7x5 cm, pá 12–13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített, nyaka hangsúlyos. 
Díszítése rádliminta. 

2009.185.5 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2,5 cm, pá 12–
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése bekarcolt vonal 
(nagy része letört). 

2009.185.6 
Objektumszám: 87. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem hajlása 
nem állapítható meg, síkozott, külső felületén 
borda fut végig. 
 
2009.185.7 
Objektumszám: 87. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x3,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenék nagy 
része letört. 

2009.185.8 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.185.9 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm, 2x2 cm, 
4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.185.10 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x8 cm, 2x2 cm, 
átl. 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
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sűrű befésülésen hullámvonalköteg, alatta sűrű 
befésülés. 

2009.185.11 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x6 cm, 6x7 cm, 
átl. 8x7, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.12 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 7x7 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 
vonalköteg. A töredékek utólagosan 
megégtek. 
 
2009.185.13 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 7x5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.14 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 

vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.185.15 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg (nagy része letört). 

2009.185.16 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.17 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 4x3 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.185.18 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.185.19 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.20 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (nagy része letört). 

2009.185.21 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (?). 

2009.185.22 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.185.23 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.185.24 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.185.25 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (szabálytalan). 

2009.185.26 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Edény fenekének 
töredéke, az oldalfal hiányzik. 

2009.185.27 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, 8x5 cm, mérhm. ?, 
fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Fenék és 
díszítetlen oldaltöredék, a fenék nagy része 
letört. 

2009.185.28 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,3 cm, mérhm 4,5 cm, fá.: 
13–14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fenék és 
díszítetlen oldaltöredék, a fenék nagy része 
letört. 

2009.185.29 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg (?) töredéke. 

2009.185.30 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó. Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nagy része 
letört). 
 
2009.185.31 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, mérhm 1 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó. 

2009.185.32 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.185.33 
Objektumszám: 87. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a fenék nagy része letört. 

2009.185.34 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.35 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 8x6, 4x4, 10x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.36 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete elsimított, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.185.37 
Objektumszám: 87. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete elsimított, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.185.38 
Objektumszám: 87. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Vörsesszürke, rossz 
megtartású paticsdarab. 
Méretek: falv. 6x4x3 cm 

2009.185.39 
Objektumszám: 87. obj. 
salak 
Darabszám: 20 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
viszonylag jó megtartású 
agyagsalaktöredékek. 
Méretek: 9x7x6 cm, átl. 6x7x9 cm 

2009.185.40 
Objektumszám: 87. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 6,5x6x5 cm 

2009.186.1 
Objektumszám: 87.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.186.2 
Objektumszám: 87.01. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.186.3 
Objektumszám: 87.01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású patics töredéke. 
Méretek: 6x5x1 cm 

2009.187.1 
Objektumszám: 88. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
fényes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, átm. 2,8 cm, 
magasság: 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az orsógomb jó 
állapotú, bikónikus. 

2009.187.2 
Objektumszám: 88. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 10x8 cm, pá kb.12 
cm, fá.: kb. 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, rövid, levágott, díszítése 4 sor 
hullámvonalköteg alatt 1 sor egyenes 
vonalköteg, korongról leemelt 

2009.187.3 
Objektumszám: 88. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 4 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 10x10 cm, pá 20 
cm, fá.: 10,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, levágott, díszítése hullámvonalköteg 
alatt sűrű befésülés, korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik, talpkorong 

2009.187.4 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.187.5 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x3 cm 
  
2009.187.6 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak 

2009.187.7 
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Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.187.8 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,4 cm, 4x4 cm 

2009.187.9 
Objektumszám: 88. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,5 cm, 13x6 cm, fá.: 14 
cm 

2009.187.10 
Objektumszám: 88. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 7x7 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.187.11 
Objektumszám: 88. obj. 
fenéktöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 4x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 
 
2009.187.12 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 

2009.187.13 
Objektumszám: 88. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 

2009.187.14 
Objektumszám: 88. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
fényezett, redukált égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 3x2 cm, pá ? 

2009.187.15 
Objektumszám: 88. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
fényezett, redukált égetésű, jól kiégetett, külső 
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felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.187.16 
Objektumszám: 88. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
fényezett, redukált égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 3,4–3,5 cm, 6x5x3 cm 

2009.187.17 
Objektumszám: 88. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, egy malomkő, egy 
fenőkő és egy fél marokkő. 
Méretek: 9,6x4,5x3,5, 7,5x5,5x4,5, 7x7,5x5 
cm 
  
2009.188.1 
Objektumszám: 88–11. obj. környéke 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x5 cm, pá 12–13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, rövid, lekerekített, nyaka hangsúlyos. 
Díszítése a vállon két sor szabálytalan 
körömbenyomkodás, alatta keskeny közű 
csigavonal. 

2009.188.2 
Objektumszám: 88–11. obj. környéke 
peremtöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített, elvékonyodó, 
nyaka hangsúlyos. Díszítése rádliminta. 

2009.188.3 
Objektumszám: 88–11. obj. környéke 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.188.4 
Objektumszám: 88–11. obj. környéke 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.189.1 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelülete nem látható. 
Méretek: falv. 0,3–0,9 cm, átm. 3,2 cm, 
magasság 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyded, 
teljesen ép orsógomb. Oldala ívelt. Díszítése a 
tetején és az alján egy–egy sávban található: 
két sor szabálytalan cikcakkvonal és egy 
sorban bekarcolt vonal. 

2009.189.2 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm, 2x2 cm, pá 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
lekerekített, enyhén kihajló, nyaka 
hangsúlyos. Díszítése rádliminta. 
 
2009.189.3 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.189.4 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.189.5 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése (?) 
bekarcolt vonal. 

2009.189.6 

Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen, 
oldalfala letört, feneke megvastagodó. 

2009.189.7 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század (?) 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, fá.: 8 cm, 12 cm, 
mérhm 3,5 cm  
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.189.8 
Objektumszám: szórvány a 88–91. obj között 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék, illetve egy fenőkő. 
Méretek: 5,5x6x3 cm, 6,5x7x3 cm 
  
2009.191.1 
Objektumszám: 93. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, mérhm 3,3 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.191.2 
Objektumszám: 93. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz 
Technikai jellemzők: Világosbarna, 



435 

 

viszonylag jó megtartású, apró, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 3x2x2 cm 

2009.191.3 
Objektumszám: 93. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék és egy fenőkő. 
Méretek: 11x5x3 cm, 11x11x7,5 cm 

2009.192.1 
Objektumszám: 94. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése talán 
széles közű csigavonal (egy nagyon halványan 
bekarcolt vonal látszik). 

2009.192.2 
Objektumszám: 94. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.192.3 
Objektumszám: 94. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,8 cm, 3x3 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.192.4 

Objektumszám: 94. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 5x3 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.192.5 
Objektumszám: 94. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 11 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, rossz 
megtartású, viszonylag nagy méretű 
tapasztástöredékek. Rajtuk növényi 
lenyomatok. 
Méretek: legn. 13x9x6 cm, átl. 8x7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik töredék 
esetleg sütőharang peremtöredéke, de az is 
lehet, hogy csak funkciója végett simították le 
több oldalát. Amennyben sütőharangról van 
szó, az megerősítené az objektum feltételezett 
késő avar kori keltezését. 

2009.192.6 
Objektumszám: 94. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 8,5x6x6,5 cm 

2009.193.1 
Objektumszám: 95. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x2 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.193.2 
Objektumszám: 95. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.193.3 
Objektumszám: 95. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.193.4 
Objektumszám: 95. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 6,5x6,5x5 cm, 7x3x6 cm 

2009.195.1 
Objektumszám: 97.01. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 19 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 20–21 
cm,legn.15x7cm,átl.6x5cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon 2 
vagy 3 sor körömbenyomkodás, alatta széles 
közű csigavonal. 

2009.195.2 
Objektumszám: 97.01. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 18–19 cm, 
13x15, 6x5, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, hosszú, elvékonyodó, nyaka 
hangsúlyos. Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonalköteg, alatta egy sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.195.3 
Objektumszám: 97.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6, 3x2, 4x3, 6x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. (Halvány, alig látszik.) 

2009.195.4 
Objektumszám: 97.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.195.5 
Objektumszám: 97.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális (oxidált?) égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 
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2009.195.6 
Objektumszám: 97.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély). 

2009.195.7 
Objektumszám: 97.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
oldalfal hiányzik. 

2009.195.8 
Objektumszám: 97.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kerámiazúzaékos, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.195.9 
Objektumszám: 97.01. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 8x9 cm, mérhm 4,5 

cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. Korongról leemelt. 

2009.195.10 
Objektumszám: 97.01. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 7x7x6, 8x4,5x2, 8,5x6,5x3, 7x5x4,5 
cm 

2009.196.1 
Objektumszám: 97.02. obj. 
perem,oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
kerámiazúzaékos, kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm,8x9cm,mérhm4,5 
cm,fá10 cm, pá 12 c 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, hosszú, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos. Díszítése a vállon két sor 
hullámvonalköteg, alatta sűrű befésülés. 
Korongról leemelt, fenékbélyeg (talán kereszt, 
nehezen kivehető). 
 
2009.196.2 
Objektumszám: 97.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális (oxidált?) 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna és sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna és sötétszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x9 cm, pá 14–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, letört, nyaka hangsúlyos. Díszítése a 
vállon három sor hullámvonal, alatta sűrű 
befésülés. Koromnyomok. 

2009.196.3 
Objektumszám: 97.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x4 cm, pá 19–21 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, két bordával tagolt, 
nyaka hangsúlyos. Díszítése keskeny közű 
csigavonal. 

2009.196.4 
Objektumszám: 97.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.196.5 
Objektumszám: 97.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, mérhm 1,5 cm, fá.: 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.196.6 
Objektumszám: 97.02. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 7x5,5x3,5, 6,5x6x3,5 cm 

2009.197.1 
Objektumszám: 98. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x3 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a nyakán 
egy sor hullámvonal (sekély, alig látható). 
 
2009.197.2 
Objektumszám: 98. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése sűrűn bekarcolt széles vonalak 
("kannelúrázott"). 

2009.197.3 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,6 cm, 4x4 cm, 4x2 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.197.4 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x8 cm, 6x5 cm, 
4x3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
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2009.197.5 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.197.6 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.197.7 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetése 
keskeny közű csigavonal. 
 
2009.197.8 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.197.9 

Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.197.10 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.197.11 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás. 

2009.197.12 
Objektumszám: 98. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás. 

2009.197.13 
Objektumszám: 98. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, fá.: 9 cm, mérhm. 2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekén két lyuk. A korong lenyomata látszik. 
(Deszka szálkái jól kivehetők.) 
 
2009.197.14 
Objektumszám: 98. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, fá.: 10 cm, mérhm. 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.197.15 
Objektumszám: 98. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, amorf 
közepesen jó megtartású paticstöredék. 
Méretek: 4x3x2 cm 

2009.197.16 
Objektumszám: 98. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék. 
Méretek: 15x128,5 cm 

2009.198.1 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal. 

2009.198.2 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2, 2x2, 2x1,5, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta, egyenes vonalköteg (különbözű 
edények töredékei egy szám alatt). 

2009.198.3 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.198.4 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, mérhm 3 cm, fá.: ? 

2009.198.5 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
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patics 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartűsú, porózus, amorf paticstöredékek. 
Növényi lenyomatok. 
Méretek: legn. 6x6x4 cm, átl. 3x3x4 cm 

2009.198.6 
Objektumszám: 98. obj. ÉK–i sarok 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású kődarabok. 
Méretek: 10,5x7,5x6,5 cm, 10,5x13,5x6 cm 

2009.199.1 
Objektumszám: 98.02. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x6 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált, alján vékony 
borda fut végig. Nyaka hangsúlyos. Díszítése 
a vállon egy sor hullámvonalköteg alatta egy 
sor egyenes vonalköteg. A díszítés sekélyen 
bekarcolt. 

2009.199.2 
Objektumszám: 98.02. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 13x4 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált, alján vékony 
borda fut végig. Nyaka hangsúlyos. Díszítése 
a vállon egy sor hullámvonalköteg. A két 
töredék közül az egyik a 98.03. objektumból 
származik. A töredékek a2009.199.1. leltári 
számú fazékhoz tartoznak. 

2009.199.3 
Objektumszám: 98.02. obj 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x5 cm, pá 20–22 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített. Nyaka hangsúlyos. 
Díszítése a vállon egy sor hullámvonal, alatta 
sűrűn bekarcolt vonalak/keskeny közű 
csigavonal. 
 
2009.199.4 
Objektumszám: 98.02. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5,5x2,5 cm, pá 15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített, jól profilált, rajta vékony 
borda fut végig. 

2009.199.5 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.199.6 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.199.7 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.199.8 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.199.9 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, 3x3,5 cm, 
4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.199.10 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.199.11 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x5 cm, 9x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt 4 sor egyenes 
vonalköteg. (A töredékek esetleg 
a2009.199.1–2. számú edényhez tartoznak.) 

2009.199.12 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.199.13 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete elsimított, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.199.14 
Objektumszám: 98.02. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 



443 

 

Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Edényfenék apró 
töredéke, oldalfal hiányzik. 

2009.199.15 
Objektumszám: 98.02. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 
 
2009.199.16 
Objektumszám: 98.02. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, mérhm 4,5 cm, fá.: 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. Talán fenékbélyege 
is volt, azonban szinte teljesenletört, helyét 
csak egy kb. 0,5 cm–res dudor jelzi. 

2009.199.17 
Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,5–2,0 cm, 2,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.199.18 

Objektumszám: 98.02. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély, alig látható). 

2009.199.19 
Objektumszám: 98.02. obj 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
viszonylag jó megtartású paticstöredékek. Az 
egyik töredék amorf, a másik két oldala 
lesimított. Növényi lenyomatok. 
Méretek: 9x9x6 cm, 6x5x2 cm 

2009.199.20 
Objektumszám: 98.02. obj 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
vörösesbarna és világosbarna megmunkált 
kőtöredékek. 
Méretek: 6x5,5x5,5, 10x7x6,5, 5,5x,5,5x2,5, 
3,5x3,5x4,5 cm 

2009.200.1 
Objektumszám: 98.03. obj 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális (oxidált?) égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, pá 22 cm, átl. 6x5, 
legn. 10x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, nyaka hangsúlyos. 
Díszítése a vállon egy sor hullámvonalköteg, 
alatta több sor egyenes vonalköteg. 
 
2009.200.2 
Objektumszám: 98.03. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. A töredékek két különböző 
edényhez tartoznak. 

2009.200.3 
Objektumszám: 98.03. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x4 cm, 4x4 cm, 
fá.: 12–13 cm? 
Formai jellemzők, díszítés: A fenék nagy 
része letört. 

2009.201.1 
Objektumszám: 100. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.201.2 
Objektumszám: 100. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.201.3 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
oldalfal hiányzik. 

2009.201.4 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,6 cm, 3x2 cm 
  
2009.201.5 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, 2x2,5 cm 

2009.201.6 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm 1,5 cm, fá.: 
8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
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2009.201.7 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.201.8 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, mérhm 3 cm, fá.: 8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.201.9 
Objektumszám: 100. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,1 cm, mérhm 2,5 cm, 1,5 
cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik (esetleg 
fenékbélyeg?). 

2009.201.10 
Objektumszám: 100. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete közepesen porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 

felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2 cm 
  
2009.201.11 
Objektumszám: 100. obj 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesszürke, jó 
megtartású, amorf salaktöredék (agyag vagy 
vas). 
Méretek: 4x3,5x2 cm 

2009.201.12 
Objektumszám: 100. obj 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, jó 
megtartású, lesimított oldalú tapasztástöredék, 
rajta növényi lenyomatok. 
Méretek: 3x3,5x1 cm 

2009.201.13 
Objektumszám: 100. obj 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus, 
lesimított oldalú tapasztástöredék, rajta 
növényi lenyomatok. 
Méretek: 2x6,5x5 cm 

2009.201.14 
Objektumszám: 100. obj 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, sima oldalú, 
hasáb alakú kőtöredék. 
Méretek: 6x5x1,5 cm 

2009.201.15 
Objektumszám: 100. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna folyami 
kavics. 
Méretek: 3x3x1,5 cm 

2009.201.16 
Objektumszám: 100. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Csonteszköz töredékei. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.202.1 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 10x5 cm, 8x3 cm, 
pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, vízszintesen levágott, hornyolt 
(fedőhorony), Díszítése rádliminta. Peremén 
koromnyomok. 

2009.202.2 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x5 cm, pá 18–20 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.202.3 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x1,5 cm, pá 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
erősen kihajló, lekerekített. 

2009.202.4 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x5 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.202.5 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.202.6 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.202.7 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 12x9 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.202.8 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.202.9 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.202.10 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.202.11 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.202.12 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.202.13 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.202.14 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.202.15 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
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égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.202.16 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.202.17 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.202.18 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.202.19 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekély, alig látható). 

2009.202.20 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
rossz megtartású, amorf paticstöredék. 
Méretek: 3x3x2 cm 

2009.202.21 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, simára 
csiszolt oldalú, lapos kőtöredék. 
Méretek: 11x3x2 cm 

2009.202.22 
Objektumszám: 102.=634. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésvörös, 
szögletesre hasított kőtöredék. 
Méretek: 4x4x4 cm 

2009.203.1 
Objektumszám: 104. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális (oxidált?) égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, mérhm 7,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.204.1 
Objektumszám: 104.1=631. obj. 
rövidkasza töredéke 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Kovácsolt vas rövidkasza viszonylag jó 
állapotban megmaradt töredéke. Hossza 24 
cm. A penge egy része letört, háta ívelt. A 
sarló nyaka rövid, nem törik meg élesen. (A 
nyaki rész hibásan restaurálva, az eredeti 
állapotban készült fotókon az enyhén megtörő 
nyak határozottan kivehető.) A nyéltüske 2,5 
cm hosszú, a penge 2–2,5 cm széles, 
vastagsága 0,2–0,6 cm.  
 
2009.204.2 
Objektumszám: 104.1.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete elsimított, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,5 cm, 3x2 cm, 3x3 cm 

2009.204.3 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm, 3x3 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített, elvékonyodó. 
Nyaka hangsúlyos. Díszítése A vállon egy sor 
hullámvonal, alatta keskeny közű csigavonal. 

2009.204.4 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x6,5 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, nyaka hangsúlyos. 
Díszítése sűrű befésülés. Erős koromnyomok. 

2009.204.5 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x5 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, egyenetlenül kidolgozott. 

2009.204.6 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredékei. A bogrács oldala 
megtörik. Perem nem került elő. Díszítése 
széles közű csigavonal. 

2009.204.7 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. Koromnyomok. 
 
2009.204.8 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, egyenetlenül 
kidolgozott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.204.9 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
Anyaga és színe miatt előfordulhat, hogy 
császárkori töredékről van szó, de nem lehet 
egyértelműen eldönteni. 

2009.204.10 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.204.11 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.204.12 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 

egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.204.13 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.204.14 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.204.15 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.204.16 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
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egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x2 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése mindkét 
töredéken két sor hullámvonalköteg. 

2009.204.17 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.204.18 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal (?). 

2009.204.19 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, átl. 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal, egyenes vonalköteg, illetve 
díszítetlen. (A töredék különböző fazekakból 
származnak.) 
 
2009.204.20 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 3x2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.204.21 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,4 cm, mérhm. 4,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal? (Nagy része letört.) Korongról 
leemelt. 

2009.204.22 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, lesimított 
oldalú tapasztástöredék. 
Méretek: 4x3x1,5 cm 

2009.204.23 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 8x3x2 cm 

2009.204.24 
Objektumszám: 104.01.=631. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
szögletesre hasított kőtöredék. 
Méretek: 4x4x3 cm 

2009.206.1 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal, talán csigavonal. (Nagy része letört.) 
 
2009.206.2 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal. Nagy 
része letört. 

2009.206.3 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. Másodlagosan megégett. 

2009.206.4 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.206.5 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.206.6 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.206.7 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.206.8 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.206.9 
Objektumszám: 104.03. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik töredék 
díszítetlen, a másik díszítése elmosódott, talán 
egyenes vonalköteg. 

2009.206.10 
Objektumszám: 104.03. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésvörös, porózus 
paticstöredék, rajta növényi lenyomatok. 
Méretek: 3x3x1 cm 

2009.206.11 
Objektumszám: 104.03. obj. 
patics 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredékek, növényi 
lenyomatokkal. 
Méretek: 5x3x2, 3x3x2, 5x5x1,5 cm 

2009.206.12 
Objektumszám: 104.03. obj. 
patics 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredékek, növényi 
lenyomatokkal. 
Méretek: legn. 7x5x2,5 cm, átl. 2x3x4 cm, 
legk. 2x2x1,5 cm 

2009.206.13 
Objektumszám: 104.03. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna és 
szürkésbarna szögletesre hasított kövek, talán 
malomkövek kisebb darabjai. 
Méretek: 9x6x4 cm, 9x5x4 cm, 9x9x4 cm 
  
2009.206.14 
Objektumszám: 104.03. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 

kőtöredékek, az egyik apró, szögletesre 
hasított, a másik egy malomkő kb 1/5–öd 
része (r=kb. 18 cm) 
Méretek: 4x4x4 cm, 25x18x2,5 cm 

2009.207.1 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
egy sor hullámvonal. 

2009.207.2 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.207.3 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.207.4 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.207.5 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.207.6 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.207.7 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, átl. 3x3, legn. 4x4, 
legk 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (A töredékek különböző 
edényekhez tartoznak.) 

2009.207.8 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2, 3x2, 2,5x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: A töredékek közül 
kettő díszítetlen, a harmadikon talán 
csigavonal (elkenődött). A töredékek 
különböző edényekhez tartoznak. 

2009.207.9 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2,5 cm 

2009.207.10 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.207.11 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
  
2009.207.12 
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Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
bekarcolt, széles vonal (nagy része letört). 

2009.207.13 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.207.14 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.207.15 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete erősen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.207.16 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.207.17 
Objektumszám: 104.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
egyenes vonal (nagy része letört). A töredéket 
utólag szabálytalan korong alakúra csiszolták. 
 
2009.207.18 
Objektumszám: 104.05. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, mérhm 11 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
egyenes vonalköteg. A fenék nagy része letört. 

2009.207.19 
Objektumszám: 104.05. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, mérhm 6 cm, fá.: 
11 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. A fenék nagy része letört. 

2009.207.20 
Objektumszám: 104.05. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, mérhm 1,5 cm, fá.: 
? 
Formai jellemzők, díszítés: A töredék apró 
volta miatt érdemi információ nem állapítható 
meg róla. 

2009.207.21 
Objektumszám: 104.05. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus, 
amorf paticstöredékek növényi 
lenyomatokkal. 
Méretek: átl. 2x3x4 cm, legn. 5x4x2 cm 

2009.207.22 
Objektumszám: 104.05. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, apró, 
amorf kődarab. 
Méretek: 3x2,5x1,5 cm 

2009.207.23 
Objektumszám: 104.05. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf kődarab. 
Méretek: 2x4,5x2,5 cm 
  
2009.208.1 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, repedezett, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 8x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Nyaka 
hangsúlyos. A töredék utólagosan megégett. 

2009.208.2 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális (oxidált?) égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
enyhén kihajló, levágott. Deformált. 

2009.208.3 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, más információ nem állapítható 
meg róla. 

2009.208.4 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.208.5 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
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felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.208.6 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.208.7 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
patics 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, apró, 
amorf, porózus paticstöredékek, felületükön 
növényi lenyomatok. 
Méretek: 4x2x2, 4x2x1,5, 3x3x2 cm 

2009.208.8 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna lapos, jó 
megtartású tapasztástöredékek. 
Méretek: 4x3x2, 7x6x1,5, 10x6x2 cm 

2009.208.9 
Objektumszám: 104.06. = 104.03. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű 
malomkőtöredék, az egész malomkő kb. 1/15–
öd része. (r=kb. 20 cm) 
Méretek: 19x8x3 cm 

2009.209.1 
Objektumszám: 105. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, pelyvás 

és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete letört, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,5 cm, 4x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Megjegyzés: 
Megtartása és egyenes volta miatt 
előfordulhat, hogy nem sütőharangról, hanem 
valamiféle kiégett tapasztásról lehet szó. 

2009.209.2 
Objektumszám: 105. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, pelyvás 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 3,5–4,0 cm, 17x13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang 
viszonylag jó megtartású oldaltöredéke. 
Datálása problémás: a házból jórészt Árpád-
kori kerámiatöredékek kerültek elő. 
(Megtartása és egyenes volta miatt 
előfordulhat, hogy nem sütőharangról, hanem 
valamiféle jól kiégett tapasztásról lehet szó.) 

2009.209.3 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, porózus, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.209.4 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
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befésülés. 

2009.209.5 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.209.6 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egymást 
keresztező egyenes vonalkötegek. 

2009.209.7 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.209.8 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete porózus, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.209.9 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete porózus, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.209.10 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.209.11 
Objektumszám: 105. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.209.12 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonal alatt sűrű befésülés. 

2009.209.13 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.209.14 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.209.15 
Objektumszám: 105. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.209.16 
Objektumszám: 105.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, pá kb. 16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. 

2009.209.17 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.209.18 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.209.19 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.209.20 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.209.21 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.209.22 
Objektumszám: 105.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm, 4x2 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.209.23 
Objektumszám: 105.01. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke színű, 
szögletesre hasított kőtöredék. 
Méretek: 6x6x4 cm 

2009.209.24 
Objektumszám: 105.01. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarnás–fehéres 
színű, szögletesre hasított kőtöredék. 
Méretek: 7x6x5 cm 

2009.209.25 
Objektumszám: 105. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredékei. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.210.1 
Objektumszám: 105.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.210.2 
Objektumszám: 105.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, lekopott, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.211.1 
Objektumszám: 106. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, alsó része hornyolt. 
Díszítése keskeny közű csigavonal. 
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2009.211.2 
Objektumszám: 106. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, alsó részén sekély borda 
fut végig. Díszítése a vállon egy sor 
cikcakkvonal. 

2009.211.3 
Objektumszám: 106. obj. 
bordás nyakú edény pereme 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 10–11 cm, 6x4 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
gyorskorongolt bordás nyakú edény 
peremtöredéke. A perem függőleges állású, 
vízszintesen levágott, a nyakon 3 borda. Sűrű 
korongolásnyomok. 

2009.211.4 
Objektumszám: 106. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 20 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, alsó részén sekély borda 
fut végig. Díszítése a vállon egy sor 
beszúrkodás. 

2009.211.5 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
egy sor beszúrkodás. A töredék talán 
másodlagosan megégett. 

2009.211.6 
Objektumszám: 106. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése a vállon egy 
sor cikcakkvonal. 
 
2009.211.7 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 8x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.211.8 
Objektumszám: 106. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.211.9 
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Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
körömbenyomkodás. 

2009.211.10 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonal alatt kannelúrázás. 

2009.211.11 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x4 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.211.12 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x9 cm, 5x5 cm, 
13x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 

közű csigavonal. 
 
2009.211.13 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, lekopott, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.211.14 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 9x6, 8x5, 2x3, 6x4 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
és széles közű csigavonal. 

2009.211.15 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.211.16 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
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szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.211.17 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavocsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Fenékrésze letört. 

2009.211.18 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.211.19 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.211.20 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x9 cm, 3x3 cm, 
4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.211.21 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.211.22 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.211.23 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.211.24 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.211.25 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.211.26 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.211.27 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.211.28 
Objektumszám: 106. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke. A töredék alapján a 
bogrács kónikus oldalú lehetett. 

2009.211.29 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt bordázás. (A töredék 
kiképzése, díszítése alapján kilóg a "tipikus" 
Árpád-kori telepanyagból, az objektum talán a 
telep fiatalabb–12. század?–horizontjához 
tartozik.) 

2009.211.30 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.211.31 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.211.32 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonal alatt csigavonal. 

2009.211.33 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.211.34 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.211.35 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonalköteg. (Benyomás az 
objektumról: alapvetően fiatal, talán a 12. 
századi keltezést is megkockáztatnám. Néhány 
töredék viszont késő avarnak tűnik, 
pl.2009.211.35–36. Vagy korábbi 
objektumból került bele pár avar cserép, vagy 
egyszerűen csak "archaikusak".) 

2009.211.36 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. (Benyomás az objektumról: 
alapvetően fiatal, talán a 12. századi keltezést 
is megkockáztatnám. Néhány töredék viszont 
késő avarnak tűnik, pl.2009.211.35–36. Vagy 
korábbi objektumból került bele pár avar 
cserép, vagy egyszerűen csak "archaikusak".) 
 
2009.211.37 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekélyen bekarcolt). 

2009.211.38 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
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egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.211.39 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.211.40 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó. Fenékbélyeggel 
ellátott: négyzetben kereszt. (Jó rész letört.) 

2009.211.41 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, mérhm. 6,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Díszítése talán fenékbélyeg, jó része letört. 

2009.211.42 
Objektumszám: 106. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális (oxidált?) 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 4 cm, fá.: 
9–10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenék jó része 
letört, a töredékről érdemi információ nem 
állapítható meg. Anyaga és kiképzése alapján 
valószínűleg a2009.211.3. számú 
gyorskorongolt (?) bordás nyakú edényhez 
tartozik. 
 
