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Béres Mária:

Régészeti adatok Csongrád megye
Árpád-kori településtörténetéhez

Szeged, 1986.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Trogmayer Ottó
megyei múzeumigazgatónak, aki az elmúlt három évben nemcsak
lehetővé tette a megye régészeti gyújteményébe való betekintést, hanem biztosította ásatásaim anyagi fedezetét, és átadta feldolgozásra a "Tápé-Széntéglaégető" lelőhelyen általa feltárt Árpád-kori településrész régészeti anyagát; dr. Vörös Gabriellának, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatójának, akinek baráti segítsége megkönnyítette az egyvégtében hosszúra
nyúlt kontraparti leletmentés fizikai terheinek viselését, lerövidítette a múzeumi anyaggyűjtés idejét, s akinek igazgatói
támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg a sápi leletanyagnak a feltárással szinte párhuzamosan haladó restaurálása; Lőrinczy Gábor régészkollégámnak, aki tanulmányutam három hónapjában vezette a kontraparti leletmentést, s az elmúlt három évi
munkálkodásomat önzetlen baráti segítségével támogatta.
Köszönetet mondok a Csongrád megyei Múzeumok mindazon dolgozójának, akik megértő és gyors segítségükkel támogattak munkámb an .
Ugyancsak köszönetemet szeretném kifejezni a szegedi József Attila Tudományegyetem valamennyi volt régészhallgatójának,
akik Csongrád megye területén végzett terepbejárási anyagukból
készített szakdolgozatukat kivétel nélkül rendelkezésemre bocsátották.
A Szegvár-Kontrapart-i ásatáson előkerült salakminták gyors
meghatározásáért Ivancsics Jenőnek, a KBFI Petrográfia tudományos munkatársának, a régészeti leletanyag restaurálásáért Vigh
László restaurátornak, a dolgozathoz időben elkészített rajzokért
Dózsa Erzsébet grafikusnak mondok köszönetet.
Végezetül - de nem utolsó sorban - köszönettel tartozom
dr. Fodor Istvánnak - témavezetőmnek, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatójának - szakmai útmutatásaiért.
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Bevezetés

!Munkánk célja az Árpád-kori Csongrád megye i kialakuló telepiiléshálózata 2 egyik elemének, a falvaknak a vizsgálata. Elsősorban ezek belső szerkezetét, egyes típusait kutattuk, s csak
a forrásanyag által megengedett mértékben fordítottuk figyelmünket a létrejött faluhálózat elemzésére.
Történészeink már a század elsó felére elkészítették a középkori vármegye monografikus történetét i , valamint ezen nagy
összefoglaló munkák mellett kisebb, a területiünket érintő írások is napvilágot láttak 4 . Eppen húsz esztendeje került kiadásra
Györffy Görgy nagyszabású mlInkAja 5 , mely többek között összefoglalja megyénk településföldrajzát. Újabban a figyelem részben a
helytörténeti kutatások felé fordult 6 , de kísérlet történt nagyobb földrajzi régió településtörténeti szempontú vizsgálatára
is 7 .
A középkori régészeti emlékanyag gyűjtése során a század
elsó felében rendszeres tevékenységet területünkön lényegében
csak Csallány Gábor fejtett ki a Szentes környéki 10-12. századi temetők feltárásával 8 . Az ó ásatási eredményeit, valamint a
szórványos templomásatások és okleveles források adatait felhasználva rajzolta meg Széll Márta a megye egyes területeinek
Árpád- és középkori települési képét 9 . A régészeti topográfiai
munkák fellendülésével az Árpád-kori Csongrád megye területén is
bejárták már néhány település határát lÓ , s elkészült a megye legdélibb - ma Jugoszlávia területére eső - oklevelekben említett,
főként templomos településeinek régészeti azonosítása is ll . Lényegében lezirtnak tekinthet jii!- az I. István kori ispáni központ:

a csongrádi földvár 12 és Felgyó 13 kutatásit, s folyamatban van
a pusztaszeri korai egyházi központ: Szer mezőváros és a megelőző falutelepülések feltárása14 . Ezenkívül napvilágra került még
néhány Árpád-kori falusi templom és a körülöttük lévő temetők egy
része. 15
E munka alapját elsősorban saját ásatási eredményeink képezik, melyeket kiegészítettünk a területen korábban végzett feldolgozatlan faluásatások anyagával. hem csekély mértékben támaszkodtunk a megye múzeumaiban16 és a Magyar Nemzeti !Múzeum Középkori Régészeti Gyájteményében őrzött, általunk felgydjtött és a
kutatás jelenlegi eredményei alapján újraértékelt Árpád- és középkori leletanyagra, valamint a múzeumok régészeti adattáraiban
felhalmozott idevonatkozó jelentésekre, beszámolókra. Különösen
fontos információkat jelentettek az Algyő, Kiskundorozsma, Mártély,
Szegvár és Szentes környékén végzett régészeti topográfiai munkák
Árpád- és középkori lelőhelyei.
A múzeumokban őrzött Árpád- és középkori tárgyi emlékanyag
és e korszak településeire vonatkozó vagy utaló adattári feljegyzések szórványosak: a megye egyes területeinek kutatottságától
függenek. Általában onnan vannak adatok nagy számban, amely területek központjában a múzeumokban régészeti gyűjtőmunka vagy épp
egy meghatározott korszak kutatására koncentrált szisztematikus
feltárás folyt. E körzetektől távolabb eső területekről alig-alig
vannak információink. 17 Így az Árpád-kori településhálózat elemzéséhez ezt a forráscsoportot csak igen nagy óvatossággal használhatjuk, bár kétségtelenül bővítik ismereteinket a korszak településállományára vonatkozóan.
Árpád-kori településállományunk számbavételéhez a legtelje-

sebb adatsort az oklevelek mellett a rendszeres régészeti terepbejárások nyújtják. A 1G-13. sztzadi Csongrád megye területére
vonatkozóan azonban az eddig megszületett munkák nem összefüggő
egységeket ölelnek fel, csupán parányi részleteket világítanak
meg a Tisza és mellékfolyói, valamint a Duna-Tisza közi homokvidék településállományából, településstruktúrájából. Másrészt e
topográfiai munkák első darabja csaknem húsz éve készült el. Azóta éppen az Árpád- és középkor régészeti kutatása fejlődött országos méretekben a legdinamikusabban, s kifinomultak a régészeti
terepbejárás módszerei, kikristályosodtak megfigyelési szempontjai is. Ahhoz, hogy a területre vonatkozó topográfiai munkákat
egységesen értékelhessük, elerezhessük, további kiegészítő munkálatokra van szükség - részben a korai dolgozatok kapcsán 18 , részben az újabb területek bejárása terén. Forrásanyagunk hiányosságainak tudatában csak olyan mértékben törekedtünk információik
felhasználására, ami nem sérti a tudományos hitelesség alapelvét.
Az Árpád-kori falukutatás metodikájának, metodológiájának,
valamint eredményeinek tudományelméleti szempontú megközelítése
s a nyugat-német településkutatás szerkezetével és eredményeivel
való összevetése révén rámutatunk a hazai középkori falvak régészeti kutatásának az európai színvonallal összhangban lévő metodikájára, illetve az elsősorban anyagi okokra visszavezethető metodológiai és módszertani lemaradásokra. A kutatások eredményességében megnyilvánuló különbségek okát a hazai tudományok sajátos
strukturálódásában és az egyes tudományágakon belül a középkori
települések iránti érdeklődés időbeli eltolódásában látjuk.
A dolgozatban elemzésre került három falu - az oklevelekkel
keltezett földművelő és állattenyésztő, valamint egyidőben ipari
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szolgáltatásokkal is tartozó királyi majd egyhizi birtokot képező, az óriásfalvak közé sorolható Sáp; az oklevelekkel nem
adatolható templomos, jellegzetes alföldi földműves és állattenyésztő kisebb település a ]ágocs ér mentén; valamint a Tápéi ér partján kialakult falucsíra /prédium/ - bemutatása a régészeti objektumok pontos leírásának, az objektumok és a leletanyag értékelésének, a faluszerkezet lehetőség szerinti kibontásának, a falu gazdaságilag hasznosított területe számbavételének, valamint a falu szukebb településhálózatba történő illeszkedésének a sorrendjét követi. 19
A településásatások közlésén kívül a dolgozat eredményének
tartjuk, hogy bepillantást nyújtott a 10-13. századi Csongrád
megye kialakuló faluhálózatába , a falvak strukturálódásába; hogy
bizonyította az Alföldön a kohász, mezőgazdasági és ipari szolgáltatásokkal tartozó falutelepülések létezését; hogy részleteiben kielemezhetővé vált egy kora Árpád-kori iparos település
belső szerkezete; hogy a topográfiai adatok révén pontosíthatóvá
vált a megye szárazföldi úthil6zatinak egy része. Ugyanakkor a
felhasznált forrásanyag és az elért eredmények segítségével csupán a történeti kérdések megfogalmazásáig juthattunk el - a pontos történeti rekonstrukcióhoz további ásatások és terepbejárások szükségesek.

Középkori réi7észeti településkutatásunk
főbb kérdései

Az európai klasszikus és orientalista régészettel szemben
- amely már a korai időktől nemcsak az egyes leletek, hanem az
építészeti együttesek iránt is érdeklődött - az ős- és népvándorláskori kutatást csaknem kizárólag a kisleletek problémái
foglalkoztatták. Kétségtelen, hogy olyan helyeken, ahol a szerencsés körülmények folytán az ős- és népvánüorláskori faépítmények nyomai jó megtartásban fennmaradtak - mint például Ausztria és Svájc szerves talajában -, szintén felfigyeltek az építészeti együttesekre, de ez a réészet tudományán belül hosszú
ideig kivétel maradt. 2°
A 19. században megizmosodó ős- és népvS.ndorláskori régészet a középkori emlékanyaggal csak mellékesen foglalkozott. Ellenben épp e kornak - a rom an tika századának - művészettörténeti érdeklődésében merült fel építészeti és művészettörténeti
szempontból az álló és a már elpusztult középkori épületek feltárásának igénye. Ez az igény hívta életre például Budapesten
is a Pázmány Péter Tudományegyetem Keresztény Régészeti Tanszékét. 21

Bár a középkori települések régészeti kutatása a két világháború között európa néhány országában /Svédország, Franciaország, Anglia/ 22 már fejlődésnek indult, a kutatási terület teljes kibontakozásáról csak a második világháború után beszélhetiink. 23 Nemcsak Európában, hanem Magyarországon 24 is a régészet-

tudomány legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő ága a középkor kutatósa, s ezen belül a középkori települések kutatása a
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tudományág Benjáminja.
Hazánkban a középkori településtörténeti kutatások négy
különböző - egymással hol jobban, hol kevésbé erősen összekapcsolódó - szálon folytak, illetve folynak. Legnagyobb múlttal
a történettudományon belül keletkezett hagyományos településtörténet rendelkezik, amely elsősorban írott és térképes forrásokkal dolgozik, s szorosan összekapcsolódott a történeti földrajzzal, valamint a történeti demográfiai kutatásokkal. E munkák
elsó - és mái? is legjelentősebb - eredményei az ún. "vármegyemonográfiák", amiknek sorát 1922-ben Mályusz Elemér Turóc vármegye kialakulásáról szóló műve nyitottá meg. Ezt követték az
Ugocsa vármegyéről /6zabó István/, a Gömör menyéről /Ila Bálint/
és a Nyitra vármegyéről /Fiigedi Erik/ szóló munkák. Itt kell megemlítenünk Györffy György és Csánki Dezső történeti földrajzzal
foglalkozó köteteit, melyek jelentősége szinte felbecstilhetetlen ~ 5
A középkori falu régészeti feltárásának igénye a század elsó felében a néprajztudományon belül merUt fel - máig ható indíttatást adva a régészeti falukutatás számára 26 . A földrajztudomány keretein belül is kialakult egy diszciplína, a településföldrajz, melynek történeti ága hasonló feladatokat old meg,
mint a történeti földrajz - azzal a megszorítással, hogy a településföldrajz esetében a múlt vizsgálata korlátozottabb, s fő
célja a mai állapot megismerése. 27 E tudomány első rendszerezett
magyarországi összefoglalása 1963-ból való.
A történelem segédtudoLlányán: a régészeten belül egyre intenzívebbé váló településásatások 48 terepbejárások nyomán az is
világossá vált - mind a történet-, mind a néprajz-, mind a földrajztudomány számára -, hogy ez a forráscsoport mindenféle tör-

téneti rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen. A középkor régészeti
településkutatása - mint már említetteik - nálunk nagy lendülettel e század negyvenes éveiben indult meg a Teleki Fái Kutatóintézetnek, illetve utódintézményeinek, majd a i'iagyar Nemzeti
Múzeumnak az irányításával.
A hazai felfogással szemben napjainkban Nyugat-Európában
- különösen a Német Szövetségi Köztársaságban - a településtudományt önálló, komplex tudományként kezelik. E diszciplínán belül létezik a történeti-genetikai kutatsi irány, melynek része
a településrégészet, a természeti- és emberföldrajz a település28
földrajzzal együtt, valamint a történettudomány.
A német régészeti településkutatás elméletének egyik meg-

alapozója Max Weber volt 1921-ben irt tanulmányával. 29 Főként a
"városmag-" és a falukutatásra hatott megtermékenyítően a város
és a falu fogalmának komplex, weberi megközelítése. Az új definíció lehetővé tette a rendszerezést, az elvonatkoztatást, s önálló tudománnyá válhatott a településkutatás, amit a város és a
falu fogalménak jogi alapokon nyugvó meghatározása nem engedett
meg.
Azt is megfigyelhetjük, hogy a néprajzi, történeti néprajzi
és nyelvtörténeti kutatások jelentősége, valamint ezen források
felhasználása a nyugati településtudományban 3° ugyanolyan hangakár a hagyományos településtörténet, akár
a településrégészet ter(iletén. 31
súlyos, mint nálunk

-

Az alábbi ábra szemléletesen jelzi, hogy a mai társadalomtudományok irányai gyakran csúsznak a természet

-

és a társada-

lomtudomány határterületeire, s egyre inkább ún. határtudományok
vannak kialakulób an .
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A hazai történeti településkutatás renc szere :
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faluYutatás

történeti
településföldrajz

~
a történettudominyon belli
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A nyugat-német településkutatás rendszere:
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i

komplex
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a régészeti településkutatás része a történeti településkutatísnak - akár ha a
régészettudomány önálló társadalomtudomínyi diszciplínaként lép
fel szoros kölcsönhatásban a történettudománnyal /"nyugat-német
minta"/, akár ha a történettudományon belül, annak segédtudomá32
nyaként szerepel
/"magyar modell"/. A régészet településkutatáson belüli jelentőségét forrásanyagának mennyisége, módszerei
68 elméleti megalapozottsága adja meg.
Elsó és legfontosabb feladatunk tisztázni, mit értönk a régészeti teleptiléskutatás fogalmán. E kérdés megválaszolása nem
könnyű, mert a magyar régészet még nem fogalmazta meg a településkutatás metaproblémáit, mindeddig nem törekedett a saját hatáskörén belül felvetődő előfeltevések önálló rendszerezésére.
Ugyanakkor középkori régészetünk - mely pillanatnyilag azonos a
hazai középkori településrégészettel - határozott metodikával
rendelkezik, megjelölte kutatási köre legfontosabb feladatait,
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rendszeresen számba veszi eredményeit. 33
Igy Árpád-kori településkutatásunk főbb témái közé a falvak, a korai városok, az
egyházi, a királyi és a világi földesúri központok /templomok,
kolostorok, a korai nemzetségi központok, a várak stb./, valamint a temetők kutatása tartozik. Ez lényegében megfelel a szomszédos országok 9-13. századi ilyen jellegű kutatási programjának. 34
Mindenképpen magyarázatra szorul az a kérdés, hogy az Árpid-kor régészeti településkutatásán belül a fő hangsúly miért
tolódott a falvak vizsgálata felé. Alapvető okának azt a történettudomány részéről bekövetkező, s a régészeti topográfia által
is megerősített lényegi felismerést tartjuk, hogy a 10-13. század legjellemzőbb hazai települési formája szintén a falu volt. 35
Másrészről - az egyéb források gyér száma miatt - településeink
közül a falvak kutatása szorult a leginkább a régészetre.

Mind-

ehhez nem csekély mértékben járult az a körülmény, hogy falvaink
maradványai jórészt mezőgazdaságilag művelt, "nyitott", "szabad"
területeken találhatók, mig az nrpád-kori városok, várak, egyéb
központok inkább a ma is élő, beépült városok, nagyobb települések területén vannak - a régészetileg nehezen kutatható szférába tartoznak. 36
Az Árpád-kori régészeti falukutatás javára történt hangsúlyeltolódás következtében határozottan körvonalazódott a terület kutatásának metodológi•íja - bár e téren az alapvetés már az
1940-es évek végén megszületett. 37
A Herbert Jankuhn által irányított német régészeti iskola
jó tíz éve fogalmazta meg a k6zépkuri települések régészeti kutatásának programját és körülhatárolta vizsgálata tárgyát.38
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E munkát e g észítik ki 'Malter Janssen falukutatísra vonatkozó
- nyugat-, észak- és közép-európai szakirodalomra és régészeti
kutatási eredményekre támaszkodó - nagyszabású metodikai-metodológiai tanulmányai. 39
Ha a hazai középkori régészeti településkutatási programot
és megvalósításának módszereit összevetjük a nyugati mintákkal

- s itt elsősorban a metodológiai szempontból nálunk is kidolgozott falukutatás szolgálhat az összehasonlítás alapjául -, lényeges különbséget csupán a temetők feltírásának településtörténeti szempontból való megítélésében láthatunk. Míg 1977-ben Jankuhn szerint a temetők feltárása és elemzése nem képezi a középkori településrégészet tárgyát, addig az iskola az újabb eredmé-

nyek rendszerezése során a temetőket már telepillésre utaló jelenségként r_tékeli, s fontosnak tartja vizsgálatukat - például a
falvak íthelyeződése, mozgása szempontjíb6l. 4° Ezzel szemben a
hazai 42rp7.5,d-kori falukutatás mind a korai /pogány,soros/, mind a
templom körüli temetők feltárását és elemzését fontosnak vélte a
településkutatás terén.
Ha eltekintünk az anyagi okokból következő és a vizsgálati
módszerekben mutatkozó különbségektől 41 - tehát attól, hogy nálunk megkésve, vagy nem általánosan bevezetett eljárásként alkalmazzák az új természettudományos vizsgálati módszereket minden
egyes feltárás kapcsán -, lényeges metodikai-metodológiai különb-

séget nem látunk a középkori települések régészeti kutatási programjában. Azonban az elmúlt évtizedek vizsgálati eredményeinek
összevetése során mégis meg kell állapítanunk, hogy nemcsak a
nyugat-német, de egyes területeken a szocialista országok településkutatása által létrehozott értékekhez képest is elmaradtunk.42
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A hazai régészeti kutatás eddigi erőfeszítései csupán az egyes
objektumok megismeréséhez vittek bennünket közelebb 43 , s távol
vagyunk még a falu belső szerkezete és gazdaságilag hasznosított
területe, a falu mint a településhálózat egyik eleme s mint gazdasági, társadalmi ós politikai funkciót ellátó egység működésének pontos ismeretétől. E lemaradss legfőbb oka - a már említett anyagi lehetőségek korlátozott volta mellett - a tudományok
strukturálódásának különbségében rejlik. Ábráink szerint a hazai
középkori településkutatáson belil nem jött létre az egyes tudományágak között egység, együttműködés; az e témával való foglalkozás az érintett tudományok perifériájára csúszott. Ilivel azonban középkori településtörténeti rekonstrukció nem lehet helytálló a régészet idevigó eredményei nélkül, éppúgy megfordítva
is igaz: önmagában a régészet sem képes az egész középkori - ezen
belül az :.rpád-kori

-

településkutatás, de még a falukutatás kér-

déseit sem megoldani. A "széthullás" másodsorban tudománytörténeti okokra vezethető vissza: a középkori településtörténettel
foglalkozó tudományágak már nagyjából e század második harmadára
feldolgozták idevonatkozó forrásaikat, közzétették eredményeiket,
s érdeklődésük más kérdések megoldása felé is fordult. 44
Az elmondott tudományelméleti kérdések boncolgatása kapcsán
nem hagyhatunk figyelmen kívül egy fontos módszertani következtetést, mely lényegében meghatározza a régészet településkutatá-

son belül elfoglalt helyét és jelentőségét. A településrégészet
- épp úgy, mint általában a régészet

-

adatait e m pirikus megis-

merés útján nyeri. Bár az empirikus információk egyre nagyobb
részét a műszeres megfigyelés adja 45 , e tudományágban mindvégig
jelentős tényező marad a közvetlen emberi megfigyelés. Í gy a
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régészeti módszereknek - és magának a tudománynak is - az egyik
legnagyobb korlátja az információk megszerzésében jelentkezik,
hisz az emberi érzékszervek teljesítőképessége igen behatárolt.46
Ugyanakkor a régészettudomány nagy érdeme - s ez különíti el
más társadalomtudományoktól -, hogy módszereibe képes az egyre
újabb természettudományos vizsgálati eljárásokat beépíteni, s
ezáltal nemcsak állandóan bővül forrásanyaga, hanem egyre teljesebb, értékesebb adatokat szolgáltathat a településkutatás vagy
más társadalomtudományok számára. Ez a dinamizmus teszi a régészettudományt arra alkalmassá, hogy középkori településtörténetünk problémái megoldásához is mind nagyobb mértékben járuljon
hozzá.
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Feltárt 11-13. századi falvak
az árpád-kori Json,?rid megye területén

I. Sáp

/földművelő - állattenyésztő - iparos falu/

1. A feltárás előzménvei, a lelőhelv leírása

A Szegvár-Kontrapart-i ásatások eredeti célja leletmentés volt. 47 1984. decemberétől 1985. októberéig három ásatási
szezonban közel 43 00 m 2 területet tártunk fel. A munkálatok során több korszak emlékanyaga került napvilágra, s valamennyi
korból származó jelenséget egyforma gonddal kezeltünk. 48 Dolgozatomban csak a 11-13. századi települ ő sen folyt kutatások
eredményeit ismertetem. Az ásatási terület a mai Szentes-Szegvár műút jobb oldalán, a két település határit jelző Sáphalomtól nyugatra található.
Az egykori Kurca folyó bal partján jött létre a Szentestől
Szegvárig nagyjából kifli alakú - lelőhelyünk közelében erőteljesen kiszélesedő - Kontra tó. E kiterjedt, élővizekkel /Tisza,
Kurca/ is táplált mocsárvilág keleti partján feltűnik egy másfél km hosszú, 300-500 m széles észak-déli irányú plató, amely
folyamatosan emelkedik, és egyre keskenyebbé válik az északkeleti csücskében kimagasló Sáphalom irány,ba. 49 A magaspart északi részét már korábban elbányászták 50 ; leletmentésünk a még megmaradt, de teljes pusztulással fenyegetett földhát déli felén
folyt, a tóparthoz közelebb eső szélen, 40-75 m szélességben és
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csaknem 100 m hosszúságban. /1. ábra/
Sáp esetében olyan Árpád-kori településsel állurak szemben, ahol az okleveles adatok 51 és a határrész elnevezése alapján pontosan lokalizálni lehetett az Árpád-kori falu helyét. E
két forrás eredményét a régészet is igazolta. 52 Így teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy ásatásunk során az Árpád-kori Sáp
falu leletei kerültek napvilágra.
Írott forrásaink közül először az 1075-ből származó garamszentbenedeki apátság adománylevele tudósít e településről. 53
Ekkor ugyanis I. Géza /1074-1077 / király Sápot az apátságnak
adta fáival együtt. 54 az Árpád-korban 1124-ben és 1217-ben említik még a falu nevét 55 , majd egy 1332-bő1 56 származó határjárás leírása alkalmából kiderül, hogy Sápnak 57 és Sajtnak58 közös határa van. Csaknem 90 év múlva - 1421-ben - a garamszentbenedeki konvent egyik oklevele arról számol be 59 , hogy Sáp elnéptelenedett, a konvent szeretné újra benépesíteni birtokát 60 ,
de egy 1471-ből származó oklevelük szerint az újratelepítés még
ebben az évben sem sikerült. 61
Sáphalom lelőhely már régóta ismert régészeti szakirodalmunkban. Csallány Gábor híradásából 62 tudjuk, hogy a halmon lévő templom körüli temetőnek - s talán az ott található 11. szá-

zadi soros,pogány köznépi temetőnek

-

közel száz sírját boly-

gatták meg "kincskeresők" úgy, hogy közben az általuk pincének
vélt templom maradványait is felforgatták. Az 1898-as turkálásból néhány tárgy be is került a szentesi múzeumba. 63 Ezt köve-

tően a Sáphalomról származó gyér leletanyagot Széll Márta illesztette be a Szentes környéki 11-12. szízadi temetők rendszerébe. 64 1957-ben Kovalovszki Júlia bejárta a területet, s a
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lelőhelyről addig ismert adatokat rendszerezte. 65 1960-ban a
halom délnyugati oldalán mélyszántáskor csontokat forgattak
ki, az egyik koponyán zöld patinanyomokkal. 66 A Sáphalomról
származó leleteket 1977-ben Kurucz Katalin újra összegyűjtötte, s az eddigi ismereteket terepjárásai eredményével egészítette ki. 67 Sajt terepbej`:rási tapasztalataink szerint 68 Sáp
falu belsősége közel 12 hektár területet ölelt fel, s a kiterjedt, nagyobb Árpid-kori falvaink közé tartozik. 69 /2. ábra/

2. Az objektumok katalógusa
Házak

2. híz /3. ábra/
A ház fennjllása alatt kétszer me;újított á k a padlóját,
egyszer pedig, megna ;yobbított . ík az épületet.
a./ A legkorábbi ház földbe ásott gödre 300 x 200 cm-es
téglalap alaprajzú. Lesározott, keményre lejárt padlója a felszl.ntől 110 cm mélyen került elő. Falainak és bejiratának semmilyen nyoma sem maradt. Sem az épületben, sem környékén ágasfák és cölöpök helye nem került elő. A ház belsejében vagy közelében ti{zhely és kemence nyomaira nem bukkantunk. Az épület
D-i felében - a K-i és a NY-i fal közelében - egy-egy négyszög
alakú, 40 x 50 cm nagyságú ' 25 cm mély munkagödör volt, mindket-

tő alja és oldala kitapasztva, feneke pedig keményre letaposva.
A K-i fal közelében levő gödör NY-i oldalán a padló teknősen

lemélyedt, talán ezen a helyen "ültek" a leggyakrabban. A ház
padlóján lemezesen felváló 1-3 cm vastag letaposott sár és
foltokban hamu volt, ahonnan egy jellegtelen oldaltöredék került
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elő. A két "munkagödör" között - egymástél 80-12C cm távolságra - négy, szabályos négyszögben álló karólyukat találtunk.
b./ Az í.jabb sározás előtt az épület szerkezetét /?/, berendezését /':/ átalakították. Az L-i, a K-i és a D-i fal mentén egymástól 60-80-130 cm-re 6-10 cm átmérőjű, kihegyezett és
kerek végű karókat vertek, melyek 15-20 cm mélyen hatoltak az
újabb padló szintje alá. Ekkor a bejárat - a karók helyzete miatt - az EK-i sarokban lehetett. E "ház" padlóját is lesározták, és keményre lejárták. Negszüntették a "munkagödröket": a
padlóval egy szinten tapasztották be őket, bár itt a padló az
alatta lévő lazább betöltés miatt kissé teknősen megsüllyedt.
Az épület gödrének DNY-i negyedében ideiglenes tüzelés nyomait
figyeltük meg egy 130 x 120 cm-es - csaknem szabályos kör alakú felületen. A padlón 3-5 cm vastag sár- és hamuréteg volt, innen leletanyag nem került elő.
c./ A megnagyobbított híz földbe ásott gödre 340 x 270 cmes, enyhén trapéz alaprajzú volt. Letapasztott, keményre lejárt
padlója a felszíntől 100-105 cm mélyen került elő. A ház sarkait nagyon enyhén lekerekítették, falát is úgy képezték ki, hogy
a padlótól kissé ívelten emelkedett fel. A falakat a D-i és a
NY-i oldalon 20-30 cm magasságig, az -i és a K-i oldalon aligalig tudtuk megfigyelni. Dejírata _1z itt vastagabban letaposott

sárréteg miatt

az ÉNY-i sarokban vagy a EY-i falon lehetett.