2009.211.43 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenék jó része 
letört, a töredékről érdemi információ nem 
állapítható meg. 

2009.211.44 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenék jó része 
letört, a töredékről érdemi információ nem 
állapítható meg. 

2009.211.45 
Objektumszám: 106. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács viszonylag vastag oldaltöredéke. 
Alakja alapján a bogrács oldalfala kónikus 
lehetett. 

2009.211.46 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 7 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A töredékről 
érdemi információ nem állapítható meg. 

2009.211.47 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 4 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A töredékről 
érdemi információ nem állapítható meg. 

2009.211.48 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 9,5 cm, fá.: 

13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 
 
2009.211.49 
Objektumszám: 106. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 4,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése csigavonal (?). 

2009.211.50 
Objektumszám: 106. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 15x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése nem 
kivehető, talán csigavonal. 

2009.211.51 
Objektumszám: 106. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Apró, szürkésbarna, 
amorf paticstöredékek. 
Méretek: 2,5x2x1 cm, 2x2x1,5 cm 

2009.211.52 
Objektumszám: 106. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, hasáb 
alakú kőtöredékek. 
Méretek: átl. 5x4x3 cm, legn. 12x7x7 cm 

2009.211.53 
Objektumszám: 106. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
malomkőtöredékek. A nagyobbik az eredeti kő 
kb. 1/6–od része, r=16 cm. 
Méretek: 16x16x3 cm, 10x9x3 cm 

2009.212.1 
Objektumszám: 106.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.212.2 
Objektumszám: 106.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal. 

2009.212.3 
Objektumszám: 106.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.212.4 
Objektumszám: 106. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredékei. 
Ismeretlen rendeltetés. 

Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.213.1 
Objektumszám: 106.03. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, síkozott, lekerekített. Belső 
peremdísz: hullámvonalköteg. Válla nem 
hangsúlyos, valószínűleg hordós testű edény 
lehetett. Díszítése a nyakon széles egyenes 
vonalköteg, alatta egy sor hullámvonalköteg.  

2009.213.2 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt keskeny közű csigavonal. 

2009.213.3 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.213.4 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.213.5 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekélyen bekarcolt, alig 
látható). 

2009.213.6 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.213.7 
Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.213.8 

Objektumszám: 106.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.213.9 
Objektumszám: 106.03. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, mérhm. 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó. 
 
2009.213.10 
Objektumszám: 106.03. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, mérhm. 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése fenékbélyeg (nagy része letört, az 
ábra nem kivehető). 

2009.213.11 
Objektumszám: 106.03. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, hasáb 
alakú kőtöredék. 
Méretek: 10x5x3 cm 

2009.214.16 
Objektumszám: 107. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.216.1 
Objektumszám: 108. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 12,5 cm, 
13x13 cm, fá.: 10cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése egyenes vonalköteg és sűrű 
befésülés. Koromnyomok. 

2009.216.2 
Objektumszám: 108. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.216.3 
Objektumszám: 108. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 
 
2009.216.4 
Objektumszám: 108. obj. 
kő 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x4x4 cm 

2009.217.1 
Objektumszám: 109. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme erősen 
kihajló, függőlegesen levágott, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése a vállon 
hullámvonalköteg (két fogú fésű). 

2009.217.2 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt (?), 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Anyaga és formája 
alapján nem biztos, hogy késő avar kori. 

2009.217.3 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.217.4 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.217.5 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.217.6 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.217.7 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
kannelúrázás. 

2009.217.8 
Objektumszám: 109. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. (Összbenyomás az 
objektumról: inkább késő avar, mint Árpád-
kor, de egyiknek sem tipikus.) 

2009.217.9 
Objektumszám: 109. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.217.10 
Objektumszám: 109. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.217.11 
Objektumszám: 109. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, hasáb 
alakú kődarabok. 
Méretek: 7x6x3 cm, 8x5x4 cm 
  
2009.218.1 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
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kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,6 cm, 8x6, 10x7, 10x5, 
8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Utólagosan erősen 
megégett, valószínűleg korongolt fazék 
töredékei. 

2009.218.2 
Objektumszám: 110. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x6 cm, 12x7 cm, 
pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
felváltva hullámvonalköteg–egyenes 
vonalköteg. 

2009.218.3 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt egyenes vonalak. 

2009.218.4 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 

vonalköteg. 

2009.218.5 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.218.6 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.218.7 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.218.8 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.218.9 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, 2x2 cm, 
4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. (Benyomás az objektumról: a 
perem meg a sütőharang miatt mindenképpen 
a késő avar korra datálnám, de pár töredék–
például ezek is–határozottan Árpád-koriak. 
Nem tudom biztosan keltezni.) 

2009.218.10 
Objektumszám: 110. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.218.11 
Objektumszám: 110. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.218.12 
Objektumszám: 110. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 

neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.218.13 
Objektumszám: 110. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mérhm. 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.218.14 
Objektumszám: 110. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, pelyvás 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
porózus, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,5–3,0 cm, legn. 9x7 cm, legk. 
4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongolatlan 
sürőharang apró, jellegtelen töredékei. 
Peremátmérő nem állapítható meg. Növényi 
lenyomatok. 

2009.218.15 
Objektumszám: 110. obj. 
vassalak 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Amorf, jó megtartású, 
vörösesbarna vassalaktöredékek. 
Méretek: 7x5x2 cm, 5x5x2 cm 

2009.218.16 
Objektumszám: 110. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x4x2 cm, 5x3x4 cm 

2009.219.1 
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Objektumszám: 110.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.219.2 
Objektumszám: 110.01. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Rózsaszínes, amorf, 
egyik oldalán simára csiszolt kőtöredék. 
Méretek: 8x4x3 cm 
  
2009.220.1 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm, pá ? (13–
15 cm) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.220.2 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 12x5 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, függőlegesen levágott, hornyolt 
(fedőhorony). Nyaka hangsúlyos. Díszítése 
sűrű befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.220.3 

Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 12x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített, jól profilált, vékony 
bordával tagolt. Nyaka hangsúlyos. A 
peremen koromnyomok. 

2009.220.4 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 7x4 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg (?). A peremen 
koromnyomok. 

2009.220.5 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme erősen 
kihajló, lekerekített. Nyaka hangsúlyos. 
Díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg. 
A peremen koromnyomok. 

2009.220.6 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
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díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. A peremen 
koromnyomok. 
 
2009.220.7 
Objektumszám: 112. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 12x9 cm, pá 15–16 
cm (?) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált, vékony 
bordával tagolt. Nyaka hangsúlyos. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt 3 sor csigavonal 
(keskeny közű). 

2009.220.8 
Objektumszám: 112. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x7 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört, 
nyaka hangsúlyos. Díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, alatta egyenes vonalköteg. 
Törésfelületén mag.lenyomat. 

2009.220.9 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, pá ? 

Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.220.10 
Objektumszám: 112. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, síkozott, hornyolt 
(fedőhorony). 

2009.220.11 
Objektumszám: 112. obj. 
bográcsperem 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm, pá 30–34 
cm (?) 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács peremtöredéke. A perem T alakú, 
kívül–belül levágott. A perem szélessége 1,5–
2 cm. 

2009.220.12 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 12x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.220.13 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.220.14 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (3 sor). 

2009.220.15 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű). 

2009.220.16 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű). 

2009.220.17 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.220.18 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 
 
2009.220.19 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen világos szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű). 

2009.220.20 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.220.21 
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Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.220.22 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, lekopott, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.220.23 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.220.24 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

 
2009.220.25 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.220.26 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.220.27 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3x2 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik 
töredéken széles közű csigavonal (nehezen 
kivehető). A töredékek nem egyazon edényhez 
tartoznak. 

2009.220.28 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
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felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A töredék 
díszítetlen. 

2009.220.29 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, 10x12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.220.30 
Objektumszám: 112. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.220.31 
Objektumszám: 112. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, fá.: 7 cm, 
mérh.mag.: 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.220.32 
Objektumszám: 112. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,1 cm, fá.: 12 cm, 
mérh.mag.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. Koromnyomok. 

2009.220.33 
Objektumszám: 112. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, jó 
megtartású tapasztástöredékek. A töredékek 
egyik vagy mindkét oldala egyenes, rajtuk 
több esetben növényi lenyomatok (vékony, 
lágy szárú növények). 
Méretek: legn.: 12x11x3 cm, legk.: 3x2x2 cm, 
átl. 6x5x3 cm 

2009.220.34 
Objektumszám: 112. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világos szürkésbarna 
színű kőtöredékek. Az egyik viszonylag kis 
méretű, amorf, a másik egy oldala laposra 
csiszolt, talán malomkő töredéke. 
Méretek: 3x4x4 cm, 8x6x4 cm 

2009.221.1 
Objektumszám: 113. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 15x9 cm, 17x9 cm, 
pá 19 cm, 21 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
erősen kihajló, síkozott, függőlegesen 
levágott, belső felületén girland. díszítése 
girland alatt egyenes vonalköteg (táv. 3–5 cm, 
7–8 fog). Megj.: Valószínűleg két különböző 
fazék töredéket leltároztam be erre a számra. 
Koromnyomok. 
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2009.221.2 
Objektumszám: 113. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x2 cm , pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, ferdén levágott 
 
2009.221.3 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (8 fog, 1 köteg) 

2009.221.4 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (7–8 fog) 

2009.221.5 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (7 fog) 

2009.221.6 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, törésfelülete 
kétszínű 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 3 cm).  

2009.221.7 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (halvány, elkenődött, alig látszik, 4 
fog, 3 köteg, táv. 0,5 cm) 

2009.221.8 
Objektumszám: 113. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x4 cm, 4x3 cm 
  
2009.221.9 
Objektumszám: 113. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 8x6 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke egyenletes vastagságú, korong 
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lenyomata látszik 

2009.221.10 
Objektumszám: 113. obj. 
sütőharangtöredék (fül) 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: fül átm.: 6 ill 4 cm, 5x4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A sütőharang 
anyaga korongolt kerámiával és 
salaktöredékekkel soványított. 

2009.221.11 
Objektumszám: 113. obj. 
sütőharangtöredék (oldal) 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,6–2 cm, 9x9 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A sütőharang 
anyaga korongolt kerámiával és 
salaktöredékekkel soványított. 

2009.221.12 
Objektumszám: 113. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rosszul 
kiégetett paticstöredékek. 
Méretek: 5x4x4 cm, 5x4x3 cm 

2009.221.13 
Objektumszám: 113. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 8x4x5 cm 

2009.221.14 
Objektumszám: 113. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Ismeretlen rendeltetés. 

Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.222.1 
Objektumszám: 113/1. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,5–3,0 cm, 16x11 cm, 2x2 cm, 
pá 37 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fültöredék nincs, 
pereme lekerekített. 

2009.222.2 
Objektumszám: 113/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 fog, 2 köteg, táv 3 cm) 

2009.222.3 
Objektumszám: 113/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (6 fog, 1 köteg) 

2009.222.4 
Objektumszám: 113/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
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díszített, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (6 
fog, az evk–nek csak töredéke látszik) 

2009.222.5 
Objektumszám: 113/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, elkenődött, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x4 cm 

2009.222.6 
Objektumszám: 113/1. obj. 
kőtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 4x3x2 cm 
  
2009.222.7 
Objektumszám: 113/1. obj. 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Bikónikus orsógomb 
töredéke. homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete sima, redukált égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
sötétszürke, belső felülete egyenletes 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1 cm, átm. kb. 3,5 cm, 
magasság 2,2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bikónikus 
orsógomb töredéke. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonal. 

2009.222.8 
Objektumszám: 113/1. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 3x3x3 cm 

2009.222.9 
Objektumszám: 113.01. obj. 

állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Csontár. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.223.1 
Objektumszám: 113/1.1. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 2,5–3,0 cm,14x11 cm,pá 42 
cm,fül mérhetőM:13, átm 6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Perem és 
fültöredékek. Pereme lekerekített, füle teljes 
egészében megmaradt. 

2009.223.2 
Objektumszám: 113/1.1. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 23 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, törésfelülete 
nem látszik 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, magasság 17 cm, 
pá 13 cm, fá.: 7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Kiegészített fazék 
töredékei. Pereme rövid, lekerekített, 
vízszintesen kihajló, korongról leemelt, feneke 
egyenletes vastagságú. Díszítése hullámvonal 
alatt egyenes vonalköteg (1 sor hv a nyakon, 3 
sor evk, 3 fog, táv. egyenletes: 2–3 cm) Az 
edény legnagyobb szélességét a középső 
harmadában éri el. Nyaka nincs. Az edény 
alsó harmada díszítetlen, ezen a részén  
 függőleges irányú simításnyomok találhatók. 

2009.224.1 
Objektumszám: 113/1.3. obj. 
orsógombtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
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átlagos, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, átm. 3 cm, 
magasság 1,8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Arányaiban lapos, 
lekerekített oldalú orsógomb töredékei, a teljes 
test kb. fele. 
 
2009.225.1 
Objektumszám: 113. obj. nyesés 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 7x3 cm 

2009.225.2 
Objektumszám: 113. obj. nyesés 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,0 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél megvastagodó, korong lenyomata 
látszik 

2009.225.3 
Objektumszám: 113. obj. nyesés 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 7x3x3 cm 

2009.226.1 
Objektumszám: 113/A. obj. 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 

Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, 12x12 cm, fá.: 12–
14 cm? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke letört, díszítése sűrű befésülés, nagyon 
sekély, talán nem is díszítés, csak készítési 
nyom. A fazék a középső harmadában éri el a 
legnagyobb szélességét. 

2009.226.2 
Objektumszám: 113/A. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 14x10 cm, fá.: 11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke egyenletes vastagságú, korong 
lenyomata látszik. Külső oldalán a fenekénél 
egy sávban koromnyomok. Belső oldalán a 
hurkák nyoma jól kivehető. 

2009.227.1 
Objektumszám: 113/A. obj. 2. platni alatt 
vassalak 
Darabszám: 6 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vöröses színű, rossz 
megtartású vassalaktöredékek. 
Méretek: 13x4x8 cm, 6x5x2 cm 
  
2009.228.1 
Objektumszám: 113/A. obj. 2. platni alatt 
vassalak 
Darabszám: 10 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vöröses színű, rossz 
megtartású vassalaktöredékek. 
Méretek: 12x9x3 cm, 6x5x2 cm 

2009.228.2 
Objektumszám: 113/A. obj. 2. platni alatt 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf kődarab. 
Méretek: 7x3x4 cm 
 
2009.229.1 
Objektumszám: 114. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. 

2009.229.2 
Objektumszám: 114. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.229.3 
Objektumszám: 114. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 9x6x5,5 cm 

2009.230.1 
Objektumszám: 115. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Formai jellemzők, 
díszítés: 
 
2009.230.2 
Objektumszám: 115. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.230.3 
Objektumszám: 115. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés. 

2009.230.4 
Objektumszám: 115. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.230.5 
Objektumszám: 115. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
lekopott, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x2 cm, fá.: 10–11 
cm, mérhm: 1,5cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenékrészről 
semmiféle információ nem állapítható meg. A 
töredék szélén vékony bekarcolt vonal fut 
végig, ez vagy csigavonal–díszítéshez tartozik, 
vsgy csak korongolásnyomként értelmezhető. 

2009.230.6 
Objektumszám: 115. obj. 
kő 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 7x8x6,5 cm 

2009.230.7 
Objektumszám: 115. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.231.1 
Objektumszám: 116. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durván szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5 cm 

2009.231.2 
Objektumszám: 116. obj. 
nyaktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszített vállrésze szintén letört, csak egy kis 
része látszik, valószínűleg hullámvonallal 
vagy sűrű körömbenyomkodással volt 
díszítve. 

2009.231.3 
Objektumszám: 116. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 

felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm, pá. 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.231.4 
Objektumszám: 116. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm, pá. 10 cm 
(?) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon hullámvonalköteg. 
Koromnyomok. 

2009.231.5 
Objektumszám: 116. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm, pá. ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 

2009.231.6 
Objektumszám: 116. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. A töredék a2009.231.5. 
számú darabhoz tartozik. 
 
2009.231.7 
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Objektumszám: 116. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.231.8 
Objektumszám: 116. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg (szabálytalan kiképzésű). 

2009.231.9 
Objektumszám: 116. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, fá.: 13 cm, mérhm: 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.231.10 
Objektumszám: 116. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 3x3x2 cm 

2009.232.1 
Objektumszám: 117. obj. 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 13x9 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon hullámvonalköteg, alatt sűrű 
befésülés és 3 sor egyenes vonalköteg. 

2009.232.2 
Objektumszám: 117. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x9 cm, pá 21 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése a vállon hullámvonalköteg 
(szabálytalan). Koromnyomok. 
 
2009.232.3 
Objektumszám: 117. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, alja hornyolt. 

2009.232.4 
Objektumszám: 117. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm, pá 22 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. A töredék 
összességében szokatlanul jó minőségű. 

2009.232.5 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 
(szabálytalan). 

2009.232.6 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.232.7 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.232.8 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy vonalköteg (nem 
megállapítható). 
 
2009.232.9 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x3 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal (csak az egyik töredéken, 
halványan kivehető). 

2009.232.10 
Objektumszám: 117. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.232.11 
Objektumszám: 117. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x3 cm, fá.: 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: A fenékrész letört. 

2009.232.12 
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Objektumszám: 117. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x6 cm, fá.: 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.232.13 
Objektumszám: 117. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,4 cm, mérhm.: 4 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. 

2009.232.14 
Objektumszám: 117. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vöröses színű, amorf, jó 
megtartású vassalak. 
Méretek: 8x4x3 cm 
  
2009.232.15 
Objektumszám: 117. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, amorf paticsdarabok. Rajtuk 
növényi lenyomatok (vékony, lágy szárú 
növények). 
Méretek: 7x3x2 cm, 6x6x2 cm 

2009.232.16 
Objektumszám: 117. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 

megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 5x7,5x4,5 cm 

2009.233.1 
Objektumszám: 118. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x6 cm, pá 23–24 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács fültöredéke. A perem alakja csak 
részben következtethető ki, kívül levágott, 
belül (talán) lekerekített. A fül szélessége 2,5 
cm, csak egy lyuk maradt meg. Az oldalfal 
díszítése széles közű csigavonal. 

2009.233.2 
Objektumszám: 118. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 9x12 cm, 5x7 cm, 
pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Hengeres nyakú 
edény peremtöredéke. A perem vízszintesen 
levágott. Díszítése a vállon sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, alatta egyenes vonalköteg–
sorok. 

2009.233.3 
Objektumszám: 118. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x12 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 



488 

 

Díszítése a vállon sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, alatta egyenes vonalköteg 
(?). 

2009.233.4 
Objektumszám: 118. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, bordázott, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése a vállon két vékony 
borda. Koromnyomok. 
 
2009.233.5 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x7 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg–sorok. A töredékek a2009.233.2. 
számú hengeres nyakú edényhez tartoznak. 

2009.233.6 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.233.7 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
egyenes vonalköteg (szabálytalan). 

2009.233.8 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x3 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.233.9 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.233.10 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durván szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű, szabálytalan). A 
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két tördék nem ugyanahhoz az edényhez 
tartozik. 
 
2009.233.11 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, elkenődött, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.233.12 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt rádliminta. 

2009.233.13 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. (A töredéken 2 sor rádli fut végig 
csigavonal–szerűen, széles közű.) 

2009.233.14 
Objektumszám: 118. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.233.15 
Objektumszám: 118. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,6 cm, 5x8 cm, fá.: 12 cm, 
mérhm. 5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.233.16 
Objektumszám: 118. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x8 cm, fá.: 10 cm, 
mérhm. 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Díszítése csigavonal (valószínűleg széles 
közű, halványan kivehető). 
 
2009.233.17 
Objektumszám: 118. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, fá.: 12 cm, mérhm. 
4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenékbélyeg (csak 
egy 1–2 mm–es része látszik), talpkorong. 

2009.233.18 
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Objektumszám: 118. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, fá.: ?, mérhm. 2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.233.19 
Objektumszám: 118. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, fá.: ?, mérhm. 2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.233.20 
Objektumszám: 118. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 5x5x3 cm 

2009.234.1 
Objektumszám: 119. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 5x4 cm 

2009.234.2 
Objektumszám: 119. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm 
  
2009.234.3 

Objektumszám: 119. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm, 3x2 cm 

2009.234.4 
Objektumszám: 119. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 5x7 cm, fá.: ? 

2009.234.5 
Objektumszám: 119. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (7 
fog, táv. 0,5–1 cm) 

2009.234.6 
Objektumszám: 119. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. kb. 2 cm) 

2009.234.7 
Objektumszám: 119. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Amorf, szürkésbarna 
kerámiasalak. 
Méretek: 3x3x3 cm 
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2009.234.8 
Objektumszám: 119. obj. 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 9x5x5 cm, 8x6x2 cm, 7x5x2 cm 
  
2009.235.1 
Objektumszám: 120. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme függőleges 
állású, lekerekített. 

2009.235.2 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,0 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
ujjbenyomkodás. 

2009.235.3 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.235.4 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.235.5 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.235.6 
Objektumszám: 120. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. 
 
2009.235.7 
Objektumszám: 120. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
csillámos homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. 

2009.235.8 
Objektumszám: 120. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.235.9 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.235.10 
Objektumszám: 120. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 

2009.235.11 
Objektumszám: 120. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 0,5x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem levágott. 

2009.235.12 
Objektumszám: 120. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf, rossz megtartású paticstöredék. 
Méretek: falv. 2x2x2 cm 
  
2009.236.1 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.236.2 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.236.3 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x4, 3x2, 3x3, 2x2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.236.4 
Objektumszám: 121. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.236.5 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.236.6 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.236.7 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.236.8 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.236.9 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. (Anyaga alapján bogrács is 
lehetne.) 

2009.236.10 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.236.11 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x1 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.236.12 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.236.13 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.236.14 
Objektumszám: 121. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.236.15 
Objektumszám: 121. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,6–1,4 cm, 3x2 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.236.16 
Objektumszám: 121. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, mérhm 5 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.236.17 
Objektumszám: 121. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm 4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.236.18 
Objektumszám: 121. obj. 
agyagsalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, 
amorf, jó megtartású agyagsalak. 
Méretek: 5x5x6 cm 
  
2009.236.19 
Objektumszám: 121. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörsesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 4x2x1 cm 

2009.236.20 
Objektumszám: 121. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 10x4x6,5, 10,5x7x5,5, 7,5x5x5, 
8,5x7x5 cm 

2009.237.1 
Objektumszám: 121.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete besimított, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.237.2 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete besimított, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.237.3 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3 cm 

2009.237.4 
Objektumszám: 121.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, pá kb. 30 cm, legn. 

16x14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. 
 
2009.237.5 
Objektumszám: 121.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,3 cm, pá 14 cm, 10x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. 

2009.237.6 
Objektumszám: 121.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá ?, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített. 

2009.237.7 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.237.8 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
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szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.237.9 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.237.10 
Objektumszám: 121.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.237.11 
Objektumszám: 121.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm 3 cm, fá.: 
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.237.12 
Objektumszám: 121.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm 7 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.237.13 
Objektumszám: 121.02. obj. 
kő 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna és 
sötétszürke megmunkált kőtöredékek, talán 
malomkőből. 
Méretek: 11x7x4, 7x5x4,5, 7,5x7,5x5 cm 

2009.237.14 
Objektumszám: 121.02. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.238.1 
Objektumszám: 122. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem rövid, 
enyhén kihajló, levágott. 

2009.238.2 
Objektumszám: 122. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem rövid, 
enyhén kihajló, levágott. 
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2009.238.3 
Objektumszám: 122. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem rövid, 
enyhén kihajló, levágott. 

2009.238.4 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés vagy 
egyenes vonalköteg. 

2009.238.5 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.238.6 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x1,5 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.238.7 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.238.8 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 8x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg–hullámvonalköteg–egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.238.9 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 7x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg–hullámvonalköteg–egyenes 
vonalköteg. 

2009.238.10 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.238.11 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.238.12 
Objektumszám: 122. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.238.14 
Objektumszám: 122. obj. 
agyagsalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Világosbarna, apró, 
amorf agyagsalaktöredék. 
Méretek: 3x2x1 cm 

2009.238.15 
Objektumszám: 122. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Világosbarna, apró, 
amorf, porózus paticstöredék. 
Méretek: 3x3x1 cm 
  

2009.238.16 
Objektumszám: 122. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Világosbarna, apró, 
amorf kőtöredékek. 
Méretek: 5x4,5x4,5 cm, 4x4x3,5 cm 

2009.239.1 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.239.2 
Objektumszám: 122.02. obj. 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, átm. 3 cm, mag. 2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bikónikus 
orsógomb töredéke, a tárgy több, mint fele 
maradt meg. Felülete besimított. Díszítése 
bekarcolt vízszintes vonalak közötti két 
sávban 3 vonalból álló cikcakkminta. 

2009.239.3 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 



499 

 

2009.239.4 
Objektumszám: 122.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,9 cm, mérhm 3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.239.5 
Objektumszám: 122.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,9 cm, mérhm 4 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongolatlan. 
 
2009.239.6 
Objektumszám: 122.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Talán tál (?) 
peremtöredéke. Függőleges állású, 
vízszintesen levágott, az oldal síkjából enyhén 
kifelé nyúlik. Díszítése a nyakon egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.239.7 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.239.8 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.239.9 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (?). 

2009.239.10 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 10x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.239.11 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
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felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
szabálytalan egyenes vonalkötegek. 
 
2009.239.12 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.239.13 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vízszintes vonalak. 

2009.239.14 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.239.15 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vízszintes vonalak. 

2009.239.16 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.239.17 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.239.18 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.239.19 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.239.20 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonal. 

2009.239.21 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.239.22 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.239.23 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.239.24 
Objektumszám: 122.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 

2009.239.25 
Objektumszám: 122.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm 3 cm, fá.: 
9–10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.239.26 
Objektumszám: 122.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, mérhm 2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.239.27 
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Objektumszám: 122.02. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, porózus, 
amorf paticstöredék, rajta növényi 
lenyomatok. 
Méretek: 3x7x5 cm 

2009.239.28 
Objektumszám: 122.02. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 11,5x10x6, 9x8x4,5, 8,5x7x6 cm 

2009.240.1 
Objektumszám: 123. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,5 cm, átm. 3,5 cm, mag. 
2,3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Teljesen ép 
bikónikus orsógomb. Felülete besimított. 
Díszítése bekarcolt vízszintes vonalak közötti 
két sávban 3 vonalból álló cikcakkminta. 
(Díszítése tökéletesen megegyezik a2009.239. 
2. darab díszítésével, a két példány egyébként 
is nagyon hasonlít egymásra, ez utóbbi darab 
kissé igénytelenebb kivitelű.) 
 
2009.240.2 
Objektumszám: 123. obj. 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, átm. 2,5 cm, mag. 
2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bikónikus 
orsógomb töredéke (a tárgy kb. ötöde maradt 
meg). Díszítése 5 db apró, vízszintes borda. 

2009.240.3 
Objektumszám: 123. obj. 

csontár 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Teljesen ép, sima 
felületű csontár. Kis testű emlős állat 
hosszúcsontjából készítették, egyik végét 
hegyesre képezték ki. Másik végén–a csont 
ízesülési része alatt–apró fúrt lyuk. 
Méretek: hossz. 9 cm, szél. 1–2,5 cm, átm. 1–
1,5 cm 

2009.240.4 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 10x11 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.5 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.6 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 5x6 cm, 3x6 cm, 
6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.7 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x8 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.240.8 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.9 
Objektumszám: 123. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,6 cm, mérhm 3 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.10 
Objektumszám: 123. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, redukált (?) égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x7 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése a vállon két 
széles, bekarcolt vonal. (A töredék az 
objektumot vágó 125. árok leletanyagából 

keveredhetett a betöltésbe.) 

2009.240.11 
Objektumszám: 123. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x3 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott, hornyolt (fedőhorony). 

2009.240.12 
Objektumszám: 123. obj. 
bordás nyakú edény pereme 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm, pá 10–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
bordás nyakú edény peremtöredéke. 
Függőleges állású, vízszintesen levágott, 
nyakán egy borda. 

2009.240.13 
Objektumszám: 123. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2,5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált (két bordával tagolt). 
 
2009.240.14 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 



504 

 

égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal (?). 

2009.240.15 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.240.16 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egymásba fonódó, szabálytalanul kiképzett 
hullámvonalkötegek. 

2009.240.17 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.240.18 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg között egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.240.19 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.240.20 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.240.21 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x2 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.22 
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Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg és bekarcolt vonal. 

2009.240.23 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.240.24 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bakarcolt vonalak. 

2009.240.25 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

 
2009.240.26 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.27 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.28 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.29 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.240.30 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.240.31 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg és egyenes vonalköteg. 
 
2009.240.32 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
halványan bekarcolt egyenes vonalköteg. 

2009.240.33 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.240.34 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.240.35 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 5x5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.36 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.37 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
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díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm, 4x3 cm, 
3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.240.38 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.39 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.40 
Objektumszám: 123. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.41 
Objektumszám: 123. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm 2,5 cm, fá.: 
8–9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.42 
Objektumszám: 123. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm 3,5 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.240.43 
Objektumszám: 123. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, redukált (?) égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 6x5 cm, fá.: 10–12 
cm 
  
2009.240.44 
Objektumszám: 123. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű 
malomkőtöredékek. 
Méretek: 10x5x5 cm, 11x7x4 cm 

2009.240.45 
Objektumszám: 123. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, 
amorf kőtöredékek. 
Méretek: átl. 6x6x6 cm, legn. 11x6x6 cm 

2009.240.46 
Objektumszám: 123. obj. 
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bronzmorzsalék 
Darabszám: 10 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Zöldes színű, apró 
(néhány mm) bronzszemcsék. 
Méretek: átl. 0,2 cm 

2009.241.1 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.241.2 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,0 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonalköteg. 

2009.241.3 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg között egy sor 
hullámvonalköteg. 
 
2009.241.4 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 

Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonalköteg. 

2009.241.5 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.241.6 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.241.7 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen, 
valószínűleg korongolatlan. 

2009.241.8 
Objektumszám: 123.02. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.241.9 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.241.10 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.241.11 
Objektumszám: 123.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
lekopott, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Előfordulhat, hogy 
peremtöredékről van szó, apró mérete és sérült 
felülete miatt azonban nem állapítható meg 
egyérteműen. 

2009.241.12 

Objektumszám: 123.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Formai jellemzők, 
díszítés: 

2009.241.13 
Objektumszám: 123.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Formai jellemzők, 
díszítés: 

2009.241.14 
Objektumszám: 123.02. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna, pelyvás 
anyagú, jó megtartású tapasztástöredék. Egyik 
oldala lesimított. 
Méretek: 5x4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Előfordulhat, hogy 
sütőharanghoz tartozik, kis mérete miatt 
azonban nem állapítható meg. 

2009.241.15 
Objektumszám: 123.02. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 6,5x6x3,5, 8x5,5x5, 4,5x5,5x2,5, 
6x5x5 cm 
  
2009.242.1 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 12x9 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése teljes felületén 
sűrű befésülés, rajta a vállon egy sor 
hullámvonalköteg. Erősen kormos. 

2009.242.2 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.242.3 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.242.4 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.242.5 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.242.6 
Objektumszám: 123. obj. körüli szórvány 
tál peremtöredéke 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 6x3 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
gömbös testű tál vízszintesen levágott 
peremtöredéke. Díszített lehetett, 
törésfelületén bekarcolt vonal helye látszik. A 
töredék ívelt. 
 
2009.243.1 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 14 cm, váll átm. 
17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Nyaka 
hangsúlyos. Díszítése a vállon egy sor 
körömbenyomkodás, alatta sekélyen bekarcolt 
sűrű befésülés. Erősen vállasodik. 

2009.243.2 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
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középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 17 cm, 15x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonalköteg, alatta 3 sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.243.3 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 18 cm, 13x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. Díszítése a 
vállon egy sor hullámvonalköteg, alatta 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.243.4 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, fá.: 12,5 cm, 
mérhm.12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés. Fenékbélyeg: két 
koncentrikus körből kinyúló hosszú szárú 
kereszt. 

2009.243.5 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, pá 26–28 cm, 
pszél: 2,3–2,4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongolt 
cserépbogrács peremtöredéke. Pereme kívül 
belül függőlegesen levágott, az oldalfal 

síkjából mindkét irányba kinyúlik. 

2009.243.6 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 16 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme vékony, 
rövid, közepesen kihajló, levágott, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 
 
2009.243.7 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 13 cm, 8x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, elvékonyodó, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése hullámvonalköteg, 
alatta sűrű befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.243.8 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, pá 14 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. 

2009.243.9 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 18 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, elvékonyodó, hornyolt 
(fedőhorony). 

2009.243.10 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem jó része 
letört, közepesen kihajló. 

2009.243.11 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,4x1,5 cm, pá 19 
cm(?) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. 

2009.243.12 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. 
 
2009.243.13 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.243.14 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Erősen kormos. 

2009.243.15 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 

2009.243.16 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
pithosz peremtöredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x6 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
pithosz peremtöredéke. Közel függőleges 
állású, vízszintesen levágott. Díszítése 
nehezen kivehető, két darab, közel 
függőlegesen bekarcolt vonal, egymástól 3,2 
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cm–re. 

2009.243.17 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 2,5x1 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, vastag, elvékonyodó. 

2009.243.18 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 
 
2009.243.19 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.20 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.21 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.22 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 10x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.23 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.243.23 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 



514 

 

szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.243.24 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 12x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés (vagy nagyon sűrű 
egyenes vonalkötegek). 

2009.243.25 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése: két sor 
szabálytalanul bekarcolt egyenes vonalköteg. 

2009.243.26 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. Koromnyomok. 

2009.243.27 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 

külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
egyenes vonalköteg–sorok. 

2009.243.28 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (sekélyen bekarcolt). 

2009.243.29 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x5 cm, 4x4 cm, 
5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sekélyen 
bekarcolt csigavonal. (A töredékek 
a2009.243.28. sz. edényhez tartoznak.) 
 
2009.243.30 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.31 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.32 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. Koromnyomok. 

2009.243.33 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.243.34 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.35 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
fenéktöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.243.36 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.243.37 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.38 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.243.39 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés. 

2009.243.40 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenetlenül bekarcolt egyenes vonalköteg. A 
töredék másodlagosan megégett. 

2009.243.41 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.243.42 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 

közű csigavonal. 

2009.243.43 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
bogrács oldaltöredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.243.44 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.45 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése nagyon 
sekély és szabálytalan sűrű befésülés. 

2009.243.46 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.47 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés vagy 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.243.48 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.243.49 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. Koromnyomok. 

2009.243.50 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 

felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.51 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.52 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.243.52 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 
 
2009.243.53 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 



518 

 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése: egy sor 
egyenes vonalköteg felett szabálytalanul, 
függőlegesen, illetve átlósan bekarcolt 
hullámvonalkötegek. 

2009.243.53 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.243.54 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x3 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.55 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.56 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.243.57 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.243.58 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. Koromnyomok. 

2009.243.59 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.60 
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Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.243.61 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.243.62 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.63 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 

2009.243.64 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.65 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.66 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.67 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
vagy sűrű befésülés. 

2009.243.68 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.243.69 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.243.70 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.243.71 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése három 
sor egyenes vonalköteg. 

2009.243.72 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. Koromnyomok. 

2009.243.73 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.243.74 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.243.75 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
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egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.243.76 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.243.77 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.243.78 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (nagyrészt lekopott). 

2009.243.79 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.80 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.81 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.243.82 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.243.83 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.243.84 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.85 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése: egy sor 
szabálytalanul bekarcolt egyenes vonalköteg. 
(Nagy része lekopott.) 

2009.243.86 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (nagyon sekélyen bekarcolt, a 
töredék a2009.243.28–29. sz. darabokhoz 
tartozik). 

2009.243.86 

Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.243.87 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.243.88 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.89 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.89 
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Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,4 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.243.90 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.91 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.243.92 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.92 

Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
lekopott, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.93 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, lekopott, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.94 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.94 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.94 
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Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, porózus, oxidált 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.243.95 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.95 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm, fá. ?, 
mérhm. 1 cm, 4x3cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. Korongról 
leemelt. 

2009.243.96 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x1,5 cm, m. 1,5 

cm, 3x2 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (letört). Korongról leemelt. 

2009.243.97 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm, fá.: 11–
12 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.98 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, porózus, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.243.98 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
tapasztás 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, jó 
megtartású, lesimított oldalú tapasztásdarabok. 
Talán tűzhely (?) aljáról. 
Méretek: 20x8x5 cm, 10x7x5 cm 
  
2009.243.99 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf, jó 
megtartású paticsdarabok. 
Méretek: 7x4x4 cm, 5x5x3 cm 

2009.243.100 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
vaspánt  
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Viszonylag jó megtartású, vékony, hullámosra 
kovácsolt téglalap átmetszetű vaspánt 
töredéke. Méretek: hossz. 7,3 cm, szélesség 
0,7 cm, vastagság 0,2–0,3 cm. 

2009.243.101 
Objektumszám: 124. obj. ÉK–i negyed 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
megmunkált kőtöredék, talán malomkőből. 
Méretek: 10,5x7,5x5 cm 

2009.244.1 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x5 cm, pá 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. 

2009.244.2 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
elvékonyodó. 

2009.244.3 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

 
2009.244.4 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 9x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés. 

2009.244.5 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés. 

2009.244.6 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm, 2x2 cm, 
2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
egyenetlen sűrű befésülés. 

2009.244.7 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.8 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.244.9 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.244.10 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.244.11 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.12 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.13 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.14 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonalak. 

2009.244.15 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.244.16 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.17 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.18 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.244.19 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 

átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.20 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.244.21 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.244.22 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (szinte teljesen lekopott). 

2009.244.23 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonalak. 

2009.244.24 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nagyrészt 
lekopott). 

2009.244.25 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (nagyrészt lekopott). 

2009.244.26 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.244.27 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.244.28 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen szürkés 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
egyenes vonalköteg felett egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.244.29 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.244.30 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.244.31 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.244.32 
Objektumszám: 124. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.245.1 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Őskori edény apró, 
másodlagosan felhasznált, kerekre csiszolt 
töredéke. 
 
2009.245.2 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mérhm. 12,5 cm, 
pá. 21–22 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, nyaka nem hangsúlyos, 
erősen vállasodik. Díszítése sűrű befésülés, 

rajta a (vállon) egy sor hullámvonalköteg. 

2009.245.3 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x11 cm, pá. 17–
18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, nyaka nem hangsúlyos, 
enyhén vállasodik. Díszítése sűrű befésülés, 
rajta a (vállon) egy sor hullámvonalköteg. 

2009.245.4 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x7 cm, pá. 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott, nyaka 
hangsúlyos, enyhén vállasodik. Díszítése sűrű 
befésülés, rajta a (vállon) egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.245.5 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x7 cm, pá. 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, hornyolt 
(fedőhorony), nyaka hangsúlyos, enyhén 
vállasodik. Díszítése hullámvonalköteg alatt 2 
sor egyenes vonalköteg. 

2009.245.6 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
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perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x7 cm, pá. 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos, enyhén vállasodik. Díszítése sűrű 
befésülés, rajta a (vállon) egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.245.7 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
lekerekített. 
 
2009.245.8 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2,5 cm, pá ? cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, hornyolt. 
Díszítetlen. 

2009.245.9 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
erősen kihajló, lekerekített, hornyolt 
(fedőhorony). 

2009.245.10 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítetlen. 

2009.245.11 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.245.12 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem letört. 
Díszítetlen. 

2009.245.13 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése hullámvonalköteg. 
 
2009.245.14 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 

2009.245.15 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.245.16 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.245.17 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörsesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.245.18 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. A töredék valószínűleg hibás 
készítményhez tartozott, oldala benyomodott, 
így égették ki. 

2009.245.19 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.245.20 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 9x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.21 
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Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.245.22 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.23 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.24 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 

befésülés. 

2009.245.25 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.245.26 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.245.26 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.245.27 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.245.28 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.29 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.245.30 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.245.31 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 

égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, átl. 2x2, legk.1x1, 
legn 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Több külnböző 
edény töredékei egyazon leltári száma alatt. 
Díszítésük sűrű befésülés (6 db), 
hullámvonalköteg (1 db), egyenes vonalköteg 
(1 db), csigavonal (1 db), sűrű befésülés vagy 
egyenes vonalköteg (2 db). 

2009.245.32 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.245.33 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.245.34 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
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vonalköteg. 

2009.245.35 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.245.36 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.245.37 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.245.38 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.39 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
vörsesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.40 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.41 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.245.42 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
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égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.245.43 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.245.44 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.245.45 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.245.46 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.245.47 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.245.48 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.245.49 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.245.50 
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Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.245.51 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.245.52 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.245.53 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.245.54 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.245.55 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Oldalfal letört. 

2009.245.56 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3,5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg nyoma (?, töredékes, nem 
kivehető). Oldalfal letört. 

2009.245.57 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x7 cm, fá.: ? 
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Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Oldalfal díszítetlen. 

2009.245.58 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 12x10 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Oldalfal díszítése sűrű befésülés. 

2009.245.59 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 11 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Oldalfal díszítése sűrű befésülés. 

2009.245.60 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
oldal– és fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 13 cm, fá.: 
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Oldalfal díszítése sűrű befésülés. 
 
2009.245.61 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
viszonylag jó megtartású paticstöredékek. 
Méretek: 5x3x2 cm, 4x4x2 cm 

2009.245.62 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
vaspenge töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Vaspenge apró, rossz megtartású töredéke. 
Vasalás, esetleg vaskés része lehetett. 
Méretek: hossz. 3 cm, szél. 1,5 cm, vastagság 
0,1–0,2 cm. 

2009.245.63 
Objektumszám: 124. obj. DNY–i negyed 
vastárgy töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Ismeretlen rendeltetésű, hosszúkás, laposra 
kovácsolt, téglalap átmetszetű vastárgy 
viszonylag jó megtartású töredéke. Végei 
letörtek. Az egyik vége felé enyhén 
szélesedik. Méretek: hossz. 8 cm, szél. 1,5–2,5 
cm, vastagság 0,6–0,8 cm. 

2009.246.1 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.246.2 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.246.3 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
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égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.246.4 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sekélyen 
bekarcolt keskeny közű csigavonal. 

2009.246.5 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.246.6 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen (?) hullámvonalköteg. 

2009.246.7 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.246.8 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.246.9 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.246.10 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.246.11 
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Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 1,5x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.246.12 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.246.13 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.246.14 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése nehezen 
kivehető, talán sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.246.15 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: – 
 
2009.246.16 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 8 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik. Oldalfal díszítése 
sűrű befésülés. 

2009.246.17 
Objektumszám: 124. obj. metszetfalak 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Apró, amorf, jó 
megtartású salaktöredék. 
Méretek: 2,5x2x1 cm 

2009.247.1 
Objektumszám: 123–124. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszített, felülete polírozott, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése a vállon 
hálómintás polírozás. 

2009.247.2 
Objektumszám: 123–124. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.247.3 
Objektumszám: 123–124. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.247.4 
Objektumszám: 123–124. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.247.5 
Objektumszám: 123–124. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3,5x3,5 cm, 4x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.247.6 
Objektumszám: 123–124. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: – 

2009.247.7 
Objektumszám: 123–124. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, 6x8 cm, fá.: 7–8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: – 

2009.247.8 
Objektumszám: 123–124. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Apró, amorf, porózus, 
vörösesbarna paticsdarabok. 
Méretek: 3,5x3x1 cm 

2009.247.9 
Objektumszám: 123.02. obj. 
vaspenge töredéke 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Két vastárgy (vaspenge) kis méretű, jó 
megtartású töredékei. Funkciójuk ismeretlen, 
talán vasalásdarabok. Méretek: 1.: hossz: 4 
cm, szélesség 0,5–1,9 cm, vastagság: 0,1–0,2 
cm; 2.: hossz: 2 cm, szélesség 2–2,5 cm, 
vastagság 0,2–0,3 cm. 

2009.247.10 
Objektumszám: 124.obj DK–i rész 
vastárgy töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Vastárgy (vasalás, esetleg penge) kis méretű 
töredéke. Méretek: hossz: 2 cm, szélesség 1,5 
cm, vastagság 0,2–0,3 cm. 
 
2009.250.2 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszített, felülete durva, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt szabálytalan vonalak. 

2009.250.2 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.2 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.3 
Objektumszám: 125.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x1,5 cm, pá. ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.250.4 
Objektumszám: 125.02. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.5 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.250.6 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.250.7 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.250.8 
Objektumszám: 125.02. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.250.9 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.250.10 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.250.11 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

 
2009.250.12 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.250.13 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
kannelúra. (?) 

2009.250.14 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.250.15 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3,5 cm 



543 

 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.250.16 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.250.17 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.250.18 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.19 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 

világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.20 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.21 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.22 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,4 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.23 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.250.24 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.25 
Objektumszám: 125.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.250.26 
Objektumszám: 125.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete közepesen 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
? 
Formai jellemzők, díszítés: – 

2009.250.27 
Objektumszám: 125.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 1 cm, fá.: 
10 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.250.28 
Objektumszám: 125.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 1 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.250.29 
Objektumszám: 125.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.250.30 
Objektumszám: 125.02. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.250.31 
Objektumszám: 125.02. obj. 
salak, kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Két salak és egy kő 
ugyanazon a leltári számon. Kis méretű, 
amorf, szürke darabok. 
Méretek: 3x3,5x2,5 cm, 4,5x4x2 cm, 
2,5x3x1,5 cm (kő) 



545 

 

2009.250.32 
Objektumszám: 125.02. obj. 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: 5 db kő. Közülük 3 db 
talán malomkő töredéke (ezek szürkésbarnák, 
egyik oldaluk simára csiszolt), a két további 
amorf darab sötétszürke, illetve vörösesbarna. 
Méretek: legn. 10x7x3 cm, legk. 6x4x2 cm 

2009.250.33 
Objektumszám: 125.02. obj. 
vaspenge töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vaspenge (talán vaskés) 
rossz megtartású, téglalap átmetszetű 
töredéke. Méretek: hossz: 5,2 cm, szélesség 
1,2–1,5 cm, vastagság 0,2–0,5 cm.  

2009.251.1 
Objektumszám: 126. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt (?), 
díszítetlen, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme enyhén 
kihajló, lekerekített. 

2009.251.2 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrű befésülés. 
 
2009.251.3 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 

égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.251.4 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.251.5 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, redukált égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.251.6 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, redukált égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal (?). 

2009.251.7 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
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gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
redukált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.251.8 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, redukált égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.251.8 
Objektumszám: 126. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszített, felülete közepesen 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.251.9 
Objektumszám: 126. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna vassalak 
viszonylag jó megtartású töredéke. 
Méretek: 8,5x5x3 cm 

2009.252.1 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5,5 cm, pá 10–
11 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése a vállon 
hullámvonal. 

2009.252.2 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 6x5,5 cm, pá 16–
17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal. 

2009.252.3 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.252.4 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.252.5 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
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oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x3,5 cm, 7,5x3,5 
cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.252.6 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal. 

2009.252.7 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.252.8 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.252.9 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.252.10 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 6 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.252.11 
Objektumszám: 128–129. obj. feletti 
nyesésből 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
rossz megtartású paticstöredék. Növényi 
lenyomatok. 
Méretek: 5,5x3,5x2 cm 

2009.253.1 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
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középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 5x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.2 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 2x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.3 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.4 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.5 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, redukált égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 9x5,5 cm, pá 15 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, lekerekített, hornyolt 
(fedőhorony). Díszítése sűrű befésülés. 
 
2009.253.6 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. 

2009.253.7 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3,5x3 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Belső 
peremdísz (hullámvonalköteg). 

2009.253.8 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4,5x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. 

2009.253.9 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
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lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1,5x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.253.10 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.253.11 
Objektumszám: 128. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 
 
2009.253.12 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.253.13 
Objektumszám: 128. obj. 
bográcstöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke. Díszítése széles közű 
csigavonal. 

2009.253.14 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.253.15 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.253.16 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 
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2009.253.17 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 
 
2009.253.18 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 3,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.253.19 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x5 cm, 2x3,5 cm, 
2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.20 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.21 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.22 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.23 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.253.24 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
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2009.253.25 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.26 
Objektumszám: 128. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.27 
Objektumszám: 128. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,0 cm, mérhm 3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.253.28 
Objektumszám: 128. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: – 

2009.253.29 
Objektumszám: 128. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rossz 
megtartású, amorf paticsdarabok. 
Méretek: 3,5x3x2 cm, 4x3x1 cm 
  
2009.253.30 
Objektumszám: 128. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf kődarab. 
Méretek: 4x3x2 cm 

2009.253.31 
Objektumszám: 128. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 4x3x2 cm, 4x6,5x6,5 cm, 5x5x4 cm, 
5x3x3 cm 

2009.254.1 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.254.2 
Objektumszám: 129. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, apró 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3,5x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.3 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
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felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2,5 cm 

2009.254.4 
Objektumszám: 129. obj. 
sütőharang töredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, jól 
kiégetett sütőharangtöredék. 
Méretek: pá ?, 9x7 cm, falv. 1,5–2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen, korong 
nélkül készült. 
 
2009.254.5 
Objektumszám: 129. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, ép, 
bikónikus orsógomb. 
Méretek: mag. 1,8 cm, legn. átm. 3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.6 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm, pá 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.7 
Objektumszám: 129. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 8x5 cm, 3x4 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítetlen. 

2009.254.8 
Objektumszám: 129. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, mérhm. 4 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.9 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x9 cm, pá. 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, lekerekített, külső oldalán borda fut 
végig. Díszítése körömbenyomkodás alatt 
csigavonal. 

2009.254.10 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm, pá. 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 
 
2009.254.11 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x6 cm, pá. 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 

2009.254.12 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3,5x3,5 cm, pá 11–
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése hullámvonalköteg. 

2009.254.13 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 5x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
közepesen kihajló. 

2009.254.14 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 3x2,5 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, enyhén kihajló. 

2009.254.15 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.254.16 
Objektumszám: 129. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
enyén kihajló, díszített (belső peremdísz, 
jórészt letört). 
 
2009.254.17 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.254.18 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.254.20 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.254.21 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.254.22 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
hullámvonalköteg. 

2009.254.23 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.254.24 
Objektumszám: 129. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.254.25 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke (kormos), 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.254.26 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.27 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.28 
Objektumszám: 129. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.29 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.254.30 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, redukált égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.31 
Objektumszám: 129. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, 
lesimított oldalú paticstöredék. 
Méretek: 7x5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.31 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.32 
Objektumszám: 129. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete közepesen érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.33 
Objektumszám: 129. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.34 
Objektumszám: 129. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, mérhm. 0,5 cm, fá.: 
10–11 cm (?) 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.254.35 
Objektumszám: 129. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete közepesen szemcsés, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
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felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, mérhm. 1 cm, fá.: 
10 cm (?) 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.36 
Objektumszám: 129. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, gyorskorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen érdes, redukált 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.38 
Objektumszám: 129. obj. 
patics 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus, 
rossz megtartású paticsdarabok. 
Méretek: 9x9x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.254.39 
Objektumszám: 129. obj. 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Sötétszürke, amorf 
kődarabok. 
Méretek: legn. 7x7x5, legk. 4x4x4, 4x4x2, 
7x7x8, 7x5x5 cm 

2009.254.40 
Objektumszám: 129. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosszürke 
kődarabok, az egyik malomkő, a másik nagy 
méretű folyami kavics töredéke. 
Méretek: 10x5x5 cm, 10x5x6 cm 

2009.254.41 
Objektumszám: 129. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Csonteszköz töredékei. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.255.1 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.255.2 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,5–2,0 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.255.3 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.255.4 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
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érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.255.5 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.255.6 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg és egyenes vonalköteg. 
 
2009.255.7 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.255.8 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 

anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
közepesen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.255.9 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.255.10 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.255.11 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.255.12 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 
 
2009.255.13 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.255.14 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x0,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.255.15 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.255.16 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.255.17 
Objektumszám: 131. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.255.18 
Objektumszám: 131. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf, jó 
megtartású salakdarab. 
Méretek: 4x3x2 cm 
  
2009.255.19 
Objektumszám: 131. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 4x3,5x3,5 cm, 2x2x3,5 cm 

2009.256.1 
Objektumszám: 132. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kődarabokkal enyhén 
soványítot anyagú sütőharang töredékei. (Egy 
perem és egy oldaltöredék, valószínűleg két 
külön példányhoz tartoznak.) 
Méretek: falv. 1,0–1,5 cm, 2–2,5 cm, 7x6 cm, 
7x7 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.2 
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Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.3 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.256.4 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.256.5 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.256.6 

Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.256.7 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.256.8 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.256.9 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
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2009.256.10 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése nem 
kivehető, bekarcolt vonal. 

2009.256.10 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.256.11 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.12 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.13 
Objektumszám: 132. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete érdes, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.14 
Objektumszám: 132. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6x4 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.15 
Objektumszám: 132. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x2,5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.256.16 
Objektumszám: 132. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 5x4x3 cm 
  
2009.256.17 
Objektumszám: 132. obj. 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna fenőkő 
töredéke. 
Méretek: 5,5x4,5x2,5 cm 
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2009.256.18 
Objektumszám: 132. obj. 
kő 
Darabszám: 8 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürke és szürkésbarna 
színű, amorf kőtöredékek. 
Méretek: legn. 10x8x5, legk. 4x3x4 cm 

2009.256.19 
Objektumszám: 132. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna színű, 
amorf, jó megtartású salaktöredék. 
Méretek: 8x5x4 cm 

2009.256.20 
Objektumszám: 132. obj. 
vaspánt 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Jó állapotú vaspánt, talán vasalás töredéke. 
Derékszögben meghajlított, egyik végén 
rombusz alakban kiszélesedik. Négyzet, illetve 
téglalap átmetszetű. Méretek: hossz: 15 cm, 
szélesség 0,3–1 cm, vastagság 0,3 cm. 

2009.257.1 
Objektumszám: 133. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,7 cm, átm. 2,4 cm, mag. 
1,9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bikónikus, 
majdnem teljesen ép orsógomb (Felső részén 
kb. fél centis hiány.) Díszítése: 3 fogú fésűvel 
bekarcolt zegzugvonalak, 2 sávban. 

2009.257.2 
Objektumszám: 133. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, apró, 
amorf kődarab. 
Méretek: 5x4x3 cm 
  
2009.259.1 
Objektumszám: 136. obj. 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 7x4 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése hullámvonalköteg. 

2009.259.2 
Objektumszám: 136. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.259.3 
Objektumszám: 136. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.259.4 
Objektumszám: 136. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, fá.: ?, mérhm. 5 
cm, 6x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.259.5 
Objektumszám: 136. obj. 
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kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna amorf 
kődarab. 
Méretek: 2x3x4 cm 

2009.259.6 
Objektumszám: 136. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
salakdarab. 
Méretek: 5x6x9 cm 
  
2009.259.7 
Objektumszám: 136. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.260.1 
Objektumszám: 149. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.261.1 
Objektumszám: 151. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 4x3 cm, pá 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
enyhén kihajló, levágott. Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.261.2 
Objektumszám: 151. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.261.3 
Objektumszám: 151. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.261.4 
Objektumszám: 151. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3,5 cm, 2x1,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.261.5 
Objektumszám: 151. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, fá.: 7 cm, mérhm 1 
cm, 6x4 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.261.6 
Objektumszám: 151. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Sötétszürke, lapos 
kődarab, valószínűleg malomkő töredéke. 
Méretek: 7x4x6 cm 

2009.261.7 
Objektumszám: 151. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.262.1 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.262.2 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.262.3 
Objektumszám: 152. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x3 cm, pá 16–18 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. 
 
2009.262.4 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.262.5 
Objektumszám: 152. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x3 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése hullámvonalköteg. 

2009.262.6 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.262.7 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt keskeny közű 
csigavonal. 

2009.262.8 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.262.9 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.262.10 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.262.11 
Objektumszám: 152. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.262.12 
Objektumszám: 152. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.263.1 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x10 cm, 7x4 cm, 
pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 
(A perem 5, az oldal 2 darabból ragasztott.) 

2009.263.2 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 5x5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
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hullámvonalköteg. Koromnyomok. 

2009.263.3 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4,5 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.263.4 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4,5 cm, 6x5 cm, 
pá? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 

2009.263.5 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 1x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.263.6 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 10x9 cm, mérhm 7 
cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. Fenékbélyeg (egyenes 
vonal). Az oldaltöredék 4, a fenék is 4 
darabból ragasztott. Két töredék ragasztása 
levált. 

2009.263.7 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Fenékbélyeg (nem 
kivehető). 

2009.263.8 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 6,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése sűrű befésülés. 

2009.263.8 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 10x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.263.9 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
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Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x8, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.263.10 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, legn. 7x5, legk. 
3,5x2,5, átl.5x4 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 

2009.263.11 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.263.12 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.263.13 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.263.14 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.263.15 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2,5 cm, 3,5x3,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.263.16 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
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befésülés. 

2009.263.17 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.263.18 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.263.19 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 1,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonal. 

2009.263.20 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.263.21 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.263.22 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.263.23 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.263.24 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 



568 

 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.263.25 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x5, 4x4, 7,5x5, 
6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal (az egyik töredéken, a többi 
díszítetlen). 

2009.263.26 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x5 cm, 4x3, 2x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.263.27 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, mérhm. 1 cm, 
5x3,5 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.263.28 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.263.29 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 5 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg (nem kivehető). 

2009.263.30 
Objektumszám: 152.1. obj. platni alatt 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 6,5 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.264.1 
Objektumszám: 154. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.264.2 
Objektumszám: 154. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.264.3 
Objektumszám: 154. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.264.4 
Objektumszám: 154. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
rossz megtartású paticstöredék. 
Méretek: 2x1,5x1,5 cm 

2009.265.1 
Objektumszám: 155. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.265.2 
Objektumszám: 155. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 

középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.265.3 
Objektumszám: 155. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.265.4 
Objektumszám: 155. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal (letört). 
 
2009.266.1 
Objektumszám: 156. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3 cm, 2x3 cm 

2009.267.1 
Objektumszám: 156/01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x3 cm, pá 18–19 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése valószínűleg 
csigavonal (letört, csak a kezdete látszik) 
Valószínűleg összetartozik a2009.267.2. 
számú töredékekkel. 