Ennek az épületnek a belsejében sem volt ágasfa vagy cölöp nyoma. A ház D-i fala mentén

-

közvetlenül a tövében - egymástól

50-60 cm-re két-két 6-8 cm átmérőjű kihegyezett végű, a padló

szintje

all

15-20 cm-re mélyedő kard nyomát fedeztük fel. Az

É-i fal mentén a karólyukaknak csak egy részét találtuk meg,
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ezek 20-30-100 cm-re voltak egymástól, és egyesével i11tak.
Az ÉK-i sarokban 50-55 cm átmérőjű szabad tűzhelyet találtunk.
Kissé domborodó felületűre kialakított, csaknem kerek alaprajzé, fenekét 2-3 cm vastagon letapasztották.
Az épület hamuval erősen kevert betöltéséből az állat-

csontokon, tégla- és kődarabkákon

fazék oldaláb(Sl kivá-

gott orsókarika, ép csontkorcsolya és kihajló, lekerekített peremű, kézikorongon készült, szürkősfekete, díszítetlen fazekak
perei- és aljtöredékei, valamint sz ámos kis rnéretú, szik száj.,
lapos, a k'ilső vagy a belső oldal felé ;regvastagodó peremű, cserépüstből való peremtöredékek keriiltek elő.

31. ház /4. ábra/
Földbe ásott gödréből csak egy 170 x 140 cm-es terület maradt meg. Sírfiás agyaggal letapasztott, keményre lej-írtpadlója

a nyesett felszíntől mintegy 20 cm, az eredeti felszíntől átlag 70 cm mélyen került elő. A ház falai nagyjából 15 cm magasan maradtak meg. ígasfák, karók, munkagödrök nyomaira - a feltárt részen - sehol sem akadtunk. A ház bejárata - a fal kiívelődése miatt - a DNY-i sarokban lehetett, szemben a DK-i sarokban elhelyezkedő kemencével. A kemencét úgy vájták a ház K-i
falába, hogy a kemence szája a fal síkjába illeszkedett. A kemencéből csupán a há.z felé erősen lejtő sütőfelülete maradt meg,

mely körte alakú, hossztengelye 60 cm-es, legnagyobb szélessége
közel 70 cm, a sz:í.jnyílásn:al 36 cm széles. Sütőfelülete a ház
padlójától mintegy 10 cm-rel feküdt magasabban; jól átégett,3 cm
vastag tapasztása volt. A kemence szája előtt mintegy 50 x 50 cmes körzetben, 3. szájtól a p1ó szintjéig, lejtősen kiképzett,
letaposott, sárga agyagréteg állt, mely töredezett, viszonylag
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laza szerkezetű volt. Elbontása után alatta egy 50 x 50 cm-es,
nagyj?'ból kör alakd, letapasztott, jól Ő.tégett, összetöredezett tűzhelyet találtunk, mely a padlóval azonos szinten volt.
Tapasztása alatt, középtájt, néhány cseréptöredék is ült.
A hz barnásszürke, laza, egynemű, a padló feletti mintegy 20 cm vastag betöltéséből a külső oldal felé megvastaodó
peremű, a peremen és a külső oldalon vörös engobbal festett
cserépüstök töredékei, valamint kisebb-nagyobb, ívelten alig
kihajló, lekerekített peremit, rövid r.j akk, c;udorodó v11111 fazekak peremtöredékei és kevés állatcsont került elő.
A ház gödrét egy korábbi - a leletek tanúsága szerint szintén Árpd-kori árokba ásták bele.
109. ház

/5. ábra/

Földbe ásott L- dre 380 x 2810 cm-es téglalap _.laprajzú.
Letaposott, erősen e g yenetlen padlóját a nyesés szintjétől 25
cm mélyen találtuk m eg. A ház hossztengelye

:LAK- DDNY-i

tájolá-

sú, Ég-i sarka lekerekített; itt a falat úgy képezték ki, hogy
a padlótól kissé ívelten emelkedett fel. A ház fala csak helyen-

ÉB -i sarokban, a D-i fal mentén és az ;NY-i részen maradt meg 3 -10 cm magasságig. Bejáratának semmi nyoma nem maradt.
A NY-i fal r. -i harmadában, közvetlenül a fal tövében, egy 20 cm

ként: az

átmérőjű, a padló alá 40 cm-re mélyedő cölöplyukat találtunk.
Ettől K-re 160 cm-re egy hasonló cölöplyuk volt. Ez utóbbi a
K-i faltól 70 cm-re állt. Kerek átmetszetű, egyenes aljú oszlopok nyomai voltak. A NY-i fal mentén ,álló cölöplyuktól -ra
két kisebb karólyukat is találtunk: az egyiket a fal mentén, a
másikat attól tívolabb, a hz belsejében.
Az épület K-i, hosszanti falába utólag két kemencét is
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vájtak, úgy, hogy a ház már használaton kívüli gödrét a kemencék elöterévé alakították át.
A 110. kemence tengelye KDK-Nr1NY-i tájolású. Sütőfelülete kissé ellipszis alakú, 120 x 130 cm nagyságú, szíja enyhén a ház belsejébe nyúlik, s nem illeszkedik a fal síkjába;
G1Y i irányba valamicskét lejt, a ház falánál hirtelen megtö-

rik, ahol erős rézsűvel sározták le. Vastag, hevesen átégett
tapasztása art cseréptöredékeket terítettek; mintegy 30 cm-rel
van a padlószint felett.
A 109. kemence sütőfelülete körte alakú, szintén 130 x

120 cm nagyságú, tengelye KI K-ftiYDNY-i irányú, a ház DK-i sarkába vájták be úgy, hogy szája a fal síkjába esik. NY felé erősen lejtő sütőfelülete a szájnál megtörik, és rézsűsen lesározott a padló síkjáig. A kemence fenekének hátsó része mintegy
15 cm-rel van magasabban a padló szintjénél.

A fenék vastag,

erősen átégett sározása alá számos cseréptöredéket terítettek.
A 110. kemence szájának két oldalán egy-egy 60 cm ,Itmérőjú, a padló szintje alá 80 cm-re hatoló cölöplyuk /?/ van. E
két beásás minden bizonnyal a ház - s talán a 109-110. kemence
használatának megszúnése után keletkezett.

A ház sárga agyagba mélyedő Padlójába az L-i részen egy
aszimmetrikus, 18-30 cm mély göcröt vájtak a ház használatának
megszűnte után - feltehetően agyagnyerés céljából.

A ház gödrének NY-i sarkiba egy lekerekített sarkú, téglalap alakú, 150 x 120 cm nagyságú, a padló szintje alá 55 cmre mélyedő vermet ástak, :na jd - használatának meDszúnte után -

egy kis méretú, kör alakú, 80 cm á .tmérőjű, a padló szintjénél
`•

25 cm-rel mélyebb, gömbölyded, lesározott aljú, újabb vermet
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készítettek.
A ház hamus, szürkésbarna, 20 cm vastagi betöltéséből téglaés kőzetdarabok, vas- és szilikátsalakok, kovácssalakok, kemencetapasztás-darabok és cserepek kerültek elő. Ívelten kihajló,
a perem felső szélén enyhén tagolt, egyenesen levágott peremű,
rövid nyakú, domborodó vállú, a peremen és az edény teljes külső
oldalán vörös engobbal festett fazék peremtöredéke mellett számos jellegtelen, apró oldal- és fenékdarabkát és a külső oldal
felé megvastagodó peremu, szút, szíjú, lapos, kis méretű üstök töredékét tartjuk innen számon.

114. K-i hoz /6. Sbra/
Földbe ásott gödre 340 x 260 cm-es, kissé nyúlánk téglalap
alaprajzú. Keményre lejárt padlójára az eredeti felszíntől 40-50
cm-re,a nyesett felszíntől 3-15 cm-re bukkantunk. A ház NY-i részén falai helyenként 3-5 cm magasan maradtak meg. .1z épület K-igyfi tengelyében, a N[-i fal tövében egy kissé szabálytalan kör alakú, 40 cm átmérőjű, 30 cm mély cölöplyukat találtunk, mely az
épület hosszabbik oldalai mentén elhelyezett ágasfák egyikének
a helye lehetett. A bejáratnak semmi nyoma nem maradt. A kemencét
a ház hht -i sarkába építették, lekerekített sarkú, téglalap alaprajzú, 40 x 50 cm-es nagyságú, hátsó része sem nyúlik ki a ház
négyszögéből. Sütőfelülete kissé magasabban van, mint a padló
szintje, s a kemence hátsó része felé erősen lejt. Vékony, erősen átégett tapasztása alá cseréptöredékeket terítettek. A kemence szája előtt, a mintegy 40 x 40 cm-es átégett padlón egy a
belső oldalán erősen átégett, kormos, szájával lefelé fordított
cserépüst állt, melynek feneke leszakadt, s ezután afféle"túzborítónak", "parázstartónak" használhatták. /XXXIII. tábla, 2. kép,
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a továbbiakban: XXXIII.2./

A híz D Y-i negyedében a ,1Y-i fallal cárhuzamosan, attól
mintegy 50 cm-re h•;rom egym:stól 40 cm-re lévő, 4-5 cm átmérőjel, a padló alá 10-14 cm-re lemélyedő karólyuk van.

A ház hamus betöltéséből paticsdarabok, vaseszközök

ap-

ró, jellegtelen töredékei és cserepek kerültek elő. Innen való
egy közepes méretű, ívelten kihajló, lekerekített peremű, rövid nyakú, domborodó vállú fazék peremtöredéke, s egy nagy méretű, tojs alakú, az edény egész felületét széles közű csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke. Számos cserépüst peremtöredéke került elő, amelyek az edény külső vagy belső oldala
felé me6vastaGodóak; a szűk szíjú, lapos típusuak közül valók.
Feltűnő, hogy a betöltésben sok cserépüst peremtöredéke volt,
mig ezek has- és oldaltöredékei nem kerültek elő.
A kemence sütőfelülete alatt is cserépüstök - főként össze
nem illő - különféle peremtöredékei voltak.
A ház közelében egy fekete bikónikus, hagy tapintású orsógombot találtunk.

A ház gödre népült a feltöltődött 198. - leletanyaga alapján

-

nem Árpád-kori, méhkas alakú veremre.

A 114. K i ház feltöltődött gödrének K-i részét később, de
-

még az Árpád-kor folyam n beísott vermek /198., 199., 200., 201./
'

teljesen elpusztították.

114. IGY i ház /7. • .bra/
-

Földbe =_sott gödre 360 x 25U cm-es szabálytalan négyszög,
megközelítően téglalat: alakú. Letaposott padlójának egyes részletei a aai felszíntől 7_OC-105 cm mélyen ker ltek elő. A hAz
'

sarkait lekerekítették, falát is úgy képezték ki, hogy a padlótól
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kissé ívelten emelkedett fel. A ház fala - a NY-i oldal kivételével - 12 -20 cm magasságig megmaradt. Bej.4ratát nem tudtuk
megfigyelni. Hosszanti falai mentén - nagyjából középtjt - egy
40 x 50 cm itmérőjú cölöplyuk per 40 cm, illetve 55 cm mélyen
hatolt a padlószint al í. A NY-i cölöplyukt61 D-re még egy kisebb,
20 cm átmérőjű, 45 cm mély lyuk található. A ház NY-i fala vonaliban egy nagyobb, az épület belsejében hét kisebb karólyuk is
van, melyek szimmetrikusan és derékszöben helyezkednek el.
A ház belsejében sem kemencét, sem tűzhelyet nem találtunk.
Az épület hamuval és faszénnel erősen kevert betöltéséből
a patics-, a tégla-, kö- és apró vasmorzsalékokon kívül egy fazék oldalából kiviPott ép orsókarika és ívelten kihajló, felső
szélén tagolt peremű fazekak peremtöredékei, csigavonalakkal, a
vállon körömbevagdalással díszített oldaltöredékek, a külső oldal felé mevastagodó peremű, szí-.k szájú, alacsony testú cserépUstök peremtöredékei kerültek elö.
140. ház

/8. ábra/

Földbe

ott gödre 330 x 290 cm-es kövérkés téglalap t:lap-

rajzú. Keményre letaposott, egyenetlen padlója az eredeti felszíntől 35 cm, a nyesett felszíntől 22-25 cm mélyen keri;_lt elő.
A ház sarkát lekerekítették, falát is úgy képezték ki, hogy a
padlótól kissé ívelten emelkedett fel. A ház falai helyenként
15-20 cm magasan maradtak meg. A ház bejáratának semmi nyoma sem
maradt, azonban a belső "berendezések" elhelyezkedése alapján az
r,NY-i falszakasz mentén tételezhetjük fel. A ház

hossz-

tengelyében két ágasfa helyére bukkantunk a gödör földfala mellett. Átmérőjük 12-15 c:_1, a DDK-i 28 cm-re, az L i i-i 25 cm-re
mélyedt a padlószint alá. Kerek átmetszetű, egyenesen levágott
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végű ágasfák voltak, s fel, llításuk után körülöttük a földet
és a padlót erősen ledöngölték.
A ház kemencéjét a DK-i sarokba építették. A kemence feneke 65 x 65 cm nagyságú, megközelítőlei; kör alaprajzú, teknős
aljú, s a ház belseje felé erősen lejt. Megmaradt része 3-7 cmrel a ház padlószintje felett van. Hátsó része nem nyúlik ki a
ház gödrének négyszögéből. A kemence szája előtt a padlóban néhány 7 cm átmérőjű, a padló alá 10 cm-re, illetve 11 cm-re mélyedő karólyukat találtunk, s ezen a részen a betöltősből sok
tapasztásdarab került elő. A kemencét úgy építették meg, hogy
a kemence

- i fala a h:Sz DR-i oldalával, D-i fala pedig a ház

gödrének DNY-i falával esett egybe. A : s em ence fenekének 3-5 cm

vastag agyagtapasztása erősen átégett, sütőfelülete repedezett.
A sütőfel`álet elől néh:ny jellegtelen cserépüst oldal- és hastöredéke került elő.
A ház DNY-i negyedében egy 52 x 54 cm-es, 26 cm mély, kissé szabálytalan négyzet alakú munkagödör van, melynek alját szintén lesározták.
Az

sarokban egy 44 cm átmérőjű, kissé szabálytalan kör

alakú, 36 cm mély, egyenes aljú gödröcske volt, betöltése egyezett a házéval.
A ház fala mentén a DNY-i, az iflY - i és a DK - i sarokban kétkét 7-8 cm átmérőjű, a padló alá 10-12 cm-re lemélyedő, egyenesre levágott vagy kissé gJmbölydedre kihegyezett végű karó
helyét találtuk meg. A ház NY-i fala mentén középtájon egy 11 cm
átmérőjű, 10 cm mély karólyuk volt. Az itt álló karó talán a ház
bejáratával lehetett kapcsolatban.
A ház barnásszürke, laza betöltéséből gyér leletanyag
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került elő.
Az épület gödrét - a leletek tanúága szerint - egy korábbi, de szintén Árpád-kori, már feltöltődött árokba vágták bele,
majd később, a ház pusztulása után, az Árpid-kori 190. verem
beásásával csaknem teljesen megsemmisítették a 140. ház ]-i felét.
A 140. ház és a 190. verem leletanyaga - sajnos - együtt
lett elcsomagolva, így az ívelten enyhén kihajló, lekerekített
rerernú, rövid nyakú, dudorodó v íllú fazekak peremtöredékeit, vr:lamint a körömbevagdallssal díszített vl.ltöredékeket és a külsó oldalak felé me ;;vastagodó peremű üsttöredékeket határozzuk
meg - feltételesen - a ház leletanyagának.
Szintén a házból - a K-i feléből - került elő egy teknős
páncéljának sz;mos ?arabja.
215. ház /9. , bra/

Földbe ásott gödre 260 x 260 cm nagyságd, csaknem szab-lyos, lekerekített sarkú négyzet alaprajzú. Padlóját az eredeti
felszínhez 80 cm mélyen, a nyesett felszínhez 5-15 cm mélyen találtuk meg. Falai 2-5 cm magasan maradtak meg. Letapasztott padlója keményre lejárt, de erősen töredezett, az épület közepe táján jobb, szélei felé gyengébb megtartású. A ház DK -ÉNY -i tengelyében a NY-i és a K-i fal tövében ágasfák helyére bukkantunk.
Az ágasfák átmérője 18 22 cm lehetett, kör átmetszetűek és egye-

nesre vágott aljúak voltak. Az ágasfák körül a földet, majd a
lesározott padlót is ledöng lték.
Az épületben kemence vagy más tüzelőholy nyomára nem akadtunk, de a ház hamus betcltésébe"1 sok patics és kemencetapasztás darab került elő. A ház elhagyása és gödrének betöltése után
-
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DNY-i sarkába egy későbbi - leletanyaga alapján -, szintén
Árpid-kori vermet vágtak.
A ház gödrének. EI;Y-i negyedében egy szabálytalan négyszög alakú, mintegy 80 x 60 cm nagyságív, 60 cm mély "munkagödör" van. A gödör K-i oldalán a padló kissé teknősen lemélyed.
Az említett munkagödörtől DK-re 90 cm-re egy közel 20 cia •tmé-

rőjű, a ház padlójába 20 cm-re mélyedő karólyuk van.
Az épület gödrének hamus, barn.sszürke, laza betöltéséből
két jellegtelen, apró oldaltöredék, néhny kisebb kődarab és
nagyobb számú patics és tapasztásdarab került elő.

219. h.z
Földbe ásott gödréből, falaiból semmi, csupán egy 230 x
140 cm területen padlójának ős tűzhelyének nyomai maradtak meg.
Keményre lejárt padlója a nyesett felszíntől 30-35 cm, az eredeti felszíntől átlag 70 cm mélyen került elő. A megfigyelt
részletek alapján a ház félig földbe mélyített gödre ÉNY-DK-i
tájolású volt, a letapasztott, enyhén domborodó felületű, kb.
140 cm átmérőjű, egykor szabályos kör alakú tűzhely a DK-i részen - talán a sarokban - illt. A tűzhely vastag, átégett tapasztása alól egy na7y méretű, vastag, falú, díszítetlen, kézikorongon készült fazék oldal - és fenéktört-dékei, valamint eny-

hén megvastagodó, legömbölyített peremú cserépüst töredékei kerültek elő.
A házat részben a bánya pusztította el, másrészt vágta a
228. és az 59/a verem is.
A ház megtalált padlórészletének ÉK -i szélén egy 40 cm át-

mért" jd, csaknem szabályos négyzet alakú, 40 cm :Mély cölöplyukat
bontottunk ki. Az ácsolt, egyenes aljú oszlop enyhén LNY- i
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ir'nyba megdöntve állt egykor. A 223/a

házhoz való tar-

tozását bizonyítani nerc tudjuk.
293. ház /10. •bra/
:

Földbe _ásott gödrének foltját nem észleltük, f aait sem
sikerült megfigyelnünk, mivel a házz gödre a szokásosnál sekélyebben és erősen bolygatott rétegbe mélyedt.
A ház sárga agyaggal letapasztott, keményre lejárt, 200 x
220 cm-es padlóját a mai felszíntől 50 cm, a nyesett felszíntől 12 cm mélyei: talultu!: :reg. A padlórész h-1 Y-i te.jolású szabályos téglalap -alakú volt, szélei fokozatosan "elkoptak". DNY-

LK-i tengelyében a saroktól és egymistól 110 cm-re két 40 x 50
cm-es téglalap átmetszetű cölöp foltját figyeltük meg. Az ácsolt, szögletes átmetszet ú, egyenes aljú, függőleges állású
oszlopok 45-43 cm mélyen hatatak .t padló szintje all. A megtalált házbelső EK-i harmadában a padló erősen töredezett volt,
mert a házat részben a laza betöltésú 294. verembe ásták bele.
A ház NY-i végétől 20 cm-re egy épített kemence omladékára bukkantunk. A ház és a kemence összetartozását csupán az a tény
erősíti, hogy a kemence feneke a padlóval egy szinten van. Ugyanakkor a padló a kemence előtt "megszűnik".
A 295. kemence boltozata omladékát a :mai felszín alatt 25
cm mélyen találtuk meg, sötőfelülete ett5l 17 cm-rel volt lej-

jebb. Szürkésfekete kevert talajon állt, megépített kemence
volt. 60-65 cm átmérőjű, kör alaprajzú sütófelületét 6-8 cm
vastagon letapasztották. A tapasztás felső, 4 cm vastag rétege
erősen átégett, vörös színű volt, maga a sütőfelület rendkívül
keményre, feketésvörösre égett, finom hajszülrepedések voltak
rajta. A kemence falát és boltozatát igen primitíven képezték
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ki, lényegében. 25-40 cm vastag, sárga agyagburkot készítettek
a sütőfelület fölé. A boltozat belső magassága alig haladhatta meg a 35 -40 cm-t. A kemence szájnyílása 28 cm széles, gondosan kiképzett, elsimított volt, DK-i irányba nézett. A kemence D-i falába - a szájnyílás közelében-egy követ tapasztottak, amely szintén erősen átégett. A fal és a boltozat agyagburka

a belső oldalon mindenütt úgy 4 cm vastagon vörösre,

igen keményre égett. A kemence sütőfelületén levő omladékból
egy a falba betapasztotthoz hasonló, átégett, lapos ködarab
volt; a boltozatba vagy a részben bedőlt hátsó falba lehetett
beletapasztva.
A kemence teljeser ki volt tisztítva, leletanyagi sem belőle, sem a tapasztása alól nem keriilt elő.
A 293. 1. íz DNY-i 2!-:rka mentón n,inte , ; 80 cm izéless gben
és 220 cm ho; szí sárban keményre; lejárt, a ;vadlóval egyező szintet találtunk, mely apró 2-4 x 2-4 cm-es, hegyes végű karók helyével. volt - láthatólag minden rendszer nélkül - teli.
A ház barnássz i rke, humuszos betöltésében gyér leletanyag
volt, s a padlóról előkertit egy finoman kimunkált sárga agyagpalack nyaktöredéke.
388. ház

/11. ábra/

Földbe ásott gödre 300 x 260 cm-es, közel négyzet _laprajzú. Keményre letaposott, egyenetlen, töredezett, csupán foltokban épen maradt padlóján elváló sárréteg volt. Falai 12-15
cm magasan maradtak meg. Bejárata - a fal kitüremkedése s a
padlónak ezen a részén található 3-4 cm vastag, öt rétegű, lemezesen elváló kemény sárrétege miatt - feltehetően az :K-i
sarokban volt. ,igasfáknak, cölöpöknek a nyomát nem találtuk,
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de a ház ÉK-i negyedében hat kisebb, 3-5 cm étmérőjű, 5-7 cm
mély karólyukra bukkantunk. Tüzelőberendezős az épületben nem
volt. A ház közel 20 cm vastag, agyagos, kemény, illatjárásokkal tarkított betöltéséből egy ívelten kihajló, szögletesen
kialakított peremű, rövid nyakú, domborodó vállú fazék peremés oldaltöredéke, néhány apró jellegtelen Árpéd-kori fazék oldaltöredéke és állatcsontdarabka került elő.
6., 231., 232., 370.

és "1"' h_S.zak

Földbe ásott gödrüket nem, csurán keményre letaposott vadlójuk egyes részleteit találtuk meg a mai felszíntől 20-65-100
cm mélyen. A településnek azon a részén kerültek elő, ahol a
különféle korú - de még zömében a 11-13/14. századból származó objektumok /házak, kemencék, vermek, árkok/ erősen sűrűsödtek.
Említésre méltó a 370. ház padlórészlete, pinely a mai felszíntől 35 cm mélyen került elő. Erősen hamus, humuszos betöltésében vasmegnunkilásból származó salakokat találtunk.
A "P" ház használatának megszűnte után É-i és NY-i falába
szabadban ?1ló l emencéket vájtak, melyeknek előterét a ház egyes
:

falainak és padlójának felhasználásával alakították ki, s így
csaknem teljesen megsemmisítették az egykori ház maradványait.

L.kok

22. :írok

8-9 m átmérőjú, nagyjn)61 kör alakú területet közrefogó
köríves árokszakasz. Jó része az .satási területen kívül esett.
Alja a mai felszíntől 65-70 cm mélyen került elő. A nyesett
felszínen mindössze 30-40 cm széles, innen csak 17-20 cm mély,
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alja egyenes. Barnásszürke betöltéséből cserépüstök apró töredékei kerültek elő. Vágta a 21. Árpád-kori verem.
27. árok
Enyhén íves, széles árok. Alja a mai felszíntől 50-70 cm
mélyen került elő. É-i, rövidebb szakaszán kettős aljú, ezen
a végen kissé összeszűkülve, lekerekítve fejeződik be. A D-i
része néhány méter ut.n "elkopott". Nagyjból 160 cm széles,
a szelvény nyesett szintjéhez mérten 20 cm mély. Alja egyenes.
Fekete, porhanyós betöltéséből néhány Árpád-kori cserépüst és
fazék apró töredéke került elő. Vágja a 7. verem. Megfigyelt
hossza 12,5 m.

37. .-írok
Csaknem :-D-i irányú egyenes árokszakasz. -i vége kívül
esett az ásatási területen, itt kissé ívesen meghajlik K felé.
Általában 30-40 cm széles, 15-20 cm i.ély teknős aljú. Megfi~

gyelt hossza 18 m. Néhány helyen megszakadt, D-i vége "elkopott". Csak részleteiben feltárt. A 31. ház közelében betöltéséből egy őskori és néhány Árpád-kori töredék került elő. Vágja
a 46. árok és a 31. ház. Alatta van a 38. árok egy része.

38. árok
NY-K-i irányú árok. Két ága van. "V" alakú NY-i vége lekerekített, befejezett. D-i ága DK felé, az É-i K felé halad.
Az előbbi közel 7 m után elkopik, 40-60 cm széles, 15-20 cm
mély, teknős aljú. r;-i ága 3 m után szűnik meg. Általában 40 cm
széles, 12-16 cm mély, szintén teknős aljú. Betöltéséből számos
di rpád-kori cseréptöredék került elő. Részleteiben kibontott.

45. árok
CsaknemY-K-i ir nyú, kissé ívelt árokszakasz. NY-i végét

- 33 -

vágja a 223. árok, K i vége elkopik. 40 cm széles, 10-15 cu
-

mély,teknös aljú. Csak részleteiben kiásott. Statigrífiai helyzete miatt biztosan rpád-kori.

46. _írok

ÉNY -DK-i irányú árok, közel 19 m hosszú. tiltalában 35 cm
széles, 10-25 cm mély. Alja egyenes, oldalai rézsűsre kiképezettek. Iűlind ÉNY -i, mind DE-i vége hirtelen elkopott.

75. árok
-D-i irányú, erősen ívelt árok. É -i vége lekerekített,
D-i vége elkopott. É-on vágja a 111. kemence sütőfelületét, D-en
rajta van a 60. kemence. Italában 50 cm széles, 10-15 cm mély,
teknős aljú volt. Betöltéséből leletanyag nem került elő, de
statigráfiai helyzete biztossá teszi, hogy i.rpád-kori. Csak részleteiben feltárt.

80. árok
Megközelítően É-D-i irányú árok. -i része enyhén ívelt,
majd K felé megtörik /"árokszöglet"/,és innen D felé folytatja
útját. D-i végét a bánya megsemmisítette. 35-40 cm széles, 1015 cm mély, egyenes aljú, csaknem függőlegesen meredek falú árok. D-i vége kissé sz'külő és lekerekített. Közel 18 a hosszú.
Az árok betöltéséből csupán néhány L.pád-kori cserép került elö.
Csak részleteit tártuk fel.

81. árok
Közel É-D-i irányú árok. L -i fele szorosan követi az ívelt
80. árkot, majd K felé erősen megtörik /"árokszöglet"/, vágja
a 80. árkot, s innen DNY felé halad tovább. DNY-i végét a bánya

r._

se misítette meg. r,-i vége sz -úkülő és lekerekített. Egyenes aljú, csaknem függőlegesen meredek falú, 35-40 cm széles, 10-15 cm
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mély, közel 22 m hosszú árok. BetUlté:;éből csak néhány nrpádkori cserép került elő. i:indkét áro:_ csak részleteiben feltárt.
2. .árok

É1Y- DK - i irányú, egyenes árok. Közel 14 m hosszú. Egyik
végét az 54• verem, másik végét a 137. verem vágja. 60 cm széles, 23 cm mély, egyenes aljú, enyhén rézs ű s, csaknem függőleges falú árok. Vágja a 90. és a 127. árkot. Betöltéséből leletanyag nem került elő, de statigráfiai helyzete miatt kétségtelen, hogy Árpád-kori.
127. árok
Mintegy 17 x 19 m-es területet közrefogó, egyenes és ívelt
szakaszokra bontható, közel 38 m hosszú árok. K-NY-i irányú,
5 m hosszé szakasza a NY-i végen lekerekített, z á rt. Innen derékszögá, ívben É felé fordul, mintegy 15 m hosszan, majd ismét ívelten derékszögben NY-nak halad - egy enyhe töréssel 19 m hosszan. NY-i vége elkopott, s vágta a 120. Árpád-kori
verem is. Az árok helyenként kiszélesedik, majd szűkül, átlag

55 cm széles, 7-10 cm mély és teknős aljú. Barnás betöltésében
csak néhány Árpád-kori cserép volt. Vágja a 174. és a 90. árkot. Rajta v an a 140. ház, vágják a 185., 186., 138. és 190.