2009.267.2 
Objektumszám: 156/01. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x2 cm, 8x2 cm, pá 
18–19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése valószínűleg 
csigavonal (letört, csak egy kis része látszik) 
Valószínűleg összetartozik a2009.267.1. 
számú töredékekkel. 

2009.267.3 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 21 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 9x8 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny és széles közű, táv. 0,8–3 
cm) Valószínűleg összetartozik a2009.267.1. 
és 2. számú peremtöredékekkel. 

2009.267.4 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 9x8 cm, 2x2 cm, 
4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
összetartozik a2009.267.1–3. számú 

töredékekkel vagy a2009.267.6–8. 
számúakkal. 

2009.267.5 
Objektumszám: 156/01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 4x5 cm, 4x5 cm, 
4x4 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, fenékbélyeg (körben 
kereszt, töredékes). Valószínűleg összetartozik 
a 2009.267.1–3. számú töredékekkel vagy a 
2009.267.6–8. számúakkal. 
 
2009.267.6 
Objektumszám: 156/01. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 12x11 cm, 8x5 cm, 
pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés (4–6 fog). Felső 
harmadában kivállasodik. 

2009.267.7 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés. A töredékek 
a2009.267.6. számú töredékekhez tartoznak. 

2009.267.8 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés. A töredék 
a2009.267.6–7. számú töredékekhez tartozik. 

2009.267.9 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (6 db, táv.átl. 0,5 cm) 

2009.267.10 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete lekopott, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, táv. 1 cm, 3 db) 

2009.267.11 
Objektumszám: 156/01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés 1, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x3 cm, 3x3 cm, 
4x4 cm 
  
2009.267.12 
Objektumszám: 156/01. obj. 

fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés 2, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x8 cm, fá.: 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke egyenletes vastagságú, fenékbélyeg 
(elmosódott, talán valami napkorong, vagy 
napkorongban kereszt...) 

2009.268.1 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, szemcsés 1, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2 sor, táv. 0,5–1 cm, 3–4 
fog, sekély) 

2009.268.2 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.268.3 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x4 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 fog) 

2009.268.4 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm, 8x5 cm 

2009.268.5 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x5 cm 
  
2009.268.6 
Objektumszám: 159. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 

2009.268.7 
Objektumszám: 159. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés 1, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x5 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
feneke egyenletes vastagságú 

2009.268.8 
Objektumszám: 159. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete durva, porózus, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 2,0–2,5 cm, 8x5 cm, 5x3 cm, pá 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang 
oldaltöredékei, a peremből csak egy 2 cm–es 
szakasz maradt meg. Pereme lekerekített. 
Megj.: az egyik sütőharangtöredék korongolt, 
egyenes vonalköteges kerámiazuzalékkal 
soványított, a másikban pedig üvegsalak van. 

2009.268.9 
Objektumszám: 159. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, jó 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 7x3x2 cm 

2009.268.10 
Objektumszám: 159. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, jó 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 7x5x2 cm 

2009.269.1 
Objektumszám: 160. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x4 cm 
  
2009.269.2 
Objektumszám: 160. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 

2009.269.3 
Objektumszám: 160. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 3x4 cm, fá.: ? 

2009.269.4 
Objektumszám: 160. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, levágott, díszítése 
körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonal 

2009.269.5 
Objektumszám: 160. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.269.6 
Objektumszám: 160. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 

2009.269.7 
Objektumszám: 160. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 8x8 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésüés vagy egyenes vonalköteg, korongról 
leemelt 
 
2009.269.8 
Objektumszám: 160. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.269.9 
Objektumszám: 160. obj. 
őrlőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Félbetört, nagy méretű 
folyami kavics. 
Méretek: 10x8x3 cm 

2009.270.1 
Objektumszám: 163.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 1x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.270.2 
Objektumszám: 163.01. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.270.3 
Objektumszám: 163.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.271.1 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.271.2 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,5–1,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.271.3 
Objektumszám: 164. obj. 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.271.4 
Objektumszám: 164. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 1x1,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.271.5 
Objektumszám: 164. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, két oldalt kiszélesedik, enyhén 
bordázott. 

2009.271.6 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
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2009.271.7 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.271.8 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.271.9 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.271.10 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.271.11 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.271.12 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.271.13 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.271.14 
Objektumszám: 164. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.271.15 
Objektumszám: 164. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.272.1 
Objektumszám: 164. obj. mellett 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 6 cm, fá.: 
9–10 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.1 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,3 cm, 6x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.2 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.3 
Objektumszám: 165. obj. 
peremtöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,6 cm, 2x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem jól 
profilált, lekerekített. 
 
2009.273.4 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete polírozott, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.5 
Objektumszám: 165. obj. 
összeragasztott edény 
Darabszám: 47 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna 
(kormosávval), törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mag. 30 cm, fá.: 12 
cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: 47 darabból 
összeragasztott, nagy méretű fazék nagyjából 
2/3–ad része. Pereme letört, felső harmadában 
erősen vállasodik. Fenékrészének fele maradt 
meg, rajta fenékbélyeg (szvasztikaminta). 
Díszítés az edény testének nagyjából felén 
található: 3 sor hullámvonalköteg alatt sűrű 
befésülés. Az edény belsejében széles 
koromsáv. 

2009.273.6 
Objektumszám: 165. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 8x4 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése sűrű befésülés. 

2009.273.7 
Objektumszám: 165. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 7,5x3 cm, pá 16–
18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott, jól profilált. 

2009.273.8 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.9 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 8x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.273.10 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 

szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt hullámvonalkötegek. 

2009.273.12 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.273.13 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.273.14 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.273.15 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4, 4x2, 2x3,5, 
3x2, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.273.16 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.273.17 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt sekély vonalak. 

2009.273.18 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.273.19 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.273.20 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.273.21 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.273.22 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 
 
2009.273.23 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 2x3,5 cm, 3x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.273.25 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.25 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.25 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.26 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.273.26 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.273.27 
Objektumszám: 165. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sekélyen 
bekarcolt vonal. 

2009.273.28 
Objektumszám: 165. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, mérhm. 2cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.29 
Objektumszám: 165. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Apró, porózus 
paticstöredék. 
Méretek: 3x2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.273.30 
Objektumszám: 165. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
(Csontár.) 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.275.1 
Objektumszám: 168.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: A perem 
lekerekített. 

2009.275.2 
Objektumszám: 168.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x2 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.275.3 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.275.4 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.275.5 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.275.6 
Objektumszám: 168.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.275.7 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.275.8 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.275.9 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.275.10 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x1,5 cm, 3x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.275.11 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 

sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.275.12 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.275.12 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5,5, 4,5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.275.13 
Objektumszám: 168.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.275.14 
Objektumszám: 168.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg tördéke látszik (kereszt vagy 
szvasztika). 

2009.275.15 
Objektumszám: 168.01. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 5x3x2 cm, 9x4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.277.9 
Objektumszám: 171. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
(Csontár és egyéb.) 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.278.1 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,3 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.278.2 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. A töredék talán 
cserépbográcshoz tartozik. 

2009.278.3 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. A töredék talán 
cserépbográcshoz tartozik. 
 
2009.278.4 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.278.5 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.278.6 
Objektumszám: 172. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. A töredék talán 
cserépbográcshoz tartozik. 
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2009.278.7 
Objektumszám: 172. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
9–10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.280.1 
Objektumszám: 174. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x5 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, megvastagodó. 

2009.280.2 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése letört. 
 
2009.280.3 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.280.4 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.280.5 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.280.6 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.280.7 
Objektumszám: 174. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
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2009.281.1 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.281.2 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.281.3 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.281.4 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.281.5 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.281.6 
Objektumszám: 175. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.281.7 
Objektumszám: 175. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Rossz megtartású, 
vörösesbarna tapasztástöredék, egyik oldala 
lesimított. 
Méretek: 9x7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: – 
 
2009.281.8 
Objektumszám: 175. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 4x4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: – 

2009.281.9 
Objektumszám: 175. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Félbetört, szürke 
folyami kavics. 
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Méretek: 7x3,5x4,5 cm 

2009.282.1 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.282.2 
Objektumszám: 177. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
vízszintesen levágott. 

2009.282.3 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése belső 
peremdísz (hullámvonalköteg). 

2009.282.4 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.282.5 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.282.6 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.282.7 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kerámiazúzalákos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.282.8 
Objektumszám: 177. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Utólagosan 
megégett. 

2009.282.9 
Objektumszám: 177. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.282.10 
Objektumszám: 177. obj. 
kőtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna kőtöredék, 
talán malomkő darabja. 
Méretek: 10x8x4,5 cm 
  
2009.282.11 
Objektumszám: 177. obj. 
kőtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Félbetört, barna színű 
folyami kavics. 
Méretek: 9x6x2,5 cm 

2009.282.12 
Objektumszám: 179. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.286.1 
Objektumszám: 181.1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 

törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.286.2 
Objektumszám: 181.1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.286.3 
Objektumszám: 181.1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.288.1 
Objektumszám: 184. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 10x8 cm, mérhm. 4 
cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. Két darabból ragasztott, a 
ragasztás elvált. Korongról leemelt. 
 
2009.288.2 
Objektumszám: 184.1. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
kőtöredék. 
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Méretek: 8x4x4 cm 

2009.288.3 
Objektumszám: 184.1. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kőtöredékek, talán malomkőből. 
Méretek: 8x5x3 cm, 6x9x2,5 cm 

2009.289.1 
Objektumszám: 185. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
gömbölyűre csiszolt kőtöredék. 
Méretek: 6x5x5 cm 

2009.290.1 
Objektumszám: 187. obj. 
kő 
Darabszám: 23 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék, némelyik talán malomkőhöz 
tartozott. 
Méretek: legn. 8x8x6, legk. 3x3x2, átl. 5x5x4 
cm 

2009.291.1 
Objektumszám: 188. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 9x5 cm, pá 17–18 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
vonal. 

2009.291.2 
Objektumszám: 188. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 

felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
bevagdalt. Felülete erősen lekopott, 
díszítetlen. 
 
2009.291.3 
Objektumszám: 188. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.291.4 
Objektumszám: 188. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.291.5 
Objektumszám: 188. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4,5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.291.6 
Objektumszám: 188. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, hasáb 
alakú kőtöredékek. 
Méretek: 2x2x2,5 cm, 6x6x5 cm 
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2009.292.1 
Objektumszám: 189/1. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, hasáb 
alakú kőtöredékek, talán malomkövek 
töredékei. 
Méretek: 10x7x6, 5x6x6, 8x10x4 cm 

2009.293.1 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 10x4 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. 
 
2009.293.2 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2,5x4 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. 

2009.293.3 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.293.4 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 

sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.293.5 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.293.6 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.293.7 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.293.8 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.293.9 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.293.10 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.293.11 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 

felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.293.12 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.293.13 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.293.14 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x3,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.293.15 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, mérhm. 2 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.293.16 
Objektumszám: 189. obj., 3. kemece 
sütőfelülete alól 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
rossz megtartású paticsdarab. 
Méretek: 10x8x7 cm 

2009.294.1 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.294.2 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.294.3 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.294.4 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.294.5 
Objektumszám: 190. obj. 
orsókarika 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, átm. 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Középen átfúrt 
orsókarika, kerámiaedény oldalából. 

2009.294.6 
Objektumszám: 190. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan (?), díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6, 9x7, 8x6 cm, 
pá 13–14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Talán 
korongolatlan fazék perem– és oldaltöredékei. 
Pereme szabálytalan kiképzésű, lekerekített. 
Díszítése a vállon hullámvonal. (Jelenleg 3 
darabban.) 

2009.294.7 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x9 cm, pá 15–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg. 

2009.294.8 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm, pá 15–16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése hullámvonal 
alatt bekarcolt egyenes vonal. 

2009.294.9 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm, pá 12–13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése 
hullámvonalköteg. 
 
2009.294.10 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x2,5 cm, pá ? 

Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott. 

2009.294.11 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítetlen. 

2009.294.12 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.294.13 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése körömbenyomkodás. 

2009.294.14 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.294.15 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítetlen. 
 
2009.294.16 
Objektumszám: 190. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott. 

2009.294.17 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 12x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt széles közű csigavonal. 

2009.294.18 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.294.19 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.294.20 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.294.21 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.294.22 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik töredék 
díszítetlen, a másik díszítése széles közű 
csigavonal. 

2009.294.23 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (alig látható, sekély, letört). 

2009.294.24 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg (alig látható, sekély). 

2009.294.25 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keseny 
közű csigavonal. 

2009.294.26 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 

neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.294.27 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 
 
2009.294.28 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x4,5 cm, 9x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.294.29 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, 6x5 cm, 
8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.294.30 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.294.31 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.294.32 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás. 

2009.294.33 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 
 
2009.294.34 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.294.35 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x3,5 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.294.36 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.294.37 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.294.38 
Objektumszám: 190. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.39 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.294.40 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.41 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.42 

Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.43 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.44 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.294.45 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
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2009.294.46 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.294.47 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.294.48 
Objektumszám: 190. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.294.49 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 9 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése sűrű befésülés. 

2009.294.50 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 6 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése sűrű befésülés. 

2009.294.51 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg (körben kereszt). 
 
2009.294.52 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg (nem kivehető, talán körben 
kereszt). 

2009.294.53 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
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vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 4 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenékbélyeg (nem kivehető, egyenes vonal). 

2009.294.54 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, mérhm. 6 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése egyenes vonalköteg vagy sűrű 
befésülés. 

2009.294.55 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, mérhm. 1 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.294.56 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 6 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése széles közű csigavonal. 

2009.294.57 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 6 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
 
2009.294.58 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 

2009.294.59 
Objektumszám: 190. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,2 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítetlen. 

2009.294.60 
Objektumszám: 190. obj. 
salak 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkébarna, mállékony 
kerámiasalak–darabok. 
Méretek: 12x6x2 cm, 4,4x4,4x1 cm 

2009.294.61 
Objektumszám: 190. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus, 
rossz megtartású paticstöredékek. 
Méretek: 3,5x3,5 cm, 5x3x2 cm 
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2009.294.62 
Objektumszám: 190. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kődarabok, valószínűleg malomkövek 
töredékei. 
Méretek: 10x7x4 cm, 8x8x5 cm 

2009.295.1 
Objektumszám: 190/1. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 7x5x4 cm, 4x4x4 cm, 5x3x3 cm 
  
2009.296.1 
Objektumszám: 190/2. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.296.2 
Objektumszám: 190/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.296.3 
Objektumszám: 190/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 

középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.296.4 
Objektumszám: 190/2. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, gyorskorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
Korongról leemelt(?). 

2009.297.1 
Objektumszám: 190/3. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 8x4 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme erősen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal. 

2009.297.2 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.297.3 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 9x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.297.4 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.297.5 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.297.6 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.297.7 
Objektumszám: 190/3. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.297.8 
Objektumszám: 190/3. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 8x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.297.9 
Objektumszám: 190/3. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, mérhm. 8,5 cm, fá.: 
11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
egyenes vonalköteg. Korongról leemelt. 

2009.297.10 
Objektumszám: 190/3. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
rossz megtartású paticstöredék. 
Méretek: 2,5x2,5x1 cm 

2009.298.34 
Objektumszám: 192. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
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ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.299.1 
Objektumszám: 192/1. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.299.2 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete erősen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.299.3 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,5–1,7 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.299.4 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,5–1,7 cm, 4x4 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.299.5 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.299.6 
Objektumszám: 192/1. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,5x2,5 cm, pá 11–
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme erősen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.299.7 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalakon két sor hullámvonal. 

2009.299.8 
Objektumszám: 192/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete erősen érdes, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
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egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.299.9 
Objektumszám: 192/1. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 4,5x3x1,5 cm 
  
2009.304.1 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.2 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.3 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.4 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.5 
Objektumszám: 196. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 10x11 cm, pá 14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, rövid, lekerekített. Díszítése 1 sor 
hullámvonalköteg alatt 3 sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.304.6 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 
 
2009.304.7 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
egyenes vonalköteg. 

2009.304.8 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.304.9 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.304.10 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.304.11 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 

felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.304.12 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.304.13 
Objektumszám: 196. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.14 
Objektumszám: 196. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 12x8 cm, fá.: 11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fenékbélyeg 
(körben kereszt?). 

2009.304.15 
Objektumszám: 196. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
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égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.16 
Objektumszám: 196. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.304.17 
Objektumszám: 196. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf 
salaktöredék. 
Méretek: 4x3,5x2 cm 

2009.305.1 
Objektumszám: 196–199. obj. között 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 7x3x2 cm 
  
2009.306.1 
Objektumszám: 197. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés anyagú, 
barna színű edény oldaltöredéke. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.306.2 
Objektumszám: 197. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés anyagú, 
barna színű edény oldaltöredéke. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 4x5 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.306.3 
Objektumszám: 197. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, mérhm. 12,5 cm, 
fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 4 sor 
egyenes vonalköteg. (Összeragasztott, 1 db 
letört.) 

2009.306.4 
Objektumszám: 197. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 5,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 sor 
egyenes vonalköteg. (Összeragasztott, a teljes 
edényfenék megmaradt.) 

2009.306.5 
Objektumszám: 197. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
(Összeragasztott, eltört.) 

2009.306.6 
Objektumszám: 197. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 



604 

 

anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.307.1 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.307.2 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete besimított, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4,5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.307.3 
Objektumszám: 199. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. 

2009.307.4 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 

neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5,5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 
(?) 

2009.307.5 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.307.6 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.307.7 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.307.8 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.307.9 
Objektumszám: 199. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete lekopott, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.307.10 
Objektumszám: 199. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.307.11 
Objektumszám: 199. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna kőtöredék, 
talán malomkőből. 
Méretek: 4x4,5x5,5 cm 

2009.308.1 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete erősen 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.308.2 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.308.3 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.308.4 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.308.5 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.308.6 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticstöredék. 
Méretek: 4x3x3 cm 

2009.308.7 
Objektumszám: 199. obj. DK–i negyed 
obszidián 
Darabszám: 1 
Keltezés: őskor 
Technikai jellemzők: Szürke obszidiánpenge 
töredéke. 
Méretek: 2,6x2,6x0,6 cm 
  
2009.309.1 
Objektumszám: 199/1. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 29 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 19,5 cm, 
pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fazék fele–2/3–a, 
töredékekből összeragasztva. Pereme 
közepesen kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos. Felső harmadában vállasodik. 
Díszítése sűrű befésülés, rajta a vállon egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.309.2 
Objektumszám: 199/1. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 8 cm, pá 
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fazék felső 
harmada, töredékekből összeragasztva. 
Pereme rövid, közepesen kihajló, 
elvékonyodó. Felső harmadában vállasodik. 
Díszítése sűrű befésülés, rajta a vállon egy sor 
hullámvonalköteg. 

2009.309.3 
Objektumszám: 199/1. obj. 
fenék, oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 12,5 cm, 
fá.: 11,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fazék alsó 
harmada, töredékekből összeragasztva. 
Díszítése sűrű befésülés. Fenekén a korong 
lenyomata látszik . 

2009.309.4 
Objektumszám: 199/1. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 10x5 cm, pá 24 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Cserépbogrács 
peremtöredéke. Pereme a fal síkjából kiugrik, 
lekerekített. Oldalfala díszítetlen. 

2009.309.5 
Objektumszám: 199/1. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4,5x3,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, letört. Díszítése hullámvonalköteg 
(nagy része letört). 

2009.309.6 
Objektumszám: 199/1. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, letört. Díszítése hullámvonalköteg 
(nagy része letört). 
 
2009.309.7 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.309.8 
Objektumszám: 199/1. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú, 
kónikus oldalú cserépbogrács oldaltöredéke. 
Díszítetlen. (3 darabból ragasztott.) 

2009.309.9 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.309.10 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.309.11 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.12 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.309.13 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.14 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.15 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.16 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.309.17 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.309.18 
Objektumszám: 199/1. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.309.19 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 6x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.309.20 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.20 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3, 2x2,5, 4x2,5, 
4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. (Az egyik töredék két darabból 
ragasztott.) 
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2009.309.21 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.309.22 
Objektumszám: 199/1. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú, 
kónikus oldalú cserépbogrács oldaltöredéke. 
Díszítetlen. 

2009.309.23 
Objektumszám: 199/1. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x3 cm, 10x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Cserépbogrács 
oldaltöredéke. Díszítetlen. (2x2 darabból 
ragasztott.) 
 
2009.309.24 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 

Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.24 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, lekopott, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.309.24 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, lekopott, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.309.25 
Objektumszám: 199/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.309.26 
Objektumszám: 199/1. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 6,5x3x2 cm, 5x3,5x3,5 cm 
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2009.309.27 
Objektumszám: 199.01. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.310.1 
Objektumszám: 199/2. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm,5x6,5 cm,7x7,5 
cm,6x3 cm,pá10–12cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó. Díszítése 
sűrű befésülés. (Az egyik töredék 2 darabból 
ragasztott.) 

2009.310.2 
Objektumszám: 199/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal. 

2009.310.3 
Objektumszám: 199/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x7 cm, 5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.310.4 
Objektumszám: 199/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
oxidált égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5,5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.310.5 
Objektumszám: 199/2. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, jó 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: 5,5x4x2 cm 

2009.312.1 
Objektumszám: 201. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
salaktöredék. 
Méretek: 5x5x5 cm 
  
2009.314.1 
Objektumszám: 203. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítése, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
hullámvonal alatt sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.314.2 
Objektumszám: 203. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.315.1 
Objektumszám: 204. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,6 cm, 2,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A perem 
lekerekített. 

2009.315.2 
Objektumszám: 204. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítetlen. 

2009.315.3 
Objektumszám: 204. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése két sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.315.4 
Objektumszám: 204. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 

mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x3, 3,5x2, 4x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. (Az 
egyik töredék 2 darabból ragasztott.) 
 
2009.316.1 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 3,5x2,5 cm 

2009.316.2 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x2 cm 

2009.316.3 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 75 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm,pá 18–20 cm,fá 15 
cm,20x17,17x19cm 
Formai jellemzők, díszítés: Nagy méretű fazék 
összeragasztott töredékei. (7 ragasztott rész, 
illetve 3 külön töredék.) Pereme lekerekített, 
elvékonyodó. A felső harmadban vállasodik. 
Díszítése a vállon 1 sor hullámvonalköteg, 
alatta egyenes vonalkötegek. Kb. a fazék felső 
2/3–ad része díszített. 

2009.316.4 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3, 4,5x2,5, 4x2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: 3 töredék 
díszítetlen, a 4. díszítése egyenes vonalköteg. 
(Az egyik 2 darabból ragasztott.) 

2009.316.5 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.316.6 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.316.7 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
fenéktöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 2 cm, fá.: 
9,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
a korong lenyomata látszik. (2 hosszú vonal.) 

2009.316.8 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 

fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, mérhm. 5 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
díszítése sűrű befésülés. 

2009.316.9 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
tapasztás 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen porózus felületű, 
szürkésbarna tapasztásdarab. 
Méretek: 6,5x4x2 cm 

2009.316.10 
Objektumszám: 205.02. obj. sütőfelülete alól 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna kőtöredék, 
talán malomkő darabja. 
Méretek: 3,5x6x6 cm 

2009.317.1 
Objektumszám: 206. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.317.2 
Objektumszám: 206. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, mérhm. 5 cm, fá.: 
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10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.317.3 
Objektumszám: 206. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, mérhm. 2 cm, fá.: 
12 cm 

2009.318.1 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,6 cm, 4x5,5 cm 

2009.318.2 
Objektumszám: 207. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.318.3 
Objektumszám: 207. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.318.4 
Objektumszám: 207. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2,5 cm, 4x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.318.5 
Objektumszám: 207. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 7x4 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. (Az 
egyik töredék 2 darabból ragasztott.) 
 
2009.318.6 
Objektumszám: 207. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
7–8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.318.7 
Objektumszám: 207. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 4x3x2 cm 

2009.318.8 
Objektumszám: 207. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.319.1 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt, sekély vonalak. 

2009.319.2 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.319.3 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.319.4 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.319.5 
Objektumszám: 207.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.319.6 
Objektumszám: 207.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.320.1 
Objektumszám: 208. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 4x6,5 cm 

2009.320.2 
Objektumszám: 208. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
hullámvonal. 

2009.320.3 
Objektumszám: 208. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.320.4 
Objektumszám: 208. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, mérhm. 5 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.320.5 
Objektumszám: 208. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 3,5 cm, fá.: 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.320.6 
Objektumszám: 208. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.320.7 
Objektumszám: 208. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.323.1 
Objektumszám: 211. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 4x5 cm 

2009.323.2 
Objektumszám: 211. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,4 cm, 4x3 cm 
  
2009.323.3 
Objektumszám: 211. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 8x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott 
(nagy része letört). Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 
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2009.323.4 
Objektumszám: 211. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.323.5 
Objektumszám: 211. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x5 cm, 4x3,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik töredék 
díszítetlen, a másik 2 darabból ragasztott, 
díszítése sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.323.6 
Objektumszám: 211. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.323.7 
Objektumszám: 211. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 1,5 cm, fá.: 
9 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.323.8 
Objektumszám: 211. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 3x5,5x4,5 cm 
  
2009.323.9 
Objektumszám: 211. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.325.1 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 2 sor 
bekarcolt hullámvonalköteg. 

2009.325.2 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete besimított, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 5x5 cm 

2009.325.3 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
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felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x5 cm 

2009.325.4 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 3x2,5 cm 

2009.325.5 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 2x3 cm 
  
2009.325.6 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,4 cm, 2,5x3,5 cm 

2009.325.7 
Objektumszám: 213. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm, fá.: 8–10 
cm 

2009.325.8 
Objektumszám: 213. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 24 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mérhm. 23 cm, pá 
18, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Kiszerkeszthető 
profilú edény összeragasztott töredékei. 
Magassága 23 cm. Pereme közepesen kihajló, 
jól profilált, külső oldalán borda fut végig. 
Felső harmadában vállasodik. Az edény fele 
díszített, díszítése keskeny közű csigavonal. 

2009.325.9 
Objektumszám: 213. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 16–17cm, 10x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. 

2009.325.10 
Objektumszám: 213. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, pá 14 cm, 5x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
hullámvonal. 

2009.325.11 
Objektumszám: 213. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
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felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 15 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítetlen. 
 
2009.325.12 
Objektumszám: 213. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 16 cm, 3,5x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott. Díszítetlen. 

2009.325.13 
Objektumszám: 213. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme ferdén 
levágott. Díszítetlen. 

2009.325.14 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 3 sor 
hullámvonal alatt sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.325.15 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.325.16 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.325.17 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.325.18 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.325.19 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6,5x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.325.20 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 

2009.325.21 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.325.22 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 

2009.325.23 
Objektumszám: 213. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.325.24 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.325.25 
Objektumszám: 213. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 10 cm, 12x6, 
11x7, mérhm. 5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.325.26 
Objektumszám: 213. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt. 
Díszítetlen. 
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2009.325.27 
Objektumszám: 213. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.325.28 
Objektumszám: 213. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 4x3,5x3,5 cm, 16x12x5 cm 

2009.325.29 
Objektumszám: 213. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf paticstöredék. 
Méretek: 3x2x2 cm 
  
2009.326.1 
Objektumszám: 215. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,7 cm, 8x6 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.326.2 
Objektumszám: 215. obj. 
bordás nyakú edény pereme 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 11x11 cm, pá 10–

11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bordás nyakú 
edény perem– és oldaltöredékei. Pereme 
lekerekített, nyaka befelé dől, rajta 2 borda fut 
körbe. Díszítése sűrű befésülés, rajta a vállon 
1 sor hullámvonalköteg. 

2009.326.3 
Objektumszám: 215. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x2,5 cm, pá 11–
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 

2009.326.4 
Objektumszám: 215. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.326.5 
Objektumszám: 215. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.326.6 
Objektumszám: 215. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.326.7 
Objektumszám: 215. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.326.8 
Objektumszám: 215. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.326.9 
Objektumszám: 215. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 9x9 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.326.10 
Objektumszám: 215. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
8–9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.326.11 
Objektumszám: 215. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 3 cm, fá.: 
10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.326.12 
Objektumszám: 215. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 3,5x2x4 cm 
  
2009.326.13 
Objektumszám: 215. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
3 darabra tört, mindkét oldalén simára csiszolt 
malomkő. Közepén megközelítőleg rombusz 
alakú lyuk. Felületén koromcsíkok.  
Méretek: 8x10x5 cm, 10x5x9 cm, átmérő: 44 
cm 

2009.327.8 
Objektumszám: 216. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
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2009.330.1 
Objektumszám: 221. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x6 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.334.1 
Objektumszám: 224.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete erősen érdes, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
vagy sűrű befésülés. 

2009.335.1 
Objektumszám: 228. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x6 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítése hullámvonalköteg. 

2009.335.2 
Objektumszám: 228. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5 cm, pá 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 

kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
Díszítése hullámvonalköteg. 
 
2009.335.3 
Objektumszám: 228. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, mérhm. 4,5 cm, fá.: 
9–10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.335.4 
Objektumszám: 228. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, mérhm. 2 cm, fá.: 
7–8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.336.1 
Objektumszám: 229. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.336.2 
Objektumszám: 229. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.337.1 
Objektumszám: 230. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.337.2 
Objektumszám: 230. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.340.1 
Objektumszám: 234. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: 3 barna, 1 szürke és egy 
fehér színű kőtöredék. Alakjuk amorf. Kis 
méretűek. 
Méretek: átl. 5x5x5 cm, legn. 8x5x4, legk. 
5x4x3 cm 

2009.341.1 
Objektumszám: 238. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 10x11 cm, pá 14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Nyaka 

hangsúlyos. Díszítése sűrűn bekarcolt vonalak, 
a vállon rákarcolt hullámvonal. 

2009.341.2 
Objektumszám: 238. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 8,5 cm, fá.: 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.341.3 
Objektumszám: 238. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x5x4 cm, 7x4x4 cm 

2009.342.1 
Objektumszám: 239. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4,5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése rádliminta. 

2009.342.2 
Objektumszám: 239. obj. 
hengeres nyakú edény 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x6 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
hengeres nyakú edény peremének töredéke. (A 
forma szokatlan, unikális, az is előfordulhat, 
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hogy fazékról van szó, amelynek letört a 
pereme.) Díszítése sűrűn bekarcolt vonalakon 
két sor hullámvonal. 
 
2009.342.3 
Objektumszám: 239. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x2,5 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.342.4 
Objektumszám: 239. obj. 
hengeres nyakú edény 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 9x6 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 
hengeres nyakú edény peremének töredékei. 
(A forma szokatlan, unikális, az is 
előfordulhat, hogy fazékról van szó, amelynek 
letört a pereme.) Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalakon egy sor hullámvonal. 

2009.342.5 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.342.6 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 

kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.342.7 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.342.8 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.342.9 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 5x4 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.342.10 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.342.11 
Objektumszám: 239. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.342.12 
Objektumszám: 239. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, mérhm. 11 cm, fá.: 
12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.342.13 
Objektumszám: 239. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 5x5x3 cm, 5x6x3 cm 

2009.346.1 
Objektumszám: 246. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x9 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 
 
2009.346.2 
Objektumszám: 246. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, fá.: 7–7,5 cm, 
mérhm. 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Edény ép 
fenéktöredéke. Korongról leemelt. 

2009.348.1 
Objektumszám: 249. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x5x4, 5x5x4, 5x4x3 cm 

2009.348.2 
Objektumszám: 249. obj. 
vashuzal 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Jó állapotban megmaradt, négyzetes 
átmetszetű pántból összehajlított szabályos 
vaskarika. Méretek: átmérő 4,1–4,4 cm, 
vastagság 0,2–0,5 cm. 

2009.349.1 
Objektumszám: 251. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,3 cm, 11x8 cm 

2009.349.2 
Objektumszám: 251. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
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neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 11x4 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, lekerekített, alsó része hornyolt. 

2009.349.3 
Objektumszám: 251. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5, 5x4, 4,5x3,5, 
3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.349.4 
Objektumszám: 251. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3,5 cm, 5,5x5,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.350.1 
Objektumszám: 252. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.351.1 
Objektumszám: 254. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 

töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 4x2 cm 

2009.351.2 
Objektumszám: 254. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.351.3 
Objektumszám: 254. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (3 fog) 

2009.351.4 
Objektumszám: 254. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
  
2009.351.5 
Objektumszám: 254. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x4 cm 
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2009.351.6 
Objektumszám: 254. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.351.7 
Objektumszám: 254. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x2 cm, fá.: 10–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
talpkorong, feneke egyenletes vastagságú 

2009.351.8 
Objektumszám: 254. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 4x4x5 cm 

2009.352.1 
Objektumszám: 257. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.354.1 
Objektumszám: 259/2. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
peremtöredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,3–1,4 cm, 5x4 cm 
  
2009.354.2 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 

2009.354.3 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x3 cm 

2009.354.4 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 

2009.354.5 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3 cm 

2009.354.6 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 

2009.354.7 
Objektumszám: 259/2. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
  
2009.354.8 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.354.9 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredékei. Oldalfaluk szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványítottak. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 2x3 cm, 4x5 cm 

2009.354.10 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x5 cm 

2009.354.11 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x5 cm 

2009.354.12 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,3 cm, 4x5 cm, 5x5 cm, 
5x3 cm 

2009.354.13 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 4x5 cm 
  
2009.354.14 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x3 cm, 5x3 cm 

2009.354.15 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (töredékes, a vállon, 4 fog) 

2009.354.16 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
beszurkodás (meglehetősen sűrűn, szinte 
rádlinak hat, de annál szabálytalanabb) 

2009.354.17 
Objektumszám: 259/2. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
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felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.354.18 
Objektumszám: 259/2. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
tapasztástöredékek. 
Méretek: 3x4 cm, 4x4 cm 

2009.354.19 
Objektumszám: 259/2. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 6x4 cm 
  
2009.355.86 
Objektumszám: 261. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.357.1 
Objektumszám: 262. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 5x4 cm, pá ? 

2009.357.2 
Objektumszám: 262. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x2 cm, pá ? 

2009.357.3 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2 sor, 4 fog, táv. 0,5 cm) 

2009.357.4 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (sekély, alig 
látszik) 

2009.357.5 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 3x2 cm 
  
2009.357.6 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x1 cm 

2009.357.7 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,7–1,8 cm, 6x4 cm 

2009.357.8 
Objektumszám: 262. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 4 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, 7x7 cm, pá 
40 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú, 
korongolt cserépbogrács perem– és 
oldaltöredékei. Díszítése széles közű 
csigavonal. Pereme vízszintes, ferdén levágott, 
félig T–alakú, szélessége kb. 1,5 cm. A 
töredékek összetartoznak a2009. 357.9. számú 
bogrács töredékeivel. 

2009.357.9 
Objektumszám: 262. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x4 cm, pá 40 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú, 
korongolt cserépbogrács peremtöredéke. 
Pereme vízszintes, ferdén levágott, félig T–
alakú, szélessége kb. 1,5 cm. A töredék 
összetartozik a2009. 357.8. számú bogrács 
töredékeivel. 

2009.357.10 
Objektumszám: 262. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 
(2–3 fog, durván bekarcolt) 

2009.357.11 
Objektumszám: 262. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm, pá 20–21 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése 
körömbenyomkodás 
 
2009.357.12 
Objektumszám: 262. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 

2009.357.13 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 

2009.357.14 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás 

2009.357.15 
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Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, csak egy vonal 
látszik) 

2009.357.16 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 1, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű táv. 0,5 cm) 

2009.357.17 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, táv. 0,5–1,5 cm) 
 
2009.357.18 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés, a töredék valószínűleg a 

2009.357.10. sz. peremhez tartozik. 

2009.357.19 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3–4 fog, táv. 1,5 cm) 

2009.357.20 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.357.21 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.357.22 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
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vonalköteg (4 fog, táv. 1 cm) 

2009.357.23 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.357.24 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 
Koromnyom. 

2009.357.25 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.357.26 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 

hullámvonal (rövid szárű, szinte cikcakk) 

2009.357.27 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás 

2009.357.28 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta 

2009.357.29 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
  
2009.357.30 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés 2, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 4x3 cm 
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2009.357.31 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete lekopott, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x5 cm 

2009.357.32 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 

2009.357.33 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 

2009.357.34 
Objektumszám: 262. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.357.35 
Objektumszám: 262. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm, fá.: 8–9 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 
 
2009.357.36 
Objektumszám: 262. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 5x4 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.357.37 
Objektumszám: 262. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete lekopott, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 2x4 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
talpkorong 

2009.357.38 
Objektumszám: 262. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkés színű 
kőtöredékek, felületükön 
megmunkálásnyomok. 
Méretek: 19x8x7 cm, 7x5x2 cm 

2009.358.1 
Objektumszám: 262.01. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
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világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x6 cm, pá 28–30 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
korongolt bogrács peremtöredéke. Díszítése 
széles közű csigavonal. Pereme vízszintes, 
függőlegesen levágott, félig T–alakú, fülénél 
T–alakúra szélesedik. 

2009.358.2 
Objektumszám: 262.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (? fog) 

2009.358.3 
Objektumszám: 262.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, fá.: 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
egyenletes vastagságú. Koromnyomok. 
 
2009.359.1 
Objektumszám: 262.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.360.1 
Objektumszám: 263. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x3 cm 

2009.360.2 
Objektumszám: 263. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 13x7 cm,6x4 
cm,2x2 cm,2x2 cm,pá 14–15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése 
körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonal. 
Ehhez a fazékhoz tartoznak a2009.360.3. és 4. 
sz. töredékek is. 

2009.360.3 
Objektumszám: 263. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 12x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.360.4 
Objektumszám: 263. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.363.1 



635 

 

Objektumszám: 268. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világos szürkésbarna 
színű, amorf kőtöredékek. 
Méretek: 5x5x2 cm, 6x4x5 cm 
  
2009.364.1 
Objektumszám: 270. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme középesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg (esetleg hullámvonalköteg, szinte 
teljes egészében letört, csak annyit látni, hogy 
volt díszítése) 

2009.364.2 
Objektumszám: 270. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.364.3 
Objektumszám: 270. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, oxidált égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott 

2009.364.4 

Objektumszám: 270. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. A töredék 
másodlagosan felhasznált, egykor kerek 
lehetett (átm. kb. 3 cm), a közepén pedig 
kifúrták. Félbetört. 

2009.364.5 
Objektumszám: 270. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (vállon, 4 fog) 

2009.364.6 
Objektumszám: 270. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog, táv. 2 cm) 
 
2009.364.7 
Objektumszám: 270. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.364.8 
Objektumszám: 270. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.364.9 
Objektumszám: 270. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: fenékrésze teljesen 
letört 

2009.364.10 
Objektumszám: 270. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 1x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: fenékrésze teljesen 
letört 

2009.364.11 
Objektumszám: 270. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Barna színű 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3x1 cm 

2009.364.12 
Objektumszám: 270. obj. 

patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna színű 
paticstöredék. 
Méretek: 2x2x2 cm 
  
2009.364.13 
Objektumszám: 270. obj. 
vashuzal 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen korrodált 
vashuzal téglalap átmetszetű töredékei. 
Méretek: 1.: hossz: 3,1 cm, szélesség 0,2–0,4 
cm, vastagság 0,2–0,4 cm. 2.: hossz: 1,2 cm, 
szélesség 0,3–0,4 cm, vastagság 0,2–0,3 cm. 

2009.365.1 
Objektumszám: 271. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke színű 
kőtöredékek. 
Méretek: 3x2x4 cm, 7x4x1 cm 

2009.366.1 
Objektumszám: 272. obj. 
orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Teljesen ép orsógomb. 
Szürkésbarna színű, bikónikus, díszítetlen, jól 
kiégetett. 
Méretek: átm. 3 cm, magasság: 1,7 cm, 
átfúrás: 1 cm 

2009.366.2 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor ? 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 fog) 

2009.366.3 
Objektumszám: 272. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
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anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x2 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált (külső oldalán hornyolt). 
Koromnyomok. 

2009.366.4 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése vállon 
hullámvonalköteg (? fog) 
 
2009.366.5 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 fog). Koromnyomok. 

2009.366.6 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (?, 1 db bekarcolt vonal látszik) 

2009.366.7 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv?, 1 db bekarcolt 
vonal) 

2009.366.8 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke és sötétbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, táv 1 cm, sekély) 

2009.366.9 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm, 2x2 cm 

2009.366.10 
Objektumszám: 272. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
  
2009.366.11 
Objektumszám: 272. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
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lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 10x4 cm, fá.: 12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél egyenletes vastagságú, korong 
lenyomata látszik, fenékbélyeg (nem 
kivehető). Megj.: az edény fenekén látszik, 
hogy a megmunkálás során homokot szórtak 
alá, hogy könnyebben fel lehessen szedni azt. 
A durva szemcsés homok belenyomódott az 
agyagba. 

2009.366.12 
Objektumszám: 272. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék. 
Méretek: 6x4x2 cm 

2009.367.1 
Objektumszám: 273. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált (alul hornyolt). A 
peremtöredék olyan nagyfokú rokonságot 
mutat a2009.366.3. számú darabbal 
(szomszédos gödör), hogy feltételezhető, hogy 
ugyanazon edény töredékei, vagy legalábbis 
ugyanaz a fazekas készítette mindkettőt.) 

2009.367.2 
Objektumszám: 273. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x1 cm, 1x1 cm, 
2x1 cm 

2009.368.1 
Objektumszám: 274. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x2 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó 

2009.368.2 
Objektumszám: 274. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (5 sor, táv 0,2 cm) 
 
2009.368.3 
Objektumszám: 274. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2 cm 

2009.369.1 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 13x9 cm 

2009.369.2 
Objektumszám: 275. obj. 
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peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, ferdén levágott. Megj.: 
az objektumban vegyesen fordulnak elő késő 
avar kori és Árpád-kori töredékek. 

2009.369.3 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 8x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog) 

2009.369.4 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
belső felülete egyenetlen középbarna, 
törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (vagy girland, nem 
eldönthető, 7 fog) 

2009.369.5 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x8 cm 
  

2009.369.6 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x3 cm 

2009.369.7 
Objektumszám: 275. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog, alig kivehető) 

2009.369.8 
Objektumszám: 275. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kőtöredékek. 
Méretek: 5x5x3 cm, 7x5x3 cm 

2009.369.9 
Objektumszám: 275. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék. 
Méretek: 4x3x2 cm 

2009.370.1 
Objektumszám: 276. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
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2009.370.2 
Objektumszám: 276. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, hornyolt (fedőhorony) 
 
2009.370.3 
Objektumszám: 276. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 3 cm) 

2009.371.1 
Objektumszám: 277. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog) 

2009.371.2 
Objektumszám: 277. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x1 cm 

2009.371.3 

Objektumszám: 277. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (alig látható, talán csigavonal volt) 

2009.372.1 
Objektumszám: 278. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 

2009.372.2 
Objektumszám: 278. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,5 cm, 4x3 cm 
  
2009.373.1 
Objektumszám: 279. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (elmosódott) 

2009.373.2 
Objektumszám: 279. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: késő avar kor ? 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 

2009.374.1 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm, 3x2 cm, 
4x4 cm 

2009.374.2 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 
(2–3 fog, egyenetlenül bekarcolt). Megj.: a 
280.01. objektumban kemenceplatni alól 
kerültek elő az edénytöredékek, melyek 23 
leltári számot kaptak, a valóságban azonban 
valószínűleg 2 fazék töredékeiről van szó: egy 
rosszabb minőségű, sűrű befésüléssel díszített 
fazék, illetve egy jó minőségű csigavonalas 
fazék. Kronológiai eltéréssel itt sem 
számolhatunk. 

2009.374.3 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 
(2–3 fog, egyenetlenül bekarcolt).  

2009.374.4 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 
(2–3 fog, egyenetlenül bekarcolt).  
 
2009.374.5 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x5 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése hullámvonal.  

2009.374.6 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x5 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése hullámvonal.  

2009.374.7 
Objektumszám: 280.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 1x2 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony).  

2009.374.8 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 9x4 cm 

2009.374.9 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 1,5–2 cm, 
vékonyan bekarcolt).  
 
2009.374.10 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles és keskeny közű, táv. 1 cm, 
vékonyan bekarcolt).  

2009.374.11 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés.  

2009.374.12 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés.  

2009.374.13 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 1,5 cm).  

2009.374.14 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal alatt csigavonal (széles közű, táv. 
1,5 cm).  
 
2009.374.15 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés.  

2009.374.16 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 1,5 cm).  

2009.374.17 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés.  

2009.374.18 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése vállon 
hullámvonal.  

2009.374.19 

Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.374.20 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 4x5 cm 
 
2009.374.21 
Objektumszám: 280.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.374.22 
Objektumszám: 280.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 8x5 cm, 8x4 cm, 
9x6 cm, fá.: 12 cm 

2009.374.23 
Objektumszám: 280.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 



644 

 

felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 9x5 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt.  

2009.375.1 
Objektumszám: 282. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 2 cm) 

2009.375.2 
Objektumszám: 282. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. ?) 

2009.375.3 
Objektumszám: 282. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
  
2009.375.4 
Objektumszám: 282. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 

2009.375.5 
Objektumszám: 282. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
tapasztástöredékek. 
Méretek: 6x4x1 cm, 4x3x1 cm 

2009.376.1 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 7x4 cm 

2009.376.2 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,6–1,7 cm, 5x4 cm 

2009.376.3 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x2 cm 

2009.376.4 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (4–5 fog, csak részben látható) 
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2009.376.5 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2 köteg, táv. 2 cm, fog?) 

2009.376.6 
Objektumszám: 283. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x3 cm 

2009.376.7 
Objektumszám: 283. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
fenéktöredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x4 cm, fá.: 7–8 
cm 

2009.376.8 
Objektumszám: 283. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses 
Technikai jellemzők: Szürke színű, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 4x2x3 cm 

2009.377.1 
Objektumszám: 284. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 4x5 cm, 6x3 cm 

2009.377.2 
Objektumszám: 284. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (talán girland, a töredék 
mérete miatt nem állapítható meg, 2–3 fog) 
 
2009.377.3 
Objektumszám: 284. obj. platni alatt 
salak (?) 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Amorf, apró salakdarab. 
Méretek: 3x2x1 cm 

2009.377.4 
Objektumszám: 284. obj. platni alatt 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 2x2 cm 

2009.377.5 
Objektumszám: 284. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesszürke színű 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x7x3 cm, 6x4x2 cm 

2009.377.6 
Objektumszám: 284. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Törtfehér színű 
kőtöredék. 
Méretek: 6x5x3 cm 

2009.377.7 
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Objektumszám: 284. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 7 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Sötétszürke színű 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x4x5 cm, 4x4x1 cm 

2009.378.1 
Objektumszám: 285. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Pelyvás, agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, porózus, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna és sötétszürke, 
törésfelülete réteges 
Méretek: falv. 1,0–3,1 cm, 13x9 cm, 7x5x3 
cm, pá 31–33 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang perem, 
oldal és fültöredékei. Pereme lekerekített. 
 
2009.378.2 
Objektumszám: 285. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Gyorskorongolt, szürke, 
homokos anyagú, redukált égetésű 
edénydarab. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá ? 

2009.378.3 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor ? 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete lekopott, porózus, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 

2009.378.4 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 

középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 

2009.378.5 
Objektumszám: 285. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x5 cm, pá 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (5 
fog, táv. 0,5 cm) 

2009.378.6 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 15x13 cm, 6x4 cm, 
10x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg–hullámvonalköteg–egyenes 
vonalköteg (5–6 fog, táv. 2–3 cm, a 
legnagyobb töredéken 4 sor) 

2009.378.7 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (töredéke látszik) 
 
2009.378.8 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
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Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (töredéke látszik) 

2009.378.9 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (töredéke látszik, 6 fog) 

2009.378.10 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2x4 cm 

2009.378.11 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 

2009.378.12 
Objektumszám: 285. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x1 cm, 4x2 cm 

2009.378.13 
Objektumszám: 285. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 6x4 cm, fá.: 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 
 
2009.378.14 
Objektumszám: 285. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 5x5 cm, fá.: 6–7 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.378.15 
Objektumszám: 285. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 6x5 cm, fá.: 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.378.16 
Objektumszám: 285. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
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és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 4x4 cm, fá.: 6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.378.17 
Objektumszám: 285. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 4x5 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.378.18 
Objektumszám: 285. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világosbarna 
tapasztástöredékek. 
Méretek: 5x3x2, 5x3x1, 4x5x1 cm 

2009.378.19 
Objektumszám: 285. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
paticstöredék. 
Méretek: 6x5x4 cm 
  
2009.378.20 
Objektumszám: 285. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, enyhén 
megégett kőtöredék. 
Méretek: 11x9x3 cm 

2009.378.21 
Objektumszám: 285. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 

kőtöredékek. A legnagyobbik felületén 
megmunkálásnyomok. 
Méretek: 15x12x3 cm, 5x6x5 cm 

2009.378.22 
Objektumszám: 285. obj. 
kő 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Sötétszürke 
kőtöredékek. 
Méretek: 11x5x5 cm 

2009.379.1 
Objektumszám: 285.5. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna kőtöredék. 
Méretek: 11x5x6 cm 

2009.379.2 
Objektumszám: 285.5. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kőtöredékek. 
Méretek: 14x5x3 cm 

2009.379.3 
Objektumszám: 285.5. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Sötétszürke 
kőtöredékek. 
Méretek: 8x7x3 cm 
  
2009.379.4 
Objektumszám: 285.5. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kőtöredékek. 
Méretek: 9x4x5 cm 

2009.379.5 
Objektumszám: 285.5. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesszürke 
kőtöredék. 
Méretek: 3x4x5 cm 

2009.380.1 
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Objektumszám: 286. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna és sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 8x5 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, nyaka hangsúlyos, 
díszítése hullámvonal alatt bekarcolt vonal (a 
hullámvonal rövid szárú, egyenetlen, szinte 
cikcakkba hajló, táv. 1,5 cm)  

2009.380.2 
Objektumszám: 286. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 8x4 cm, pá 24–25 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. Díszítése 
egyenes vonal vagy vonalköteg (a vállon egy 
vízszintes vonal töredéke látszik, de alig 
kivehető) 

2009.380.3 
Objektumszám: 286. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x3 cm, pá 23–24 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, ferdén levágott. Díszítése a 
vállon hullámvonalköteg (4 fog) 

2009.380.4 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű, sekélyen bekarcolt) 
 
2009.380.5 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal 

2009.380.6 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm, 2x2 cm 

2009.380.7 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (6 fog) 

2009.380.8 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 és 5 fog, táv. 2 cm) 

2009.380.9 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor) 

2009.380.10 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, lekopott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (legnagyobbrészt lekopott, kivehetetlen) 
 
2009.380.11 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.380.12 
Objektumszám: 286. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 

neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Koromnyomok. 
Díszítése csigavonal. (Nem biztos, nagyon 
sekély bekarcolt vonal, alig kivehető.) 

2009.380.13 
Objektumszám: 286. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,5 cm, fá.: 10–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.380.14 
Objektumszám: 286. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna 
paticstöredékek. 
Méretek: 3x4x1 cm, 3x4x1 cm 

2009.380.15 
Objektumszám: 286. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vöröses, oxidált 
vassalaktöredék. 
Méretek: 6x4x2 cm 

2009.381.1 
Objektumszám: 286. obj. platni alatt 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
vízszintesen kihajló, lekerekített, síkozott, 
belső oldalán kb. 1 cm széles bemélyedés, ez 
utóbbi talán valamiféle horony (fedőhorony ?). 
Nyaka hangsúlyos. Díszítése a vállon durva 



651 

 

körömbenyomkodás (táv. 2 cm). A töredék 
alig vállasodik.  
 
2009.383.1 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 3x2 cm, falv.0,9–1,5 cm 

2009.383.2 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Szürke, korongolt, 
homokos anyagú edénytöredék. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,6–0,7 cm 

2009.383.3 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (töredékes, egyetlen sorból 3 fog 
látszik) 

2009.383.4 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (9 fog látszik) 

2009.383.5 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor (?) 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 

anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelülete kétszínű 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés 

2009.383.6 
Objektumszám: 288. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.383.7 
Objektumszám: 288. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 2x3 cm, fá.: ? 

2009.384.1 
Objektumszám: 288.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 3x2 cm, 4x3 cm, falv. 0,9–1 cm 

2009.384.2 
Objektumszám: 288.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 2x2 cm, falv. 0,3–0,5 cm 

2009.384.3 
Objektumszám: 288.01. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.384.4 
Objektumszám: 288.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 2x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.384.5 
Objektumszám: 288.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
letört, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–? cm, 3x2 cm, fá.: 12–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 
 
2009.385.1 
Objektumszám: 289. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.385.2 
Objektumszám: 289. obj. 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A 289. sz. árok 
betöltésének anyagáról nem tudom eldönteni, 
hogy késő avar kor vagy Árpád-kor. 
(Megérzés: inkább Árpád-kor.) 

2009.385.3 
Objektumszám: 289. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 4x3 cm 

2009.385.4 
Objektumszám: 289. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.385.5 
Objektumszám: 289. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, elkenődött, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x3 cm 

2009.385.6 
Objektumszám: 289. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
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Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 
 
2009.385.7 
Objektumszám: 289. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 4x3 cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.385.8 
Objektumszám: 289. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Szürke színű kőtöredék. 
Méretek: 5x4x1 cm 

2009.386.1 
Objektumszám: 290. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése 
hullámvonalköteg (7 fog). Koromnyomok. 
(Megjegyzés: a házban kevés kerámia volt, 6 
db, ebből 2–3 darab biztosan késő avar kori, a 
maradék Árpád-kor. Az objektum keltezése ez 
alapján inkább Árpád-kor.) 

2009.386.2 
Objektumszám: 290. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 

felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.386.3 
Objektumszám: 290. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt bekarcolt vonal. (Talán 
csigavonal lehetett?) 

2009.386.4 
Objektumszám: 290. obj. 
bográcstöredék ? 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesszürke, rózsaszín árnyalatú, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Anyaga alapján 
valószínűleg cserépbográcshoz tartozó 
töredék. Díszítése széles közű csigavonal. 
(Csak egy bekarcolt vonal töredéke látszik.) 
 
2009.386.5 
Objektumszám: 290. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 

2009.386.6 
Objektumszám: 290. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm, fá.: 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.387.1 
Objektumszám: 291. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor (Gáva) 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, illetve 
sötétszürke, kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 3x2 cm, falv. 0,9–1 cm 

2009.387.2 
Objektumszám: 291. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.387.3 
Objektumszám: 291. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 1x2 cm, falv. 0,8–0,9 cm 

2009.388.1 
Objektumszám: 291.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony). 
 

2009.388.2 
Objektumszám: 291.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, hornyolt (fedőhorony). 

2009.388.3 
Objektumszám: 291.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm, pá 18–20 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, hornyolt (fedőhorony). 

2009.388.4 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal vagy hullámvonalköteg (nem 
látható rendesen). 

2009.388.5 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x1 cm 
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2009.388.6 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (csak töredéke látható). 

2009.388.7 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm 
  
2009.388.8 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.9 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.388.10 

Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.388.11 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.12 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.13 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
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2009.388.14 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.388.15 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 1,5 cm) A 
töredék anyaga alapján talán bogrács töredéke. 

2009.388.16 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.17 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 

csigavonal (keskeny közű, táv. 1 cm) 

2009.388.18 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.388.19 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.388.20 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.388.21 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x2 cm 
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Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.388.22 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 

2009.388.23 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, táv. 2 cm, sekély). A 
töredék anyaga alapján esetleg bográcshoz 
tartozhatott. 

2009.388.24 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés 2, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, táv ?, sekély). A 
töredék anyaga alapján esetleg bográcshoz 
tartozhatott. 

2009.388.25 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.388.26 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (4–5 fog) 

2009.388.27 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés. 

2009.388.28 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg. 

2009.388.29 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
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felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.30 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.388.31 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés 2, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (1 vonal látszik belőle). A töredék 
anyaga alapján talán bográcshoz tartozik. 
 
2009.388.32 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.388.33 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.388.34 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.388.35 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.388.36 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés. 

2009.388.37 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.388.38 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.388.39 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (?) 

2009.388.40 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.388.41 
Objektumszám: 291.01. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3x2 cm, 3x2 cm 

2009.388.42 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm 

2009.388.43 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
  
2009.388.44 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.388.45 
Objektumszám: 291.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.388.46 
Objektumszám: 291.01. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,9 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.389.1 
Objektumszám: 291.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 2x2 cm, falv. 0,8–0,9 cm 

2009.389.2 
Objektumszám: 291.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.389.3 
Objektumszám: 291.02. obj. 
paticstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticsdarabok. 
Méretek: 5x7x6 cm 
  
2009.390.1 
Objektumszám: 291.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 

díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x2 cm, 1x1 cm, 
0,5x1 cm 

2009.391.1 
Objektumszám: 292. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.392.1 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 3x4 cm 

2009.392.2 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 2x3,5 cm 

2009.392.3 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 1,5x2,5 cm 

2009.392.4 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x3,5 cm 
  
2009.392.5 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.392.6 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.392.7 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.392.8 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.392.9 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.392.10 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén 
agyagszemcsés, kavicsos és homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.392.11 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
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2009.392.12 
Objektumszám: 293. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.392.13 
Objektumszám: 293. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.392.14 
Objektumszám: 293. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 7x7x2,5 cm 

2009.393.1 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 18 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x5 cm, 17x12 cm, 
pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
erősen kihajló, elvékonyodó, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (vállon a hvk, alatta csak 
befésülés, ami néha evk–be megy át, durva, 
egyenetlen, összességében a szokásos...) 