Á rpád-kori vermek.
150. árok

DK-ről ÉNY felé ívelő széles árok. Csak kis részlete esett az ásatási területre. DK-i vége egyenesen, lekerekített
sarkokkal bezárt. A 100-130 cm széles, 25 cm mély egyenes aljú, rézsűs oldalú ároknak mintegy 15 m hosszú szakaszát tártuk fel. Betöltéséből számos jellegtelen Árpád-kori töredék

-35-

került elő. Vágja a 193. verem.

174. rop_láncolat
A teljes írok nem esett az :általunk feltárható területre. Legdélibb K-NY-i irányú szakasza kissé ívelt, NY-i vége
lekerekített és összeszűkülő. Ezen a több mint 15 'n hosszú
szakaszon átlag 60 cm széles, 12 cm mély, enyhén teknős aljú.
Innen ívelten derékszögben i; felé fordul, s egy nagyobb töréssel csaknem 27 m-en keresztül halad ebben az irányban; végül ívelten derékszögben K-nek fordul. l-D-i irányú szakaszán
közel 1 m széles és 26 cm mély, teknős aljú. Betöltéséből néhány árpád-kori cserép került elő. Vágja a 60., 81. ős 127.
árok, valamint a 114. K-i ős 114. ..I-i ház, illetve a 85.,
170., 186. és 187. verem.

223. rok
Közel %-D-i irányú, csaknem egyenes. Több mint 30 m hoszszú szakaszát figyeltük meg. Alja a jelenlegi felszíntől mintegy 150 cm mélyen került elő. Lekerekített csúcsú "v" alakú
árok, a megtalálás szintjén 90 cm széles, 60 cm mély volt. Betöltése szürkés, homogén, iszapos - ezen szürkés, homokos talaj, majd szürkésbarna humusz feküdt. Az árok NY-i széle egy-

beesett a 233. /neolit/ sáncárok NY-i szélével. A 223. árkot
vágja a 45• ős a 46. árok is. Leletanyaga néhány Árpád-kori

cserép volt.

227. árok
Előbb É-D-i irányú egyenes, majd NY felé enyhén ívelő.
Közel 13 m hosszú szakaszát tudtuk feltárni. 115-40-20 cm széles, a nyesett felszínhez képest 22-7 cm riély alja a jelenlegi felszíntől 92-77 cm mélyen került elő; erősen szürkés,
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kemény, iszapos betöltésú, teknős aljú. -i végét a bánya
semmisítette meg, D-i vége elkopott. Rajta van a 233. neolit
sáncárkon, vágja a 282. verem és a 299. árok. Alatti. fut a
280. Árpád-kori árok. Betöltéséből a 282. verem környékén számos Á rpád-kori cserép került elő.
236. árok
Feltehetően egy kör alakú területet körülzáró árok két
vége. A"körá.rok" mindkét vége ívelten lekerekített, s közöttük
170 cm széles "szabad" terület, "bejáró" volt. A közrefogott
terület 7-8 m átmérőjű lehetett. A körsírok két végének feneke
a jelenlegi felszíntől mintegy 110 cm mélyen került elő; 70 cm
szélesek, enyhén teknős aljúak, faluk kissé rézsús, szürkés,
iszapos betöltésú aljuk közeléből néhány Árpád-kori cserép került elő.

2?8. 1rok
É-D -i irányú, enyhén "s" alakú árok. Közel 9 m hosszú szakasz'át trtuk fel. Feneke egyeszes, oldalai enyhén rézsűsek. A
jelenlegi felszínhez képest az alja 90-110 cm mélyen került elő,
szélessége 50-70 cm volt, D-i vége lekerekített, az É-it vgta
a 299. Árpád-kori árok. Barnás, porhanyós betöltéséből Árpádkori cserepek kerültek elő.

248. árok

DK-ÉNY -i irányú, DK-i, lekerekített végének szelvényünkbe
eső mintegy 1,5 m hosszú szakaszának alja a jelenlegi felszíntől 120-125 cm mélyen került clő. Feneke enyhén teknős. Betöltéséből leletanyag nem került elő, de statigráfiai helyzete miatt mindenképpen Vágja a 235. verem és a 236. árok
- mindkettő Árpád-kori.
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254. 'Tok
Csupán K-i, lekerekített vége esett szelvényrendszerünkbe. A jelenlegi felszíntől 130-135 cm mélyen került elő enyhén teknős alja; szélei meredeken, függőlegesen ívelnek felfele. Az rok K-i vége fenekén két 7-10 cia átmérőjű, az .írok aljába 9-10 cm-re lemélyedő, kihegyezett végű karók hegyét találtuk meg. Betöltése a fenék fölött 40-50 cm vastagon barnás,
rendkívül kemény föld volt, majd ezután a szelvény nyesett
szintjéig szürke, iszapos, kemény talaj. Belőle kevés Árpád-kori cserép, patics és néhány vassalakdarab került elő.
25. í rok
Lekerekített P-i végének 1 m hosszú szakasza esett szelvényünkbe. A jelenlegi felszíntől 120-140 cm mélyen került elö
az alja. A szelvény nyesett szintjén 1 m széles, enyhén teknős
a feneke. Barnsfekete földjéből .gyér Árpád-kori cserépanyag
és néhány patics került elő.
267. írok
Megközelítően É-D-i irín;;ú, egyenes árokszakasz. D-i vége
nem esett szelvényrendszerünkbe, L-i végét a homokbányászással
semmisítették meg. Több mint 16 ra hosszú szakaszát bontottuk
ki. Alja a jelenlegi felszíntől 100-110 cm mélyen, a nyesett
felszínhez képest 15-25 cm mélységben került elő; a szelvény
szintjén 70-107 cm széles volt. Alja hármas tagolású, a középső, legmélyebb rész K-i széle enyhén lejtősre kiképzett. Betöltése kevert, szürkésfekete morzsás föld, néhány szakaszán
a fenéken kemény, szürke iszapréteg halmozódott fel. Betöltéséből leletanyag nem került elő, statigráfiai helyzete mi a tt
azonban biztosan tirpád-kori.
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274. árok
Megközelítően ±-D-i irányú, kissé kanyargós árokszakasz,
mindössze 5,5 m hosszan bonthattuk ki. É-i végét a bányászással pusztították el, D-i végét a 296/b árok vágta. Alja a jelenlegi felszínhez képest 90-100 cm mélyen került elő, a nyesett felszínen 40 cm széles volt, feneke teknős, betöltése feketés laza humusz. Néhány rpád-kori cserép került belőle elő.
Vágja a 268. kemence, a "P" ház, a 296/a verem és 296/b árok.
Rajta van a 296/c vermen.
277. árok

L-D-i ü nyú, D i végén elsekélyedő, lekerekített. Több
-

mint 10 in hosszú szakasz á t tártuk fel, r;-i végét a homokbányá-

szással elpusztítottí.k. Alja a jelenlegi felszín alatt 140 145
-

cm mélyen került elő. Feneke kettős tagolású,, teknős; a NY-i ág
mélyebb. Falai csaknem függőlegesen, ívelten emelkednek. 105-55
cm széles szakaszait figyelhettük meg a szelvények különféle
mélységi szintjein. Feketés, laza betöltéséből egyetlen Árpádkori cserép került elő.
279. árok

KÉ K-NYDNY-i tájolású széles árok részlete. K-i vége lekerekített, NY-i vége nem esett szelvényrendszerünkbe. Közel 10 m
hosszú szakaszát bontottuk ki. Alja a jelenlegi felszíntől 120140 cm mélyen került elő. Feneke teknős, helyenként kettős ta-

golású. D -i széle meredek, É-i széle inkább lejtős. A szelvény
nyesett felszínén 125, illetve 195 cm széles, innen 60-70 cm
mélyen értiik el az alját. Betöltése barnásfekete kemény föld,
felőle kevés rirpád-kori leletanya„ került elő.
280. árok
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Ny-ről ívelten derék-szögben tanyc.rod írok. NY-i vége
nem esik a feltárt területre, -i ,régét a bmnya semmisítette
meg. Alja a jelenlegi felszíntől 100-120 cm mélyen került
elő; 17 m hosszú szakaszt tártuk fel. Szürkés, iszapos betöltése volt, 120-80 cm széles, j61 megfigyelhető magassága
25-30 cm. NY-i részén hat karólyuk helyét figyeltük meg a fenekében. Enyhén, szélesen teknős aljú. Betöltéséből népíny Árpád-kori cserép került elő. Rajta van a 233. neolit sáneó.rkon,
s vágja a 238. írpád-kori .árok.

296/b Irok
-D-i irányú, 7,5 in hosszú, teljesen kibontott irokszakasz. nindkét vége lekerekített. A jelenlegi felszíntől 95100 cm mélyen került elő az alja. Feneke helyenként egyenes
vagy enyhén teknős ki,-ézésá, falai -rézsűsen, lejtősen emelkednek. A nyesett felszínen 40-70 cm széles. Kemény, szürke
iszapos betöltéséből leletanyag nem került elő, statigráfiai
helyzete miatt azonb an kétségtelenül l,rp4d-kori. Vágja a 296/c
vermet és a 274. árkot.
299. árok
KEK NYÉNY i irányú. K-i vége kissé szűkül ás lekerekí-

-

tett, NY i vége nem esett ásatási területünkre. Alja a jelen-

legi felszíntől 110 130 cm mélyen került elő. Közel 10 m hosz-

ezú szakaszát tártuk fel. Teknős aljú, rézsűs oldalú árok,
fala meredekebben, a D-i lejtősebben ível. A nyesett felszínen
a jelenkori humusz alatt 165 cm széles volt, alja 65 cm széles. A fenekében közel 20 cm vastagon szürkésfekete és hamus,
réteges betöltés halmozódott fel; ezen vékony barnásszürke
kevert föld, e fölött pedig rendkívül kemény, szürke, iszapos
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talaj terült el. A betöltés legaljából néhány Árpád-kori cserép került elő. V'gta a 238., 301., 227., 225. árkokat, és rajta van a 306. Árok; valamennyi Árpád-kori.

306. árok
Csaknem É-r-i irányú, mindkét végén NY felé kissé ívelten
meghajlik. lefejezésénél lekerekített, s enyhén elsekélyedik.
Teljes - 13 m hosszú - szakaszát feltártuk. Nem egyenletes mélységű, r:-i végétől a középső szakaszig mintegy 50 cm lejtése van,
majd innen a D-i végéig csaknem ugyanennyit emelkedik. Alja a
jelenlegi felszíntől 110-190 cm mélyen került elő, teknős. Szélessége a nyesett felszínen 60-80 cm. 3etöltése laza, pernyés,
hamus föld, belőle számos Árpád-kori cserép, egy őskori orsógomb, vaskés tredékei, tégla- és paticsdarabok, valamint 1.1latcsontok kerültek elő. Az írok B-i harmadából - ahol igen
sok hamu volt - került elő a legtöbb Árpád-kori töredék, s egy
pofájával D felé néző tókoponya. /Ez utóbbit, sajnos, a munkások erősen megrongált ák. /

,19.
K-ről D felé derékszögben, ívelten meghajló árok.

M int-

egy 7 x 8 m-es területet foghatott közre. Két részből áll, feltehetően egy kisebb "átjáró" szakította meg. K-i része kívül
esett szelvényrendszerünkön, további végei felé elsekélyedő,
lekerekített végű. D-i, DK-i folytatását nem találtuk. Alja,
amely teknős kiképzésű, a jelenlegi felszíntől 95-105 cm mélyen került elő. A nyesett felszínen 50 cm széles volt, falai
csaknem függőlegesen íveltek felfele. Kemény, szürke, iszapos
betöltéséből egyetlen Árpád-kori cseréptöredék került elő. Közel 13 m hosszú szakaszát teljesen kibontottuk.
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320. árok

DNY-ról ÉL felé ívelten kanyarodó .Srokszakasz. ÉK-i vége
elsekélyedik és lekerekített, DNY felé fokozatosan mélyül. A
jelenlegi felszíntől 150-155 c:a délyen találtuk meg, az alját,
mely teknős, f312, meredeken

felfelé. ti nyesett felszínen

60 cm széles. Betöltése szHrke, 1•em6ny, is :r ros belőle néh íny
~

,

Árpád-kori cserép került elő.
'21. 'rok

DK-NY-i irnyú, csakne:a egyenes árokszakasz. r,-i vége kissé sekélyedik és lekerekített, D-i vége elkopott. 6,5 m hosszú
szakaszát tártuk fel. Alja a jelenlegi felszíntől 112-118 cm
mélyen került elő. A nyesett felsz í nen közel 80 cm széles volt.
Alja teknős, majd oldalai kis t ö réssel szélesen, rézsűsen kitágulnak. liet6ltése sztirkésfekete föld. Gyér <irpád-kori cserépanyag volt benne.
327. árok

ÉK-ről DNY felé ívelő +.r_ol- rövid., felt rt részlete. /Az
árok nagy része nem esett szelvényrendszerünkbe./ ÉK-i vége elsekélyedett és lekerekített. Alja 120 cm mélyen került elő a
jelenlegi felszín alatt. Feneke teknős, oldalfalai meredeken
ívelnek felfele. Zöldesbarna, feketés betöltéséből csontkorcsolya töredéke, Árpád-kori cserepek, paticsok és vassalakdarabok
kerültek elő.
346. árok
L-ről

ÉNY felé derékszögben ívelő, lekerekített végű, 10,5

m hossz an feltárt árokszakasz. D-i része nem esett szelvényrendszerünkbe. Alja a jelenlegi felszíntől 110-120 cm mélyen került
elő. Feneke teknős, falai csaknem merőlegesen ívelnek felfele.
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A nyesett felszínen 40-G0 cm széles, betöltése laza, fekete
humusz; sok tirpád-kori cserép- és patic a arab került belőle
el. Az árok elsekélyedő, lekerekített NY-i végétől - annak
folytatásában - 30 cm-re egy 30 cm átmérőjk és a szelvény nyesett felszíne alj. 12 cm-re mélyedi cölöp helyét bontottu.. ki.
Ebből leletanyag nem került elö.

348. árok
I Y-Dk-i irányú, mindkét végén lekerekített, 4,5 m hoszszú. NY-i kétharmad részében előbb lépcsősen lejt, majd egy
hosszabb, teknős aljú érokszakaszban folytatódik, vés-ül K-i vége méhkas alakú veremmé szélesedik, s innen ismét lejtősen emelkedik a felszín felé. Feneke a jelenlegi felszíntől 80-130 cm
mélyen került elő. A szelvény nyesett szintjén 50-70 cm széles
volt. Barnásfekete betöltéséből néh Dny ~,rp_íd-kori cserép került
elő. Az árok K-i végében - annak folytatásaként - egy 30 cm
mérőjű és 15 cm mély cölöplyuk volt.

351. írok
-ról DNY felé kanyarodó rövid árokszakasz. 1-i vége lekerekített, D-i része nem esett szelvényrendszerünkbe. Alja a
jelenlegi felszíntől 77-82 cm mélyen került elő, feneke teknős.
A szelvény nyesett szintjén 30-40 cm széles volt. Betöltése
szürkés, kemény iszap, melyből egy írpád-kori cserép került elő.
380/III. ,írok

A 380/I árokkal párhuzamosan, attól K-re 70-80 cm-re van.

:K-ről enyhén DNY felé kanyarodó; mintegy 5 m hosszú szakaszét
tártuk fel. DNY-i vége elkopott, L-i vége elsekélyedő és lekerekített. Feneke a jelenlegi felszíntől 125 c l mélyen keriat
elő, fala felfelé ívelő. Szélessége a szelvény nyesett szintjén
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50 cm volt. A fenéken szürke, iszapos, majd felette barn .~. sfeKete, laza betöltésű. Töltelékföldjéből néhány árpád-kori cserép került elő. Az árok K-i partján egymás mellett három 40-50
cm átmérőjű, 10-20 cm mély cölöplyuk sorakozott. Ezekből leletanyag nem kertilt elő.

29 2 . .rok
K-NY-i irányú, egyenes árokszakasz. K-i vége elsekélyedik
és lekerekített. Ennek folytatásában egy-Astól 6C cm-re egy-egy
cölöplyuk volt. NY-i irányban lejtősen mélyült, s ez a vége nem
esett feltárási területünkre. 11 m hosszú szakaszát bontottuk
ki. Teknős alja a jelenlegi felszíntől 100-130 cm mélyen ker'ilt
elő. A nyesett felszínen 60 cm széles foltja volt. Betöltése
rendkívül kemény, barnás, szürkésfekete iszapos föld, leletanyaga néhány árpád-kori cserép és kevés állatcsont. Vígja a "G"
árkot, rajta van a 259. árok vége.
"G" árok
A feltárási idényben csupán foltját észleltük. D-ről NY

felé kanyarodó, ívelt árokszakasz. A szelvény nyesett felszínén
60-70 cm széles volt, barna, porhanyós betöltéséből gyér Lrpádkori leletanyag került elő. Vágja a 388. ház, a 392. és a 306.
árok. NY-i vége elkopott.

Bizonytalan korú árkok
"F", 44., 87., 90., 1C7., 148., 224., 226., 255., 256.,
257., 266., 271., 271/a, 272., 273., 278., 291., 30 3., 324.,
325., 326,, 352., 353., 354., 360., 361., 362., 362/a. - Kiképzésük azonos az előbb leírtakkal, gyakran azokkal azonos irányítá,súak. Nagy valószínűséggel nem Árpid-koriak, ezért ismertetésüktől eltekintek.
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Vermek

A Kontraparton felt•.r . sra kerilt sz:!.znegyvenh<írom bizto-

san árpó.d-kori verem és gödör leírís_tt tí i.usonként ős csoportonként adom meg - feltüntetve legfontosabb adataikat.
I. típus: hordó, méhkas és körte alakú vermek
1./ hordó alakúak /18. .bra/: 7., 138., 139., 294.
2./ szablyta lan méhkas ;..lakúak /13. :+.bra/: 17., 18/b, 30.,
74., 347.

3./ klasszikus méhkas alakúak /17. rbra/: 270.
4./ csonkakúp alakúak /15. ara/: 2., 160., 182., 183., 184.,
187., 210., 222., 337., 372.
5./ trapéz Atmetszetűek /12. ,.bra/: 1/a, 13.,

14/c, 34-, 43.,

62., 141., 155., 247.
6./ ívelt aljú méhkas alakúak /14. _íbra/: 12., 50., 137.,
186., 296/a, 341., 344.
7./ körte alakúak /19. '$bra/: 217., 230.

II. típus: hengeres oldalú vermek
1./ egyenes aljiíak /16. 6.bra/: "A", 6., 15., 18/a, 19., 21.,
23.,

35., 59., 102., 103., 104., 105., 117., 145., 167.,

168., 169., 173., 178., 189., 190., 191., 218., 220.,
221., 228., 229., 235.,

252., 282/a, 297., 298., 323.,

335., 336., 343., 366., 386.,
2./ ívelt aljúak /20. ibra/: 67., 69., 70., 71.IY, 71.K, 73.,
76., 79., 83., 85., 108., 118., 120., 125., 126., 134•,
157., 192., 196., 209., 220., 221., 349., 350., 359.,
367., 375., 394.
3./ bizonytalan az aljuk: 63., 124., 132., 133., 136., 154•,

-
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181.z, 181.D, 185., 203., 205., 207., 213., 214.
III. típus: szögletes, akna alakú vermek /21. `bra/
54., /113./, 119., 131., 158., 165., 170., 180., 193.,
195., 199., 20., 353.
IV.

típus: bizonytalan alakú gödrök és anyagnyerő helyek
64., 146.D, 146.1,

V.

típus: különleges vertnek
1., 3., 59/a, 162., 258., 282.

VI.

típus: ülő- és munkagödrök szabadban
383.

7.

verem

sz.:
.~.
172 cm70 ; f a .: 167 cm71 ; m.: 20 cm 7 +60 cm /72
Foltja kör alakú volt. Csak az alsó része maradt meg, alakját
feltételesen határoztuk meg. Laza, barn4s betöltéséből leletanyag nem került elő. Stati;r!{fiai helyzete miatt árpád-kori.
138. verem

szá.: 130 cm; fá.: 100 cm; m.: 70 cm /+70 cm/ - Alja és
oldala is kitapasztott. Laza, barn.is betöltéséből cserépüstök
jellegtelen, apró oldaltöredékei jöttek elő.
139. verem

szá.: 120 cm; fá.: 105 cm; m.: 75 cm 7+60 cm/ — Foltja
kör alakú, alji: letapasztott, itt-ott enyhe égésnyomok. Laza
betöltéséből öt jellegtelen, .:ró cserépüst-oldaltöredék került elő.
294. verem

szí.: 90 cm; f`.: 70 cm; a.: 110 cm 7+90 cm/ - Foltja
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feltehetően kör alakú. Csak részben esett szelvényünkbe. özurkésbarna, hamus, laza betöltéséből egy jellegtelen 12. századi fazék peremtöredéke van.
I/2.
17. verem
szá.: 118 cm; fá..: 163 cm; ra.: 70 cm /+ 60 cm/ - Foltja
kör alakú. Laza betöltéséből egy ép csontkoresolja került elő.
Feltehetően Árpád-kori.
18/b verem

szá.: 148 cm; fá.: 155 cm; m.: 60 cm /+ 50 cm/ - Foltja
kör alakú, vágta a 18/a vermet. Szürkés, laza, erősen hamus
betöltéséből kevés állatcsont, a belső oldal felé kissé megvastagodó peremű cserépüst perem- és oldaltöredékei, valamint
egy tojás alakú fazék haltöredéke került elő.
30. verem

sz_í.: 80 cm; f i .: 90 cm, m.: 38 cm /+ 60 cm/ - Foltja kör
alakú volt, vágta a 2. hízat. Szürkés, laza, hamus betöltéséből mindkét oldal felé enyhén vagy erősen megvastagodó peremű
cserépüstök peremtöredékei és hastöre'ókei kerültek elő. Feneke és a has alsó része 1-1,5 cm vastagon kitapasztott volt.
74. verem

szá..: 118 x 144 cm; fá.: 122 cm; m.: 63 cm /+ 70 cm/
Foltja lekerekített sarkú, téglalap alakú. Alja és oldala kitapasztott. Laza, hamus betöltéséből sok állatcsont, kihajló,
tagolt peremű, tojás testű fazék peremtöredéke és a külső oldal felé megvastagodó cserépüstök fültöredéke került elő a jellegtelen oldaltöredékeken kívül.

j47. verem
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sz,.: 90 cm; fí.: 100 cm; m.:

26 cl-i /+ 120 cm/ - Foltja

kör alakú. hamus, pernyés betöltéséből t;bb Iatics és jellegtelen ker`.miatöredék került elő.
1/3.
270. verem

szi.: 90 cm; f't.. 150 cm; m.: 116 cm /+ 70 cm/ - Foltja
kör alakú, csak fele esett szelvényünkbe. Alsó részén barn4.sszürke, kemény, fölötte laza, szürke, hamus, paticsos betöltés. Számos, a küls oldala felé uie vastagod cserépüst fültöredéke mellett egy nyers agyagból való, töredékes szövőszékvagy Mlónehezék került belőle elő.
I/4.
2. verem

szí.: 103 x 82 cm; fi.: 100 cm, ri.: 55 c .-a 7+ 60 cm/
Foltja ellipszis alakú volt. Feneke úgy 1 cm vastagon letapasztott. Erősen hamus, laza, szürke betöltéséből csak egy
csirFavorallal éíszített apró oldaltöredék került elő.
160. verem

szá.: 130 cm; f.: 170 cm; m.: 73 cm 7+ 70 cm/ - Foltja
szabó,lyos kör alakú, alja letapasztott. Laza, egynemű betöltéséből egy díszítetlen sárgásbarna fazék felső harmada és számos, a külső vagy a belső oldal felé megvastagodó peregni cserépüst töredéke került elő.
182.

verem

szá.: 140 cm; fá.: enyhén méhkas alakú; m.: 50 cm /+ 70 cm/
Foltja szab,lyos kör alakú. EgynemC, laza betöltéséből kézikorongon készült fazék aljtöredéke került el'.
183.

verem
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szá.: 130 cm; fá.: enyhén méhkas alakú; m.: 70 cm /+70 cm/
Foltja szabályos kör alakú. Egynemű betöltéséből a legjellemzőbbek az erősen tagolt peremú fazekak darabjai.
184. verem

szá.: 130 cm; f.: 155 cm; m.: 50 cm /+70 cm/ - Foltja
szabályos kör alakú. Fenekén, hasán kitapr'ztott. Laza betöl-

téséből a külső oldal felé laposan kinyúló peremű cserépüst
töredéke is előkerült.
187. verem

szá.: 100 cm; fá.: ?; m.: 45 cm /+70 cm/ - Foltja szabályos kör alakú. Vágja a 78. árkot. Betöltőséből szögletesen meg-

vastagodó peremű cserépüstök darabjai kerültek elő.
210. verem

szá.: 120 cm; fá.: 135 cm; m.: 30 cm /+70 cm/ - Foltja
szabályos kör alakú. Laza, hamus betöltéséből két vassalakon
kívül számos, a külső oldal felé megvastagodó, tagolt peremű
cserépüst töredéke és egy kézikorongon készült fazék fenéktöredéke került elő. A fenéktöredék alján farostlenyomatok voltak.
222. verem

szó..: 45 + ? cm; fá.: 40 + ? cm; m.: 120 cm /+25 cm/
Nagy részét elbányászták. Erősen hamus betöltéséből néhány jellegtelen Árpád-kori töredék került elő.
337. verem

szá.: 170 cm; fá.: 190 cm; m.: 30 cm 1+120 cm/ Foltja szabályos kör alakú. Barnás, morzsás, laza betöltéséből egy vemhes
vagy kifejlett és egy apró kutya viza, valamint más állatcsontok és egy besimított fésűs vonalköteggel díszített oldaltöredék került elő.
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372. verem

szd.: 100 cm; ° í .: 160 cm; ;1.: 25 cm /+ 120 c/ - Foltja
szabályos kör alakú, alja keményre letaposott vagy döngölt.
Erősen hamus betöltéséből egy összenyomott egész tojás héjának
darabjai és néhány a külső oldal felé tagoltan megvastagodó peremű cserépüst fültöredékei kerültek elő.
1/5.
1/a verem
szw.:

?; f..: 90 cm; m.: 160 cm 1+ 25 cm/ - Utólag sza-

badban lévő kemence előterévé alakították it.
13. verem

szá.: 150 x 110 cm; fá.: 200 cm; i: i.: 120 cm /+ 50-60 cm/
Foltja ellipszis alakú. Alja keményre letaposott. Betöltése
változatos volt. A szürke, laza hamus réteg közt kemény, enyhén megégett szürkéskék agyag, ezen egy vékony meszes réteg
volt. Kerámiaanya ;;.ára az alig vagy a külső-belső oldal felé megperem
vastagodóvkézikorongon készült cserépüstök töredékei és az ívelten alig kihajló, lekerekített peremü, domborodó vállú, "totyakos" kis fazék peremtöredéke volt a legjellemzőbb.
14/c verem

szá.: 130 cm; fá.: 200 cm; n.: 90 cm 1+ 50-60 cm/ - Foltja szabályos kör alakú. Laza, szürke, hamus betöltésében sok
állatcsont, égett kagylóhéj volt. Kerámiaanyagára a barnásszürke, belső oldala felé megvastagodó peremű cserépüst töredékei
és egy ívelten,enyhén kihajló,lekerekített peremű, dudorodó vállú, kis méretű fazék peremtöredéke a legjellemzőbb.

34.

verem

szá.: 130 cm; fi.: 138 cm; m.: 50 cm /+ 70 cm/ - Foltja
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szabályos kör alakú. Feneke és oldal a is kitapasztott. Egynemű, szürke betöltéséből csal; vassalakdarabok kerültek elő.
Minden bizonnyal Árpád-kori.
43. verem

szá.: 110 cm; fi.: 160 cm; m.: 80 cm ;+ 70 cm/ - Foltja
szabályos kör alakú. Feneke és oldala kitapasztott. Betöltéséből mindkét oldala felé szögletesen megvastagodó peremű cserépüstök töredékei, egy ívelten kihajló, szögletes peremű, rövid nyakú, domborodó vállú, nyújtott testű fazék darabjai és
egy őrlőkő töredéke került elő.
62. verem

sz.t.: 96 cm; fá.: 116 cm; m.: 66 cm /+ 70 cm/ - Foltja
szablyos kör alakú. Feneke és oldala kitapasztott. Betöltéséből korhatrozó leletanyag nem került el. Otatifiai helyzete miatt biztosan Lp•;d-kori.
141. verem

szá.: 116 cm; fá.: 130 cm; m.: 106 cm 1+ 70 cm/ - Foltja
szab_ lyos kör alaki. volt. Csak az oldalát tapasztottk ki.