2009.393.2 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (durva, egyenetlen) 
 
2009.393.3 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 13x14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt bekarcolt vonal 

2009.393.4 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3, 4x3, 5x4, 6x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés 

2009.393.5 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 16 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 19x12, 10x10 cm, 
fá.: 11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 2 
különböző edény töredékei. díszítése egyenes 
vonalköteg (3 db, táv kb 1 cm, 6 fog, elég 
széles: kb 1,7 cm), korongról leemelt, korong 
lenyomata látszik, fenekénél elvékonyodó) 

2009.393.6 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 11x7 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (sekély, egyenetlen), korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.393.7 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
fenék és oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 4x7 cm, fá.: 11–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.393.8 
Objektumszám: 293/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

 
2009.394.1 
Objektumszám: 293.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,2 cm, 3x2 cm 

2009.394.2 
Objektumszám: 293.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 

2009.394.3 
Objektumszám: 293.02. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x4 cm, pá 19–20 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 

2009.394.4 
Objektumszám: 293.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, sekély) 
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2009.394.5 
Objektumszám: 293.02. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró 
paticsdarab. 
Méretek: 3x3x4 cm 

2009.395.1 
Objektumszám: 293.04. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, apró, 
amorf paticsdarab. 
Méretek: 3x5 cm 
  
2009.396.1 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,3–1,4 cm, 5x4 cm, 2x2 cm 

2009.396.2 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 3x3 cm 

2009.396.3 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x3 cm 

2009.396.4 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,3 cm, 5x4 cm 

2009.396.5 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x4 cm 

2009.396.6 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3x4 cm 
  
2009.396.7 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,3–1,4 cm, 3x3 cm 

2009.396.8 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x3 cm 

2009.396.9 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x3 cm 

2009.396.10 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,4–1,5 cm, 2x3 cm 
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2009.396.11 
Objektumszám: 294. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 4,3–4,4 cm, 6x4 cm, fá.: 10–12 
cm 

2009.396.12 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal 
 
2009.396.13 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg (nem 
dönthető el) 

2009.396.14 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 

2009.396.15 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x2 cm 

2009.396.16 
Objektumszám: 294. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 

2009.396.17 
Objektumszám: 294. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, helyenként lekopott, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x6 cm, fá.: 9–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik, fenekénél 
elvékonyodó 

2009.396.18 
Objektumszám: 294. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x1 cm, fá.: 9–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 
 
2009.396.19 
Objektumszám: 294. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vasalaktöredék. 
Méretek: 11x8 cm 

2009.396.20 
Objektumszám: 294. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 5x5 cm, 4x4 cm 

2009.397.1 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x3 cm 

2009.397.2 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 2x3 cm 

2009.397.3 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 2x3 cm 

2009.397.4 
Objektumszám: 296. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, pá 17–18 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 

kihajló, függőlegesen levágott, hornyolt 
(fedőhorony) 
 
2009.397.5 
Objektumszám: 296. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x3 cm, pá 13–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.397.6 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.397.7 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (sekély, nem 
eldönthető) 

2009.397.8 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
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felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (3 sor, táv. 0,5 cm, 6 fog, 
rövid szárú) 

2009.397.9 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelülete 
kétszínű 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x5 cm 

2009.397.10 
Objektumszám: 296. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x5 cm 
  
2009.397.11 
Objektumszám: 296. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. száz 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 3x5 cm, fá.: 10–11 
cm 

2009.397.12 
Objektumszám: 296. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor vagy 10–11. sz. 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalakdarab. 
Méretek: 7x7 cm 

2009.398.1 
Objektumszám: 297. obj. 

perem és oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 5x5 cm, pá? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme 
függőleges, lekerekített, alatta kb. 2 cm–rel 
enyhén kidudorodó fül 

2009.398.2 
Objektumszám: 297. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 

2009.399.1 
Objektumszám: 298. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x2 cm 

2009.399.2 
Objektumszám: 298. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, ferdén levágott 
 
2009.399.3 
Objektumszám: 298. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm 

2009.399.4 
Objektumszám: 298. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
lekopott, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen vörösessárga, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.399.5 
Objektumszám: 298. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 3x4 cm, fá.: 10–11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.400.1 
Objektumszám: 299. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 3x4 cm, fá.: 10–12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.402.1 
Objektumszám: 301. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 

külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 11x8 cm, pá 23 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű). Pereme vízszintesen 
levágott, T–alakú (szélessége 2,2 cm), fülénél 
kiszélesedik (max. 3,5 cm). Füle 2 lyukú (táv. 
4 cm), a két lyuk között befelé keskenyedő. 
Oldalfala enyhén kifelé tart. Fülénél erős 
koromnyomok. 

2009.402.2 
Objektumszám: 301. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 6x8 cm, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 
 
2009.403.1 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x4 cm 

2009.403.2 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 3x4 cm, 3x4 cm 

2009.403.3 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 3x4 cm, 2x2 cm 
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2009.403.4 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,3 cm, 1x2 cm 

2009.403.5 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 1x2 cm 

2009.403.6 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 12x7 cm, pá 23 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű, sekély). Hozzá 
tartozik még a2009.403.38. sz. töredék, 
a2009.403.52. és a2009.403.56. számú 
töredékek (8 db). Pereme T–alakú, 1,5 cm 
széles, füle eltört, fele van meg, fülénél 
kiszélesedik, a 2 lyuk között pedig újra 
elkeskenyedik. Oldalfala enyhén megtörik. 
 
2009.403.7 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 11x9 cm, pá 25 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű, sekély). Hozzá 
tartozik még a2009.403.39. sz. töredék, 

a2009.403.33. sz. töredék és a2009.403.57. 
számú töredékek (8db). Pereme T–alakú, 1,8 
cm széles, füle nincs meg, oldalafala 
közvetlenül a perem alatt egy helyen átfúrt. 
Oldalfala valószínűleg enyhén megtörik. 

2009.403.8 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete átlagos, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen vöröses 
rózsaszín, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 11x9 cm, pá 26 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű, egyenetlen, sekély). 
Pereme T–alakú, 1,6 cm széles, füle nincs 
meg. 

2009.403.9 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, helyenként 
rózsaszín árnyalatú, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 11x9 cm, 10x9 cm, 
2x3 cm, pá 23 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű, sekély). Hozzá 
tartoznak még a következő töredékek:2009. 
403. 12, 26, 27, 28, 30, 31, 32. Pereme T–
alakú, 1,5–1,9 cm széles, füle nincs meg, 
oldalfala enyhén megtörik. 

2009.403.10 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x9 cm, pá ? 
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Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács perem és oldaltöredéke. Díszítése 
csigavonal (széles közű, sekély). Pereme T–
alakú, erősen töredékes, 1,6 cm széles, fülének 
nagy része letört, az átlyukasztás helye látszik. 
Oldalfala közvetlenül a perem alatt 2 helyen 
átfúrt. A töredék esetleg a2009.403.7. számú 
bográcshoz tartozik! 

2009.403.11 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács peremtöredéke. Pereme T–alakú, 
erősen töredékes, 2,3 cm széles, füle letört. 
Hozzá tartozik a2009.403.34. és 41. sz. 
töredék. 

2009.403.12 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2 cm, pá 23 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács peremtöredéke. Pereme T–alakú, 
erősen töredékes, 1,5 cm széles, füle letört. 
A2009.403.9. sz. bográcshoz tartozik. 
 
2009.403.13 
Objektumszám: 302. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm, 11x11 cm, 
pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 

hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. (2 
hvk alatt 2 evk, táv. kb. egyenletes: 1,5–2,5 
cm. Legfelső hvk: 1 fogx2 egymáson, alatta: 4 
fog) Nyaka hangsúlyos, alatta kivállasodik. 

2009.403.14 
Objektumszám: 302. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6 cm, 8x6 cm, pá 
11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése körömbenyomkodás 
alatt csigavonal. Felső harmadában 
kivállasodik. 

2009.403.15 
Objektumszám: 302. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm, 10x5 cm, 
pá 11–12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése hullámvonal alatt 
csigavonal (széles közű, hv a vállon, egy 
sorban). Felső harmadában kivállasodik. 

2009.403.16 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x3 cm, pá 19 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
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hullámvonalköteg (a vállon, egy sor, ? fog). 

2009.403.17 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált. A 
peremkiképzés viszonylag jellegzetes és 
tökéletesen megegyezik a2009.220.3=7. 
cserépdarabokkal, így ezeket akár egy fazekas 
munkájának is tarthatjuk, mely esetben a két 
objektum azonos időben töltődött be. 

2009.403.18 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm, pá 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, hornyolt (fedőhorony). 
 
2009.403.19 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x3 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, hornyolt (fedőhorony) 

2009.403.20 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm, pá 12–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.403.21 
Objektumszám: 302. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme letört, 
díszítése hullámvonalköteg (a vállon, sérült, 
kevéssé látható) 

2009.403.22 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 6x4 cm 

2009.403.23 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt csigavonal (széles közű). A 
töredék a2009.403.15. számú edényhez 
tartozik. 

2009.403.24 
Objektumszám: 302. obj. 
fenék és oldaltöredék 
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Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 9x11 cm, fá.: 9–10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg és sűrű befésülés (egészen a 
fenekéig díszített, 4 fog). Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik. 
 
2009.403.25 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, egyenletes, 2 cm) 

2009.403.26 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, helyenként rózsaszín árnyalatú, 
belső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése széles 
közű csigavonal (6 cm), a töredék 
a2009.403.9. sz. bográcshoz tartozik. 

2009.403.27 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 

középbarna, helyenként rózsaszín árnyalatú, 
belső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése széles 
közű csigavonal, a töredék a2009.403.9. sz. 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.28 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, helyenként rózsaszín árnyalatú, 
belső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése széles 
közű csigavonal, a töredék a2009.403.9. sz. 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.29 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, 3 fog, elmosódó, sekély) 

2009.403.30 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, helyenként rózsaszín árnyalatú, 
belső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése széles 
közű csigavonal, a töredék a2009.403.9. sz. 
bográcshoz tartozik. 
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2009.403.31 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, helyenként rózsaszín árnyalatú, 
belső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése széles 
közű csigavonal, a töredék a2009.403.9. sz. 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.32 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, helyenként 
rózsaszín árnyalatú, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése 
csigavonal (széles közű), a töredék 
a2009.403.9. sz. bográcshoz tartozik. 

2009.403.33 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke, díszítése csigavonal 
(széles közű). A töredék a2009.403.7. számú 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.34 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldalfalának töredéke, díszítése 
csigavonal (keskeny közű), a töredék 
a2009.403.11. sz. bográcshoz tartozik. 

2009.403.35 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (sekély, alig látható) 

2009.403.36 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
  
2009.403.37 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.403.38 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
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anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke, díszítése csigavonal 
(széles közű, 3,5 cm). A töredék a2009.403.6. 
számú bográcshoz tartozik. 

2009.403.39 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, helyenként 
rózsaszín árnyalatú, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke, díszítése csigavonal 
(széles közű). A töredék a2009.403.7. számú 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.40 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (töredékes, nem kivehető) 

2009.403.41 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke, díszítése csigavonal 
(keskeny közű). A töredék a2009.403.11. sz. 
darabhoz tartozik. 

2009.403.42 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (1 db, töredékes) 
 
2009.403.43 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.403.44 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.403.45 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. A töredék a2009.403.44. darabhoz 
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tartozik. 

2009.403.46 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg (nem 
eldönthető). 

2009.403.47 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés 

2009.403.48 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.403.49 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés 

2009.403.50 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. A töredék a2009.403.49. darabhoz 
tartozik. 

2009.403.51 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.403.52 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredéke, díszítése csigavonal 
(széles közű). A töredék a2009.403.6. sz. 
bográcshoz tartozik. 

2009.403.53 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 1x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.403.54 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg (nem 
dönthető el) 
 
2009.403.55 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg (töredékes) 

2009.403.56 
Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 1x2 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredékei. A2009.403.6. 
töredékekhez soroltam őket, de valószínűleg 
több különböző bográcshoz vagy fazékhoz 
tartozhatnak. 

2009.403.57 

Objektumszám: 302. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x2 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács oldaltöredékei. A2009.403.7. 
töredékhez soroltam őket, de nem biztos, hogy 
mindegyik ehhez a bográcshoz is tartozhatott. 

2009.403.58 
Objektumszám: 302. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 

2009.403.59 
Objektumszám: 302. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,7 cm, 4x2 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik. 

2009.403.60 
Objektumszám: 302. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,7 cm, 3x2 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
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látszik. A töredék a2009.403.59. sz. darabhoz 
tartozik. 
 
2009.403.61 
Objektumszám: 302. obj. 
tapasztás 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, lesimított 
oldalú tapasztásdarabok, növényi 
lenyomatokkal. 
Méretek: 2x2x3, 3x2x3 cm 

2009.403.62 
Objektumszám: 302. obj. 
fenőkő? 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Sima oldalú, szürke 
színű kőtöredék. 
Méretek: 2x2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: 
Megmunkálásnyomok, sima felület. 

2009.403.63 
Objektumszám: 302. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 4x7x5 cm, 5x6x5 cm 

2009.403.64 
Objektumszám: 302. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.404.1 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 

2009.404.2 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés (nem dönthető el egyértelműen) 
 
2009.404.3 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, 1 db) 

2009.404.4 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (széles közű, 1 db), talán ezek a 
töredékek is a2009.404.3. sz. töredékhez 
tartoznak, és ez a három összesen meg 
valamelyik bográcshoz a 302. sz. házban. 

2009.404.5 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű). Ehhez a 
töredékhez tartozik a2009.404.8. sz. darab is, 
és ezek ketten pedig a házban 
talált2009.403.11. számú bográcshoz 
tartoznak. 

2009.404.6 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg (2 db, táv. 1 cm, 5 fog) 

2009.404.7 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem dönthető 
el) 

2009.404.8 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű). Ehhez a 
töredékhez tartozik a2009.404.5. sz. darab is, 
és ezek ketten pedig a házban 
talált2009.403.11. számú bográcshoz 
tartoznak. 
 
2009.404.9 

Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete lekopott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.404.10 
Objektumszám: 302.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal (keskeny közű, sekély, alig látható) 

2009.405.1 
Objektumszám: 303. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.406.1 
Objektumszám: 306. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x5 cm 

2009.406.2 
Objektumszám: 306. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
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neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.406.3 
Objektumszám: 306. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
  
2009.406.4 
Objektumszám: 306. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 8x4 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, fenékbélyeg (nem 
egyértelmű, talán valamiféle napkorongban 
kereszt?), talpkorong 

2009.406.5 
Objektumszám: 306. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkés színű folyami 
kavics. 
Méretek: 3x4x5 cm 

2009.407.127 
Objektumszám: 308. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.408.1 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.408.2 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,2–1,3 cm, 4x4 cm 

2009.408.3 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 3x3 cm 
  
2009.408.4 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 3x2 cm 

2009.408.5 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 2,1–2,2 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: esetleg 
sütőharang? túl kicsi ahhoz, hogy meg 
lehessen mondani 

2009.408.6 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x3 cm 

2009.408.7 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (kb 1 cm–es szakaszon, semmit nem 
lehet róla megállapítani) 

2009.408.8 
Objektumszám: 309. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.408.9 
Objektumszám: 309. obj. 
csontdarab 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Nagyon rossz állapotban 
megmaradt, talán astragallos töredéke. 
Méretek: 2x3 cm 
  
2009.409.1 
Objektumszám: 311. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 

középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem lászik) 
(3 fog) 

2009.409.2 
Objektumszám: 311. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó 

2009.409.3 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.409.4 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.409.5 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.409.6 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 
 
2009.409.7 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.409.8 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.409.9 
Objektumszám: 311. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog) 

2009.409.10 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 

2009.409.11 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 

2009.409.12 
Objektumszám: 311. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
  
2009.409.13 
Objektumszám: 311. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 7x5 cm, fá.: kb 15 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
talpkorong (?), fenekénél elvékonyodó 

2009.409.14 
Objektumszám: 311. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 4x5 cm, fá.: 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.409.15 
Objektumszám: 311. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4x5 cm, fá.: 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
talpkorong, fenekénél elvékonyodó 

2009.409.16 
Objektumszám: 311. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 4x3 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.409.17 
Objektumszám: 311. obj. 

patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredékek. 
Méretek: 3x3 cm, 2x3 cm 

2009.409.18 
Objektumszám: 311. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 9x4x6 cm 
  
2009.410.1 
Objektumszám: 311.01. obj. 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 35 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 12–13 cm, fá.: 8 
cm, magasság: 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: arányaiban magas, 
legnagyobb szélessége a vállnál, pereme 
közepesen kihajló, ferdén levágott, korongról 
leemelt, talpkorong, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, ez alatt egyenes 
vonalkötegek, az edény felső 2/3–a díszített (3 
vagy 4 fog) 

2009.410.2 
Objektumszám: 311.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog) 

2009.410.3 
Objektumszám: 311.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 25 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
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homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, átlagosan 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.411.1 
Objektumszám: 311.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.411.2 
Objektumszám: 311.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog) 

2009.411.3 
Objektumszám: 311.02. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 3x4x4 cm 
  
2009.412.1 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 6x5 cm, 0,7–0,8 cm 

2009.412.2 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 6x7 cm, 0,8–0,9 cm 

2009.412.3 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,8–0,9 cm 

2009.412.4 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor ? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 2x3 cm, falv. 0,8–1,0 cm 

2009.412.5 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor? 
Technikai jellemzők: Korongolt, homokos 
anyagú, szürke edény oldaltöredéke. 
Méretek: 3x3 cm, falv. 0,5–0,7 cm 

2009.412.6 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (töredékes) 
 
2009.412.7 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog, táv. 2,5 cm) 

2009.412.8 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (5 fog) 

2009.412.9 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4–5 fog? töredékes) 

2009.412.10 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonal (1 db, töredékes) 

2009.412.11 
Objektumszám: 313. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.412.12 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése bekarcolt 
vonal (1 db, töredék) 
 
2009.412.13 
Objektumszám: 313. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 

2009.412.14 
Objektumszám: 313. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 6x6 cm, fá.: 11 cm 

2009.412.15 
Objektumszám: 313. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalak töredéke. 
Méretek: 3x3x3 cm 

2009.415.23 
Objektumszám: 316. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.418.1 
Objektumszám: 320. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá. 13 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó, díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.418.2 
Objektumszám: 320. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá. ? cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: perem hajlása nem 
állapítható meg, jól profilált 
 
2009.418.3 
Objektumszám: 320. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.418.4 
Objektumszám: 320. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm, 2x3 cm, 
4x3 cm 

2009.419.1 
Objektumszám: 322. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés 

2009.419.2 
Objektumszám: 322. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 

2009.419.3 
Objektumszám: 322. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 4x5x5 cm 

2009.420.1 
Objektumszám: 323. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
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paticstöredék. 
Méretek: 5x4x5 cm 
  
2009.420.2 
Objektumszám: 323. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 5x6x4 cm 

2009.420.3 
Objektumszám: 323. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 7x9x8 cm 

2009.420.4 
Objektumszám: 323. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: 10x7 cm, 13x6 cm 

2009.420.5 
Objektumszám: 323. obj. 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 10x7 cm, 12x6 cm, 
3x2 cm, pá 19, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg (vállon hvk, 3 fog, alatta evk, ? 
fog). Korongról leemelt, korong lenyomata 
látszik 

2009.420.6 
Objektumszám: 323. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 

és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, 4x4 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés vagy egyenes vonalköteg 

2009.420.7 
Objektumszám: 323. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű, kb. 1–1,5 cm) 
 
2009.420.8 
Objektumszám: 323. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x3 cm 

2009.420.9 
Objektumszám: 323. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2 cm 

2009.421.1 
Objektumszám: 323/01. obj. (platni alatt) 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
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szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x4 cm, 8x4 cm, 
pá. 14–15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg 2 
különböző edény töredékei. Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 

2009.421.2 
Objektumszám: 323/01. obj. (platni alatt) 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 2x2 cm, 6x5 cm, 
pá. ? 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése csigavonal 
(keskeny közű) 

2009.421.3 
Objektumszám: 323/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 

2009.421.4 
Objektumszám: 323/01. obj. (platni alatt) 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg 
 
2009.423.1 
Objektumszám: 325. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8x6 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg 

2009.423.2 
Objektumszám: 325. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, letört, díszítése körömbenyomkodás 
alatt csigavonal 

2009.423.3 
Objektumszám: 325. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század (?) 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált 

2009.423.4 
Objektumszám: 325. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog) 
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2009.423.5 
Objektumszám: 325. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenletes 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 

2009.423.6 
Objektumszám: 325. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (3 fog) 
 
2009.423.7 
Objektumszám: 325. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x4 cm 

2009.423.8 
Objektumszám: 325. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (széles közű) 

2009.423.9 
Objektumszám: 325. obj 
fenéktöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
korong lenyomata látszik 

2009.423.10 
Objektumszám: 325. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Nagyjából fél malomkő, 
színe szürkésbarna, közepén furat látható. 
Méretek: 23x36x4 cm (átm.: kb. 36 cm) 

2009.424.1 
Objektumszám: 325.1 obj (platni alatt) 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 37 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, átl. 5x5 cm, pá 19 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg, egyenes vonalköteg (vállon 
1xhvk, sűrű befésülésen, alatta evk–ek, 3–4 
fog) 

2009.425.1 
Objektumszám: 325–326. obj 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke és középbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 10x5 cm, 5x4 cm, 
2x4 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, jól profilált (bordázott), hornyolt (az 
alja) 
 
2009.425.2 
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Objektumszám: 325–326. obj 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 64 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, pá 21cm, 
összmagasság 28 cm, fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal (keskeny 
közű, halvány, alig látható, az edény felső 
harmadában) Az edény arányaiban magas. 
Felső harmadában erőteljesen kivállasodik, 
alja keskeny. Korongról leemelt, a fenék nagy 
része hiányzik.  

2009.425.3 
Objektumszám: 325–326. obj 
vashuzal 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Szögletes átmetszetű vashuzal, egyik végén 
enyhén meghajlítva. Méretek: hossz. 6,1 cm, 
szélesség 0,2–0,7 cm, vastagság 0,2–0,3 cm. 

2009.426.1 
Objektumszám: 326. obj 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke és vörösesbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, pá 20 cm, 8x6 cm, 
5x4 cm, 4x3 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (1x hvk a vállon, alatta a 
befésülés) 

2009.426.2 
Objektumszám: 326. obj 
bográcstöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 

felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 23 cm, 5x4 cm, 
3x3 cm, 10x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: koromnyomok. 
díszítése csigavonal (széles közű), 
peremszélesség 2 cm, mindkét oldalt 
függőlegesen levágott, az oldal síkjából kifelé 
1 cm–re kiugrik 

2009.426.3 
Objektumszám: 326. obj 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 28 cm, 8x3 cm, 
pereme 1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme vízszintes, 
kétoldalt függőlegesen levágott, kifelé 0,5 
cm–re kiugrik. Fülénél kiszélesedik 2 cm–re, 1 
lyuk van meg (0,5 cm) 

2009.426.4 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x8 cm, 10x6 cm, 
5x6 cm, 8x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg, (3x, 3–5 fog) 
 
2009.426.5 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és világosbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x3 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, kihegyesedő, hornyolt 
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(fedőhorony) 

2009.426.6 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (a vállon) 

2009.426.7 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x4 cm, pá 20 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése hullámvonalköteg 
(csak töredéke látszik) 

2009.426.8 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 8x5 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése hullámvonalköteg (a 
vállon, csak töredék látszik), nyaka 
hangsúlyos 

2009.426.9 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 

Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x5 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, elvékonyodó, nyaka 
enyhén beugró, díszítése hullámvonalköteg 
alatt sűrű befésülés (a vállon, csak töredék) 

2009.426.10 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x3 cm, pá 15 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, nyaka hangsúlyos, 
díszítése körömbenyomkodás (a vállon, csak 
töredék), a nyakon erős koromnyomok 
 
2009.426.11 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 3x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, letört, díszítése hullámvonal(köteg) ? 
(a vállon, csak töredék) 

2009.426.12 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
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(fedőhorony), díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg 

2009.426.13 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x3 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme erősen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony) 

2009.426.14 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, levágott 

2009.426.15 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x6 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, ferdén levágott, 
díszítése hullámvonalköteg alatt egyenes 
vonalköteg vagy sűrű befésülés (nem látszik) 

2009.426.16 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 

felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), 
díszítése hullámvonalköteg 
 
2009.426.17 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített 

2009.426.18 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés (1 hvk, 
2 fog) 

2009.426.19 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4 fog) 

2009.426.20 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 fog) 

2009.426.21 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete felmaródott, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg ? sűrű befésülés? (nem látszik) 

2009.426.22 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg ? sűrű befésülés? (nem látszik) 
 
2009.426.23 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2 fog) 

2009.426.24 
Objektumszám: 326. obj 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (?) (keskeny közű) 

2009.426.25 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg (vállon, 2 fog) 

2009.426.26 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 2 fog) 

2009.426.27 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (keskeny közű) 
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2009.426.28 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4 cm 
  
2009.426.29 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x4 cm 

2009.426.30 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.426.31 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.426.32 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 

felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.426.33 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 

2009.426.34 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
  
2009.426.35 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
körömbenyomkodás (vállon) 

2009.426.36 
Objektumszám: 326. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm, 3x2 cm, 
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9x7 cm, pá 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó, nyaka hangsúlyos, 
díszítése hullámvonalköteg alatt sűrű 
befésülés. az edény erősen kormos 

2009.426.37 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 11x1 cm, 3x2 cm, 
3x5 cm, 7x5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt csigavonal (1x hvk, 3 
fog, csv keskeny közű) 

2009.426.38 
Objektumszám: 326. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá.18 cm, fá.: 12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(1x hvk, 3 fog, evk 3 fog) 

2009.426.39 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, lekopott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x4 cm, 5x4 cm, 
4x4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (4 fog) és bekarcolt vonal 

2009.426.40 

Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, átl.5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(1x hvk, 3 fog) 
 
2009.426.41 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 11 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, átl.5x5 cm, pá. 17 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg (3 
fog, a 2 hvk–et húztak egymásra, így 8–as 
alakja lett) 

2009.426.42 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, átl.6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrű befésülés (1 hvk, 
2 fog) 

2009.426.43 
Objektumszám: 326. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 18 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
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és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, átl.4x5 cm, pá 16 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(1x hvk, 3 fog) 

2009.426.44 
Objektumszám: 326. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenletes vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (4x, 3 fog), korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó, korong lenyomata 
látszik (vagy fenékbélyeg?) 

2009.426.45 
Objektumszám: 326. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.426.46 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm 
  
2009.426.47 
Objektumszám: 326. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.426.48 
Objektumszám: 326. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.426.49 
Objektumszám: 330. obj 
paticstöredék 
Darabszám: 14 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
porózus paticstöredékek. 
Méretek: átl. 4x4x4 cm 

2009.426.50 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x4 cm 

2009.426.51 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,0–1,1 cm, 8x4 cm 

2009.426.52 
Objektumszám: 326. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
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kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–1,3 cm, 4x4 cm 
  
2009.426.53 
Objektumszám: 326. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–1,3 cm, 4x4 cm 

2009.427.1 
Objektumszám: 327. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, sima 
oldalú kőtöredék, malomkőből. 
Méretek: 9x9x8 cm 

2009.427.2 
Objektumszám: 327. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 2x4 cm, fá. ? 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Korongról leemelt, korong lenyomata látszik. 

2009.427.3 
Objektumszám: 327. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x4 cm 

2009.427.4 
Objektumszám: 327. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 

világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2 cm 

2009.428.1 
Objektumszám: 327–324. obj. 
perem– és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm, 9x3 cm, 
pá. 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: 
Pereme közepesen kihajló, lekerekített, nyaka 
hangsúlyos. Díszítése a vállon sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg, alatta sűrű 
befésülés. 
 
2009.428.1 
Objektumszám: 327–324. obj 
perem és oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm, 6x3 cm, pá 
14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg 

2009.428.2 
Objektumszám: 327–324. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm 

2009.428.2 
Objektumszám: 327–324. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, felülete 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
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felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 3x4 cm, pá. ? 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: A 
perem állása nem állapítható meg, lekerekített. 