Be-

töltéséből egy ép Árpád-kori sarló került elő.
10. verem

szá.: 100 cm; fá.: 150 cm; m.: 53 cm 1+ 70 cm/ — Foltja
szabályos kör alakú. Betöltéséből számos, mindkét oldal felé
szögletesen megvastagodó peremű cserépüst töredéke, egy a belső oldal felé beugró lapos peremű, háromszög alakú, függesztő
lyukú cserépüst fültöredóke, valamint ívelten kihajló, a perem
szélén enyhén megvastagodó pereinú fazék töredéke került elő.
Szeméttel a 154. veremmel egyszerre Völt `> t t 'k fel; ezt két pontosan összeillő üsttöredék alapján áll-öthatjuk.
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247. verem

szi.: 110 cm; fim.: 150 cm; m.: 140 cm 1+ 120 cm/ - Foltja
megközelítően kör alakú volt. Feneke keményre lejírt vagy döngölt. Franus, laza betöltésében sok állatcsont és szögletesen
megvastagodó reremú cserépüstök töredékei voltak.
I/6.
12. vere. 1
120 cm; fi.: 160 cm; m.: 52 cm /+ 60 cm/ - Foltja

sz

szabilyos kör alakú volt. E g yharmad részét elvitte a b.é,nya.
Feneke vékonyan, híg agyaggal kikent és keményre letaposott
vagy ledöngölt. Laza, szürke, hamus betöltése közt közel 20 cm
vasta`, szürke, enyhén égett agyag, e fölött 2-7 cm-es meszes
réteg volt. Belőle főként szögletesen megvastagodó peremű üstök perem- és hastöredékei jöttei, elő. Feltehetően a 13. veremmel azonos időben töltődött fel.
50. verem

szi.: 110 cm; fi.: 130 cm; m.: 55 cm /+ 70 cm/ - Foltja
szabályos kör alakú. Feneke és oldala kitapasztott. Betöltéséből a legjellemzőbb leletanyag egy "szögfe j peremes" fazék
peremtöredéke és egy ívelten alig kihajló, ferde síkkal lev.ígott peremű, domborodó vállú, kis méretű fazék peremtöredéke.
137. verem

sz•.: 120 cm; fó,.: a szijné.l jóval szélesebb; m.: 75 cm
/+ 70 cm/ - Foltj a szabályos kör alakú. Feneke vastagon letapasztott. Betöltéséből szögletesen mezvastagodó peremű üstök
peremtöredékei keröltek elő.
186. verem

szí

.:

90 cm; fi.: 160 cm; .1.: 100 cm /+ 70 cm/ - Foltja
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szabályos kör alakú. retöltésében egy kut;-a vza és ívelten
kihajló, elvékonyodó :)eremü, domborodó v'llá, tojás testű fazekak töredékei voltak.
296/a veres

sza.: 120 cm; fá.: 140 cm; m.: 104 cm /+ 110 cm/ - Foltja .
szabályos kör alaki:. Alja keltényre lett posott vagy ledöngölt.
:

Laza, hamus betöltésében a legjellemzőbb egy kihajló, lekerekített peremű, a vállín laza hullámvonalpé,rral díszített fazék
perem- és oldaltöredéke volt. Több objektumba bele3.st3.k, és
több objektum is vágta.
341. verem

szá.: 154 cm; f..: 168 cm; m.: 62 cm 1+ 120 cm/ - Foltja
szabályos kör alakú. Feneke keményre lejirt vagy ledöngölt.
Hamus, laza betöltéséből szi ir_1;ésfekete, ívelten kihajló, leke.

rekített vagy szögletesen levigott pererlú, kis méretű fazekak
töredékei és szögletesen, mindkét oldal felé enyhén megvastagodó cseréptest perem- és oldaltöredékei kerültek elő.
544. verem

szá.: 140 x 128 cm; fá.: 132 cm; in.: 40 cm 1+ 120 cm/
Foltja kissé tojás alakú. Feneke keményre letaposott vagy ledöngölt. Erősen hamus betöltésében sok állatcsont, egy fazék
oldalából kivágott orsókarika és néhány szögletesen kissé megvastagodó peremíi cserépüst töredéke volt.
1/7.
217. verem

szá.: 110 + ? cm; f.: 120 + ? cm; m.: 90 cm /+ 35 cm/
Alja keményre lejírt volt. Ut(517 belev;fit

217. szabadban
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lévő kemencét. Nagy részét elbányászták.
230. verem

szá.: 58 cm; legnagyobb szélessége: 74 cm; m.: 90 cm
1+ 70 cm/ - Foltja szabályos kör alakú, alja keményre lejárt
vagy ledöngölt. Hamus betöltésében a verem K-i falához nyomva
egy kutya vázán kívül csak e;;y csigavonalakkal díszített apró
oldaltöredék volt.
II/1.
"A" verem
szá -

fá.: 148 cm; m.: 60 cm /+ 60 cm/ - Foltja sza-

bályos kör alakú. Vágta az 1. /kelta/ házat. Hamus betöltésé-

ben egy ívelten kihajló, a perem felső szélén kissé megvastagodó fazék apró peremtöredéke és szmos cserépest hastöredéke
került elő.
6. verem

szá-fá.: 138 cm; m.: 60 cm /+ 60 cm/ - Foltja kissé szabálytalan kör alakú. Laza, barnás betöltéséből egy ívelten ki-

hajló, szögletes, tagolt peremú fazék pere::- ós oldaltöredéke,
egy szélesen, mélyen bekarcolt, vízszintesen körbefutó vonalakkal díszített oldaltöredék és cserépüstök darabjai kerültek elő.
É-i oldala mellett egy 28 cm átmérójű, 20 cm mély, egyenes aljú cIlöp helye volt. A gödörtől DK-re 120 cm-re egy állatfej
került elő.
15. verem

szá-fá.: 90 cm; m.: 30 cm /+ 60 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú. Laza, hamus betöltése volt. Leletanyagából egy jellegzetes, tagolt peremű fazék töredéke emelkedik ki.
18/a verem
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szl-fi.: 150 cm; n.: `0 cm /+ 60 c: ,i/ - Foltja szab .1.1yos
kör alakú.

a 18/b éhk s alaku verem. Szürke, erősen ha-

mus betöltés eben a szögletesen me -vastziod6 peremű üsttöredék
volt a legjellemzőtb darab.
19. verem

sz .-f.: 138 cm; m.: 32 cm /+ GC cm/ - Foltja - bizonytalanul jelentkezett - szabályos kör alakú. Ha-qus betöltésében
jellegtelen cserépi: t-oldaltöredéke: voltnk .
2.1.

verem

szi-fl.: 130 cm; m.: 25 cm /+ 60 c•./ - Foltja szabüyos
kör alakú. Barnis betöltéséből egy ali

eL-vasta odó peremű

cserépüst töred Ú h volt a le.Jelle;zete:3e1 L.
23. verem

sz -f^ .: 120 c- _:; m.: 80

/+ 60 cm/ - Folt

lanul jelentkezet; - szob ílyos ;;:ir lakú.
:

Ikt7. 0. ,

- bizonytaI,alnus, a z alja
.

felé erősen pernyés betöltéséből több, befelé szögletesen megvastagodó peremé cserépüst töredéke és e y vízszintesen körbefutó vonalakkal díszített fazék oldaltöredéke volt a legjellegzetesebb.

35. verem
szá-fi.: 110 cm; rn.: ? 1+ 70 cm/ - Foltja szabAlyos kör
alakú. Szürkésbarna, hamus, laza betöltéséből két vassalak és
egy kiegészíthető, szúk szijű, szögletesen alig megvastagodó
peremü, a felső részén 12 cm magas cserépüst sz'$mos töredéke
került elő. /CI.2. /

59.

verem

sz!`-f í .. 122 x 94 cm; ;I.: 36 cn /+ 70 cm/ - Foltja ellipszis alakú volt. V gja az 59/a ver:det. Stati ;r'í fiai helyzete
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miatt biztosan Árpád-kori.
102. verem

szá-f..: 185 cm; m.: 40 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú. Betöltéséből jellegtelen üsttöredékek kerültek elő.
103. verem

szá-fá.: 60 x 130 cm; m.: 45 cm /+ 70 cm/ - Foltja ovális.
Betöltésében szögletesen alig meg-vastagodó peremű üst darabja

4s néhó.ny paticsrög volt.
104. verem

sz?-V..: 100 cm; m.: 30 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú. Betöltéséből kézikorongon készült, vastan, falú, kis
méretit, ívelten kihajló, lekerekített peremű fazék töred5ke,
valamint egy aljtöredék ker_ilt elő farost és fenékbélyeg elmosódó nyomaival.
105. verem

szá-fi.: 150 cm; m.: 55 cm /+ 70 cm/ - Utólag beleástik
a 105. szabadban lévő kemencét. Vígja a 14C.NY hízat.
117. verem

sz í.-f..: 150 cm; m.: 65 cm /+ 70 cm/ - Foltja szab'lyos
kör alakú, alja és oldala kitapasztott. Betöltéséből jellegzetesen tagolt fazék-peremtöredékekkel együtt szögletesen megvastagodó peremű üstök darabjai kerültek elő.

145.

verem

szá-fá.: 110 cm; m.: 53 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kár alakú volt. Betöltéséből egy welte.: <.1i '-i]_ajló, szögletesen levágott peremű, domborodó vállú, kis méretű fazék peramtöredéke a le'j ellenzőbb .
167. verem
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120 cm; rn.: r5 cr /+ 7C cr,7 - Moltjr szab(lyos
kör •lakú. Leteltésében egy ívelten kih?jló, teker_-_kitett peremű, a perem 1,első enyhén tagolt faz é k peremtöredéke
is volt.
168. veremi

szá-f_1.: 110 cm; m.: 40 cm /+ 7C cm/ - Foltja szabályos
kör alakú, feneke és oldala kitapasztott. Betöltéséből a külső oldal felé szö lete tt en r. egvtistz godó : eremü c:,erérüst;ik tdredél:ei jöttek el;".
169. verem

sz4-f .: 100 cm; m.: 75 crn /+ 70 c m / — Foltja szab ílyos
Llet

kör alakú, feneke,

külső

darabjai a le ; jel-

oldal felé e.yhér. megvastagodó perm.,

lezete:-obtei :. Előkerült ' . előle e ;;y 6p csontkorcsot

is.

173. ve re-a

szá-f'.: 130 x 100 cm; :n.: 40 cLa /+ 7C cm/ - Foltja. ovlis. Betöltéséből egy mindkét oldal felé rre`vastagodó, sokszögletűre ' ialakított Terem cseré j : üst töredéke is előkeralt.
178. verem
sz á-fá.: 130 cm; m.: 40 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos

kör alakú. Betöltéséből a külső oldal felé szögletesen megvastagodó -oererrrci cserépizstök töredékei és cár•;,• '._is :éret«, trapéz

átmetszetű

-

feltehetően - Üzövő.zéknehezék jött elő.

189. verem

sz3-fA.: 120 cm; ra.. 18 cr_i /+ 7^ c

-

Folt jo . z rb4.lyos

kör alakú volt. Betöltéséből eg y nyúlt testű, 'velten 'riha.jló,
~-

szc',g1etese : lev ` _ tt 37,6] 1_, c n„ -hér: t `olt rem : i
~

dik ki, melynek v'll án 1_ , ebökö' ött díszek

F rllfe-

futnak. Volt méh - itt

-
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-

tUIed ke is.

sz1mos
190. vele ,

sz í -f ~ .: 132 c..i; m.: 55 c::: /+ 7C c m / - Folt j . Lz_b•'l;;os

kör alahú volt. St < :i„;r'fi. ~ i ti, elyzEte :ii‘ . tt t. iztos-n
ri, ugyanis v ~ gj ~ j 2 140. hiz ~:t.
191.

verem

140 cm; m.: 13 cm 1+ 7C cm/ - Foltja szcbilyos
kör alakú v o lt. Betölts b:71 - tég1 :i és t_,pasztAsdar'ihok mellett szögletesen I1FTv-`'. t ~ '. ~ 0?; pE'rE;Ul ,
'

:

1cerLiltek

GrE' , (1.)lt;

elő.
218. verer,
sz:~-f~~

.. 126 cm; ri.. 40 cr.,

~

+ 7^ f2( ../ - Felt .~

:.;

kör alakú. Letöltésében leletanya r.e:n volt, r? statigrífiai
helyzete rri:At
220.

bizto: .ri . ,síd kori.
~

~

-

verem

szá,-fá.: 90 x 60 cm; m.: 50 cm /+ 70 cm/ - Foltja ov lis.
Betöltésében e y finoman iszapolt a ;yagból készült, befésült
;

hullámvonalköteggel díszített faz41. olJaltöredéke keriilt
221.

elő.

verem

szá-fá.: 75 cm; m.: 60 cm /+70 cm/ - Csaknem szabályos ki$r
alakú foltja volt. Betöltésében leletanyagot nem találtunk, de
statigrifiai helyzete miatt kétségtelenUl ar ~r`.n -kori.
228.

verem

szé, - fá.: 100 x 70 cm; m.: 17 cm /+ 70 cm/ - Ovális volt a
foltja. Hamus, kormos betöltéséből csi„^vonaldíszes és fésűs
vonalkötesgel ékített fazék - oldaltöredékek kerültek - több jel-

legtelen töredékkel együtt - elő.
229. verem
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ez -f'... ÜC' c!.r; r.... rt , t'r'1 /+ 70 c''1/ — fölt,:; f
'

, IxIlyos

kör alahd. h••ősen 1.a us, szürLF , k.etrlt, sJ.b`1 l.iu . `reti" ecerépüstök - .1 külső oldal felé szögletesen regvastagodó peremű töredékei, laza. hull mvonald íszes, fésűs, vízszintesen körbefutó vonalköteggel díszített fazekak daitbjai, valamint egy
csontkorcsolya töredéke került e15.
235. verem

Szé.-fi.: 142 cm; rl.: 92 wn + 3C cm - Foltja ki; sé szűbllytL lan, r1e., kezel tren 'cör , lc-kú. i'_,=mu a , 1 ' - betöltéséből
~

sok patics és néh'`ny, mindkét oldal felé szögletesen megvastagodó perem, kis méretú cserépüst darabja került elő.
252. verem

_

sz.-f.i.: 80 cm; m.: 70 cm /+ 120 c:n/ - Foltja szab'lyos
kör alakú, de szélei bizonyto...lz:.nok voltE.l:. Earn í feket4: , e ;ynemű betöltésében el

orban íllr+tcsr;ntoh és u yr jel leit'-len

rrp'd-kori cserptörecék volt.
282/a verem

szá-f .: 126 cm; m.: 70 cm /+ 120 cl,/ - Foltja szablyos
kör alakú. Erősen kormos, hamus, puha betöltÉ!séből toj..shéjdarabok_, egy kutya vagy farkas h`ttának egyes részei, néh•lny
szögletesen megv .stagodó peremű oserépüsttöredék és egy laza
hullúmvon-J1a1 dí szí tett oldaltöredék került elő.
297. verem

sz-fi.: 130 cm; ,1.: 22 cm /+ 120 cin/ - Foltja szab.lyos
kör alakú. A verem D-i f7i11i,')z szoríts-, e y kutya tetemének
✓

vázmaradvinyai voltak. 'Erősen hamus betöltés4b3l néhiny vassalak és t 1' tJr'te1.1_, v é l .i. i_:t '1;_

to:. ! :.) , 1 i is el:,

kerültek. Eis méret:, ali t; netvasta .:od6 pereraú cserépüstök
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darabjait, valamint egy fazék íveltei ?•_ih2j16, lekerekített
peremtöredékét ta111tu1: még benne.
298. veres
sz-f?.: 132 cm; m.: 76 cm 1+ 80 cm/

-

Foltja szablyos

kör alakú. maróseri hamus, laza Letölts sü. Ke lencefené k darabjaival, hal- és ri's •a1atcsontokkal, halrikkelyekkel, elszenesedett ndszélakkal, faszénnel teli betöltéséből és a kemencefenék darabjai alól jellegtelen, aprú reád-kori töredékek
keriiltel: elő.
323. vere.:
19C-200 cm; m.: 52 c n /+ 145 cm/ - Foltja kissé
nyújtott kör .:lakd. csak fele esett -,elvt nyiiiikbe. Ba.rn . :sfekete, ecynemk betölt ", séből cser62Ustök peremtör. c zkei, v .la.i:iint
laza hull'.nvo.L:11t-1 és

;: ,Le"«t:S 7oü-l : :k __l ü '

; intett

szített fezé_- , ~ lltöreC é_ e i )_e öltek el(%
335. verem
sz'-fá.: 130 x 144 cs1; :a.: 22 cu /+ 150 cm/ - Foltja toj :sdad alakú. Barna, egynemű betöltéséből vassalakok, és paticsdarabok mellett cserépüstök jelle`telen töredékei kerültek
elő.
336. verem
sz!'-f' .. 100 x 110 cm; :n.: 3(

~

, .: /+ 150 cm/ — Foltja sza-

bflytalan kör alakú. Barna, egynemű Letöltéséből jellegtelen,
kézikorongon készült cser4,'üst7lh törekei jöttek elő.
343. verem
szi-p.,.: 144 cm; m.: 40 cm /+ 120 cm/ - Foltja szab:llyos
kör alakú. Feneke letr.pastott,

,-i'_ rus, lza betölté-

séből kagylókanil, valamint szögletesen meavasta odó peremű
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üstöl. és Y.civid, alig kihajló, szö ;,letes IerF•mí: frzék darabjai

jötte'.
3óci. vere^1
sz'.-f:Á. : 113 c m ; .

..

: 10 c i /+

cm/ - Foltja s_,_tb lyos

kör alakú . Lrosen
"
r.: rzu:; betölté .:éL 1 v ss.:la..o_c,
' '
t 6 lac3 ~ r bok,
~

~

~

~

~
~

~

:

:

faszéndarar_ík és paticstör:ielck lellett kis :nér_etú, ível-

ten kihajló, lekerekített peremű, va.st: , fAú, domborodó v{llú,
.

szifrkésfeltete fazék töreC ékei is tlSke.r_;31te1 , .

?36. veren
sz:í-f:í. . 1 C cm; . i. . tr) cm 7+ 145
~

-

rpi t ~ '1

ss. ~ t^ íl, oS

bt?ti-ilt ' sé1.Ui. n' ~ i'tl ~ j r,lleVtel n

kör dlakll. Barnp,

~

i r-

1

pld -kori cserép 1_eTUlt

II/2.
6^. veren
sz i -fA.: 145 ci ;; ;.1.: 45 cm /+ 70 cm/ - SzabI,lyos kör ala-

kú foltja volt. Feneke letay sztott. Bet;;ltéséből mindkét oldal felé megvasta;od6 peremú

darabjai, e„y t3.1 perem-

ér oldaltöredékei és egy ívelten ki} jló, elvékonyodó, szögletesen lev!gott peremű fazék v>ílltöreüéke került elő.
69. verem
szé.-f .: 140 cm; m.: ?3 cm /+ 70 cii/ - Foltja szab á lyos
kör alak-a volt. Alja '_er716n;; re 1 et?1 osott vaj Cen .at.
betöltéséből téglaarabok, egy fazék oldalból kivigott orsókarika, egy ívelten alig !:iha jl6, le l erekített i erenü, v'llé.n

hullámvonallal

48

körönbeva6dalssL1 díszített bögre peren- és

válltöredéke, valarJint egy cs a knen teljesen ép cserópUst került
elő, mel;,,iet
/XXXIV.1-2./

'sodlaco :, a tá:;t,orlt.,r<nk , ?/
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70. verem.,

sz'-fi.: 110 cm; m.: 35 cm /+ 70 cm/ — Foltja szabilyos
kör alakú volt. Betöltéséből a külső olóal felé szögletesen
megvastagodó peremű cserépüst perem- és fültöredéke, valamint
egy kihajló, lekerekített peremű, v íll- a körgimbevagdalással
díszített, kis méreté fazék t araiij . is előkerUlt.
Y verem
71.NY
50

cm /+ 70 cm/ — Foltja I..ab'lyos

Li 71.K veri;iet. ]Det lté,éd.Cil e6y Lihajió, sz0c;-

kör

letesen lev 3Dott peremu fazék i)ert._ - és v lltöredéke, valamint
'

kézikoronmn készült

aljtörcdóke F;_ üél!nL jelletelen

cserépüstdrab volt pór tála, faszén `s vastárgy morzsalékval egyr:itt.
71.I: vére

sz-f' .: 110 cm; .. 80 c n /+ 70 c7 — 2 -)lt ja szab'lyos
kör elakú. Eorábbi, mint a 71.Y verem. 3etöltésébl az előzővel azonos jellegű hletE:nya • karilt e1''.

73.

verem

165 cm; m.: 87 cm /+ 70 cm/ — Foltja szabályos
kör alakú. Alja kitapasztott. Laza betöltéséből nagy és kisebb
méretű, ívelten kihajló, szögletesen elvrígott peremű fazekak
darabjai kerültek elő, melyeket

vllon körönibevagdRls, alat-

ta pedig csigavonal, vagy vízszintesen körbefutó vonalak díszítenek. Szögletesen megvastagodó peremű cserépüstök és shtőharang töredékei is voltak ,uég itt.
6

szí-fi.: 130 c!,; ^r.: 50 cm /+ 70 c!l/ - Foltja szabályos
kör alakú, a feneke kitapasztott. Betöltéséb ő l rirp .~. d-kori
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fazek' k jF11e

, 1_

ol ltöredékei kerül-

1ei alj- és

tek clő.
79. vere,s
sz l —f' . . 170

cm; m.: 85 cm /+ 70 cm/ - Foltja szlL os

kör alakú. Feneke let-pus::tott. Bet711t , ':- 4b5]. meívastaVoclG re-

töredékei L-F-r7 11tE=k elő.

remű cserépüstök
83. verem

sz i -f l . : 155

cri; 1.:

30 cm /+ 7C cm/ — Foltja sza.bllyros

kör alakú volt. yl jl t let _ _. ztot t+r: . :(töltése leg j elleEze.

f. a. zé'r. f -

"oL,: kc:ré': d', <<. o)c -11-

tesebb lelF;tei. e ~

-.t ~ ;,rzotef, keretbe fo,;.-

néktöredéke,

;

-1t, kereszt . 1: irí

1~

.

35. vererl

sz '-fl. : 150 cr1; ::,. : ?
.

kör nlaLú. Fene:r ~ Ic±

.:

tötték fel. A verenl en

_

cm.

/+

7c; c i/
:.

-

sc`ott. Szi:_te ~ teljc _ ~_zi 1r:uv-, 1 tölti^ '.rntL, a '11ls6

felé erősen

megvast4Eodó peremű cserépüst töredéke, erry 28 cm sz t jőti:iérőjá, 18 cm :na;;a.s, csaknem ép cserépiist /XX%III.1./, őrlőkő apr6 töredéke és egy kézzel formilt,

sovinyított a-

gyagból késziilt, bordával díszített, gyengén kiéL;etett /tá1?/

töredékei voltat.
103. verem
szá—V.: 110

cm; m.: 25 cm /+ 70 cm/ - Foltja szab`lyos

kör alakú. Betöltésében jelle'telen
egy szürl:é,>fe'Eete, bikórli_tt,s, 2 x

3 or,

töredékek közt
nc ;;ys ízsd orsóL;omb is

volt.
118. verem

szá-V .: 150 cm; m.: 50 cm 1+ 70 .n/ - Foltja szabílyos

-
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-

kör alakú volt. Feneke letaasztott.
megvautaL:od(' peremi:, kis mí retiú csel

szögletesen
t Zik tö 'cdékei, vala-

mint kézikoron ;;on készült, ívelten kihzjl5, lekerekített, enyhén tagolt peremű, a peremen és a küls 7 old r +. lon összefüggő vörös engobbal festett fazekak darabjai kerültek elő.
120. verem

szá-f4.: 115 cm; i.: 40 cm 7+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú. Feneke kitapasztott. 7etöltésr }yen sz'mos, szögletesen uegvast or:.

E' _ ° :iŰ

c r_ h

°^ egy 1 :ézikoroi -

gon készült fazék aljt redóke is volt; tsz utóbbi közepén kis
méreté, né; zetes keretbe foglalt kereszt

fenékbél;t_ ;

egy része l th '.. t3.
125. verem

11SS cl .i ;

.. 50 cm /+ 70 cn / - .'olt

V

cr_1''`.1 'os

kör alakú. Feneke kitapasztott. Tetöitétiéhen czi r lt tesen meg
~

vasta g odó peremi. Kistök töredékei és rgy ívelten kihajló, szögletesen levt gott perem: fazék perem- és v'lltöredéke került
elő.
126. vereti

szá-fá.: 124 cm; m.: 55 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú. Betöltéséből szögletesen vagy alig megvastagodó r eremú cserépüst töredékei és

nagyoll, pel•rv ' val sov ' nyított

tégla darabja került elő.
134. xe rem

sz4-fá.. 105 cu:; ni.. 47 u : /+ 70 c'_,/ - Foltja szabályos
kör alakú. Feneke letapasztott. .3etölté,éből vízszintesen kihajló, tagolt .t ~ c .í f_ . k (

, J j , t: c„..7; alig .r, gv:t:; t

remű cserépüst töredéke volt a le=jellez:zetesebb.

.

~.~

odó pe-
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157. v--P

90 c , 1;

c'n

70 (;717 - Fqltj-

7 ,, ,-

bSlytalan kör alz.,kú. Botöltjs410 .1 srzii,:lutepen me6vasta6odó
perem:t cser4pdstU sIlézikoronLon k1t fazekak nljtöredékei k(-rCltek eh%
192. vere-

30 c- 7+ 70 cm/ - Foltja 9zab 4 1yos

90
kör 1akú. Betö1t!s4b81

tör,d4kci kat]lett ey fi%6 ,1!_-yrtttt,

noman

:,1473tnvon-inöte -6e1

díszített fr:n: oldaltön-déke is elők(rült.
196. vere

100

2M;

-

_5 -m I+ T)

4

alakú. Ect'llt4s61.):71 kis n4r,Jt -,, v' st;

flú, kihajló, Ivel-

tr-n lekeítPtt ro-rij

v lamint

egy ki tiéret -C, enyhé-. m--v7ctodó reremj, csorépUst perends fültbredéke volt a le - jclleilzab.

verem
szA-f.: 30 cm; 1.1.: 22 cm /+ 7C cm! - Foltj.i szab 4.1yos
kör alakú. Betöltéséből szögletesen meGvastarod6 peremil cserépüstök töredékei, Ivelten, erősen kihajló, enyhén tagolt,

lekerekített perema fazekak perem- 4s irlltöredékei, valamint

egy rossz megtprt'sú s:it(huran, -; törekLi jöttek el.
349. verem

sz6-fl.: 130 cm; m.: 70 chi /+ 120 cm/ - Foltja szat'llyos
kör alakú.

,

lék, tégladarab, zU1des:r

íJ yen ar2Ctömib, szChlete-

sen me -w.st c,oC 1 - re.

2!:

-: 4

let:51t641 vasmorzsa-

f

r;

ívelten

kihajló, tivé'cijodó, szölete:3elt 1Pv'_ott peielaa f:J.z6k val-
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töredéke került elő.
350. verem
104 cm; m.: 54 cm /+ 12C cni/ - Foltja - minden
bizonnyal - szzJ1) ílyos kör alakú volt. C, lk fele része esett
szelvényünkbe. Barn's betöltéséből

4rpd-

kori cseréptöredék ker:ilt elő.
359. veres
sz-f1.: 105 c,n; rs.: 35 cm - Foltja .-z=,b ílyos kör alakú,
feneke letapasztott és ke iéayre le j'í rt va y ledölwölt . Y, etöltése by; rn'ssz irke norzs's föld, a 358. vere-lével -azonos. Csak
íllatcsoht é:i ta aszt sdarabok kerültek belőle elő. A 358. veremmel való azonos töitelék : f-öldje miatt L._ • íd-korinak tartjuk.
X67. verem
szí-f%: 80 cm; m.: 42 en /+ 80 en/ - Foltja :;zab _lyos kör
alakú volt. betöltése erősen pernyés, ha;lus, szürke és puha.
Jelleftelen ,IrpAd-kori töredékek LerUltek belőle elő.
375. verem

szó-f4.: 110 cm; '1.: 72

/+ 120 en/ - Foltja szab•ílyos

kdr alakú volt. Feneke, oldala letapasztott, alja keményre letaposott vagy döngölt. Hamus, szürkés, laza betöltéséből téglaés kódarabkik, 611atcsontok, jellegtelen rp4(1 kori cseréptöre-

dékek és egy sütrharan; morzskra szótett darabjai kerültek
elő.
394. verem

szá-f4.: 120 cm; m.: 80 cm /+ 120 130 cm/
-

lyos kör alakú lehetett. V

'.

~

ja a 306.

morzs4s föld volt. Gyér 1f letanyag

'

'

-

Foltja szabá.-

ro';. Betöltése barnés,

ól egy

v'71 ín surán, víz-

szintesen bekarcolt vonalakkal dízített fazék töredéke emel-
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kedik ki.
ii /3.
63. verem

220 cm; 1:r.: 40 cm + 70 c rn~ - Foltja ;;zabom l;~ os
kör ?lakú volt. Tf 4 gt< a 64. Jrödör. BetUltós4ből e ry nagyobb
fazék oldaltöredéke került elő, amelyen egyr fistól 3 cm-re 81:ran,

vízszintesen körbefutó vonalak lathatók.
124. verem

sz . -f_L.: 12C cm ; i.. 14

/+ 7C• C / - .' )lt j-z s ,ab•'lyos

kör alakú volt. `.T _gje a <l. írkot. 3et3lt .`. s6Lől leletanyag nem
került el ő , Ce statiVr'`i:_ i helyzete miatt Atséztelenill rpídkori.

132. vere.,
sz'-f' . . 150 :: .I

., i(}

7rs: c:a/ —

it H.

kör alakú. 3e .r1t6 36 "1 t- ::3:-zt i sclara ok, ti ,' L

„

• 1
.

ár ^ Joh

_lyvs

:,

mel.lf:'tt

egy félbe törTtt.,edény fal.1b6l ki-"ott

czö'lete-

sen megirt sta"odó 1EreI1Ű cserriistJ': '_ 5redó Ci 33 e y

~ _i

injlÓ,

lekerekített, t[:golatl:. pereli«, l:icsinL- f_.zék válltreJ kei
kerültek elő.
133. verem

sza.-fi.: 105 cm; m.: 22 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabilyos
kör alakú. Betöltéséből szok_v n;,'o2 cser6püsttöre66 l~ ek mellett
egy nyújtott testű, ívelten kihajló, szö;;letese:1 kidolgozott,
tagolt peremű, nagyobb fezék perem- és válltöredéke is előkerült

.

136. verem

sz .-fú.. 145 crl;

1.: 5

cm /+ 70 c.

-

kör alakú volt. Betöltéséből egy ívelte.l ':ihajló, lekerekített
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,

c'.«. Aorodó v 1 11ú

_'.

redéke i p

rIelynek

: é'r_ tö-

~

L-7.51-6rnbev7a1 •i;, os dí 8zí-

tés volt.
154. verem

sz - Vt : 115 cm; m.: 35 cm /+ 70 c m / - Foltja s zab ílyos
.

_

kör alakú volt. Erősen hamus betöltés'?b "1 l:e:aencetap.