2009.428.3 
Objektumszám: 327–324. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 7x7 cm 

2009.428.3 
Objektumszám: 327–324. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,0 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Alak, díszítés: Az 
edény oldala sűrű, sekély, függőleges 
bordákkal díszített 

2009.428.4 
Objektumszám: 327–324. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 9x7 cm, 4x3, 3x3, 
5x3 cm 
  
2009.428.4 
Objektumszám: 327–324. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete átlagos, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosbarna, belső felülete egyenetlen 
világosbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, 3x4 cm, 3x2 cm, 
4x4 cm, 8x6 cm 

2009.428.5 
Objektumszám: 327–324. obj. 

vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalak töredéke. 
Méretek: 3x4x4 cm 

2009.428.5 
Objektumszám: 327–324. obj. 
salakdarab 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkés színű, amorf, 
porózus salakdarab. 
Méretek: 4x3x1 cm 

2009.428.6 
Objektumszám: 327–324. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkés színű, amorf 
kötöredék. 
Méretek: 6x4x3 cm 

2009.429.1 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 

2009.429.2 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 
  
2009.429.3 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 

2009.429.4 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
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Darabszám: 3 
Keltezés: bronzkor? 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: 

2009.429.5 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna és sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 15x12 cm, 14x8 
cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2 fogú fésű, vállon 1x, 
rövid szárú) pereme függőlegesen levágott 

2009.429.6 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete elkenődött, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x8 cm, pá 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg(3 
fogú fésű, vállon 1x, alatta egyenes vk csak 
kis részletben látszik) 

2009.429.7 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, felmaródott, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 10x8 cm, pá 14 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, kihegyesedő, hornyolt (fedőhorony) 
díszítése sűrű befésülésen hullámvonalköteg 
(3 fogú fésű, vállon 1x hvk, alatta a befésülés) 

2009.429.8 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 10x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg (3 fogú fésű, vállon 1x hvk, 
alatta a befésülés) 
 
2009.429.9 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x4 cm, pá 18 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, függőlegesen levágott, díszítése 
csigavonal (keskeny közű)  

2009.429.10 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4 cm, pá 23 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg (vállon, kis töredék) 

2009.429.11 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
eldolgozott, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
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külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, hornyolt (fedőhorony), jól 
profilált 

2009.429.12 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
neutrális égetésű, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x4 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, letört 

2009.429.13 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 7x4 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése hullámvonalköteg alatt 
egyenes vonalköteg (1x hvk 2 fog, evk 
töredékes) 

2009.429.14 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x4 cm, pá 16 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme rövid, 
enyhén kihajló, lekerekített, díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg 
(hvk 4 fog, 2x evk 3 fog) 
 
2009.429.15 
Objektumszám: 330. obj 

peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, síkozott 

2009.429.16 
Objektumszám: 330. obj 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm, pá ? 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, lekerekített  

2009.429.17 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Szürke színű, homokos 
anyagú, korongolt edénytöredékek. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm, 3x3 cm 

2009.429.18 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Szürke színű, homokos 
anyagú, korongolt edénytöredékek. 
Méretek: falv. 0,3–0,7 cm, 8x5 cm, 4x4 cm, 
1x1 cm 

2009.429.19 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Szürke színű, homokos 
anyagú, korongolt edénytöredékek. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4 cm, 5x4 cm, 
4x3 cm 

2009.429.20 
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Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal ? (széles közű?) (összesen 1 vonal 
látszik) 
 
2009.429.21 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 

2009.429.22 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 16 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 2x3 cm–6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés az egész felületen 

2009.429.23 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke és 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 2x4 cm–6x8 cm 

2009.429.24 
Objektumszám: 330. obj 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x5 cm 

2009.429.25 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalközeg (2x, 4 fog, halvány) 

2009.429.26 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: belső felülete 
felmaródott 
 
2009.429.27 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 3 fog, táv 2,5 cm) 

2009.429.28 
Objektumszám: 330. obj 
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oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 6x5 cm 

2009.429.29 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (nehezen kivehető) oldala átfúrt (kb. 
0,5 cm átm. lyuk) 

2009.429.30 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, felmaródott, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés (nehezen kivehető) 

2009.429.31 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg(2x, 3 fog, nehezen kivehető) 

2009.429.32 

Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 4 fog?, nehezen kivehető) 
 
2009.429.33 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 5x3 cm 

2009.429.34 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x? 4 fog? nehezen kivehető) 

2009.429.35 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 5 fog, nehezen kivehető) 

2009.429.36 
Objektumszám: 330. obj 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 4 fog) 

2009.429.37 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
világosszürke, törésfelületén nincs szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3 cm 

2009.429.38 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: A leltári szám nem lett 
kiadva! 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: A leltári szám nem 
lett kiadva! 
 
2009.429.39 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 

2009.429.40 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 

2009.429.41 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
világosszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 

2009.429.42 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
porózus, felmaródott, neutrális égetésű, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (2x, 8 sűrű fog) 

2009.429.43 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése egyenes 
vonalköteg (csak kis része látszik) 

2009.429.44 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, porózus, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
hullámvonalköteg (2x, 2 fog, táv 1 cm, rövid 
szár)  
 
2009.429.45 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x2 cm 

2009.429.46 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése sűrű 
befésülés  

2009.429.47 
Objektumszám: 330. obj 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5x2 cm 

2009.429.48 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen világosbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 3x2 cm, fá? 

Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.429.49 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,9 cm, 7x4 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenékbélyeg (nem kivehető) 

2009.429.50 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,3 cm, 7x6 cm, fá.: 13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenékbélyeg (nem kivehető), fenekénél 
elvékonyodó 
 
2009.429.51 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
durva, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,3 cm, 7x10 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: fenékrésze nagyon 
töredékes 

2009.429.52 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: fenekénél 
elvékonyodó, korongról leemelt 

2009.429.53 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,3–1,5 cm, 3x2 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt 

2009.429.54 
Objektumszám: 330. obj 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,9 cm, 3x2 cm, fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: korongról leemelt, 
fenekénél elvékonyodó 

2009.429.55 
Objektumszám: 330. obj 
paticstöredék 
Darabszám: 14 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, rosszul 
kiégetett paticstöredékek. 
Méretek: átl. 3x3x4–7x5x5 cm 

2009.429.56 
Objektumszám: 330. obj 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 8x4x3 cm 
 
2009.429.57 
Objektumszám: 330. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 

Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.430.1 
Objektumszám: 331. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 6x6 cm, pá 17 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése sűrű befésülés (alig 
látható) 

2009.430.2 
Objektumszám: 331. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4 cm 

2009.430.3 
Objektumszám: 331. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 3x4 cm 

2009.430.4 
Objektumszám: 331. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösessárga, belső 
felülete egyenetlen vörösessárga, 
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törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4 cm 

2009.430.5 
Objektumszám: 331. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 2x15x13 cm 
  
2009.430.6 
Objektumszám: 331. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 5x4, 4x4 cm 

2009.430.7 
Objektumszám: 331. obj. 
kő 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: legn. 7x5x2 cm, legk. 2x2x2 cm 

2009.431.1 
Objektumszám: 331/01. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 21 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke és középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 15 cm, átl. 3x4 
cm–6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: pereme közepesen 
kihajló, ferdén levágott, hornyolt 
(fedőhorony), díszítése sűrű befésülés 

2009.431.2 
Objektumszám: 331/01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 2x3x3 cm 

2009.431.3 

Objektumszám: 331/01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 2x2x3 cm 

2009.431.4 
Objektumszám: 331/01. obj. 
kő 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek, némelyik malomkőből. 
Méretek: 8x5x4 cm, 3x3x2 cm, 9x6x2 cm 
  
2009.431.5 
Objektumszám: 331/01. obj. 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke színű, sima 
oldalú fenőkő. 
Méretek: 8x4x1,5 cm 

2009.432.1 
Objektumszám: 331/03. obj. 
kő 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 7x6x2 cm, 6x6x1 cm, 7x5x3 cm 

2009.434.1 
Objektumszám: 332. obj. 
bográcsperem 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 6x6 cm, pá 21–22 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Gömbölyű aljú 
bogrács peremtöredéke. Pereme függőleges, 
nagyon enyhén T–alakú, levágott minden 
oldalán, díszítése a perem alatt 
hullámvonalköteg (1 sor, 4 fog) 

2009.435.1 
Objektumszám: 336. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: agyagszemcsés, kavicsos 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete átlagos, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen sötétszürke 
és középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x4 cm, pá 12–14 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: koromnyomok! 
pereme közepesen kihajló, hornyolt 
(fedőhorony) függőlegesen levágott, jól 
profilált, díszítése körömbenyomkodás 

2009.435.2 
Objektumszám: 336. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke és középbarna, belső 
felülete egyenetlen világosszürke, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor) 

2009.435.3 
Objektumszám: 336. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: erősen agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 
  
2009.435.4 
Objektumszám: 336. obj. 
fenék,oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete átlagos, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 10x10 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
rádliminta (3 sor, táv 1 cm) 

2009.438.1 
Objektumszám: 340. obj. környéke 

orsógomb 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2 cm, átm. 3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: arányaiban lapos, 
nem kónikus, lekerekített oldalú, díszítetlen 

2009.438.2 
Objektumszám: 340. obj. környéke 
perem, fenék,oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
átlagos, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke és 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke és középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá. 14 cm, fá. 8 
cm, mag. 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: díszítése 
csigavonal (1 sor látszik) pereme közepesen 
kihajló, függőlegesen levágott, hornyolt 
(fedőhorony), jól profilált. korongról leemelt, 
talpkorong, korong lenyomata látszik.  

2009.438.3 
Objektumszám: 340. obj. környéke 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses, őskor 
Technikai jellemzők: Korongolatlan edény 
töredéke. Oldalfala szürkésbarna, 
kerámiazúzalékkal soványított. 
Méretek: falv. 1,2 cm, 4x5 cm 

2009.438.4 
Objektumszám: 352. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.441.1 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
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perem, oldaltöredék 
Darabszám: 21 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 15 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fazék perem– 
oldal– és fenéktöredékei. Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Az edény 
összességében hordó alakú lehetett, kevéssé 
vállasodik. Díszítése több sor egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.441.2 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 13–14 cm, 
10x5, 6,5x7, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése több 
sor hullámvonalköteg alatt egyenes– és 
hullámvonalkötegek váltakozásai. 

2009.441.3 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, pá 14–15 cm, 5x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Belső 
peremdísz (hullámvonalköteg.) 

2009.441.4 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 

Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt egyenes vonalköteg. 

2009.441.5 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3, 3,5x2, 4x3, 
3,5x2,5, 3,5x2,5 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.441.6 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, oxidált égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt csigavonal. 

2009.441.7 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
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2009.441.8 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.441.9 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.441.10 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.441.11 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 

középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3,5x2,5 cm 

2009.441.12 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4,5x4,5 cm 

2009.441.13 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
salaktöredék. 
Méretek: 8x7x3 cm 
  
2009.441.14 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
tapasztás 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
tapasztástöredékek. 
Méretek: 4x6x6, 5x4x2, 7x5x1 cm 

2009.441.15 
Objektumszám: 360. obj. (meghatározása 
problémás, nem szerepel az összesítőn) 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor? 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 3x4x6 cm, 6x4x5 cm 

2009.446.1 
Objektumszám: 377. obj. kemence mellől 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, mérhm. 4,5 cm, fá.: 
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10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az oldalfal 
díszítése hullámvonalköteg. 

2009.446.2 
Objektumszám: 377. obj. kemence mellől 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 11x6x4, 3x3x3, 5x3x3 cm 

2009.447.1 
Objektumszám: 377. obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 13 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mérhm. 13, 5 cm, 
pá 10 cm, fá.: 8cm 
Formai jellemzők, díszítés: Kiszerkeszthető 
profilú fazék ragasztott perem– oldal– és 
fenéktöredékei. Az edény magassága 13, 5 
cm. Pereme jól profilált, lekerekített, alsó 
részén hornyolt. Az edény a felső harmadában 
vállasodik. Díszítése keskeny közű csigavonal. 
Külső felülete erősen kormos. 

2009.447.2 
Objektumszám: 377. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 5,5x4 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés, illezve sűrű befésülésen 
hullámvonalköteg. 
 
2009.447.3 
Objektumszám: 377. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 2,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.447.4 
Objektumszám: 377. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.447.5 
Objektumszám: 377. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.447.6 
Objektumszám: 377. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.447.7 
Objektumszám: 377. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3x3,5 cm, 3,5x1,3,5 cm 
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2009.447.8 
Objektumszám: 377. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: 2 db szürkésbarna, ill. 1 
db világosszürke színű amorf kőtöredék. 
Méretek: 13x11x6, 6x5x2,5, 9x7x3 cm 
  
2009.451.1 
Objektumszám: 386. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.452.1 
Objektumszám: 387. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.452.2 
Objektumszám: 387. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, mérhm. 1 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.452.3 
Objektumszám: 387. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 

neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.452.4 
Objektumszám: 387. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen világosszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.452.5 
Objektumszám: 387. obj. 
fültöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, korongolatlan, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,8 cm, 3,5x4,5x4,5 cm, 
lyuk átm. 1,6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.452.6 
Objektumszám: 387. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 6x5x5 c, 4x4x4 cm 

2009.452.7 
Objektumszám: 387. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
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2009.464.13 
Objektumszám: 406. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.468.1 
Objektumszám: 412.1. obj. platni alól 
perem, oldal,fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 12–13 cm, fá.: 
10 cm, 8x3, 4x6cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
hornyolt (fedőhorony). Díszítése rádliminta. 

2009.468.2 
Objektumszám: 412.1. obj. platni alól 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 4x5x5 cm, 4x4x2 cm 

2009.469.1 
Objektumszám: 412.2. obj. platni alól 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 16 cm, 9x7, 
3x3, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
alsó része hornyolt. Díszítése rádliminta. 
 
2009.469.2 
Objektumszám: 412.2. obj. platni alól 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 42 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá, fá?, átl. 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
elvékonyodó. Díszítése sűrű befésülés. 

2009.470.5 
Objektumszám: 413. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.472.1 
Objektumszám: 417. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, pá 13 cm, fá.: 10 
cm, mérhm. 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése sűrű befésülés, 
rajta a vállon egy sor hullámvonal. 

2009.472.2 
Objektumszám: 417. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.472.3 
Objektumszám: 417. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticstöredék. 
Méretek: 5x6x4 cm 

2009.474.4 
Objektumszám: 423. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 11 cm, mérhm. 
7 cm, fá.: 9,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése rádliminta. 
Korong lenyomata látszik. 
 
2009.474.4 
Objektumszám: 421. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.474.5 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 16 cm, 10x11 
cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése 
rádliminta. 

2009.474.5 
Objektumszám: 422. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 

ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.474.6 
Objektumszám: 423. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 19–20 cm, 
15x14, 10x8, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
vonalak. A felső harmadban vállasodik. 

2009.474.7 
Objektumszám: 423. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá ?, 11x7 cm, 5x4 
cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, elvékonyodó. Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. Erősen kormos. 

2009.474.8 
Objektumszám: 423. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 17 cm, 6x10, 
9x8, 7x6, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Nyaka hangsúlyos. 
Díszítése egy sor hullámvonal alatt keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.474.9 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
hullámvonal. 

2009.474.10 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 9x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.474.11 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2,5 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. (Az egyik töredék díszített, a 
másik díszítetlen.) 

2009.474.12 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.474.13 
Objektumszám: 423. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, mérhm. 2,5 cm, fá.: 
13 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. (Az egyik töredék díszített, a 
másik díszítetlen.) 

2009.474.14 
Objektumszám: 423. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,0 cm, 10x8, 3,5x3, 3x4,5 
cm, fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.474.15 
Objektumszám: 423. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.474.16 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 6x3 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
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közű csigavonal. 

2009.474.16 
Objektumszám: 423. obj. 
kő 
Darabszám: 12 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: 11 szürkésbarna, amorf 
kődarab, a 12. egy világosszürke fenőkő. 
Méretek: fenőkő: 6x2x1,5 cm, átl. 5x4x4 cm, 
legn. 17x13x4 cm 

2009.474.17 
Objektumszám: 423. obj. 
patics 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticstöredékek. 
Méretek: 4x3x2, 4x3x2, 4x3x1 cm 

2009.474.18 
Objektumszám: 423. obj. 
salak 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
vassalaktöredékek. 
Méretek: 6x5x3 cm, 9x9x5 cm 

2009.475.1 
Objektumszám: 422.1. kemence 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 14 cm, 11x4, 
5x3, 6x3, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése rádliminta. 
 
2009.475.2 
Objektumszám: 422.1. kemence 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 9–10 cm, 
4x4,5, 3x4, mérhm 1,5 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.475.3 
Objektumszám: 422.1. kemence 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: 5x4x2 cm, 5x2x3 cm 

2009.476.1 
Objektumszám: 423. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, fá.: 10,5 cm, 
mérhm 4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. (Egy töredék díszített, a 
többi díszítetlen. A fenék 3 darabból 
ragasztott.) 

2009.476.2 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.476.3 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
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rádliminta. 

2009.476.4 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x2,5 cm, 4x3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt egyenes vonalak. (Az egyik töredék 
díszített, a másik díszítetlen.) 
 
2009.476.5 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.476.6 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.476.7 
Objektumszám: 423. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 

középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt egyenes vonalak. 

2009.477.1 
Objektumszám: 423/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, 5x4 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.477.2 
Objektumszám: 423/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.477.3 
Objektumszám: 423/1. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 1,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
csigavonal. 
 
2009.477.4 
Objektumszám: 423/1. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
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szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mérhm. 1 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.477.5 
Objektumszám: 423/1. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalak. 
Méretek: 3x2x1,5 cm 

2009.477.6 
Objektumszám: 423/1. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 7x8x4 cm 

2009.478.1 
Objektumszám: 424. obj. (az 
objektumnaplóban természetes jelenségként 
szerepel) 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal. 

2009.486.1 
Objektumszám: 447. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, fá.: 9 cm, 5x3, 5x3, 
3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. (Egy töredék díszített, a 
többi díszítetlen.) 

2009.486.2 
Objektumszám: 447. obj. 

oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 9 cm, mérhm. 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.487.1 
Objektumszám: 447.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 11x6, 6x4, 7x4, 
3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.488.1 
Objektumszám: 448. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 24 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 11,5, fá.: 9,5, 
mag. 20,4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Töredékekből 
szinte éppé ragasztott edény töredékei. Pereme 
hosszú, erősen kihajló, jól profilált, alsó és 
felső oldalán hornyolt. Az edénytest hordó 
alakú, legnagyobb szélességét a középső 
harmadában éri el. Oldalfala díszítetlen. 

2009.488.2 
Objektumszám: 448. obj. 
perem, oldal 
Darabszám: 49 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
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Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, pá 19 cm, mérhm. 
25 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Töredékekből 
összeragasztott, nagyjából fél edény töredékei. 
Pereme közepesen kihajló, jól profilált külső 
oldalán borda fut körbe. A felső harmadban 
vállasodik. Oldalfala díszítetlen. 

2009.488.3 
Objektumszám: 448. obj. 
perem, oldal 
Darabszám: 44 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá ?, mérhm. 19 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Töredékekből 
összeragasztott, nagyjából harmad edény 
töredékei. Pereme letört. A felső harmadban 
vállasodik. Oldalfala díszítetlen. 

2009.488.4 
Objektumszám: 448. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, pá 16 cm, 5x6 cm, 
7x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, alja hornyolt. Díszítetlen. 

2009.491.1 
Objektumszám: 452. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 
 
2009.491.2 
Objektumszám: 452. obj. 

oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 10–11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.499.1 
Objektumszám: 464. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 13 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése sűrű befésülés. 

2009.500.1 
Objektumszám: 465. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.500.2 
Objektumszám: 465. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.500.3 
Objektumszám: 465. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
vörösesbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.500.4 
Objektumszám: 465. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörsesbarna, jó 
megtartású paticstöredék. 
Méretek: Mretek: 5x4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.500.5 
Objektumszám: 465. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.502.35 
Objektumszám: 467. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.514.1 
Objektumszám: 477. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 13 cm, fá.: 11 
cm, 5x5, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 

közepesen kihajló. Díszítése hullámvonal alatt 
bekarcolt egyenes vonal. 

2009.514.2 
Objektumszám: 477. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 5x3, 4x5, 4x5, 
5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
közepesen kihajló. Díszítése hullámvonal alatt 
bekarcolt egyenes vonal. 

2009.514.3 
Objektumszám: 477. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme levágott, 
közepesen kihajló. Díszítése hullámvonal alatt 
bekarcolt egyenes vonal. 

2009.514.4 
Objektumszám: 477. obj. 
paticstöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticsdarabok. 
Méretek: 3,5x2x1 cm, 3x2x2 cm 
  
2009.514.5 
Objektumszám: 477. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna kődarab. 
Méretek: 3x2x1 cm 

2009.514.6 
Objektumszám: 477. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: császárkor 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3 cm, 3x1,5 cm 

2009.514.7 
Objektumszám: 477. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 12 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edények 
oldaltöredkei. Oldalfaluk szürkésbarna, 
anyaguk agyagszemcsés. 
Méretek: legn 6x5, legk. 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Az egyik töredék 2 
darabból ragasztott. 

2009.514.15 
Objektumszám: 477. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.515.1 
Objektumszám: 477.01. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, pá 19 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, hornyolt (fedőhorony), 
külső oldalán borda fut körbe. Díszítése 
hullámvonal alatt bekarcolt egyenes vonal. 

2009.516.1 
Objektumszám: 477.02. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, pá 24 cm, fá.: 13 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, külső oldalán borda fut 
körbe. Díszítése sűrűn bekarcolt egyenes 
vonalak. 
 
2009.516.2 
Objektumszám: 477.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, pá 12 cm, 6x7, 
6x9, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, jól profilált, levágott. Díszítése 
hullámvonal alatt sűrűn bekarcolt egyenes 
vonalak. 

2009.516.3 
Objektumszám: 477.02. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,4 cm, pá 10 cm, fá.: 8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, jól profilált, elvékonyodó. 
Díszítése két sor hullámvonal alatt sűrűn 
bekarcolt egyenes vonalak. 

2009.516.4 
Objektumszám: 477.02. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredék. 
Méretek: 3x3x2 cm 

2009.516.5 
Objektumszám: 477.02. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
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kőtöredékek. 
Méretek: 6x4x2 cm, 7x6x4 cm 

2009.516.6 
Objektumszám: 477.02. obj. 
obszidián 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Apró obszidiántöredék. 
Méretek: 2x2x1 cm 

2009.517.1 
Objektumszám: 477.04. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 28 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 10,5 cm, fá.: 8,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Összeragasztott, 
kiegészített fazék töredékei. Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, elvékonyodó. Díszítése az 
edény felső részén szabálytalanul bekarcolt 
hullámvonalak. A edény alakja nyulánk, 
Fenékbélyeg: kereszt. 
 
2009.517.2 
Objektumszám: 477.04. obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 19 cm, fá.: 10 
cm, mérhm 6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, hornyolt (fedőhorony), rajta borda 
fut körbe. Díszítetlen. 

2009.517.3 
Objektumszám: 477.04. obj. 
hengeres nyakú edény 
Darabszám: 21 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16,5 cm, mérhm 

15,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Hengeres nyakú 
edény összeragasztott töredékei. Pereme 
függőleges állású, kissé kiszélesedő. Díszítése 
sűrűn bekarcolt egyenes vonalak. A nyakrész 
is díszített. 

2009.517.4 
Objektumszám: 477.04. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 8,5x6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.517.5 
Objektumszám: 477.4. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 13x12 cm 

2009.517.6 
Objektumszám: 477.04. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.517.7 
Objektumszám: 477.4. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfalua szürkésbarna, 
anyaga agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 1,0–1,2 cm, 5x4 cm 
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2009.518.1 
Objektumszám: 477.05. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 19 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá ?, fá.: 10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, fedőhorony, alja is hornyolt. 
Díszítése keskeny közű csigavonal, a legtöbb 
töredék díszítetlen. 

2009.518.2 
Objektumszám: 477.05. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 9 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 10 cm, mérhm. 
5 és 7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, alja hornyolt. Díszítése keskeny közű 
csigavonal. 

2009.518.3 
Objektumszám: 477.05. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 12 cm, 7x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, levágott. Díszítése sűrűn bekarcolt 
egyenes vonalak. 

2009.518.4 
Objektumszám: 477.05. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 

egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm, 4x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, jól 
profilált, levágott. Díszítése sűrűn bekarcolt 
egyenes vonalak. 

2009.518.5 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 14 cm, 4,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, külső oldalán borda fut körbe. 
Díszítetlen. 

2009.518.6 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 5,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.518.7 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,5x3,5 cm, 4x3,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.518.8 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
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felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x6 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.518.9 
Objektumszám: 477.5. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 5x4 cm 

2009.518.10 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,2–0,3 cm, 5,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt széles egyenes vonalak. 

2009.518.11 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 10 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 10 cm, mérhm. 
2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal, a legtöbb töredék díszítetlen, 
az egyik két darabból ragasztott. 

2009.518.12 
Objektumszám: 477.05. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 

egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, fá.: 11 cm, mérhm. 
4,5 cm, 9x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.518.13 
Objektumszám: 477.5. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 22 cm, 6,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme függőleges 
állású, lekerekített. 

2009.518.14 
Objektumszám: 477.5. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4 cm 

2009.518.15 
Objektumszám: 477.5. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 1,5–2,4 cm, 3x4 cm 

2009.519.1 
Objektumszám: 477.06. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.519.2 
Objektumszám: 477.6. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–1,1 cm, pá 17 cm, 4x3 cm 

2009.519.3 
Objektumszám: 477.6. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 3x2,5 cm 
  
2009.520.1 
Objektumszám: 477.07. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 26 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, pá 11 cm, fá.: 7,5 
cm, mag. 15,7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Fazék 
összeragasztott töredékei. (Nagyjából az 
edény fele, a profil kiszerkeszthető.) Pereme 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése az 
edény felső harmadában: hullámvonal alatt 
sűrűn bekarcolt vonalak. A edény a felső 
harmadban vállasodik. Fenékbélyeg: 
párhuzamos vonalak (nagy része letört). 

2009.520.2 
Objektumszám: 477.07. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
fenéktöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,4–1,4 cm, mérhm. 4 cm, fá.: ? 

2009.520.3 
Objektumszám: 477.07. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 

oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6x5 cm, 6x4 cm 

2009.520.4 
Objektumszám: 477.07. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék. 
Méretek: 9x5x4 cm 

2009.523.1 
Objektumszám: 481. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 21 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése sűrű 
befésülésen hullámvonalköteg. 

2009.523.2 
Objektumszám: 481. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3,5x2,5 cm 
  
2009.531.14 
Objektumszám: 489. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.536.1 
Objektumszám: 496. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
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kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.538.1 
Objektumszám: 500. obj. 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 11–12 cm, fá.: 
11 cm, 6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
ívesen kihajló, lekerekített. Díszítetlen. 

2009.538.2 
Objektumszám: 500. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.538.3 
Objektumszám: 500. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.538.4 
Objektumszám: 500. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 3x4 cm, fá.: 9 cm, 
mérhm.1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.538.5 
Objektumszám: 500. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x4 cm, 7x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.538.6 
Objektumszám: 500. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 9 cm, mérhm. 
3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
Fenékbélyeg (nagy része letört, kör alakú). 

2009.538.7 
Objektumszám: 500. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna porózus 
paticstöredék. 
Méretek: 5x3x2 cm 

2009.538.8 
Objektumszám: 500. obj. 
kő 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarnaa, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 6x5x2, 10x4x4, 11x5x3, 8x7x3, 
7x5x4 cm 

2009.539.1 
Objektumszám: 500.02. obj. 
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perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 14 cm, 8x4, 
4,5x5, 3x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
külső oldalán borda fut körbe, hornyolt 
(fedőhorony). Az oldalfal díszítetlen. 

2009.539.2 
Objektumszám: 500.02. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 16 cm, 9x5 cm, 
3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
külső oldalán borda fut körbe, hornyolt 
(fedőhorony). Az oldalfal díszítetlen. 
 
2009.539.3 
Objektumszám: 500.02. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.540.1 
Objektumszám: 501. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 12 cm, fá.: 11 

cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
külső oldalán borda fut körbe, hornyolt. Az 
oldalfal díszítetlen. (Valószínűleg két külön 
edény töredékei ugyanazon a leltári számon.) 

2009.540.2 
Objektumszám: 501. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 9x10 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.540.3 
Objektumszám: 501. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.540.4 
Objektumszám: 501. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.540.5 
Objektumszám: 501. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény 
oldaltöredéke. Oldalfala szürkésbarna, anyaga 
agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 1,1–1,2 cm, 3,5x4,5 cm 
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2009.540.6 
Objektumszám: 501. obj. 
vassalak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna 
vassalaktöredék. 
Méretek: 4x2x2 cm 

2009.540.6 
Objektumszám: 501. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.540.7 
Objektumszám: 501. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 8x6x5, 5x6x4, 8x8x4 cm 

2009.541.1 
Objektumszám: 502. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 21 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 12, 2x6, 3x1,5 
cm (legn–legk) 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, jól 
profilált, hornyolt (az alja). Az oldalfal 
díszítetlen. 

2009.542.1 
Objektumszám: 503. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Bronzkori edény apró, 
lekopott falú oldaltöredéke. Oldalfala 
szürkésbarna, anyaga agyagszemcsés. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1x1 cm 

2009.542.2 
Objektumszám: 503. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredékek. 
Méretek: 8x6x4 cm, 8x5x3 cm 
  
2009.544.1 
Objektumszám: 506. obj. 
vaspenge 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Vaspenge (talán vaskés) háromszög 
átmetszetű töredéke. Méretek: hossz: 4,2 cm, 
szélesség 0,5–1,9 cm, vastagság 0,2–0,3 cm. 

2009.544.2 
Objektumszám: 506. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 22 cm, mérhm. 
9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrű befésülés. 

2009.544.3 
Objektumszám: 506. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 4,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.544.4 
Objektumszám: 506. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürke, amorf 
kőtöredék, talán malomkő darabja. 
Méretek: 8x6x3 cm 
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2009.545.1 
Objektumszám: 507. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
erősen lekopott, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.545.2 
Objektumszám: 507. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 
 
2009.545.3 
Objektumszám: 507. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x4,5 cm 

2009.545.4 
Objektumszám: 507. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosszürke, apró 
kőtöredék. 
Méretek: 2,5x2,5x2 cm 

2009.546.1 
Objektumszám: 513. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 

neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.546.2 
Objektumszám: 513. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.546.3 
Objektumszám: 513. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 1,0–1,0 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.547.1 
Objektumszám: 513. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 1,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 1 db 
bekarcolt vonal. 
 