~
~
~~~ts-

darabok, szözletesen, laposan mezvastal perem ctieréFüstök
Peremtöredékei, az egyiLen té„l la.p it:let;:^eto_ für5eszt5 fülV

lyu_Li!al ds ey S_:élc:S I1,
~

í7.d7,12"ites(t :1 ' 7rbefutCl vo-

nallal díszített fttzék- ol.'altiireüt', v- -, 1t :3 le;;jellel::zcbb.

181.É verem
115 cm ;
kör

,
, 1 lsu. V-. • y •
alakú.
~

.i_

~

m.:

i ,_.
n~
~

~

/+ 70 c:-:/ - Fol.t j : ,_zah'l;;os
-T.,,.,
_.let. _ y':1
, t ' - ,ét,,l
35
:~' 3

á.t.lérő j tí, 3, ? 3-2 f7.1v =:;t - ;
Ultii

1

~

~~

~

tflrEC 'i.oi `, cF:erlp-

,_

c.tE .'en , ne i. .,t' : ~ '

7ar":1,

~~

_11. 7 30ékei voltak

a legjellemzőbbek.
181.D verem

szf-fí.:

75 cm; m.: 30 cm /+ 70 cm/ - Foltja szab'1yos

kör alakú. VI,;ja a 181.E verem. Betöltéséből egy fél, külső oldala fele legtimbölyítve mewast•. odó, 28,5 cm perein tmérőjü,
12-14 cm magas cserzpiist /XXIX.1. /, wilamint néhAny szélesen

_.

bekarcolt, vízszintesen kö -cbefut 5 von lakkal díszített nagyobb
fazék oldaltöredékei jöttei elő.
185. verem

szá-fi.: 125 c m ; m.: 9 c::I /+ 70 c::,/ - Fult ja szab í,lyos
kör alakú. Feneke letapasztott vagy ?önaált. cetöltésében szögletesen megvasta odó pere

'

.1 1.'i.

nek és '.ézikoron on ké-

szült fazekaiknak jellegtelen aljtöredékei toltak.
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203. verem

szá-f..: 90 cm; m.: 70 cm 1+ 70 cm/

Foltja szabályos kör

-

alakú. Vágja a 205. vermet. Leletanyag betöltéséből nem került
elő, de statigrá.fiai helyzete miatt kétségtelenül firp:`+d-kori.
205. verem

szá-fá.: 210 cm; m.: 52 cm 1+ 700 cm/

-

Foltja kissé toj ` s-

da d alakú volt. Betöltéséből ey edény fal .b61 kiv`i,gott, ép or.

sókarika 4s néhány jellegtelen árpád-kori cseréptöredék került
elő.
207. verem
szá-fí.: 120 cm; m.: 25 cm /+ 70 cm/ - Foltja szabályos
kör alakú volt. Betöltéséből ívelten kihajló, lekerekített,
enyhén tagolt fazekak peremtöredékei és egy ;l

vízszin-

tesen körbefutó vonalakkal díszített fazék valtöredékei voltak a legjellemzőbbek.
213. verem

sz s -fl.: 130 cm; m.: 14 cm /1 - 70 cm/ - Foltja szab ílyos
kör alakú. Betöltéséből egyetlen, szögletesen megvastagodó,

d í-

szítő j ellehel e : yhén t ag olt rE relű (tse~.4pi;st :erem- és fültöredéke került elő.
214. verem

140 cm; i.. 20 cm /+ 70 cm/ - ro].ta szabályos
kör alakú. Bet:iltéséból egy c ~'~ vletE: c rie.Tv•tctagodó cserépt ~ y E, `;;i: , ~ r n ~ ~ : k `s ~ `.ilt ~ a :; `': , l j t reüst peremtöre lKe
.;

. elle::1zőyb.
déke volt a ]e,.
yerrgyook
T T

1 1 .

. verel

elmosódd fenékbÉ -
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sz' -f í . . 180 x ' G C cm; T..: 50 c m /+ 7 0 uw/ - Foltja kissé lekerekített

;~

,rkú , té„111L1, ,11;31L1.

fdL,úlrLe:;ek.

EetÚltcséLUl kc- é s t: ; ; s`~
c~ ~ ~
` 'sd ~ , r~ ;io
, ' , v< ss ~~ l•.ko ~ , 'es -olvadékok, va121ii.t csigavonallal, vízszintesen körbeflitó széles

vonalakkal Lekarcolt, fésas Lull ámvo:,al?,öte;L El és vízszintes
vonalköteg. , el d ' szített f%zék-ulúültör_edékuk keri ilter c13.
.

113. verem

100 x 80 cu; rr:. :

?

c ~n , ~ + 70 cu/ - Foltjaa kissé
l.is..é

tér11[2 p ,11c`t.:l:. T , t';lt ~ séből tapGs t'S- és

lekerekítttt

tégla6a.rabok, e ,y ép csontkoresolya, szö, -; letesen negwasta,odó
peremú cse. épüstk t i>redzkc i€s v'.11wn krir•J r Leva;;dalssr 1 dí
~

-

szí tett fdzek^L töredékei ':ci•i`.-lte? • clő.
119. verem

x 115 .ni;
b tlyo., lekerekített scarkú,

A.:

YC ur,i 7+ 7C cm/ - Foltja szaale. kk, feneke egyenes.

Betöltéséből jFlle,-;telen cserépüstök aljtöredékei kerültek elő.
131. verem

szá-f:í.: 154 x 115 cLI; 1.: 18 cm 7+ 70 cm/ - Foltja lekerekített sarkú, téglalap alakú. Betöltéséből tégla- és tapasztá.sdarabok, valamint szögletesen me:~-vasta.c,-odó reremű cserépüstök darabjai, vizsi?ites és hullámvonallal bekarcolt díszítéstt fazeka '.: ol '• 1t;jredékei kor;ilte'•_ f13.
158. verem

sz-fá. : 180 x 200 c m ; m.: 24 c m 7+ 70 cm/ - Foltja lekerekített sarkú, köv ' r

ilarn•ís bet i ltésében

néhiny jellegtelen ,tri, .' d -kori törec'ék volt. A verem egyenes

v' : -.24 s T E.i ft:k;Cte'r /'11.,.t::ír`!/ .
165. verer'

.
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110 x 5;% cm; m. .? c m / + 70 cri/ - Folt jF, lekerekített . r1,7 téc,lalar alakú, feneke erfer.es. EetUtéeéből

a legjeile,;zetseúú
szZ.i ~ letes,:,1 , ir

~~

.:t

ecy _. .:i11:33 )lc: ~ l+ 1'el4 :r ~ telje:,a:i
~

o ió 1 , e remí:

170. vc=re-2

sz-f3..: 140 x 90 cm; m.: 40 cm /+ 70 cn/ - Lekerekített

sarkú téglalap .alakú volt

folt j-. , feneke egyenes. t3etölt6-

séb61 nem került elő leletanyag, stati6r ífii helyzete miatt
tar_t j~ .u_ ]-korinak.
180. verea

sz -f%. 150 x 50-60 c^!; 1.: 3 cr:r /+
'

kFre' 't , t i :;c:rkú,

- F,1t; , l e-

,lrrl :n

kiss

m`retű, .teseh meLvr.st:isod i,ele:aú tvredfke kerul t e L I.

19?. v- re

sz-f' . • 7.10 .. 145 c,1;i; r

: ,0 cm /+70 cin/ - Foltja leke-

..

rekített sar'.ú 'alja e .''r:r::. 7et';1t's6ben le~

letanya{; nem volt, ce st::ti ;;r' ~ iai }'clyzet' :riltt iztos-.n ..r.

iád-kori.
195. verem

szá-fá.: 125 x 80 cm; m.: 30 cm /+ 7C cm/ - Foltja lekerekített sarkú, té ;;lalai. alakú volt. Betöltéséből tapasztásdarabok, lekerekített, megvasta,ocó peremű cseréptistök darabjai és kézikorongon készült fazekak_ jellegtelen aljtöredékei

jöttek elő.
199. verem

szí-f'.: 7.20 x 150

r1;

1 2 5 c 7+ 70 c,q/ - Foltja le-

kerekített sarkú t4glalap alakú volt. Nt1ti,r'.fiai helyzete
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miatt biztos(..r_ Árp 'd-kori .
200. verem

szA-f.{.: 124 x 66 cm; m.: 140 cm /+ 70 cm/ - Foltja kissé
lekerekített s-árkú téglalap alakú volt. Stati;rá.fiai helyzete
miatt biztosan Árpid-kori.

353.

verem

szá.-f.: 100 x 145 cm; m.: 22 cm /+ 120 cm/ - Foltja lekerekített téglalap alakú, alja ívelt. Barnásszürke, morzs á s
betöltéséből tapa: , zt ís- és téglitdarabo%, v _l mint eL,,y szözletesen megvasta;;odó peremé cserépüst törec'6ke került elő.
IV.
64. gödör

szá.-f,.: 350-370 x 190-430 c7.1; m.: 85 cm /+ 70 cm/ - Foltja amorf. T7 ja a 63. vet. Alja ( r enet' f . 3et"ltésébűl

egyetlen, sz ö gleter_ell m € v r., ta vo

percrIű c ser5:0 st tör edéke

került elő.
146.D gödör

szá,-f,.: 132 c.1; m.. 35 cm /+ 70 cr / - Foltja szab ílytalan alakú. Betöltéséből tapasztásdarabok és jellegtelen Ár-

pád-kori cserepek kerültek elő.
146.É i3dör

szá-f .: 124-112 cm; n.: 30 cm /+ 70 c,.i/ - Toltja amorf.
Feneke egyenetlen. Viszonya a 146.D {vödörhöz nem lett megfigyelve. Bizonytalan korú.
V.

1. verem /22. ábra/
szá.: 125 cm; fá.: 57 cm; m.: 132 cm /+ 40 cm/ - Foltja

szabályos kör alakú volt. Alsó része lényegében egyenes aljú,
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hengeres oldalú, 4 5 cm magp s akna, amelyhez D-ről enyhén lejtős lejárat vezetett, Í-i oldal s n pedig tölcséresen kiszélesedett a veren fali. Több Mint felét elbcí,.iy ísztLIk. A hengeres
aknarészben kera4ny, szürkéskék agya -betöltés volt, ezen közel
20 cm széles réteges mész feküdt, :mamit laza hamurétoi. fedett.
Betöltéséből fémsalakdarabck, téglatö:edéke k , p'ticsok, kagy16darabkák mellett :céhíny jellegtelen 1,r11(---kori cseréptöredék kerlt elő.

3. vere ° /23.'L)-.2/
szá.: 144 cm; f'í.: 156 cn; m.: 80 cm /+ 50 cm/ - Foltja
szabllytalen kör nlaprs jzú. Feneke a középső rész felé :-élyll,
egyébként körte :lakú verem. Szörl.cs, ha , ius betöltéséből néhány fésűs, vízszintes21' körbefutó von3lköte,;gel és 1 -rull.?m!vonalkötecgel díszített oldaltöredék volt a le ,, jeJlerizőbb.
59/a verem

/26. !bra/

L - D - i tájolisú, a teljes hossza 420-430 cm. Szélessége
220 cm, alaprajza ov`lis. D-ről 240 cm hosszú, négy-öt lépcsőfokból álló, függőleges falú lejíró vezetett a t í rol . ó részbe.

A lépcsők kevéssé lejsírtak voltak. A tíroló rész alja megközelltőleg kör alaprajzú, :S.tméróje 220 cm, alja ná.r elérte a
sárga, szúz homoko L- . A maradveín,Y ok alapján egyenes aljú, trapéz étmetszetű, boltozott, D-ről nyitott veremrészbe vezetett
a már leírt lépcsősor. A kevés megmaradt emlékanyag szerint
a verem aljit és oldalét 50-90 cm magasan szerves anyag /valószínűleg gyékény/ bélelte - ezel. L'jzött magvakat találtunk.
A verem É-i harmad ít, valamint teljes középső részét a

bányaművelés : or_`n kii-e rkolt 'k .
Barnásszürke, laza betöltéséből szögletesed megvastagodó
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{

peremrt csenS üstök C, -rrb ' i, ívelten

1,11 ,5 pere c. :, tojós-

vízszinter

)-kJrco1_t f

testű,

_
:

:

-

zék v íllt reúékei é., e y k ézikoron: on `szUlt fazÉI_ fenékbélyebes €.1 j n(7k töredéke 'serült elő.
162. verem /24. _bra/

sz' .: 140 cm; f' .: 160 cn; . i.. 126 cm /+ 70 cm/

-

Foltja

Li `

falt, ,,ié1y111, k ize, ,én

kis "teknő" vaui. For. ií.ja a sörte

ver iekhez k'lzel ít. T e-

szab'lyros kör alakú, vl j?

töltécéb3l. szö ~ l. te. e , , v ~

~ ~

," ,t re:id c; --répUsUkk ('arab-

jai, ívelten kihajló, ferde síkkal lev' ott peremit fazék perem- és v'lltöredékei, v 'la ::int fési.s

onulMite gel és csiga-

von-:1121 díszített f z« i ,,k al'alt'rr tl_ei 1erUltek elő.
258. vereri /25. 'hra/
sz.. 2^ 0 c:-; f.: 180 cr';
.

114 cv1/ - Foltja

egyik sarkn} iöb] s d3, Y y énért lekerel-ített s rkú, négyzet
alakú volt. Alj-&. keményre lej rt.

sark•íból két

keményre letaposott lépcsőfok vezetett .az enyhén ívelt aljú és
falú akn íba. Barn , s bet'ltésébrl egy- er se:. kihajló, ferde síkkal levágott peremű, a vfln körömbevagdal.ssal, az oldalán
vízszintesen körbefutó vonalakkal díszített fazék töredéke és
néhány csigavonallal, valamint vonalköteggel díszített oldaltöredék volt a legkiemel ?v eé őbb.
282. verem /27. ábra/

A verem tengelye megközelítően K-NY-i tájolású, 58C cm
hosszú és 158 cm széles. Lekerekített sarkú, télalap

`•l ~.p-

rajzú. A lépcsők mentén fala enyhén ívelt, lefelé közel 30 cm t
-

szűkül az

gondos -n 1.i=.]: akftott, gyengén letapasztott,

keményre lej írt lépcsőfok vezetett a t roló rszhez. A lépcső-
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kön rétegesen felvzló, vastagon letaposott, szürkésfekete
s' r volt. A t'.rol ó rész földbe víjt, bolt-íves, 'hörte alakú
üreg volt, X felé, a lépcsók iráriyrbail nyitott. Magass á ga

190 cm, alja 130 cm széles lehetett. A troló rész le;nayobb
szélessége 200 cm. Átégett boltozatból 30 cm hosszú szakasz
maradt meg. b t6ro16 agyagfala si;.i ra vzott, feneke mer elérte a

-

e területen nay j S.b61 3,5 m vastaq sárga agyagréteg

alatti - srga, szűz homokot. A verem belsejét eredetileg nem

tapasztott:.k, és iieia égették ki

-

a boltív és a falak felső

része a verem pusztulását okozó tűz miatt égett
Alj6t szalma és gyékény fedhette s ízen 'lltak a vesszőből, sásból készített alkalmatos:;

:.:.:e1yekben a gabon_ít

tarthatták. A verem fenekén 6-10 cm vast..goA szürke hamu volt
-

fonott gyékény és ;_yékérinycl kclvont

a« ,_ lszen c scc:ett

maradvnyaivul, kJztük sok. szénné égett gabonamaggal. Ezen
12-32 cm vastag fehér, szürkésfehér hamuréteg feküdt, amit különféle omladékrétegek fedtek.
A legalsó lépcsőfok közepe t' j n egy ga.bon íval teli gyékénykosár állhatott, mely teljesen szénné égett a magvakkal
együtt. Az omladékban a kosár sz4ja.88 cm széles, magassága

20 cm volt, form ,ja félgömbös. A tá.rol6 rész úrtartalma meg-

közelíti az 5,5 köbmétert.

A betöltésből egy őrlőkő apró töredéke, szögletesen megvastagodó peremű cserépüstök darabjai, ívelten kihajló, lekerekített, tagolatlan peremrú fazekak v.11töredékei, valamint vékony csigavonallal szélesen, sekélyen bekarcolt vízszintes vonalakkal, valamint fésű

dékek kerültek elő.

vonalkött ~e:_kel díszített oldaltöre-

-
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VI.

333. "szabadban lévő" munkagödör
160 cm; f.: 100 + 600 cm; m.: 12-17-22 cm /+ 120130 cm/ - Foltja piskóta alakú. gét részből í11. Tengelye
FÉNY-DDE-i irányú, alja DE felé lejt. L felt" p ~ yenes, 100 cm
hosszú, lejtős fenekú, rézsűs oldali: be'

,

volt, 12-17 cm mél:,r.

Ebből lejtősen ;:lakított'k ki a 60 cm AtIrtér,",jA, 22 cm mély kisebb részt, *aelyne': ;rljo 1-eményre letaposott. aaus betöltéelő.

törer Pk

séből

A bizonytalan korú vermek
10., 20 ., 29., 33., 39., 40., 53., 72., 88., 93., 94., 95.,

98., 99., 112., 116., 128., 129., 135., 14., 147., 149., 151 + ,
153., 155.,

1u.;., 173., 179., 2(1., 202., 204., 208., 269.,

284., 340., 3G4., 373., 374. - Ez* i v€ x kLől 1(aetanyaL nem kerediz nem nyúj-

rült elő, bet:;ltésük, elhtlyezkedéoii;-

tott se ;;í tsé et ahhoz, hogy a területen előforduló különféle megtelepedési kor irLrmelyikébe is besoroljuk őket. Az itt szóban
forgó vermek azonban a fentebb ismertetett vere.nf ,'jt..k valamelyikébe beleillenek, nincsenek köztük I'i11önle4;es formik.

Szabadban lévő kemencék és tűzhelyek

1. kemence /28. Abra/
A mai felszín alatt 25-30 cm mélyen került elő a humusz

_• :

legal j•f.n. Egy koribban !sott és feltöltődött trapéz Átmetszetű
verem É-i falba v 3 jt .Lk ázy, hogy a ve ~ ~ et munk_aL,;ödörré alakítotté,k ,ít. Sütőfeliülete cs&kne:i sza.b'lyos kör alaprajzú, vízszintes, átkérője 140 cm. Sz t ja kevéssé szűkülő.
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A kemence fenekét 6-3 c'i vtst ~ . on 'irga agy •. ggal kita.pasztott k, ahogy oldalt és boltozatit is. Aljába cseréptöredékeket ígyaztal:. Sütűfel lete és 12 cm magas a n merlaract
boltozata erősen vörösre, cserepesre égett At a magas hó miatt.
A boltozat r.taradv íhy.ban két apró '.ciLett karólyuk helyét figyeltük meg.
230 cm hosszú előtere két részből tevődött össze, alriprajza nazyj í b,'] piskéta l.a.';ú volt. D-: részét - amelynek alját és oldal 'it a verem eredeti fair, ' és fPnet_e t épe:,ték - barnis, hamus f'ild töltötte ':i, ahonnét haljikkelyek és Illatcsontok na gy szham kei ltel: elő. _.-i ré: c7,6ee?' :•lja a ' c eirience fenekétől 30 cm-re]. 'rolt lejjebb, és keményre, kissé teknősre letaposott volt. -13enne 7 kemence sz1)'] F-: e e' r 60 x 30 c -es
-:

teknő s.l::':ú mélyedés volt, melynek c:;é:;z feli lete .téltett, s
fasznnel, illetve h

-~

uzr l volt tele.
...

A sütőfeliilet ta -easzt séb61 számos cserép'ist- ős egy kihajló, erősen tagolt perenú díszítetlen fazék töredéke került

elő.
2. tűzhely /28/a ábra/
A mai felszfn alatt 20 cm erélyen került elő a humuszban.

A 14/c verem ős egy kutyatemetkezés bolygltta med. Sütőfeliálete kissé tré._ éz

me ` rtarf-1c't

v: z::zintes - leg-

nagyobb szélessége 100 cm. A fenék agyagtapasztása 3 4 cm vas-

tag volt, felső része jól 'téett.
47. kemence /?/

A mai felszín alatt 25-30 ci riélyen került elő a humusz
ős a bolygatatlan

altalaj 1,-,t'ran. Si t5fel ?letét és elő-

terét is teljesen elroncsolt ik a humus?, leto1:5sakor. Csupí.n a
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fenék tapasztásának középső, legvastagabb részének a legalja
maradt meg.
A sütőfelület tapasztása alá cserépdarabokat terítettek,
ebből maradt meg kettő: a külső oldala felé gömbölydeden megvastagodó peremű cserépüst apró töredékei.
48. kemence

/?/

A mai felszín alatt 25-30 cm mélyen a humusz és a sárga
altalaj határán került elő. Fenekének legnagyobb részét elpusztították a humusz letolásakor. Munkagödrének semmilyen nyomát
sem találtuk.
Vízszintes feneke csaknem szabályos kör alaprajzú, átmérője 110 cm, erősen - szinte cserepesre - átégett. A sütőfelület 3-5 cm vastag tapasztása alá cseréptöreaékeket terítettek,
ezekből egy 26 cm-es peremátmérőju, igen alacsony, a peremén a
külső oldal felé szögletesen mebvasta ;;odó cserépüst fele állt

össze.
56. kemence

A mai felszín alatt 40-45 cm mélyen került elő, K-Ni-i tájolású, földbe vájt volt. Sütőfelülete alaprajza enyhén trapéz
alak-ó, szája erősen összeszűkülő. A kemence feneke és boltozatának megmaradt részlete keményre, vörösre átégett.
A kemence szája mellett, a fala vonalában, az előtér aljába mélyedő két-két karó helyét figyeltük meg. Sütőfelülete a
szája felé erősen lejtett, mérete 72 x 72 cm volt. Munkagödre
lekerekített sarkú, téglalap alaprajzú, meneteles lejáratú, alja a kemence szájánál 30 cm-rel volt lejjebb. A munkagödröt csak
130 cm szélességben és 120 cm hosszuságban követhettük nyomon,
mert későbbi - még Árpád-kori - beásások bolygatták meg.
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A kemence szája elött a betöltésben igen nagy mennyiségű hamu és faszén volt. A sütőfelület tapasztása alá terített
cserépdarabokból egy 26 cm átmérőju, 11 cm magas, a külső oldala felé megvastagodó peremű cserépüst csaknem teljes egésze
állt össze. /XXIX. 2. /
58. kemence

/?/

A mai felszín alatt 35-40 cm mélyen, a sárga bolygatatlan

altalajon került elő sütőfelülete, melyet a tolólappal megsértettek. Munkagödrének nyomát nem találtuk meg.

Eredetileg a fenék szabályos kör alaprajzú lehetett, átmérője 122 cm. Sütőfelülete teknős kiképzésu, közepe 12 cm-rel
volt lejjebb, mint a szélei.
Az erősen átégett fenék tapasztásából fazekak alj- és oldaltöredékei kerültek elő, valamint egy 28 cm peremátmérőju,
16 cm magas, a külső oldal felé megvastagodó peremu cserépüst
volt összeállítható.
60. kemence

A mai felszíntől 7U cm mélyen került elő. A hátsó része
felé kissé lejtő sütőfelülete trapéz alakú, szukiíló szájú,
115 x 115 cm-es. Földbe vájták, siitófeliiletét és bolt íve maradványainak belső oldalát letapasztották; a használat során
mindkettő keményre, cserepesre égett át.
A kemence h-D-i tájolású, a szájhoz egy lekerekített sarkú, a kemence felé kissé lejtős aljú, trapéz alakú, 100 120 x
-

160 cm-es munkagödör csatlakozott. A munkagödör alját keményre letaposták; a kemence szája melletti két sarkában egy egy
-

35 cm átméröjú, 36-34 cm-re a munkagödör feneke alá mélyedő,
egyenes aljú, kerek átmetszetű cölöp lyukát bontottuk ki.
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A kemence előterének barnásszürke, kissé hamus, humuszos
betöltéséből néhány szögletesen megvastagodó peremú cserépüst
töredéke került elő. A kemence tapasztása alá terített cserepek közt is csak néhány, az előzővel egyező peremtöredék és
nagy mennyiségű - egymással alig-alig összeillő - cserépüst-oldal- és-aljtöredék volt a legjellemzőbb.
105. kemence

A mai felszín alatt 70-75 cm mélyen került elő. Trapéz
alakú sütőfelülete és enyhén szűkülő szája van; tájolása ENYDg-i. A kemence feneke 130 x 140 cm-es, a munkagödör felé lejt.
Munkagödrét egy korábban beásott és feltöltődött Árpád-kori veremből alakították ki, mely 150

cm á.tmérőju

és egyenes al-

jú volt. A gödör M Y-i falába vájták a kemencét, melynek nem-

csak feneke, h an em boltozata is vastagon kitapasztott és erősen átégett volt. Fala körben 15-20 cm magasan maradt meg. Az
átalakított munkagödör alja 38 cm-rel volt a kemence feneke alatt.
A kemence sütőfelülete tapasztása alól rengeteg cseréptöredék került elő. Ezekből három - csaknem teljes - cserépüstöt
sikerült összeállítanunk. Az egyik üst peremátmérője 26,6 cm,
magassága 14-16 cm; pereme a külső oldal felé enyhén megvastagodó. A másik peremátmérője 29 cm, magassága 18 cm; a perem a
külső oldal felé csaknem háromszög alakban vastagodott meg. A
harmadik peremátmérője 28,2 cm, magassága 20 cm; pereme a külső oldal felé szögletesen, erőteljesen megvastagodott. Mindegyik cserépüst külső oldalán összefüggő, vörös festék nyomait
látjuk. /XXX.2., XXXI.1.,
109. kemence

/leírását lásd a 109. háznál/
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110. kemence /leírását lásd a 109. híznál/
11k. kemence

A mai felszín alatt 70 cm mélyen került elő; r'K-DNY-i tá-

jolású. Kissé nyújtott, tojás alakú sütőfelülete 130 x 110 cmes, az előtér felé enyhén lejtős. Földbe vájták, sütőfelületét
vastagon kitapasztották, s ez erősen, cserepesre égett át.
A kemence szűkülő szájához egy 250 x 180 cm nagyságú, le-

kerekített sarkú, kissé szabálytalan téglalap alakú munkagödör
csatlakozott, melynek keményre letaposott feneke a kemence felé menetelesen lejtett, s a kemence szájánál 16 cm-rel volt a
siitőielület szintje alatt.
r;

kemence építésekor megsemmisítették a 122. és a 122/a

kemencék sütőfelületét ós a 123. kemence előterét. h kemencét
vágta a 75. árok.
A sütőfelület tapasztása alatt cserépüst töredékei voltak.

Belőlük egy 25 cm-es peremátmérőju, 14-16 cm magas, szögletesen megvastagodó peremű üstöt részben összeállíthattunk.
121.

kemence

A mai felszín alatt 40-45 cm mélyen, a sírfia bolygatatlan

altalajba belevágva feküdt. Csak kis részletét menthettük meg,
ugyanis a földkitermeléskor elbányásztak. Csupán a 120 x 70 cmes, vízszintes sütőfelület vastagon letapasztott, erősen áté-

gett részletét bonthattuk ki. A tapasztás alól szögletesen megvastagodó peremín cserépüstök töredékei kerültek elő.
122.

kemence

A mai felszín alatt 90 cm mélyen került elő sütőfelületé-

nek egy része. A

111.

kemence

munka,,ödrét úgy

alakították ki,

hogy e kemence sütőfelülete részét képezte a 111. munkagödre
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fenekének.
A megmaradt sütőfelületrész álapján e kemence feneke közel kör alaprajzú lehetett, átmérője 140 cm volt.
A fenék tapasztása alól egy ívelten kihajló, szögletesen
kiképzett peremu fazék díszítetlen töredéke és szögletesen megvastagodó peremu cserépüstök darabjai kerültek elő.
122/a kemence
A 123. kemence beásásával csaknem teljesen elpusztították,
s csupán egy 30 x 30 cm-es sütőfelület-részlet maradt meg belőle. Cserepesre égett tapasztása alatt edénytöredékeket nem
találtunk.
123. kemence
A mai felszín alatt 70 cm mélyen került elő. EivY-DK-i tájolású, sütőfelülete tojás alakú, 80 x 60 cm nagyságú. Szélei
bizonytalanok. Földbe vájt, s talán kitapasztott lehetett; a
kemence fenekét - mely erősen átégett - vastagon letapasztották. A sütőfelület a munkagödör felé enyhén lejt.
A kemence erősen szukülő szíjához egy lekerekített sarkú,
téglalap alaprajzú, 140 cm széles munkagödör csatlakozott, melynek feneke a kemence sütőfelületétől 30 cm-rel volt lejjebb.
A DK-i irányba fokozatosan lejtő előteret csak 110 cm hosszan
követhettük, mert innen a 111. árpád-kori kemence később beásott munkagödre tönkretette.
A 123. kemence sütőfelülete alól néhány szögletesen megvastagodó peremu cserépüst töredéke került elő.
216. tűzhely /?/
A mai felszín alatt 25 cm mélyen került elő szürkés, homokos, árpád-kori humuszban. 11-13. századi feltöltődött vermek
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és tapasztott, letaposott padló közt zárt rétegben feküdt.
/29. ábra/ zpítményhez nem tartozott, előteret, munkagödröt
nem találtunk hozzá.
Nagy méretu, kör alaprajzú sütőfelülete 140 cm ítmérőjű,
vastagon letapasztott és erősen átégett, közepe felé enyhén
domborodó volt. Az egész sütőfelület kissé K felé lejtett.
A fenék tapasztása alól legömbölyített, a külso oldal felé megvastagodó peremű cserépüstök töredékei és egy finoman iszapolt agyagból készült, sárgás színu, lágy tapintású, laza,

fésűs hullámvonalköteggel díszített fazék oldaltöredékei voltak a legjellemzőbbek.

217. kemence
A mai felszín alatt 45 cm mélyen került elő a szürke, Árpád-kori humuszréteg alatt. A 217. körte alakú verem D-i falába vájták úgy, hogy a vermet munkagödörré alakították át.
Csak a kemence sütőfelületét tudtul: feltárni, mivel munkagödre nagy részét a földkitermeléskor elpusztították.
A nagy méretű, szabályos kör alaprajzú sütőfelület átmérője 140 cm volt. Száját egy későbbi árpád-kori verem beásá-

sával semmisítették meg.
A munkagödre felé enyhén lejtő fenekét 6 cm vastagon kitapasztották épp úgy, mint falát és boltozatát, mely 28 cm magasan maradt meg. A kemence belső tere erősen átégett. /30.
ábra/

A sütőfelület tapasztása alól csak igen kevés, legömbölyített, megvastagodó peremú cserépüst töredéke és néhány fazék vízszintesen körbefutó, fésus hullámvonalköteggel díszített oldaltöredéke került elő.
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268. kemence

A mai felszíntál 55 cm mélyen került elő. Trapéz alakú
sütőfelülete és alig szűkülő szája volt. Egy korábbi Árpádkori ház / "i" ház/ E-i falába vájták be

úgy, hogy a ház göd-

rét előtérnek képezték ki kemencénkhez. A kemence sütófelülete 120 x 140 cm volt; nemcsak ez, hanem boltozata és a szája
előtt a munkagödre is egészen az aljáig rézsűsen, vastagon ki
volt tapasztva és átégve. A kemence feneke munkagödre felé erősen lejtett. Sütőfelületét egyszer vékony kitapasztással megújították.
Munkagödre betöltése erősen hamus volt.
Sütőfelülete tapasztása alól iiéhány erősen átégett, porladó állatcsont került elő.
275. kemence

A mai felszín alatt 40 cm mélyen került elő; kör alaprajzú
sütőfelülete 138 cm átmérőjű, erősen töredezett felületú, szája a munkagödre felé szukiilő. A már említett "P" ház E-i falába vájták a 268. kemence mellé úgy, hogy a ház gödrét a kemence előterévé alakították át. .Boltozatának semmi nyoma nem maradt, sütőfelületét vízszintesre képezték ki.
A 6 cm vastagon letapasztott, erősen átégett fenék tapasztásában szádos porlékony, feketére átégett állatcsontot talál-

tunk.
296. kemence

A mai felszín alatt 35-40 cm mélyen került elő. A "r" ház
NY-i falába vájták be, a ház gödrét előtérnek használva. Szabályos kör alaprajzú, 12u cm átmérőju lehetett. A vízszintes
kemencefenék tapasztása erősen átégett. Sütőfelülete nagy

-
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részét a 468. kemence előtere kialakításakor megsemmisítették.
Tapasztása alól leletanyag nem került elő.
300. kemence

/?/

A mai felszín alatt 35 40 cm mélyen találtuk meg a 45 fo-

kos szögben lejtö 10-45 cm vastagon lesározott, lényegében sárga agyagból megépített felületet. Enyhén emelkedő, eldolgozott
K-NY-i szélén a fenéktapasztás nem is égett át.
Lekerekített sarkú, "kövér" téglalap alaprajzú, 90 x 72 cmes.
A fenék tapasztása rendkívül erősen átégett, a középső részen tötbször kijavítottk, vékonyan újra meg újra lesározták.
1'lináen tapasztásréteg - a heves átégés miatt - vékonyan, porlékonyan vált el az előzőtől. A sütőfelület középső része alatt
az agyagalapozás felső sávja is áthevült, 2-3 cm vastagon vöröses elszíneződést kapott.
Az alapozásban sok állatcsont volt, ami erősen barnára és
feketére égett át. Felmenő falnak, boltozatnak nem találtunk
nyomát. Statigráfiai helyzete miatt biztosan ~irpád-kori.

63.

kemence

/31. ábra/

A mai felszín alatt 105-110 cm mélyen került elő. NY-K-i
tájolású. Földbe vájt építmény. Falai 12-28 cm magasan maradtak meg. Sütőfelülete csaknem szabályos kör alaprajzú, erősen
szűkülő szájú, 114 x 12u cm nagyságú. Mind fala és boltozata,
mind a feneke agyaggal vastagon kitapasztott, kiégett, a kemence alja repedezett is.
A kemence szájához K felől egy lekerekített sarkú, két

karéjos oldalú, négyzet alakú előtér csatlakozik, amelynek
alja keményre letaposott és vízszintes volt. A munkagödör fe-

-
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neke 22 cm-rel volt lejjebb a kemence alján-a. ti kemence szájánál az előtér enyhén ívelt fala kissé átégett. A kemence
szája mellett, a munkagödör D-i sarkában egy 40 cm átmérőjű,
az előtér alja alá 20 cm-re hatoló cölöp vagy ágasfa helyét
bontottuk ki. A munkagödör K-i vé;ének közepén 60-90 cm széles, lépcsős lejárat volt; 2-i fala mellett, illetve attól 20
cm-re öt kisebb-nagyobb kihegyezett végu karó nyomára leltünk.
Az előtér betöltése szürkésbarna, kemény föld volt - csak
a karéjos kitüremkedésekben állt sok hamu.
A kemencefenék 6 cm vastag tapasztása alól állatcsontok
kerültek elő. Az előtér betöltéséből két apró, csigavonallal
díszített fazék oldaltöreaéke került elő.
378. tűzhely /?/
A mai felszíntől 30-35 cm mélyen találtuk meg; csaknem

teljesen szabályos kör alakú alaprajza volt. Átmérője 105 x 100
cm. Vastagon letapasztott ós erősen átégett, a közepe felé domborodó sütöielülete alatt sem cserepek, sem csontok nem voltak.
Statigráfiai helyzete miatt biztosan Árpád-kori.
391. kemence

A mai felszín alatt alig 25-30 cm mélyen találtuk meg a

szürkés, homokos Arpád-kori humusz alján. Csaknem szabályos
kör alakú alaprajza volt - átmérője 130 x 142 cm. Szája alig
szűkülő.
4-5 cm vastagon letapasztott sütőfelülete a közepe felé
domborodott. A kemence 1.Y-i szélén boltozata kicsiny szakaszát is megfigyeltük, azonban fala, boltozata nem volt olyan
erősen átégve, mint a feneke. a.itőfel letén kemény, agyagos,
iszapos, szürkésfekete betöltés volt.
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A fenék tapasztása alá terítve egy rétegben nagyon sok
kerámiatöredék feküdt. Ezekből egy csaknem teljesen ép, 24 cm
peremátmérőjú, 16-17 cm magas, alig me(vastagodó, ferdén kiképzett peremű cserépüstöt állíthattunk össze.
Munkagödrének nyomát nem találtuk meg.
Bizonytalan korú kemencék és tűzhelyek
51., 52., 97/a, 97/b, 156., 304., 305., 396. - Tapasz-

tásukból és betöltésükből leletanyag nem került elő. Nagy valószínűséggel állíthatjuk azonban, hogy nem Árpád-koriak.

Kutyatemetkezések

14/a kutyatemetkezés /28/a ábra/
A gödör foltja a mai felszín alatt 46 cm mélyen jelentkezett. 'missé szabálytalan ovális alaprajzú, 90 x 65 cm nagyságú beásás. A gödör feneke kissé egyenetlen, E felé enyhén
emelkedett.
Középen a beásás fenekén DK-nNY tájolásban /fejjel DK-nek/
a jobb oldalán feküdt az állat természetes testhelyzetben.
Melléklete nem volt. A gödör betöltése barnásszürke humusz.
186. kutyatemetkezés
A 186. verem alján természetes testhelyzetben feküdt az
állat NY-K-i tájolásban /fejjel NY-nak/.

230. kutyatemetkezés
A 230. körte alakú verem alján volt. Az állatot a verem
K i oldalához szorosan fektették, szinte odaszorították. Tes-

te E-D-i tájolásban feküdt, de rendellenes testhelyzetben. Fe-

je D felé nézett, de nyaka és mellkasi részei a "hátsó fele"

-
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ellentett vé,-énél voltak. A vázat áll .Atjárás kissé megbolygatta ugyan, de a csontok zöme részenként anatómiai rendben
feküdt.
A temetkezést a verem betöltéséből előkerült leletanyag
korhatározza.
297. kutyatemetkezés
A 297. egyenes aljú, hengeres oldalú verem alján, a D-i
falhoz simulva feküdt a bal oldalán K-NY-i tájolásban /fej jel
K-nek/. Az ép vázat természetes helyzetben, gondosan temették
el; mellette cserépüstök ívelt, tálka szerű nagyobb darabjai
és néhány nagy állat csontja feküdt.
337. kutvatemetkezés

A 337. kúp alakú verem alján az 1.-i falhoz simulva találtuk meg. A munLsok erősen me g bolygatt"k.
Feje :NY-ra nézett, feltehetően vemhesen vagy újszülött
kutyával temették el. A verem alján néhány nagy állat csontdarabjai voltak szétszórva.
Korát a verem másodlagos betöltéséből előkerült leletek
adják meg.

3. Az objektumok értelmezése
Házak

A feltáráson összesen tizenöt ház nyomait figyeltük meg.
irtékelhető, elemzésre alkalmas adatokat azonban csak tíz ház
esetében nyertcink. Ot ház kapcsán /6., 231., 232., 370., "P"/
csupán a földbe mélyítettség, a keményre letaposott padlók
ténye konstatálható, s egy-két esetben a ház szerkezetére
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vonatkozó részmegállapítást tehettünk. Ez utóbbiak zöménél a
padlóról előkerült leletanyag volt a legértékesebb, '4mely jó
lehetőséget nyújtott a település egyes objektumainak keltezéséhez.
A házak a feltárt terület keleti és nyugati szélén kerültek elő. Többé-kevésbé szabályos soraik a magas part gerincét
követték az úttól nyugatra, valamint a t6 meredek keleti partját /2. ábra/. A sorokon belül azonban egy-egy kisebb csoportban a házak összezsúfolódtak, néhány esetben az egyes elhagyott
és betemetődött házakat újabbakkal ásták át, vagy vermeket, árkokat, külső kemencéket készítettet_ a helyeikön.
A feltárt tizenöt épület kisebb-nagyobb mértékben eltért
egymástól, de abban megegyeznek, hogy valamennyi egysejtú és
földbe mélyítették. Az értékelhető tíz lakóház közül csupán kettő azonos az ország területéről mer számos helyről ismert egyszerűbb Árpád-kori földházakkal /140., 114.8/.