2009.547.2 
Objektumszám: 513. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
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középbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.547.3 
Objektumszám: 519. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna kődarab, 
malomkőből. 
Méretek: 11x8x5 cm 

2009.548.1 
Objektumszám: 525. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.549.1 
Objektumszám: 526. obj. 
bordás nyakú edény 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 11 cm, mérh. 6 
cm, fá.: 7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bordás nyakú 
edény perem–, oldal– és fenéktöredékei. A 
perem nagyjából függőleges állású, 
vízszintesen levágott, a nyakon egy borda fut 
körbe. Díszítése a vállon egy sor 
hullámvonalköteg, alatta sűrű befésülés. 
Erősen kormos. 

2009.549.2 
Objektumszám: 526. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 

kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4, 3x3, 4x4, 2x2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.549.3 
Objektumszám: 526. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 12–13 cm, 
mérhm. 1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.549.4 
Objektumszám: 526. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
paticstöredékek. 
Méretek: 7x5x3 cm, 7x5x2 cm 

2009.549.5 
Objektumszám: 526. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kőtöredék, malomkő része. 
Méretek: 8x6x4 cm 

2009.550.1 
Objektumszám: 527. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.550.2 
Objektumszám: 527. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.550.3 
Objektumszám: 527. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, rosszul kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.550.4 
Objektumszám: 527. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.550.5 
Objektumszám: 527. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2,5 cm, fá? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.550.6 
Objektumszám: 527. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.550.7 
Objektumszám: 527. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna 
kődarabok, malomkőből. 
Méretek: 5,5x3x14 cm, 4x4x8 cm 

2009.551.1 
Objektumszám: 531. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 17 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 16 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, alja hornyolt. Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.551.2 
Objektumszám: 531. obj. 
oldaltöredk 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3, 3,5x2,5, 3x2, 
4x4,6, 2,5x2cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.551.3 
Objektumszám: 531. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete porózus, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x3 cm, 2,5x2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonalak. 
 
2009.551.4 
Objektumszám: 531. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, rosszul 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 14 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
elvékonyodó, hornyolt (fedőhorony). 

2009.551.5 
Objektumszám: 531. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x4 cm, 3,5x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.551.6 
Objektumszám: 531. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.551.7 
Objektumszám: 531. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete szemcsés, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x3 cm, 3x2 xm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.551.8 
Objektumszám: 531. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 5x5x2 cm, 4x3x3 cm 

2009.551.9 
Objektumszám: 531. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 7x5x5 cm, 5x5x6 cm 
  
2009.552.1 
Objektumszám: 532. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,0 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.552.2 
Objektumszám: 534. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.552.3 
Objektumszám: 534.01. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 10 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.553.1 
Objektumszám: 534.01. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 38 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 21 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, lekerekített, alja hornyolt. Nyaka 
hangsúlyos, a felső harmadában vállasodik. 
Díszítetlen. 

2009.553.2 
Objektumszám: 534.01. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 19 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, lekerekített, alja hornyolt. Nyaka 
hangsúlyos, a felső harmadában vállasodik. 
Díszítése sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.553.3 
Objektumszám: 534.01. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 6x5x3 cm 
  
2009.554.1 
Objektumszám: 534.03. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, pá 14 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
elvékonyodó. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.554.2 
Objektumszám: 534.03. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.555.1 
Objektumszám: 536. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.557.1 
Objektumszám: 537. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.557.2 
Objektumszám: 537. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
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neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 10 cm, mérhm. 
2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.558.1 
Objektumszám: 538. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 19–20 cm, 
mérhm. 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme jól 
profilált, hornyolt (fedőhorony), külső oldalán 
borda fut körbe. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 
 
2009.558.2 
Objektumszám: 538. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosszürke kődarab, 
talán grafit (?). 
Méretek: 6,5x4x1,5 cm 

2009.558.3 
Objektumszám: 538. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 13x8x7 cm 

2009.559.1 
Objektumszám: 539. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm, 9x9,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése egy sor 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 

vonalköteg. 

2009.559.2 
Objektumszám: 539. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–1,1 cm, pá 15 cm, fá.: 12 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. Díszítése sűrű befésülés. 

2009.559.3 
Objektumszám: 539. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
vonal. 

2009.559.4 
Objektumszám: 539. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.559.5 
Objektumszám: 539. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
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Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.559.6 
Objektumszám: 539. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.559.7 
Objektumszám: 539. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 5x3x2 cm 

2009.559.8 
Objektumszám: 539. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 6x5x3 cm, 5x4x3 cm 

2009.560.1 
Objektumszám: 541. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 

2009.560.2 
Objektumszám: 541. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 

és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, fá.: 11 cm, mérhm. 
5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.560.3 
Objektumszám: 541. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 7x4x2, 6x4x2, 5x5x1, 5x4x3, 4x4x3 
cm 

2009.561.1 
Objektumszám: 542. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 15 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 19 cm, mérhm. 
6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.561.2 
Objektumszám: 542. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, pá 17 cm, fá.: 9 
cm, mérhm. 2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítetlen. 

2009.561.3 
Objektumszám: 542. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
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anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, belső 
felülete egyenetlen vörösesbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.561.4 
Objektumszám: 542. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, nagy 
méretű kövek, malomkő töredékei. 
Méretek: 10x12x6 cm, 12x16x4 cm 

2009.562.1 
Objektumszám: 543. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítelen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.562.2 
Objektumszám: 543. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítelen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.562.3 
Objektumszám: 543. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítelen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.562.4 
Objektumszám: 543. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítelen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.562.5 
Objektumszám: 561. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz töredéke. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.563.1 
Objektumszám: 571. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.563.2 
Objektumszám: 571. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.563.3 
Objektumszám: 571. obj. 
fenéktöredék 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, fá.: 9 cm, mérhm. 2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.564.1 
Objektumszám: 573. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.564.2 
Objektumszám: 573. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.564.3 
Objektumszám: 573. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.564.4 
Objektumszám: 573. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, 2,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.564.5 
Objektumszám: 573. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 6x5x3 cm 
  
2009.564.6 
Objektumszám: 573. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 6x6x4 cm 

2009.566.1 
Objektumszám: 575. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 11 cm, 3,5x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott, jól profilált. Díszítetlen. 

2009.566.2 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. 
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2009.566.3 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen sötétszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4,5x4,5, 2x2,5, 
4x3, 3x2, 5x2,3x3 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.566.4 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
egyenes vonal. 

2009.566.5 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.566.6 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.566.7 

Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.566.8 
Objektumszám: 575. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.566.9 
Objektumszám: 575. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarab. 
Méretek: 2x3x5,5 cm 

2009.567.1 
Objektumszám: 580. obj. 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 21 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, fá.: 9,5, 12x12, 
14x8, 7x7, 4x4,4x4 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. Fenékbélyeg: körben 
kereszt? A ragasztás egy része szétesett. 

2009.567.2 
Objektumszám: 580. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
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Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, pá 12, fá.: 9,5, 7x8 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítetlen. 
 
2009.567.3 
Objektumszám: 580. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,5 cm, pá 9 cm, 3x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.567.4 
Objektumszám: 580. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen világosbarna, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 16 cm, 6x3 cm, 
6x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.567.5 
Objektumszám: 580. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,4 cm, pá ?, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítetlen. 

2009.567.6 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 8,5x6, 5x2, 
4,5x2,5, 3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. Az egyik töredék két 
darabból ragasztott. 

2009.567.7 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete erősen érdes, 
neutrális égetésű, rosszul kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 6x4, 4x5, 6x4, 5x4 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt vonalak. A töredékek másodlagosan 
megégtek. 

2009.567.8 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, belső felülete 
egyenetlen vörösesbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4, 4x5, 5,5x3, 
4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. A 
töredékek másodlagosan megégtek. 
 
2009.567.9 
Objektumszám: 580. obj. 
patics 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarabok. 
Méretek: 9x10x3, 3x3x2, 4x4,5x2, 4,5x2x2, 
6x2,5x2 cm 
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2009.567.10 
Objektumszám: 580. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világosszürke, lapos 
kődarab, szélesebbik végénél átfúrva. 
Méretek: 4,5x3x0,5 cm 

2009.567.11 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. A 
töredék másodlagosan megégett. 

2009.567.12 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.567.13 
Objektumszám: 580. obj. 
bordás nyakú edény 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen homokos és 
agyagszemcsés anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete durva, érdes, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,3 cm, pá 14 cm, 5,5x8 
cm, 9,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Bordás nyakú 
edény peremtöredékei. Pereme lekerekített, 
nagyjából függőleges állású. A nyakon széles 
borda fut körbe. A nyak belső oldala szintén 
egy bordával tagolt. A töredékek 
másodlagosan megégtek. 

2009.567.14 
Objektumszám: 580. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 18 cm, 6,5x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Hombár 
peremtöredéke. 
 
2009.567.15 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 10x7, 4,5x3 cm, 
6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.567.16 
Objektumszám: 580. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke (letört), törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 6x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.567.17 
Objektumszám: 580. obj. 
kő 
Darabszám: 20 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, 
vörösesbarna és világosszürke amorf 
kődarabok. 
Méretek: átl. 5x5x5, legk. 3x3,5x5,5, legn. 
6x6x5 cm 

2009.571.34 
Objektumszám: 586. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
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Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Megmunkált agancs. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.577.1 
Objektumszám: 591. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses (avar? Árpád-kor?) 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
kannelúrázás. 

2009.588.1 
Objektumszám: 607. obj. 
vaslemez 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Háromszög átmetszetű vaslemez, talán kasza 
vagy egyéb mezőgazdasági eszköz töredéke. 
Méretek: hossz: 6,1–6,6 cm, szélesség 2,2–3,6 
cm, vastagság 0,2–0,3 cm 
  
2009.588.2 
Objektumszám: 607. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,9 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.588.3 
Objektumszám: 607. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszített, felülete szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 

Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.588.4 
Objektumszám: 607. obj. 
patics 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
porózus paticsdarab. 
Méretek: 5,5x4x1,5 cm 

2009.589.1 
Objektumszám: 609. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 16 cm, 8x4 cm, 
4,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.589.2 
Objektumszám: 609. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
porózus, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen világosszürke, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 15 cm, 5x7 cm, 
fá.: 12 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése 
körömbenyomkodás. 

2009.589.3 
Objektumszám: 609. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,2 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.589.4 
Objektumszám: 609. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete porózus, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,2–1,8 cm, 3x3 cm, 7x7,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.590.1 
Objektumszám: 633. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 15 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése 
girlandminta alatt sűrű befésülés. 

2009.590.2 
Objektumszám: 633. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm, 5x7 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése 
girlandminta alatt sűrű befésülés vagy egyenes 
vonalköteg. 

2009.590.3 
Objektumszám: 633. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés, 
kavicsos és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszített, felülete durva, neutrális égetésű, 

átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
bepecsétlés (rádliszerű). 

2009.590.4 
Objektumszám: 633. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,7–1,9 cm, fá.: 11 cm, 8x4,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.590.5 
Objektumszám: 633. obj. 
sütőharangtöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés, pelyvás 
és homokos anyagú, korongolatlan, 
díszítetlen, felülete durva, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 1,7–2,9 cm, pá 38–40 (?) cm, 
20x11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Sütőharang 
ragasztott perem– és oldaltöredékei. Jó 
megtartású, pereme lekerekített, belső 
felületén textil– és növényi nyomok. 
 
2009.590.6 
Objektumszám: 633. obj. 
patics 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticsdarab. 
Méretek: 6x5x5 cm 

2009.590.7 
Objektumszám: 633. obj. 
kő 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Világos vörösesbarna, 
amorf kődarab. 
Méretek: 7x4,5x3 cm 

2009.591.1 
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Objektumszám: 636. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen világosbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 16 cm, 12x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, lekerekített. Díszítése két 
sor függőleges beböködés (3 fogú fésű) alatt 
széles közű csigavonal. 

2009.591.2 
Objektumszám: 636. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 22 cm, 10x7 cm, 
6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme hosszú, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése két sor 
hullámvonal alatt bekarcolt egyenes vonal. 

2009.591.3 
Objektumszám: 636. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, pá 16 cm, 6x2,5 
cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése egy sor 
hullámvonal alatt bekarcolt egyenes vonal. 

2009.591.4 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 8,5x9,5 cm, 8x6 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.591.5 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.591.6 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4,5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrűn bekarcolt 
egyenes vonalak. 

2009.591.7 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt sűrűn bekarcolt 
vonalak. 

2009.591.8 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
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Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.591.9 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 6x4, 3,5x4,5, 
5,5x6, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.591.10 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 2,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
 
2009.591.11 
Objektumszám: 636. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen sötétszürke, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,3–0,6 cm, 5,5x4 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.591.12 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,1 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.591.13 
Objektumszám: 636. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 11 cm, mérhm. 
6,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.591.14 
Objektumszám: 636. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 4x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.591.15 
Objektumszám: 636. obj. 
patics 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticsdarabok. 
Méretek: 7x4x3 cm, 4x3x2 cm, 3,5x4,5x2 cm 

2009.591.16 
Objektumszám: 636. obj. 
salak 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
salakdarabok. Valószínűleg két agyag– és egy 
vassalak. 
Méretek: 6x5x3, 3x3x3, 4x3,5x3 cm 
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2009.591.17 
Objektumszám: 636. obj. 
kő 
Darabszám: 6 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világos vörösesbarna, 
amorf kődarabok. 
Méretek: legn. 12x12x6, legk. 5x4x3, átl. 
8x6x4 cm 

2009.591.18 
Objektumszám: 636. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Megmunkált agancs. 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.593.1 
Objektumszám: 636.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,0 cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egymást 
keresztező hullámvonalkötegek. 

2009.593.2 
Objektumszám: 636.03. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 2,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 

2009.593.3 
Objektumszám: 636.03. obj. 
kő 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Világos vörösesbarna, 

amorf kődarabok. 
Méretek: 4,5x3x3 cm, 3x3x3,5 cm 

2009.594.1 
Objektumszám: 636.04. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: 7,5x7x6 cm, 6x4x4,5 cm, 8x5,5x1,5 
cm 
  
2009.595.1 
Objektumszám: 638. obj. 
bográcstöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
erősen érdes, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 28–30 cm, 8x5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Cserépbogrács 
peremtöredéke. A perem levágott, az oldalfal 
síkjából nem nyúlik ki. Díszítése széles közű 
csigavonal. 

2009.595.2 
Objektumszám: 638. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, pá 20 cm, 8x6 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme erősen 
kihajló, lekerekített, az alja hornyolt. Díszítése 
keskeny közű csigavonal. 

2009.595.3 
Objektumszám: 638. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, pá 18 cm, 5,5x5,5 
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cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.595.4 
Objektumszám: 638. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 13 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítetlen. 

2009.595.5 
Objektumszám: 638. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén nincs szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, pá 17 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítetlen. 

2009.595.6 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén nincs 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 10x6, 5x4, 4x1,5, 
2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése keskeny 
közű csigavonal. 
 
2009.595.7 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 6x9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg alatt két sor egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.8 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 6x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.9 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,1 cm, 3x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.10 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 5x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.11 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
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Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.595.12 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egymást 
keresztező hullámvonalkötegek. 
 
2009.595.13 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, 5x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.14 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.595.15 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 5x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 

2009.595.16 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt bekarcolt egyenes vonal. 

2009.595.17 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
egyenes vonal. 

2009.595.18 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x2,5 cm, 2,5x2 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes 
vonalköteg. 
 
2009.595.19 
Objektumszám: 638. obj. 
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oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 2,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás alatt bekarcolt vonal. 

2009.595.20 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,7 cm, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.595.21 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 2,5x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.22 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
sötétszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,9 cm, 4x4,5, 5x4, 3x1,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.23 

Objektumszám: 638. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, fá.: 16 cm, mérhm. 
1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.23 
Objektumszám: 638. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, fá.: 13 cm, 9x11 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.595.24 
Objektumszám: 638. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,3 cm, fá.: 8 cm, mérhm. 3 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.26 
Objektumszám: 638. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen sötétszürke, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 3,5x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés. 
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2009.595.27 
Objektumszám: 638. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített. 

2009.595.28 
Objektumszám: 638. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 1,4–1,7 cm, fá.: ?, mérhm. 2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.29 
Objektumszám: 638. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x3 cm, fá.: ? 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.595.30 
Objektumszám: 638. obj. 
patics 
Darabszám: 7 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus, 
sima oldalú patics/tapsztásdarabok. 
Méretek: legn. 9x10x3, legk. 5x5x3, átl. 
5x7x3 cm 
  
2009.595.31 
Objektumszám: 638. obj. 
salak 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 

salakdarabok (2 agyag, 1 vas). 
Méretek: 5x4x2, 7x5x2, 5x3x3 cm 

2009.595.32 
Objektumszám: 638. obj. 
kő 
Darabszám: 8 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
kődarabok. 
Méretek: legn. 9x7x3, legk. 4x4x3, átl. 7x5x3 
cm 

2009.596.2 
Objektumszám: 639. obj. 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, rosszul kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,0 cm, fá.: 11 cm, mérhm. 
3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.596.3 
Objektumszám: 639. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna, amorf 
salakdarab. 
Méretek: 4,5x2,5x2 cm 

2009.596.3 
Objektumszám: 639. obj. 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen sötétszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 16 cm, 5x7 cm, 
fá.: 11 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, jól profilált. Díszítése 
sűrűn bekarcolt vonalak. 

2009.597.1 
Objektumszám: 640. obj. 
vascsat 
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Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Jó állapotú, téglalap alakú vascsat. A karika 
téglalap átmetszetű, vékonyra kalapált. 
Méretek: hossz: 3,4–3,5 cm, szélesség: 2,6–
2,9 cm, huzal szélesség: 0,3–0,5 cm, 
vastagság: átl. 0,2 cm. Csatpecek hossza: 2,7 
cm, szélessége 0,4 cm, vastagsága 0,2 cm. 
 
2009.597.2 
Objektumszám: 640. obj. 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, mag. 1,3 cm, átm. 
3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Valószínűleg ívelt 
oldalú, díszítetlen orsógomb töredéke, a tárgy 
kb. 1/6–od része. 

2009.597.3 
Objektumszám: 640. obj. 
orsókarika 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbbarna. 
Méretek: falv. 1,4–1,6 cm, mag. 1,2–1,3 cm, 
átm. 4,0–4,1 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Korongolatlan, 
lapos orsókarika. 

2009.597.4 
Objektumszám: 640. obj. 
sütőharang 
Darabszám: 12 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen pelyvás és 
agyagszemcsés anyagú sütőharangdarabok, 
két külön sütűraharang töredékei. Az egyik 
sütőharang füle ép, magassága 15 cm, a fül 
átmérője kb. 7 cm. A másik sütőharang 
fülének csak az indítása, illetve egy kisebb 
darabja maradt meg. A töredékek 
falvastagsága 1,5–30 cm körüli. 

2009.597.5 
Objektumszám: 640. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 

Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,8 cm, pá 17 cm, 5x6, 
5x4,5, 6x3, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott. Díszítése 
körömbenyomkodás alatt sűrű befésülés. 

2009.597.6 
Objektumszám: 640. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, pá 16 cm, 6,5x5, 
5x4, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése egyenes 
vonalköteg. 

2009.597.7 
Objektumszám: 640. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete sima, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, pá ?, 5,5x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítetlen. 
 
2009.597.8 
Objektumszám: 640. obj. 
perem, oldaltöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Gyengén kavicsos és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 16–17 cm, 
7x5,5, 3,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
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közepesen kihajló, levágott. Díszítése 
hullámvonalköteg és egyenes vonalkötegek. 

2009.597.9 
Objektumszám: 640. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Erősen agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, 
díszítetlen, felülete erősen szemcsés, neutrális 
égetésű, átlagosan kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá ?, 4x2, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme letört. 
Díszítetlen. 

2009.597.10 
Objektumszám: 640. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, pá 13–14 cm, 
4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme 
lekerekített, megvastagodó. 

2009.597.11 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete érdes, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,9–1,0 cm, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése egyenes– 
és hullámvonalköteg. 

2009.597.12 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 

egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–1,1 cm, 4,5x5 cm, 2x2,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.13 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 6x2,5, 2x2,5, 2x2, 
2x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrű 
befésülés és bekarcolt egyenes vonalak. 
 
2009.597.14 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
erősen szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
sötétszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,0 cm, 5x3,5, 3x4,5, 
3,5x2,5, 3x2 cm 
Formai jellemzők, díszítés: 2 töredék 
díszítetlen, a harmadikon két sor 
hullámvonalköteg, a negyediken bekarcolt 
egyenes vonal. 

2009.597.15 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen érdes, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,6–1,0 cm, 4,5x3,5, 5x2,5, 
3,5x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.16 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
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Darabszám: 2 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 3,5x3 cm, 2,5x3,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.17 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,8–1,2 cm, 3x2, 3x2, 3x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.18 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete durva, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.19 
Objektumszám: 640. obj. 
peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
korongolatlan, díszítetlen, felülete durva, 
neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, külső 
felülete egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,8 cm, pá ?, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Peremén 
ujjbenyomkodás. 
 
2009.597.20 
Objektumszám: 640. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 

Keltezés: bronzkor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, korongolatlan, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x2,5 cm, 3x4,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.597.21 
Objektumszám: 640. obj. 
patics 
Darabszám: 6 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, porózus 
paticsdarabok. 
Méretek: 4x4x5 cm, 3x3x1,5 cm, 11x6x7, 
10x6x5 cm 

2009.597.22 
Objektumszám: 640. obj. 
kő 
Darabszám: 11 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna és világos 
vörösesbarna, amorf kődarabok. 
Méretek: legn. 7x6x5, legk. 3x2x1, átl. 
4,5x5x6 cm 

2009.597.23 
Objektumszám: 640. obj. 
salak 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna apró, 
amorf salakdarab. 
Méretek: 3x3x1,5 cm 

2009.597.25 
Objektumszám: 640. obj. 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz 
Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 

2009.597.26 
Objektumszám: 20/110. obj. szórvány 
állatcsont (csonteszköz) 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Csonteszköz 
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Méretek: Részletes leírását ld. az 
állatcsontokat tartalmazó leltárk 
Formai jellemzők, díszítés: Részletes leírását 
ld. az állatcsontokat tartalmazó 
leltárkönyvben. 
 
2009.598.1 
Objektumszám: 640.01. obj. 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete durva, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 3x4 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.598.2 
Objektumszám: 640.01. obj. 
kő 
Darabszám: 3 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Szürkésbarna és 
vörösesbarna, amorf kődarabok. 
Méretek: 4x4x4, 9x6x3, 6x6x5 cm 

2009.599.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
perem, fenéktöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 23 cm, 5x10 cm, 
fá.: 9 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, levágott, jól profilált. Díszítése 
hullámvonalköteg. 

2009.599.2 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, jól 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 6,5x2,5, 5x6, 
4,5x4, 5x4 cm 

Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg és egyenes vonalköteg. 

2009.599.3 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
rádliminta. 

2009.599.4 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
egyenes vonal. 
 
2009.599.5 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Gyengén agyagszemcsés 
és homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középszürke, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 10x7, 4x4, 4x3,5, 
6x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése sűrűn 
bekarcolt széles vonalak. 

2009.599.6 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 2 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen középbarna, törésfelületén szürke 
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mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,6 cm, 4x4,5 cm, 3x3,5 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése bekarcolt 
egyenes vonal. 

2009.599.7 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
átlagosan kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
középbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, 6x3 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonalköteg és egyenes vonalköteg. 

2009.599.8 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, 4x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
körömbenyomkodás. 

2009.599.9 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: császárkor 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
gyorskorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,8–0,9 cm, 4x5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.599.10 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
fenőkő 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Középszürke, sima 
felületű fenőkőtöredék. 
Méretek: 2,3x2,6x2,7 cm 

  
2009.600.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
patics 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf, 
sima felületű paticstöredékek. 
Méretek: 6x4x1,5 cm, 4,5x4,5x2 cm, 
6,5x4x1,5 cm 

2009.601.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 18 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete erősen szemcsés, neutrális égetésű, 
rosszul kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, pá 18 cm, fá.: 10 
cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, külső oldalán borda fut 
körbe. Fenékbélyeg (letört, talán kereszt). 
Díszítése széles közű csigavonal. 

2009.602.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
salak 
Darabszám: 4 
Keltezés: 10–11. század ? 
Technikai jellemzők: Vörösesbarna, amorf 
vassalaktöredékek. 
Méretek: 12x6x2 cm, 8x7x4, 5x6x3, 4x5x2 
cm 

2009.603.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
perem, oldal, fenék 
Darabszám: 3 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete közepesen szemcsés, neutrális 
égetésű, jól kiégetett, külső felülete egyenetlen 
középbarna, belső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,8 cm, pá 18 cm, fá.: 11 
cm, 11x8 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített. Díszítése hullámvonal 
alatt keskeny közű csigavonal. Korong 
lenyomata látszik. 

2009.603.2 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
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peremtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,6–0,7 cm, pá 16 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme közepesen 
kihajló, lekerekített, külső oldalán borda fut 
végig. Díszítetlen. 

2009.603.3 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 7,8x4,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése két sor 
egyenes vonalköteg. 
 
2009.603.4 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 4,5x3,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése 
hullámvonal alatt bekarcolt vonal. 

2009.604.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
orsógombtöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, mag. 1,5, átm. kb 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 

2009.604.2 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszítetlen, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen középszürke, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,4–0,5 cm, 2x1,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen, 
középen átfúrt oldaltöredék. 

2009.606.1 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
vaskés 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Jó állapotban megmaradt, háromszög 
átmetszetű, középső nyélállású vaskés. Hossz: 
8,3 cm (nyéltüskével), 5,9 cm (nyéltüske 
nélkül), szélesség: 0,8–0,3 cm (penge), 0,3–
0,5 cm (nyéltüske).  

2009.606.2 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
vashuzal 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Rossz állapotban megmaradt vashuzal darabja. 
Méretek: 2,6 cm (hossz), 0,7–0,8 cm 
(szélesség), 0,2–0,3 cm (vastagság). 

2009.606.3 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
perem, oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 5 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
érdes, neutrális égetésű, átlagosan kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,7–0,8 cm, pá 16 cm, fá.: 10 
cm, 6x5, 6x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Pereme rövid, 
közepesen kihajló, levágott. Díszítése egyenes 
vonalköteg alatt hullámvonalköteg. 3 töredék 
(fenék, 2 oldal) díszítetlen. 
 
2009.606.4 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 



754 

 

homokos anyagú, lassúkorongolt, díszített, 
felülete szemcsés, neutrális égetésű, átlagosan 
kiégetett, külső felülete egyenetlen 
szürkésbarna, belső felülete egyenetlen 
középszürke, törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, 4x5,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.606.5 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
oldaltöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: 10–11. század 
Technikai jellemzők: Kavicsos és homokos 
anyagú, lassúkorongolt, díszített, felülete 
szemcsés, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen középbarna, belső 
felülete egyenetlen középbarna, törésfelületén 
szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, 4x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. 

2009.606.6 
Objektumszám: papír nélküli objektum 
sütőharang oldaltöredéke 
Darabszám: 1 
Keltezés: késő avar kor 
Technikai jellemzők: Barna színű, 
agyagszemcsés és pelyvás anyagú sütőharang 
perem– és oldaltöredéke. 
Méretek: falv. 1,0–2,5 cm, 10,5x7 cm, pá ? 

2009.607.1 
Objektumszám: szórvány, F3–F2 szelvény 
csontár 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses (avar vagy Árpád-kor) 
Technikai jellemzők: Állati hosszúcsontból 
készült ár. Hossz: 11,7 cm, átm.: 1,0–1,5 cm. 
Méretek: ld. a lerásban 

2009.607.2 
Objektumszám: szórvány, F3–F2 szelvény 
oldal, fenéktöredék 
Darabszám: 3 
Keltezés: kérdéses (avar vagy Árpád-kor) 
Technikai jellemzők: Homokos anyagú, 
lassúkorongolt, díszített, felülete sima, 
neutrális égetésű, jól kiégetett, külső felülete 
egyenetlen szürkésbarna, belső felülete 
egyenetlen középszürke, törésfelületén szürke 
mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,7 cm, fá.: 10 cm, mérhm. 
4,5 cm, 3x2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítése széles 
közű csigavonal. Fenékbélyeg (kereszt). 

2009.607.3 
Objektumszám: szórvány, F3–F2 szelvény 
fenéktöredék 
Darabszám: 1 
Keltezés: kérdéses (avar vagy Árpád-kor) 
Technikai jellemzők: Agyagszemcsés és 
homokos anyagú, lassúkorongolt, díszítetlen, 
felülete sima, neutrális égetésű, jól kiégetett, 
külső felülete egyenetlen szürkésbarna, belső 
felülete egyenetlen szürkésbarna, 
törésfelületén szürke mag. 
Méretek: falv. 0,5–0,6 cm, fá.: 9 cm, mérhm. 
2,5 cm 
Formai jellemzők, díszítés: Díszítetlen. 
 
2009.607.4 
Objektumszám: szórvány, F3–F2 szelvény 
tapasztás 
Darabszám: 3 
Keltezés: kérdéses (avar vagy Árpád-kor) 
Világosbarna színű, homokos és pelyvás 
anyagú, viszonylag jó megtartású, nagy 
méretű tapasztástöredékek. A nagyobbik 
töredék külső és belső oldala egyaránt oldala 
sima, széle egyenes. Méretek: 19x18x6 cm, 
10x13x6, 10x7x6 cm. 
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