A házak bejáratának elhelyezkedésére csak néhány esetben
tudtunk következtetni. A kontraparti házak ajtajai délnyugattól északkeletig nyíltak. Eddigi ismeretcink alapján 73 a 2/a-b
és a 388. házakba az északkeletről való belépés volta különleges esetnek számít. Valószínű oka a területen uralkodó gyakori
viharos déli, délkeleti szél, melynek hevességét az ásatás során számos alkalommal tapasztalhattuk.
satás»nkon csak kis - 260 x 260 cm-es - és közepes - 300380 x 200-280 cm - alapterületű házak kerültek elő, melyek az
e korból származó településeken mindenütt megszokottak.
Az épületek többségének rövidebb vagy hosszabbik oldali
középtengelyében megtaláltuk a szelementartó ágasfák nyomait.
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Ez alól csupán a 2/a-c, a 31., a 109. ós a 3138. házak voltak
kivételek. Közülük a tetőszerkezet szempontjából a 31. ház értékelhetetlen, mert a ház északi és nyuati részét teljesen elbányászták a földkitermelés során.
A 388. épület délnyugati sarkát is megbolygatták - még az
Árpád-korban - egy verem beásásával, azonba n ennek ellenére,
ha volt is, a tetőszerkezetre utaló nyomokat meg kellett volna
találnunk. r; ház kapcsán talán u.,yanazzal a j , lenségTel állunk
-:

szemben, mint a 'Tiszalök - Házomrusztán előkerült 5. ház esetében 74 .
Mindenképpen különleges szerkezete a 2/a-b-c ház. Az épület fennállásának egyetlen periódusában sem találtunk a ház
gödrében cölöpökre vary szelementartó Ágasfákra utaló nyomokat.
Gondosan áttanulmanyoztui_ a ház környezetét is, de a sárga agyagaltalajba hatoló cölöpnyomokra itt sem bukkantunk. Mivel a
ház padlója ugyanazon a szinten került elő, mint a település
többi lakóépületéé /100 cm körül a jelenlegi felszín alatt/,
így kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy épületünk teljesen földbe mélyített gödörház volt. Ugyanakkor az "a" és a "b - c" periódus házai sem teljesen azonos szerkezetűek.
Az

"a"

periódusban egy kis méretű, téglalap alaprajzú,

félig földbe mélyített házat készítettek, melynek tfAószerkezetét - a ház gödrén kívül, de körülötte - csupán az Árpád-kori humuszba mélyedő konstrukció hordozta. 75 A "b" periódusban
melegebbé, védettebbé tehették az épületet azzal, hogy feltehetőleg sövényfallal bélelték. A három oldalról való bélelés
csapott tető létét tételezi fel. A teljesen zárt negyedik oldalon ugyanis nem szükséges a bélelés. Az északkeleti sarokban
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pedig a "gádoros" lejárat husángjainak a ayomait is megtaláltuk. A sövény kevés számú és csupán csekély mértékben a padló
szintje alá hatoló függőleges karói miatt nem gondolhatunk önálló, körfát is tartó sövényfalra 76 , hanem csak a ház göarének falához és a felszínen álló tetőszerkezetéhez erősített
"sövényfalbélésre" 77 . A házat a "c" periódusban történt megnagyobbítása előtt sem használhatták sokáig, hisz a - feltehetően - gyorsan elkorhadó sövénybélést egyszer sem javítottík
meg. A harmadik periódusban történt átépítéskor módosult némileg a ház szerkezete. A tuzhely a korábbi bejárat helyére került, s a nyílt tüzelőhely veszélyessége miatt ezen a részen
megszunt a sövényfal. Az északi fal mentén talált, a 1:adlón
keményre letaposott, feltunően vastag sárréteg miatt arra gondoltunk, hogy a bejárat erre az olaalra hclyezŐdött át. Feltehetően az eddig nyugat felé lejtő, csapott tető helyzetében
is változs következett be.
Az "a" periódus feltunően kis alapterülctu, tüzelőhely
nélküli, két "munkagödörrel" rendelkező épületében mdhely félét sejtünk, melynek csapott teteje, s talán három oldalról
nyitott felső része lehetett. A "b" periódustól kezdődő sövénnyel való bélelés a ház funkciójának megváltozásával függhetett össze. A megszüntetett munkagödrök, a tiizelésnyornok, a
bélelés ténye arra utalnak, hogy az épületet zárt, melegebb,
kényelmesebb lakóházzá alakították át.
A 109. ház a legnagyobb a településen az eddig feltártak
között; alaptertilete 10,64 m 2 . Határozottan "kövérkés" téglalap
alaprajzú. Eredeti funkciója negszúnte ut.n e házat az árpádkor folyamán számos verem, gödör beásásával és szabadban Alló

—
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kemencék falába vájásával bolygatták meg. Lenek ellenére a
ház háromner yed részén megmaradt padlójában csupn az épület
északi harmadában akadtunk

-

a mélységacatok alapján nem bi-

zonyíthatóan összetartozó - cölöpök helyére. Elképzelésünk
szerint az említett oszlopok közül a híz délkeleti és délnyugati falának vonalába esők a tetőt tartó ágasfák helyei, míg
a rendszerbe nem illók egy esetleges későbbi építkezés következtében kerültek oda. A ház eredeti funkciójáról keveset tudunk. Az épület betöltéséből és az 6t megbolygató vermek anyagából számos kovácssalakdarab került elő. Ezeket azonban még

feltételesen sem kötjü}: a 109. házhoz. 78
Mint már mondottam, a 114.K és a 140. ház hasonlít leginkább az ország területén e korból megismert házakhoz. Az egyik megközelítően négyzet-, a másik "kövérkés" téglalap alaprajzú. Alapterületük 9,57 m 2 , illetve 8,84 m 2 . Mindkettő egyik
sarkába az általánosan ismert kis méretű kemencét építették.
De a kemencék kialakításának módjában már szembetúnő különbségek vannak. A 140. ház /8. ábra/ kemencéjét a délkeleti sarokban készítették el, alaprajza csaknem kör alakú, sütőfelülete a ház belseje felé erősen lejt, s feneke tapasztása alá
csak néhány cserepet tettek. A kemence elejét sövényváz betapasztása révén építhették meg. A 114.K ház kemencéjét /6. ábra/

az északnyugati sarokban építették, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, sütőfelülete a kemence hátsó része felé erősen

lejt; feneke alá nagyszámú cseréptöredéket terítettek.
Különlegesnek tartjuk a 31. ház kemencéjét, bár kissé

szimmetrikus, körte alakú alaprajza és :nérete ne m különíti el
a házak sarkában lévő kemencéktől, mégis elgondolkodtató, hogy
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az előbb ismertetett épített kemencékkel szemben ezt a ház
falába vájták, tehát nem ugy 'készult,hogy a ház sarkában eleve kihagyták a helyét - belekomponálva a ház négyszögébe a
kemencét is. Önmagában a 31. ház kemencéjének készítési módja nem ismeretlen Árpád-kori falvainkban. 79 Kivel azonban a
kemence sütőfelülete 10 cm-rel magasabban volt a ház padlójától, s mert a szája előtt a padlón a szájat és a padlót öszszekötő rézsűs, sárga agyagból kialakított kupac alatt egy közel kör alaprajzú, letapasztott sütőfelület volt, s ez utóbbi
tüzelőberendezés pontosan a 31. ház délkeleti sarkába illeszkedett, arra gondolunk, hogy a 31. háznak eredetileg a sarokban letapasztott tuzhelye /nem zárható ki, hogy megépített
kemencéje/ lehetett, amely hamar elvesztette jelentőségét; s
a ház lakói egy kemencét vájtak a délkeleti. sarokba - megszüntetve és elegyengetve a korábbi tüzelőberendezést. Arra is gondolhatunk - bár a kemence kis mérete e lehetőség elled sz61 -,
hogy röviddel a ház felhagyása után vájták a ház gödrének falába a kemencét, s szabadban lévő kemence és munkagödre együtteseként funkcionált a korábbi ház.
A házak tüzelőberendezését tovább vizsgálva feltétlent_l
ki kell emelnünk a 2. ház "b" periódusában a padló délnyugati
részén megfigyelt ideiglenes tüzelésnyomokat és a ház "c" periódusában az éptilet északkeleti sarkában álló nyílt tíSzhelyet.
Hasonló jelenséget észlelhetünk még a 219. ház maradványainál.
Az Árpád-kori veremházakban a kemencéken kívül való tűzgyújtás nyomait már eléri István is megrigyelte 80 , de okleveles adatok is megerősítik, hogy e házakban ideiglenes szabad túzhelyek is lehettek. 81 Letapasztott, gondosan elkészített házbeli
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nyílt tüzelőhelyet Doboz - Ha jduirtásról és ilae>halomról is
ismerünk, azonban a kontraparti tűzhelyek elhelyezkedése a
Fonyód - bélatelep-iekhez áll közelebb. 82
Elgondolkodtató az a tény, hogy a 2. ház "a" periódusában a 109., 114.NY, 215. és a 38:3. házakban semmilyen tüzelőberendezés nyomára nem akadtunk. Figyelembe véve a felsorolt
házak későbbi bolygatásait is /például 109. ház/, a 2/a ház
esetében teljesen bizonyos, a 109. ház kivételével pedig; nagyon valószínu, hogy e házakban nem is volt semmilyen tüzelőberendezés.
Szólnunk kell a 293. ház és a feltételesen hozzá tartozónak meghatározott épített 295. kemencéről. E kemence felépítésének módja, feltunően kicsi és erősen átéEett belső tere
megkülönbözteti a házak sarkaiban meg=építettektől. Feltehető-

en elsődleges funkciója is más lehetett, de hogy mi, arra a
megfigyelések és a leletek hiányában egyenlőre nem tudunk választ adni.

A 140., 215. és a 2/a házakban ún. "munkagödrökre" figyelhettünk fel. Ez a lekerekített sarkú, téglalap alakú, munkavégzésre vagy pihenésre szolgáló ülőalkalmatosság gyakran kerül elő feltárt Árpád-kori félig földbe mélyített házainkban.
Közülük kiemelkedik a 2/a házban egymással szemben lévő két
ülŐ gödör83 ; nemcsak mert itt a megszokott eggyel szemben kettő van, hanem mert közöttük négy összetartozó, szabályos négyszöget alkotó karólyuk is van. Ebbel, az esetben - talán joggal bútor /asztal?/ 84 vagy munkaeszköz /?/ padlóba vert 16bai
nyomának tartjuk e karólyukakat.
Számos házban különféle karók, husángok, kisebb oszlopok

-
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nyomai vonják magukra a figyelmet. Ezek funkciójáról nehéz
bármit is megállapítani, még akko r is, ha néha szabályos, derékszögű rendszereket képeznek /114.NY ház/. Egyes esetekben
a bejárati gádor tartásában vehettek részt /2. ház/, más esetekben a ház sarkában egy-e7y területet kerítettek el. /388.,
114.K házak/.
Ha végigtekintünk az Árpád-kori Sáp faluban feltárt házak rajzain, mindjárt feltunik, hogy nincs két azonos szerkezetű, kivitelezésű épület i_ö2;öttü1. E sokszínűségnek egyik
magyarázata, hogy a házak nem egykorak, hanem a falu fennillásának mintegy háromszáz éve alatt keletkeztek. Keletkezésükhöz a legbiztosabb támpontot a kemencéik sütőfelülete alá
terített leletanyag adhatja. Söt, ha még figyelembe vesszük a
házak betöltésének leletanyagát, valamint a szerkezetükben mutatkozó közös vonásokat is, elég nary biztonsággal állapíthatjuk meg időrendjüket.
A

legkorábbiak közé tartoznak a 2/a b c, 31., 109. és
-

-

388. házak. Nemcsak leletanyaguk, hanem párhuzamaik is a korai
keltezés mellett szólnak. Leletanyag híján szerkezeti hasonlóságok alapján - feltételesen - a "P", a 219. és a 215. házakat
is idesoroljuk. Későbbiek a 114.K és a 140. házak /12/13-13.
század/, s a 13• század második felére-végére keltezhető a
293. ház. A 114.NY házat megnyugtatóan nem tudjuk korhatározni, mivel betöltéséből a 105. szabadban lévő kemencével egykorú anyag a döntő, s ez a kései anyag nyilván a kemence használata során keveredett a ház betöltésébe.
Figyelemre méltó a korai házak esetében a sarokban lévő,
letapasztott aljú szabadtűzhely /2., 31., 219./, a tetőszerke-
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zetben mutatkozó sajátosság /2., 31., 388./ és a ttizelóberendezések hiánya /109., 215., 388./. Azokat az épületeket,
amelyekben tüzelőberendezést nem találtunk - a 2/a házban
megfigyeltek, valamint kis alapterületük miatt - elsősorban
"munkaházaknak" gondoljuk; valószínűleg csak ritkán használhatták ezeket lakás céljára.
A lakóházak kronológiája és típusainak elemzése kapcsán
fontosnak tartjuk elmondani, hogy a kontraparti házak alapterületének növekedésében, tetőszerkezetük változásában, a tüzelőberendezések alakulásában jelentkező eltérések bemutatásával semmiféle mereven értelmezett fejlődési sort nem kívántunk sugallni. Annál is inkább tartózkodunk ettől, mert tapasztalataink szerint a feltárt terület a falu teljes belsőségének tized részét sem teszi ki. Ha ezen a kis területen
ennyiféle "háztípussal" számolhatunk, mennyi variánst és kivételt találhatnánk a település teljes feltárása esetén! A
félig földbe mélyített építmények, házak sokszínUségét nagyrészt az is okozza, hogy az Árpád-kori falvak házairól, egyéb
építményeiről még viszonylag kevés a tudásunk; az épületek elsődleges funkcióira, funkcióik szerinti differenciáltságára
alig vannak régészetileg megragadható adataink.

Árkok

A feltárt településrészlet egyik szembetűnő jelensége a
különféle rendeltetésű árkok nagy száma. Sajnos - mivel a falu
szélét sehol sem ismerjük -, ezek rendszeréről biztosat mondani
nagyon nehéz.
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Területünkön szembeötlő a többféle korú, irányi., szélességu és hosszúságú, egymást metsző árkok változatossága. Ezek
a falu fennállása alatt különböző időportokban készültek; használatuk után feltöltődtek, s újabb objektumok szelték át őkt.

A belőlük kikerült leletanyag és statigráfiai helyzetük alapján
bizonyosra vehetjük, hogy már a település legkorábbi szakaszában is készítettek bizonyos célokra m á s és más típusú árkokat.
Azt is megállapíthatjuk - az egyes objektumok zsúfolódása és
az árkokhoz való viszonya alapján -, hogy a település belső rendje a falu élete folyamin nem volt állandó.
Előkerült árkaink - összehasonlítva más Árpád-kori faluásatásokon feltártaikal 85 - leginkább a doboziakkal mutatnak
rokonságot. 86
A Kontraparton kiásott 174. árokláncolat hosszanti tagolása arányaiban, tájolásában nagyfokú e;:yezést mutat a dobozi
"A" árokka1. 87 Bár az általunk feltárt objektum egyes szakaszai rövidebbek, keskenyebbek, sekélyebbek is, mint a dobozi,
s ráadásul tagolatlan az aljuk, mégis épp úgy, mint amaz, láthatólag rendszerhez igazodik, s a feltárt falurészlet területén a legszélesebb, a leghosszabb, s az egyik legmélyebb árok.
Ez a nagy árokláncolat valószíníxleg területeket különített el
vagy fogott közre, s talán egy nagy, összefüggő rendszer része
lehetett. Statigráfiai helyzete miatt bizonyos, hogy ez a 174.
objektum településünk legkorábbi árka, s igy a 11. század utolsó harmadára, a 11-12. százat fordulójára keltezhetjük. has
korai árkokhoz való viszonya alapján /127., 80., 81./ nagyon
valószínú, hogy ennek az árokláncolatnak_ a nyugati oldalán emelkedett a sánc. /32. ábra/
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Rendkívül izgalmas rendszert alkot a 127., 80., 81. ároksor, mely szintén a falutelepülés igen korai periódusába sorolható. Három oldalán zárt, csaknem szabályos négyzet alakú

területet fog közre a 127. számú. Alja teknős, betöltése laza,
barnásfekete föld. 88 A nyesett felszínen 55 cm széles volt, s
a mai felszíntől 65-70 cm mélyen került elő a feneke. A bekerített 17 x 19 m-es területen - főként északi, északkeleti részén - több verem talÁlható, azonban ezek és az árok bizonyo-

san nem egykorúak. Figyelembe véve a 87. árok /bizonytalan korú,
leletanyaga nem volt/ helyzetét, talán - a szóban forgó 127.
árokkal együtt - a szabad oldalán ó.rok?:al lezárt, ra -yobb állatok összetartására szolgáló karámegyüttest jelentik. A 174.
obj Atumhoz való viszonya ?.lapján csaknem bizonyos, hogy a 127.
ároknak a bekerített terület felőli oldalán állt egykor a sánca. Ehhez az objektumhoz csatlakozik délről a 80-81. árokpór,
mely egy ideig párhuzamosan. halad, majd a 81. iránya eltér a
valamivel előbb készített 80-étól. A 80-81. árok közel azonos
időben készülhetett - a bolygatatlan altalaj szintjén csaknem
4 m széles "átjáróval" csatlakozva a 127. árokhoz. A 80-81.
ároknak a keleti oldalán lehetett a sánca, s éppen a 127. számúval ellentétes területet fog közre. Biztosan nem állíthatjuk,
de újy tűnik, hogy a 127., 87. árkok nagyobb állatok összetartására szolgáló karámot, míg a 127., 80., 81. árkok a karámhoz
kapun keresztül csatlakozva a 109. hízat ás a köréje csoportovi.
suló vermeket fogják közre. Ez a település legkorábbi idejére

keltezhető rendszer ásatási tarületünkön sehol sem ismétlődött
meg. /33. ábra/

Feltételezzük, hogy a fent leírt objektumsor esetében olyan
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árkokról van szó, melyek "szögleteit" nrpád-kori okleveleink
is gyakran említik. 89
Feltúnó a 37. és a 223. árkok, valamint a 46., 92. árkok vonala. Az előbbiek észak-déli, az utóbbiak- északnyugat-délkelet irnyban futnak, s bár mindegyik árkot a tele p ülés
korai szakaszára keltezhetjük, nem egyidősek. A 37., 223. árkokhoz hasonló észak-déli irányú árokrendszert a feltárt terület délkeleti sarkában is megfigyelhettünk - sajnos, ezek
egy részét a földkitemeléssel már elbányászták. Így csak kevéssé segíthetnek annak eldöntésében, hogy a korai - de nem a

legkorábbi

-

észak déli árokrendszerhez igazodó falutelepülés-

nek milyen volt a belső szerkezete. Az viszont bizonyos, hogy
mindkét irányú p árhuzfraos á r.okpár /37., 223. és 46., 92./ határozott rendszert adott a telerülésrésznek. Mivel úgy tíinik,
hogy elsősorban a vermek egy része és a vaskohC,szattal kapcsolatos jelenségek igazodnak a fenti ^rácokhoz, bővebben később
szólok róluk. Annyit azonb an miris meg kell említeni, hogy a

felsorolt árkokban bizonyosan volt egy ideig víz, majd sokáig
nyitva állhattak, mert az aljukban megfigyelt szürke, kemény
iszapra rétegesen rakódott 1s a humusz és a homok.
Felfigyeltünk több, nagyjából kör alakú területet közrefogó íves árokszakaszra is. Ezekről az utóbbi évek kutatásai
90
,
alapjan
azt sejtjük, hogy állatok összetartására szolgáló

karmok lehettek /22., "G", 346., 327., 236. 3010/. Az említett árkok és a hozzájuk tartozó sáncok valamennyien úgy
8-10 m átmérőjű területet foghattak közre, tehát csak kisebb
állatok összezárására lehettek alkalmasak. A felsorolt árkok.

- a 22. kivételével - teknős aljúak, a bolygatatlan föld hatá-
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rán 30-70 cm szélesek a fenekük a jelenlegi felszín alatt
70-120 cm mélyen volt. Betöltésili laza, barnásfekete humusz.
A 22. árok alja egyenes, oldalfala csaknem függőleges.
A 306. objektum - a település egyik legkésőbbi árka a teknős aljú, szokványos, enyhén ívelt árpád-kori árkok sorába tartozik. Betöltése rendkívül laza, haciue, barnásszürke
föld volt, melyből igen gazdag kerámiaanyag és egy lókoponya 91
került elő.
A feltárt falurészben az árkok zöme észak-déli irányú,
ívelt, egyenes vagy kanyargós. Vannak párhuzamosan futó szakaszok is. Legtöbbjük teknős feneke a felszíntől 70-150 cm mélyen
került elő. A bolygatatl an altalaj szintjén 30-130 cm szélesek
voltak, innen általában 25-50 cm mélységig tudtuk kibontani az
aljukat a megfigyelni a betöltésüket. A településen az említett
árokfajt á n kívül találunk a fenekén kettős, sőt hármas tagolásiít is /267., 277., 279./. Közülük a 279. volt a legérdekesebb
/34. •ábra/, ugyanis a sánc - f€ltételez h etően - a meredek déli
oldala mentén állt, tehát azon a tejületen, amelyet a szelvényeinkben enyhén ívelő árok körlfoghatott. Ahhoz azonban, hogy
"a falva településrendjében nyilvánvalóan kiemelkedő fontosságú árkok szerepét tisztán líthassuk" y2 , teljes feltárásokra
van szükség.
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Adatok az rirA id-kori

gabonát-írok ,s kérdéséhez

A korai Árpd- és középkori falufeltrsokon az egyik leggyakrabban előforLuló rég é szeti jelenség a változatos alakú,
méretű gödrök nagy száma. Kontraparton közel ,n <~ sfélsz=áz ilyen
árpád-kori objektumot t '~ rtun: fel, s ez a szem - az eddigi teljesen93 és részben feltárt 9 4 10-13, szt..zadi falutelepüléseinket
figyelembe véve is - feltűnően nagy. Árpád-kori falukutatásunk
eddigi erőfeszítései ellenére sem vagyunk még abban a helyzetben, hogy egr-egy megkutatott településen belül a fent említett
építmények házakhoz és r:ás telepjelenségekhez való viszonyát,
elhelyezkedését a teljesség igényével vizsgálhassuk. Kevés kivételtől eltekintve nagy gondot okoz a gödrök relatív kronológiai
szétválasztása is, abszolút időrendjük megállapítása pedig a bennük lévő leletanyag korhat .roz6 értékének függvénye, és szerencsés körülmények között is a kérdéses objektumok használatának
csak a felső időhatárát adhatják meg, hiszen többnyire eredeti
funkciójuk megszűnte után kerültek beléjük - hulladékként - a
datáló értékű tárgyak. Így az egyik legnehezebb feladatnak az
egyes gödört í pusok eredeti funkciójának meghatározása tűnik.
A gödörfajták megnevezése során terminológiai zavar keletkezett régészeti szakiroe.al.munkban abból a tényből, hogy néhány
kutató akkor használja a "verem" kifejezést, ha a földbe vájt
objektum általa meghatározott eredeti, általános tíroló funkciójára kíván utalni - függetlenül az építmény formáját61. 95
Ezért gyakran nem va gy csak általánosságban adják meg ezen objektumoknak a formájára és betöltésére vonatkozó adatokat. MA-
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sok - pusztán formai alapon - "ver'aeket" és "gödröket" különítenek el. Vermeknek a klasszikus, a néprajzi irodalomból jól
ismert 96 méhkas, körte vagy trapéz átmetszetű építményeket tartják, s gabonatároló voltukat - helyesen - természetesnek vélik.
Ugyanakkor más formájú, az említett objektumok sorába tartozó,
gondosan elkészített létesítmények esetleges eredeti tóroló
funkciójának lehetőségét kizárják, s ezeket a szabálytalan alakú, földbe vájt agyagnyerőhelyekkel együtt gödröknek nevezik. 97
Leggyakrabban a betöltésük vagy a földbemélyítettségük alapján
megadott gödör vagy hulladékgödör szóval találkozunk 98 , melyből
csupán az derül ki, hogy az objektum földbe mélyített volt, vagy
esetleg szeméttel töltődött fel, de annak alakjáról, esetleges
eredeti funkciójáról semmit sem tudunk meg. Előfordul

olyan
99 ,
ellentmondásos kifejezés is - mint például "hulladékverem"

amellyel feltehetően az eredeti tároló funkciójú, számunkra bizonytalan formájú földbe v j t építm6ny m: ,so' lcel.os szerepére kív í rit utalni a szerző.
E terminológiai zavar elsőAleg€ s oat a részletes publikációk hiánya. Az újabb régészeti sza'kirodalomban 100 már megfigyelhetjük a gödör és verem szavak ren.7.szerezett hasis_ latét.

Gödörnek nevezik azokat a szab lytalan alakú, változó mélyá

ségíl objektumokat, melyeket eredetileg agyagnyerésre hasza ltak,
független n el másodla :os hasznosításuktól.
Gödörnek tart jak a hengeres oldalú, egyenes vagy ívelt aljú, gondosam kialakított, változó méretu földbe vájt építményeket, valamint a tojós alakú, eredetileg letaposott aljú füstöl6helyeket 101 és a gyakran egy-két lépcsőn megközelíthető, szinte
fülkésen bevájt objekturokat 102 is, melyeket gyakran használatuk
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megszűnte után hulladékkal töltöttel, fel.
Ezekkel szemben vermeknek szokás nevezni azokat a földbe
vájt, gondos'.a elkészített, simára vágott falú, néha kitapasztott vagy híg agya7gal kikent, esetleg ki is égetett, nemritkán letaposott vagy döng ö lt aljú, méhkas, körte, kúp .Jakú és
esetleg trapéz átmetszetű építmónyeket, melyek előkerülése esetén minden kutató feltétel nélkül gabonat''rolásra gondol, még
akkor is, ha ezeket később házi szeméttel töltötték fel.

U-

gyanakkor az eddigi paleobotanikai vizsgálatoknak a fent leírt
Árpád-kori vermek ecyi'-érő1 sem sikerült minden kétséget kizáróan bebizonyítania eredeti gabonat á roló voltukat. 103
A néprajzi szakirodalom a most leírtakon kívül vermeknek
tartja még a siriára vágott falú, szögletes, aknaszerű, földbe
mélyített építményeket is. 104
A földbe mélyített tároló építményeknek két nagy csoportját a házon belüliek, illetve a házon kívüliek alkotják. A félig földbe mélyített, egysejtű 11-13. sz á zadi veremházak sarkaiban is figyeltek meg ilyeneket, amelyekhez a lakóházakbd1 lehetett hozzáférni 105 . Ezeknek a raktározó építményeknek a meglétét minden bizonnyal az egész Árpád-koron át a 14. szzadig követhetjük nyo:.aon. 106 A földbe mélyített házakon belüli tároló
"göc.rökre" a Kárpát-medencei avar telepeken 107 , a Don vidéki
szaltovo - majaki kultúra egyes településein 108 , valamint a keleti szlávok 8-10, századi Dnyeper menti falvaiban is 109 találunk példákat.

A lakóházakon kívüli "gödrök", "vermek"

s az előkerültek
zöme ilyen - általában egy csoportban a házak között 110 , esetleg
-

az épületek dörül lll , és nemritkán az épületektől távolabi, az
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Árpád-kori falu 112 szélén sorakoztak.
A külső vermekben történő gabonatárolás nem kizárólagos
sajátja a Kárpát-medencében élő középkori magyarságnak. Nagy
számban kerulnek elő e szokás emlékei a Don menti és az Azovi-tenger környéki 8-9. századi szaltovói kultúra telepein

i8. 113.

Az utóbbi évtizedek ásatásai pedig egyre jobban igazolják, hogy
a 8. század első felében a Don vidékére költöző magyarság kultúrájára nagy hatással volt a szaltovói műveltség népessége. 114
A 9. század utolsó harmadában a Dnyeper és a Dnyeszter vidékén
élő magyarok igen közeli kapcsolatba kerültek a kelet-európai
erdős zónát lakó keleti szlávokka7e 115 A régészeti feltárások
tanúsága szerint a 8-9. században falvaikban a keleti szlávok
is főként vermeket használtak gabonájuk eltartására 116 . A gabona vermelásének szokása nem volt ismeretlen a 7.-12. század során a nyugati szlávok körében sem, bár a méhkas- és körte alakú
vermeknek a gabona tárolásában betöltött szerepe a nyugati szlávok által lakott területek összességét tekintve elenyésző volt. 117
Szakirodalmunk régi és megalapozott állítása - elsősorban Bartha
Antal munkássága révén -, hogy a Bárpát medencébe beköltözött
magyarság körében nemcsak ismert, hanem általánosan használt
raktározási, gabonatárolási mód volt a vermelés.
A 10-13. századi magy-rorsz.tgi r's szlovákia i118, valamint
a 8-9. századi szaltovói, illetve a 8-12. századi keleti szláv
gödör- és veremtípusok tipológiai összehasonlításából az látszik, hogy hrp`d-kori "göc:mink-vermeink" a szaltovói mdveltség
ilyen jellegű építményeivel mutatnak szorosabb rokonságot.
Az árpád-kori falvak földbe vájt gabonatároló építményeinek
formai gazdagságát, úrtartalmát, lefedésüknek és használatuknak
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módját. alig-alig tudjuk vizsgálni, hiszen csak a legritkább
esetekben lehet az egykori járószintet megfigyelni. A néprajzi
irodalomból119 a jelenkori, fentebb leírt veremfajták jól iamertek. 120 A továbbiakban az Árpad-kori és a 19-20. századi
gabonatároló vermek összehasonlításával kísérlem meg az előbbiek készítésének, hasznaatínak módját, méretüket és funkciójukat
rekonstruálni.
Az ismert néprajzi gabonsvermekkel szemben az lrpád-kori
méhkas, körte alakú, a trapéz átmetszetű vermek ás a hengeres
oldalú "gödrök" alja gyakrabb an homorú vagy gömbölydeden kiképzett. Tároló részük általában laposabb és kisebb, nyakuk talán
szűkebb és rövidebb mint az újkoriaké. A 10-13. századi vernek
fedésmódjáról keveset tudunl=, de feltételezhetünk ágból, szalmából rótt tetőfélét, sőt,szerves anyagból, szalmából "dugót" is
a vermek száj•Sban. 121 Az Árpád-kori falvakból eddig közölt és
megközelítően rekonstruálható 122 vermek mérete 0,1 m 3-től 1,2 - 2,2 m 3-ig terjed, átlagos nagyságuk 0,6 - 0,8 m 3 . Szinte minden 10-13. századi településen került elő egy-két nagy méretű
3,8 - 9,5 m 3 -es földbe mélyített tároló építmény. Az újkoriak
0,6 - 12,0 m3-sek, de a kis méretűek igen ritkák, az általánosan
használtak a 3 - 8 m3-ser voltak. 123 A recens gaboná.svernek mindig kiégetettek, kifüstöltek vagy kitap:3ztottak. Ezzel szemben
az Árpád-koriak ritkán kifüstöltek vagy kiégstettek 124 , valamivel gyakrabban kitapasztottak vagy híg agyaggal kikentek i25 ,
azonban legtöbbször a gondos veremvágáson kívül csupán a puszta
oldalfalakat és esetleg a keményre letaposott vagy ledöngölt feneket figyelhetjük meg. Az újkori vermek csak a kötött, agyagos
talajban fordulnak el45 126 , míg az Árpád-koriakat bármelyik talaj-
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típusban megtaláljuk. Ez utóbbi azonban feltételezi és igazolja
- a talajvíz bizonyos esetekben történő gyors feltöltése miatt -,
hogy az Árpád-kori vermek a jelenkóriaknál sekélyebbek voltak.
Az Árpád-kori vernek mindenfajta talajtípusban való előfordulása
és ritkán történt kitapasztása vagy kifüstölése arra a következtetésre ad lehetőséget, hogy ezekben a vermekben mind a gombák
káros hatásától, mind a talajvíz, a nedvesség pusztítását61 127
csakis a vermek bélelésével, "zsúpolásával" nyújthattak védelmet a bennük tárolt gabona számára. /Ez utóbbira - nagyon ritkán - az újkoriak esetében is találunk példáto l2d / Az Árpád-kori
vermek "zsúpolásának", szalmával való bélelésének a nyomát lithatjuk talán olyan feltárt versiekben is, ahol a falakon és az
aljon gyenge égésnyomok láthatók, vagy sok pernye és hamu található az egyébként leletszegény betöltésben. Nem zárható ki, hogy
a másodlagosan hulladékgödörnek használt egykori gabonásvernekben lévő nagy mennyiségű pernye és hamu is erre utal.
Egy lezárt veremben - ha hosszabb - rövidcbb ideig is csak egyféle gabonát lehet tartani. 129 Az Árpád-kori vernek zöme 1 m3 alatti űrtartalmú. Így a tárolt kis mennyiségek azt erősítik meg, hogy egy egy háztartás külön tartotta a gabonáját, s
-

a vermek változatos mérete, alakja talán azt is jelzi, hogy az
egyes terményfajtákb61 133 /búza, árpa, rozs, zab, köles stb./
kisebb-nagyobb m nnyiséget raktározhattak el.
e

A kontraparti Árpád-'kori falu leletmentése sorén előkerült
egy a szakirodalomban csak kevéssé ismert veremtíus. Nagy méretű, méhias alakú, agyagba vájt tároló része boltíves, a déli oldala nyitott; itt vezet le a lépcsős lejárat. /Részletes leírását
lásd a katalógustan a 282. verem alatt./ A tároló rész űrtartalma
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körülbelül 5,5 Tn3volt. A verem alja mar elérte a sárga, szűz
homokréteget. A verem falt valószíníile g nem, de a fenekét szalmavak, gyékénnyel takarhattak le. Itt gyékénykosárban és vesszőből, ágból, sásból font alkalmatosságokban tarthattak a Babon to
A verem alj' kétféle hamut, az gas szerkezetű tároló alkalmatosság elszenesedett maradvanyait, valamint a h amu közt többféle
131
elszenesedett, elégett gabonamagvat találtunk.
A kontrapartihoz hasonló gabonat a. roló, raktározó építmény
~

a Don vidéki szaltov ó i kultúra területén 132 , Tiszaeszlr-Bashalmon 133 , Dunaújv'Lrosban í34 , Tiszalök-Rá zompusztán i35 és Szlovákiában136 is került elö. A hazaiak és a kontrararti közt csupán abban
van eltérés, hogy az előbbieket nem agyagba vájt boltív fedte,
hanem valamilyen - feltehetően - ágas-szalma{s tetőféleség került
föléjük.
Az elóbb leirt veremtípus és perhuzamai - az árpád-kori
falvakban megismert, kis méretű, méhkas, kúp, hordó stb. alakú
vermek mellett, amelyekben hosszabb ideig le-zarva lehetett tartani a gabon,t, ce megbonts u•'n az egész veret azonnal ki kellett iiríteni - olyan nagy méretű, földbe vájt tároló helyiségekre h oz ják fel a figyelmet, amelyekben differenciáltan, t,zroló
alkalmatosságokban külön tartva, többféle, összességében nagyobb
mennyiségű gabont helyeztek el 137 , s innen folyamatosan felhasználhatták ezeket.
A korai 10-11. századi falvakban feltűnő az előkerülő
"gödrök" és "vermek" viszonylag csekély sz.ma 138 , míg a 12.
sz- .zadtól mennyiségük hirtelen megnövekszik az egyes településeken belül. E szembetűnő növekedés okát a gazdálkodás szerkezetének
v.ltoz.sában, nevezetesen a mezőgazdaságon belül a sz nt6földi
:
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művelés, a szemtermelés nagyobb mértékű térhódításában kell
keresnünk.
A 13. századtól kezdve a források a falvak esetében világosan elkülönítik a belsőségeket a határ külső részeitől. 139

Az okleveles adatokból azt is sejtjük, hogy még a 13. században
is a falu határának csak kisebbik hányadát tették ki a szántók1 40
Úgy véljük, a mezőgazdasági művelés mértéke és a falusi tároló
építmények száma közt szoros összefüggés van. Tábiázatunkban
feltüntetett összehasonlító számításainkkal arra teszünk kísérletet, hogy meghatározzuk régészeti és írott adatok fiavonásával,
vajon egy 13. századi falu külsőségeinek hány9.d részét hasznosították szántóként.
A Kárpit-medencei 13. századi településállományból 141 az
olyan falvakat vettük figyclembe, amelyek határa alkalmas lehetett szántóföldi művelésre. Ezen falvak teljes határát 1100 hektárnak tekintjük 142 , s egy-egy településen huszonöt önálló paraszti háztartást, gazdasági egységet tételezünk fe1 143 , valamint ezen egységek gazdasági tevékenységükben való együttműködését, s közöttük egy eszmei, egyenlő - csupán a statisztika alapján létező - elosztási rendszert.
A búza, árpa, rozs, zab termesztésével kapcsolatban a s'3akirodalom kétszeres terméseredményeket 144 igazolt a tárgyalt idő-

szakra vonatkozóan. Ezen növények kézi vetéséhez hektáronként
140-180 kg gabonát számolhatunk 145 , s ez a hektáronkénti vetőmagmennyiség nagyjából megfelel a 16. századi forrásokban szerep16, világosan először csak itt feltüntetett holdankénti vetőmagszükségletnek is. 146 A búza fajsúlyát 1,4 kp/dm3-nek tekintjuks147
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Eredményeink értékelésénél figyelembe vettük azt a tényt
is, hogy a középkorban nemcsak Európiban, hanem Magyarországon
is - a búzával szemben - a f6 termény a köles volt 148 ; hazai
kora középkori terméseredményére azonban nincsenek adataink,
ezért a többi gabonafélék mell3ct táblázatunkban nem tüntethettük fel. Viszont tudjuk róla, hogy hektáronként kézzel 20-35 kgot vetettek belőle, terméseredménye pedig kétszeresnél nagyobb
lehetett a 13. században is. Térfogata 0,6 kp/dm 3 . 149 Így becsléseket a kölessel kapcsolatban is végezhetünk.
Az Árpid-kori településeknek a régészeti irodalomban jól
közölt veremadatai alapján a vermek átlagos térfogata 0,6-0,8 m 3
volt. Az eddigi feltárások azt mutatják, hogy minden 12-13.
századi településen - pontosabban: falutelepülésen - a kisebb
méretű vermek mellett számolnunk kell nagyobb - 3,8-9,5 m 3-es -,
nem teljesen zárt veremtípussal is.
A hazai ilrpác-kori falukutatás mindeddig egyetlen teljesen
feltártnak tekinthető és közölt települése a dunaújvárosi, melyet a 12. századra keltezhetünk. i50 A falu rövid életű volt,
igy kevés az egymásra

település, viszonylag egyszerű a re-

latív kronológia megállapítása. A 12. század gazdaságában zömében már végbementek azok a változások, melyek kialakították a
13. század első kétharmadának falusi mezőgazdasági termelési
szerkezetére jellemző vonásokat, igy feltételesen összehasonlíthatjuk a dunaújvárosi Árpád-kori telep idevágó anyagát táblázatunk 13. századra vonatkozó adataival. i51
Egy 1231-ben keltezett oklevélből tudjuk, hogy hetven hold
művelt föld mellé hat háznép hasznára tartozékokat is adtak. 152
A földmértékekre vonatkozó irodalmat mérlegelve úgy véljük, az
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említett 70 hold 59-60 mai hektárnak felel meg 153 , tehát az
oklevélben szereplő háznépre közel 10 hektárnyi szántó jutott.
A búzára, rozsra, árpára, zabra alkalmazott táblázatunk
eredményei és a vermekre vonatkozó átlagszámításokkal való egybevetésból kitűnik, hogy a 13. században egy falu szántóföldi
művelésre alkalmas kiilsóségeinek egyharmad-egyhatod részét művelhették szántóként./41. ábra/ Ezt az adatot látszanak pontosftani a dunaújvárosi konkrét régészeti eredmények és okleveles
adatunk ia. Mindezek alapján feltételezzük, hogy a 12-13. században egy falu külsóségeinek - nagy valószínűséggel - csak negyed részét művelhették szántóként.
Árpád-kori faluásatásainknak a gabonatároló építményekre
vonatkozó adatait, valamint a történeti, mezőgazdaságtörténeti
és néprajzi irodalom idevágó eredményeit áttekintve a következő
eredményekre jutottunk:
1./ Pontosítottuk a 10-13. századi vermek készítési és használati módjára vonatkozó nézeteket /zsúpolás, tartós tárolás/.
2./ Bebizonyosodott - számításainkhoz is alapelvként használtuk -, hogy nemcsak a méhkas, kúp, hordó, körte alakú vermekben tárolhatták tartósan a vetésre szánt gabonát, hanem a gondosan elkészített hengeres oldalú, egyenes vagy gömbölyded aljúakban is. Ezeket együttesen - függetlenül másodlagos hasznosításuktól - az agyagnyerő amorf gödrökkel szemben vermeknek tartjuk.
3./ Felhívtuk a figyelmet egy olyan - eddig csak kevéssé
hangsúlyozott - nagy méretű, falusi veremtípusra, amelyben a
mindennapi felhasználásra szánt gabonát /élelmet/ alkalmatosságokban külön tárolva raktározták el.
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4./ Számításaink arra mutatnak, hogy a 12-13. században
egy falu szántóföldi milvelésre alkalmas külsőségeinek csak negyed részét hasznosították tényleges szántóként.

Vermek és gödrök

Feltárt területünkön csak házon kívüli taroló építményekre binkkantunk, s ezek főként gabona- és - esetenként - talán
más élelem vagy tárgy tartós, légmentesen elzárt vagy folyamatosan hozzáférhető raktározására szolgáltak.
Voltak köztük hordó, méhkas és körte alakt`..ak is /25 %/,
zömlik azonban a hengeres oldalú egyenes vagy ívelt aljúak csoportjába tartozott /60

V.

idegfigyelteink néhány lekerekített

sarkú, téglalap alakú, aknaszerű vermet is /8 '/. Viszonylag
nagy számban /7 %/ kerültek elő a különleges formájúak.
A hordó, méhkas és körte alakú vermek 60 %-a tapasztott
aljú és oldalú vagy keményre letaposott, inkább döngölt fenekű
volt. A hengeres vermek esetében csak 22

-oknál figyeltük meg,

hogy a fenék letapasztott, letaposott vagy döngölt. Azonban igen

nagy különbség volt az egyenes és az ívelt aljúak között. Míg
ugyanis az előbbieknél csak 10 %-uk esetében akadtunk a tapasztás vagy döngölés nyomára, addig az utóbbiak 48 %-ánál figyelhettük meg ezt a jelenséget. Mindenképpen ki kell emelnünk az itteni vernek egyik sajátjaként, hogy készítéseikkor a megszokottnál
gyakrabban kitapasztották vagy híg agyaggal kikenték őket, s
talán még akkor ledöngölték az aljukat - vagy a használat során vált néhány verem feneke keményre letaposottá. 154
Csak négy esetben mutatkozott a vermek falán gyenge égésnyam. Ezek semmi esetre sem utalnak a vermek kiégetéssel történő fertőtlenítésének a szokására; két esetben biztosan a verem
pusztulásával /282., 59/a/ kapcsolatosak, a másik két esetben
is inkább ezzel a ténnyel hozzuk összefüggésbe az égésnyomokat.
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Az előkerült vermek felszíni fedésére - a 282. boltozott
tárolóhely kivételével - biztos utalást nem találtunk. A 6.
verem mellett lévő cölöplyuk sejteti, hogy itt talán emelkedett
egy központi ágashoz támaszkodó, könnyű anyagból rótt fedélkonstrukció.
A vermek bélelésének szokását három esetben észleltük.
Az 59/a és a 282. tároló helyiségek esetében ez pregnánsan megmutatkozott /lásd a vermek katalógusát/, míg a 298. veremben
csupán közvetett nyomait találtuk meg.
A megbontás nélküli, tartós tárolásra alkalmas vermekből
gabonamagnak nem kerültek elő, viszont a folyamatos felhasználást
biztosító lépcsős, boltíves, nyitott raktárhelyiségekből jelentős mennyiségben. 155
Vermeink zömének másodlagos betöltése erősen hamus volt,
sok patics-, tégla- és kőtörmelék, kemencefenék darabjai, valamint vassalak került belőlük elő. Viszonylag gyér az innen származó állatcsontanyag 156 , de halcsontokat, halpikkelyeket és
teknős páncéljának darabjait is gyakr an figyeltünk meg. A másodlagos betöltés anyaga és a vermek formája között nem mutatható ki összefüggés. 157
Azok a vermek, melyeknek barnásfekete, humuszos betöltésük
volt, az ásatási terület délnyugati részén sirűsödtek. Ezt a jelenséget azonban - eddigi feltárási eredményeink alapján - megnyugtatóan nem tudjuk értékelni. i58
Vermeink településen belüli helyének egyértelmű meghatározásához kevés a településből feltárt terület nagysága. Kronológiai megfigyelések, valamint a különféle településjelenségek
egymáshoz való viszonya alap::,'n néhány megállapítást azonban
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tehetünk:
A feltárt száznegyvenhárom biztosan Érpád-kori verem nem
egyidőben működött. A verTiek zömének kora pontosan nem állapítható meg, ugyanis a 12-13. századra keltezhető leletanyagukban,

melynek döntő többsége cseréptisttöredék, alig-alig lehet különbséget tenni.
A legkorábbinak vélt /3., 4., 13., 14., 23., 102-103-104.,
145., 169., 167., 196./ vermek az ásatási terület szélén helyezkednek el északnyugattól északkeletig. Egymástól 25-27 mé-

terre képeznek kisebb csoportokat. Úgy tűnik, hogy a 12. századra keltezhető vermek sorokban rendeződve egy-egy "üres" területet határolnak egymástól nagyjából tíz méterre. Ez utóbbi
vermek száma jóval több, mint a 11-12. század fordulójára keltezhetőké, s az ásatási terület déli részén is megtalálhatók.
A kerámialeletek alapján biztosan 13. századra keltezhető vermek mennyisége is csekély, ezek nagy része a feltárt terület
délkeleti, déli részén található.
A vermek betöltésének és leletanyagának összehasonlítása
révén megállapíthattuk, hogy a 154. és a 155. egykorú vagy közel egykorú lehet, mert egymással pontos an összeillő töredékek
kerültek belőlük elő. /IX.3./ Főként a betöltések azonos rétegződése miatt állíthatjuk az 1., 12., 13. és a 358 - 359. vermek
közel egykorúságát. A vermekból való kerámialelet azonos ízlésben fogant, azonos technikájú, kivitelezésű díszítése /cserépüstperem-megoldása/ alapján feltételezzük, hogy a 7o. és a 213.
verem nagyjából egyidőben lett szeméttel feltöltve.
A kontraparti vermek- átlagos nagysága 0,8 m 3 . A feltárt
vermek össztérfogata 102-118,5 m3 . A feltárási területen meg-

,
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figyelt vermek közötti házak száma tizenöt. A fenti adatok
alapján - s a korábbi, vermekre vonatkozó kitekintésiinkben ismertetett szempontok miatt - Sáp faluban 7,8-8,5 verem jutott
egy-egy háztartásra. Ezek természetesen nem működtek azonos
időben, de az általunk feltárt terület vermekre vonatkozó ilyen
jellegű adatai nagyban egyeznek korábbi szá.mításainkka1159, s
ez alapján feltételezzük, hogy a tóparti 11/12-13. századi falucskánk határának egyharmad-egynegyed részét szántóként művelhették.
Csak három szabálytalan alakú, kisebb-nagyobb méretű göddrre bukkantunk ásatási területiinköön. Ezek minden bizonnyal
- más hasonló korú telepásatásokon is már megfigyelt - agyag-

nyerőhelyek lehettek. /164., 146JÉ, 146.D/

Azabadban lévő kemencék és tűzhelyek

Az Árpád-kori Sáp falub an a szabadban lévő kemencék két

csoportját különíthetjük el. Egy részüket úgy készítették, hogy
a már felhagyott 5s félig vagy egészen betemetődött földbe mélyített házak gödrét újra kibontva az egykori ház falába /falaiba/ vájták be ezeket a nagyobb méretű kemencéket, gyakran
egymás mellé többet is, s a ház kitisztított gödrét előtérként,
afféle nyári konyhaként 160 hasznosították /31., 109. és "P" házak/. A szabadban álló kemencéknek ez a készítési módja jól
ismert Árpád-kori falvainkb61. 161 Néhány esetben azt is meg-

figyeltük, hogy nagyobb méretű vermeket is átalakítottak szabadban lévő kemence céljaira /105. kemence és verem, 1. kemence és 1/a verem, 27. kemence és 217/a

verem/. Ezt a jelen-
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séget egyenlőre ritkábban észlelték faluisatásainkon. 162
A szóban forgó objektumok másik csoportját azok alkotják,
amiket szabad területeken ástak földbe. Az általunk feltárt
falurészen közülük olyanok fordultak elő, amelyek munkagödrének lekerekített sarka, karéjos négyzet vagy téglalap alakú
alaprajza, meneteles vagy lépcsős lejárata volt. Az előtérben
a kemence szája mellett a munkagödör egyik vagy mindkét sarkában egy-egy ágas vagy cölöp helyét figyeltük meg. E kemencéket is földbe vájták, fenekeiket és boltozatukat is kitapasztott:.k. A boltozattal együtt sütőfelületük erősen cserepesre
átégett, s ez utóbbiakat vízszintesre vagy inkább a kemence
szája felé lejtősre képezték ki. Fenekük tapasztása alatt cserepek vagy állatcsontok voltak, néha azonb an egyiket sem talál-

tuk.
Szabadban lévő kemencéink közül valamennyi sütőfelülete
körte, Yekerekített sarkú trapéz vagy kissé tojásdad alakú.
Méreteik 110-130 x 115-140 cm közt változnak. 163 Ez alól csak
a 31., 56. és a 123. kemence kivétel, amiket méreteik /72 x 72
cm, illetve 80 x 60 cm/ inkább a házak sarkába vájt kisebb kemencékkel rokonítanak.
Valamennyi kemencénkben viszonylag nagy tűz éghetett, valószínú, hagy jobb minőségű tüzelőanyagot használtak benniik.
Elsősorban főzésre, sütésre szolgálhattak, de az 56. számú esetében a kemence elé helyezett karók alapján feltételezhetünk
füstölő funkciót is. 164
Az elhazyott házak falába vájt kemencék kiképzésében nagy
hasonlóságot figyelhetünk meg /109/109, 109/110, "P"/268,
"P"/275/, s nagyjából méreteik is egyezőek. Csupán az külön-
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bözteti meg őket, hogy a 263. és a 275. kemence feneke tapasztásába állatcsontokat tettek. A készítésmódbeli nagyfokú hasonlóság felveti annak a lehetőségét, hogy az e.nlített kemencék
ktSzel egyidőben lettek beásva, s talán a 109. és a "P" ház is
nagyjából egyszerre működött - vagy pusztult el. Mindenesetre
ezt a tényt a település belső időrendjének megállapításában
- más adatok hiányában - nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
A 363. számú

objektum

szabadban lévő kemencéink

közt az egyik legkisebb. 12-28 cm magasan megm aradt fala alapján úgy 40-50 cm magas, kitapasztott boltozatot rekonstruálhatunk neki.
Valószínűnek tartjuk, hogy a sápi szabadban lévő kemencék
elótere fölé tetőt emeltek. Ezekhez szolgálhattak alátámasztásul azok a cölö%ök vagy ágasok, amelyek helyét mind a 60., mind
a 363• kemencénél,illetve a 109. ház esetében is megfigyeltiink. 165
Azonb an tekintetbe véve a munkagödrbk lejáratát,a kemencék környezetét, az eddigi adatok alapján - egyéb megfigyelések híján a tetőszerkezetet nej: tudjuk elképzelnie
A szabadban lévő tüzelő helyek másik fajtáját Kontraparton
a néhány centiméterre az Árpád-kori felszínbe mélyített, letapasztott aljú, kör alaprajzú, általában 140 cm átmérőjű, középen kissé domborodó felületű tűzhelyek jelentik. 166 A 378. mellett néhány cölöplyuk kivételével semmiféle - lakóházra utaló nyomot nem találtunk. A két tűzhely az ásatási terület nyugati,
tóparti szélén egymástól 36 m-re volt. Sütőfelületük tapasztása
alatt semmit sem találtunk.
Közelebbről megvizsgálva a szabadon lévő kemencék helyét a
feltárt falurészen belül, azt állapíthatjuk meg, hogy ezek nem
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igazodnak a falu legkorábbi telepjelenségeihez, az árkokhoz.
Zömmel az ásatási terület középső, kelet-nyugati tengelyében a
nyugati, tóparti részeken helyezkednek el a vermek és a házak
által szabadon hagyott üres területeken.
Időrendjükről annyit mondhatunk - a bennük talált és a fenekük tapasztsa alól kikerült kerámiaanyag, valamint statigrá.fiai helyzetük alapján -, hogy a tele-ülés kései, de nem a
legkésőbbi szakaszihoz tartozhattak. /A 391. kemencét a település egyik legfiatalabb árkának, a 306-nak a kiásásakor pusztíthattak el./
Különösen figyelemre méltó a 363., 56., 60. és a 111. kemencék helyzete, amelyek mintegy félkörben körülölelik az 59/a,
a 282. és a 258. részben nyitott gabona- és élelemtároló vermeket. Egykorúságukat a belőlük előkerült leletanyag nem zárja ki.
E jelenségről azonban a későbbiekben még szó lesz.

4. A t í rrv- -elFtanva,7 értékelése
:

A Sápon előkerült tárgyak zömét az edénycserepek tették ki.
Valamennyi edény homokkal soványított agyagból készült,
hurkatechnikával felépítve, kézikorongon 167 , közepes vagy jó kiégetésűek. A homok mellett előfordult - változó mennyiségben
adagolt - más soványító anyag is, például ritkán őrölt kerámia
vagy - gyakrabb an - apró kavics. A leletanyag nagy része egységes, érdes tapintású, sárgásbarna, szürkésbarna vagy az égetéstől függően akár fekete színű. Előkerültek azonban homokkal soványitott, rendkívül finoman iszapolt agyagból készített, sárga
és sárgásvörös színű töredékek is, melyek szépen kidolgozottak,
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vékony falúak és jól kiégetettek. /1I.1-2., X.8., XVI.1.9-11.,
XVII.4.9./ Főként a kései anyagban fordultak elő a fazekak s
ezek mellett két - ritka leletnek számító - palackot is találtunk. 168 /XI.i. és XVII.1./

Belsőfüles cserépüstök feltűnően nagy számban fordultak elő.
Anyaguk - szok.s szerint - homokkal, több-kevesebb apró kavicscsal soványított. Általában sötétebb vörösesbarna színűek. Gyakori rajtuk - a perem belső oldalán, tetején vagy akAr az ifist
egész külső felületén - a vörös engob festés. 169 /I.3./ A talilt cserepekből több, csaknem teljesen ép vagy hitelesen kiegészíthető edényt is sikerült összeállítanunk. /XXIX.1-2., XXX.2.,
XXXI.1-2., XXXII.l., XXXIII.1./ Üstjeink között ritka típusok
alig fordultak elő. Némelyek pereme kissé megvastagodó vagy inkább befelé domborodó. Szélesebb és keskenyebb szájátmérőjűek
is vannak köztük, de valamennyien megegyeznek abban, hogy felső részük nyúltabb, aljuk gömbölyded. /I.9., XV.1./
Egy másik csoportot azok alkotnak, amelyek pereme felül
lapos vagy vastag, szögletesen, erőteljesen megvastagodó, főként a perem külső oldala felé, de néha az edény belseje irányába is kiugró. Ezek felső része rövid, erősen kónikus, fenekük
ívelten lapos, összességében kisebb méretű, alacsonyabb edények.
/VII.7., XII.1./ A leletanyagból kikerült üsttöredékek jelentősebb része ez utóbbi típusba tartozik.
A településrészen talált fazekak sem túl változatosak. Általában zömökek, széles szájúak, érdes felületűek, sárgás-világosbarna /XXXV.1-2./ vörösbarna, szürkésfekete színű egyaránt
van közöttük. A közepes méretűek /I.5., VI.1.7., X.6., XI.12./
a leggyakoribbak170 , de akadnak köztük kisebb bögrék /III.1.,
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IV.1., V.6.8., IX.9./ és nagyobb fazekak is. /XII.2./ Peremük

általában ívelten kihajló, lekerekített, egyenes vagy ferde
síkkal levágott /XVII.2-3./, ritkán enyhén tagolt /XIII.2./.
Oldaluk leginkább díszítés nélküli /XIII.1./, de előkerült néhány befésült hullámvonalköteges /III.10.12., X.3., XIV.3-4./
vagy vízszintes vonalköteges töredék is /I1.9.12., VIII.6.,
XI.2.3.6./. Ugyancsak kevés fogaskerékdíszes edény volt. /III.

5., V.11., XIV.7., XVI.12./ Valamivel gyakrabban jöttek elő a
vállon körömbevagdalással /V.8., VI.7.8., VIII.7.12.13., X.4.,
XIII.2., XIV.2., XVII.2./, laza hullámvonallal ékített darabok
/XIV.1.14., IX.9./. A vállon sűrű vonalakkal bekarcolt fazekakon /II.11., XIII.2., XVI.2./ kívül egyenletes, tág vonalközű,
csigavonaldíszes példányok is előkerültek. /1II.1.4., V.3.,
VI.1., VII.2.4., VIII.14., IX.8., XV.2., XVII.7.9./
A fazekak anyagában is elkülöníthettünk egy csoportot.

Ezek jobb technikai színvonalat tükröztek, mint az előző darabok. A lágy tapint, isú, sárgás színu töreAkeken a mélyeit, sű

rűbben vagy ritkábban bekarcolt vízszintes és csigavonalak mellett sűrűbb, majd ritkább vonalegyüttesek, nagyobb kitérőjű
hullámvonalak, olykor befésült, főként vízszintes vonalkötegek,
egyszer-egyszer azonban elmosódó hullámvonalkötegek is előfor-:
dultak. Falvastagságuk nagyjából egyenletes - 0,4-0,5

-

volt, peremük ívelten enyhén kihajló, leginkább tagolatlan,

szögletesre kiképzett. Testlik nyúlánkabb, tojásdad formájú,
szemben az előzőekben leírt zömökebb típusúakkal. Kézikorongon
készültek, a töredékeken jól látható a korongról való leemelés
nyoma, de a fenekek szélén csak ritkán fordult elő kicsiny letüremkedés; általában igen egyenletesen eldolgozottak voltak.
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/II.1.2., X.ó., XVI.1.9-11., XVII.4.9./
A vermek betöltéséből gyakran kerültek elő hulladékként
bedobált sütőharang darbjai. 171 Ezekből, sajnos, egyetlenegy
edényt sem tudtunk hitelesen összeállítani. Pelyvával soványított, gyengén kiégetett vastag faluk igen erősen porlékony
volt. A 209. veremből való darabokon /XXXII.2./ megfigyeltük,
hogy a sütőharang falvastagsága általában 4 cm, vízszintes síkkal levágott pereme kissé elvékonyodó; itt és a külső oldalon
erősen korcos, míg belső oldalán az agyag erősebben étégett.
Rosszul eldolgozott pelyvás, fűszálas soványítású anyagában
itt-ott vasoxidrögök voltak. Szájátmérője 34-35 cm lehetett,
magassága - a töredékek alapján - 10-14 cm. Laposabb, gömbölyded formájú.
A Sápon előkerült viszonylag egységes, kevésbé díszített
kerámiaanyag pontos keltezése sok nehézségbe ütközik. Ugyan
az utóbbi években Parádi Nándor úttörő munkáját és eredményeit
kiegészítve számos 10-13. századi telepilésrészlet publikációja
látott napvil.got, amelyekből több-kevesebb részletességgel az
egyes tájegységek települései kerámialeleteit is megismerhettiik 17 2
mégsem beszélhetünk arról, hogy e három évszzad fazekasságának
technikai fejlődését, az egyes termékek formai változatosságát
teljes egészében nyomon tudnánk követni. Nem ismerjük, és nem
is tudjuk elkülöníteni az egyes tájegységek kerámiaanyagában mutatkozó eltérő vonásokat, csupán nagy vonalakban tudjuk mind ezeket 173 , mind az Árpád-kori kerámia belső fejlődését érzékeltetni.
10-13. századi cserépedényeink eddigi kronológiája az e korból
származó pénzleletes edényeken 174 , a 10-11. századi temetők edénymellékletein, valamint elsősorban a isiéri István és Kova-
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lovszki Júlia 175 településásatásairól közzétett kerimialeleteken alapul. Egyes t:3rgytípusokról - például a cseréIüstökrő1 176
a vízszintes Lorclákkal tagolt hengeres nyakú edényekről 177 , a
nalackokról 178 és a korai fedőkrő1 179 - viszonylag bővebb ismereteink vannak, de a cserépüstök után legáltalánosabb tárgytípus: a fazekak keltezésében csurn a díszítmények változásának

vizsgálatra, esetlegesen a peremek és a fenékbélyegek kiképzésének egyes sajátosságaira támaszkodhatunk. 1"
A Kontraparton talált, általában kis méretű cserépüstök
alig-alig segítenek bennünket a leletanyag korhatározásában. K t zülük korábbiaknak azokat tartjuk, melyek pereme alig vagy az
edény belseje felé enyhén megvastagodó, esetleg vörös festéknyomok is vannak r:Atuk. 181
A 69. veremből pedig egy olyan - csaknem ép - példá,ny is

előkerült, amelyet másodlagosan is hasznosítottak. Miután az
üst feneke kiszakadt, a törésfelületet elegyengették, s tűzborítóként, szájjal lefelé fordítva használták tovább. Ezért
égett át és kormozódott be az edénynek mindkét oldala.
/XXXIV.1-2./
A fazekak datálás-ét a fentebb leírt szempontok alapján már
biztosabban kísérelhetjük meg. Az e;gyszerü peremkiképzésü, féstis hullám- és vízszintes vonalkötegekkel díszített darabokat,
az egyetlen barázdával képzett, az edények vállán körbefutó
hullámvonallal ékített töredékeket tartjuk a legkorábbiaknak,
a 11-12. század fordulójára, a 12. század elejére keltezzük
őket. Ide soroljuk azt a néhány töredéket is, melyen fogaskerékkel benyomkodott pontsorok futnak sörbe. A felsorolt korai
fazekak párhuzamait megtalálhatjuk a 10-11. sz'.zadi temetőink
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sírmellékleteinek anyagában és a magyarországi pénzleletes
edények körében is.
Azokat a fazekakat, amelyeknek oldalát egyetlen tág barázdával képzett hullámvonalak díszítik-, valamint a vállon
sűrűn, vékonyan bekarcolt, majd az edény oldala felé egyre
tágabb közű csigavonalak borítják, a 12. századra datáljuk.
Sápon gyakran kerültek elő olyan töredékek, melyeket sekélyen, szélesen bekarcolt, egyenletes, széles közű csigavonalak díszítettek. Némelyiknek már a pereme is kissé megvastagodott, a tagolás irányába mutattak előre. Ez utóbbiakat a 12-13.
századra, de főként a 13. századra keltezzük.
Hornyolt nyakú edénycinket /IV.5., V.7., VII.5., VIII.2.,
I1.5., XVI.3., XVII.3./ a palackokkal együtt a 13. század második felére-végére korhatározzuk.
Leletanyagunk zöme 12-13. századi, s csak igen kevés az a
töredék, amely a 11. századra mutat.
A kézikoror_6-on felépített fazekak feneke alá a legtöbb
esetben homokot szórtad. A fenekek peremén igen gyakran finomabb-durvább letüremkedést figyelhetünk meg, amelyek a használt
korong típusára is utalnak. Néhány esetben a fazekak fenekén
farostnyomokat, s csak igen kevés számban fenékbélyegeket vagy
azok töredékes, elmosódott részletét vehettük észre. Közöttük
többször előfordult a négyzetben á116 egyenlő szárú kereszt
/VII.9., XIII.1./, a kisebb méretű svasztika /XIV.13./, a keret nélküli nagyobb kereszt /X.7., XIV.11./ és egy, sajnos,
csak töredékes, a megczokottaktóleltéró fenékbélyegtípus is,
melynek teljes alakját nem tudtuk megállapítani. /1II.13.,
XIV.10./
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A Sápon előkerült edényeknek azonban van különleges vonásuk is, ami főként néhány típus megjelenésében és a díszitésmódban nyilvánul meg. Ilyenek:a tálak, korsószerű edények,
cserépüstök és fazekak díszítése, valamint a fenékbélyegek.
A tálak anyaga, égetése szokványos. Kézi korongon készültek, tapintásuk érdes, színük barnásvöröses. ívelten kihajló vagy megvastagodó peremn9k, rövid nyakuk és kiugró válluk van . Laposak, fenekük azonban - mint az üstöknek - gömbölyded. /1/.6., XVI.2./ Az előbbi darab pereméből fül indult
ki, melynek csak kicsiny :.sonkját figyelhettük meg. Ide sorolhatók a virágcserép alakú, megvastagodó peremű, minden bizonynyal egy_nes aljú edények is. Ezek szintén kézikoronLon készültek, bár faluk feltűnően vastag, egyenetlen kiképzésű. /IV,7.,
VIII.8., I1.7./
Számos olyan töredéket találtunk,melyek kiképzése alapján
korsókra gondolhattunk volna, azonban a peremekből rekonstruálható szájátmérők miatt ezek csakis fazekak darabjai lehettek.
/V.1., VIII.2., 11.7., XVII.5./
A cserépüstök közt két sűrűbben illetve ritkábban bekarcolt, csigavonallal díszített perem- és oldaltöredéket, valamint
egyetlen barázdából képzett hullámvonallal ékített fenéktöredéket találtunk. Ez utóbbiak pontos párhuzamát is megtaláltuk
a Dinogétiából származó 10-12. századi ker.miaanyagban. 181/a
/I1.2., XIV.8., IIV.9./
A fazekak vállán bekarcolt /körömmel

pálcikával bemé-

lyített/díszítések közül külön figyelemre méltó két töredéken
látható mintasor. Mindkettő eltér a megszokott egyenletes ritmustól, s feltétlenül kisebb mesterségbeli tudásról árulkodik.
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/V.6., XIV.14./ Ugyancsak egy szokványos anyagú fazék oldaltöredékét nem a megszokott hullámvonalak, hanem girlandszerű-

en, mélyen bekarcolt sorok díszítik. /XIV.5./
A fazekak- fenékbélyegei kö z i l ki kell emelniink az egyenes

és derékszögi vonalkombinációkból, illetve a koncentrikus körökből ellő darabokat. /III.13., V1.6., XI.13., XIV.10., XIV.12./
Sajnos, ezek közül egyetlen hitelesen kiezészíthető • brázolást
sem találtunk.
A leírt ritka típusnak számító edények, díszítések azonban
olyan leletekkel együtt keriiltek elő, amelyek a fentiek keltezését csak a 12. század első felére engedik meg. A zárt vermekből és a szelvényekből származó darabok is olyan objektumokból
valók, amely&: a sápi vaskohászattal hozhatók kapcsolatba. A
vázolt jelenségnek egyenlőre nem ismerjük a pontos magyarázatát.
A kétségtelenül negnyilv nuló archaikus voLáso':ra való vissza'.

ütést a szokások és az ízlés állandóságával épp úgy magyar`zhatjuk, mint esetleges etnikai keveredés és hagyouány tükröződésével, de lehet, hogy csurán az iparos falu szélesebb körű kereskedelmi kapcsolataira utal.
Leletein.: sorát különböző egyszerű használati tárgyak egészítették ki: fenőkövek, orsógombok - köztük két kis méretű,
barna mázas darab is 182 -, edények oldalából kivágott orsókarikák, számos csontkorcsolya és néhány szövőszéknehezék, valamint
két kabylókaná1. 183 /XXVI., XXVII./ Valamennyi tárgy általánosan
ismert falusi leletein sorában.
ölön említést érdemel a 141. verem alján talált - csaknem
teljesen ép, bár rossz megtartású - vassarló. /XXX,1./ Kovác.oltvas pengéje a hegye felé enyhén ívelt. Hosszúkás, :eskeny, töre-
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dékes nyéltüs k éjéhez téglalap metszetű nyaka tompa szögben
csatlakozik, és először kevéssé, a hegye felé kissé jobban ívelődő széles pengében folytatódik. Hegye letörött. Erősen korrodált volta miatt fogazásnyomokat a pengén biztosan megállapítani nem lehetett. /H: 34,7 cm; penge átmérője: 22,3 cm;

penge szélessége: 2-3,8 cm/ A veremből a sarlón kívül más lelet nem Kerzlt elő; a sarlót párhuzamai alapján a 13. századra keltezzük. 184

5. A sá ni vaskohászat

A vaskohászati emlékek leírása és értékelése

A teleplilés egyes objektumainak leírása közben újra- és
újra felbukkantak azok a jelenségek, amelyek - az előkerült
leletek mellett - azt bizonyítják, hogy az Árpád-kori Sáp
faluban e gy bizonyos időszakban vaskohók működtek.
1./ A "medvék " 185
Nagy mennyiségben kerültek elő ép vagy összetört •Sllapotban. Ismerjük vermek hamus, paticsos betöltésébó1 186 , árkok
ból187 , házakból 188 is, de a talált - mintegy 30 kg-nyi anyagnak döntő többsége szelvényekből, objektumhoz nem köthető szórványként fordult elő. 189
A talált "medvék" lapos, gömbszelet alakúak, a kemencék
fenekének formáját utánozzák, igy azokra utalnak. Sápon a következő méretek voltak a leggyakoribbak:
a./ átmérő: 9 cm, magasság: 3,5 cm
b./ itnéró: 11 cm, magasság: 4-4,5 cm
c./ átmérő: 15 cm, magasság: 4,5 cm
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d./ átmérő: 17 cm, magasság: 5,5-13 cm
Az alsó, ívelt részük viszonylag sima, csupán parányi, apró rücskökkel teli; tetején a távozó gázoktól szivacsos, lyukacsos szerkezetű, rajtuk számos faszénzárvány látható. A felső
részen gyakori, hogy fényes, sima, kékeszöldes, szürkésfekete
folyósalak borítja. Igen gyakran a kemence fenekével együtt
törtek ki. /XXVIII.1-2./
A gömbszelet formájú "medvék" mellett előfordultak sok
darabkából álló formátlan, porózus, lyukacsos szerkezetűek is.
Ezekben is sok faszénzárvány volt. Közülük az 50, veremből való követi a medence aljának formáját, illetve a fenék tapasztásával együtt tört ki és maradt meg /lásd a mellékletet/. dtmérője 12 cm, magassága 9,5 cm. A hozzáolvadt kemencefenék tö-

rött felülete elszíneződéseit vizsgálhatjuk meg itt a kitört
vastagságban. A kemence sütőfelülete, amelyen a "medve" összeállt, kÉkesszüirke, matt, helyenként csillogó felüiletú. Alatta

0,4 -1 cm vastagságban kékesszürkére, zöldesszürkére égett it az
agyag, majd szrkéspirosra hevült a tapasztás mintegy 1 cm vastagságban, s ezen a felületen tört ki a "medve" a kemencefenékkel együtt.

2./ Szil k á tolvadékok
Feltűnően nagy mennyiségben kerültek elő. Az itteni kohósítá.s jellegzetes kísérőjelensége. Kisebb-nar7 obb darabokban
találjuk őket, leggyakoribb méretük 6 x 3 x 1-2-3cm, am''r_f formájúak. Objektumokban is előfordultak, különösen nagy számban
a 366. veremben, de zömtik szelvények szórványaként került elő.
Eddig talált mennyiségiek - igen könnyű voltuk ellenére is tekintélyes - 8 kg. Általában zöldesszürke színűek, teljes egészében
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megolvadt, üveges anyagok. /XXVIII.5-7./
3./ Fúvócső
Szbrv-ínyként került elő az ásat•si terület északkeleti
szélén. Közönséges, finoman iszapolt homokkal soványított
a gy agból készült, a kemence belsejébe eső része maradt meg.
Az agyag - a kemencében keletkezett magas hő hatására - felületén
mélyen berepedezett, eredeti szerkezetét elvesztette, "szétdurrant". Így a fúvócső mért adatai csak hozzávetőleges viszonyít•ási alapot nyújtanak. Hosszúsága 8 cm /töredékes/ falvastagsága 1,5 cm, keskenyebbik /tűztérbe esó/ végének átmérője
a nyílással együtt 3,5 cm lehetett. Törésfelületén jól látható
az átégettségből következő elszíneződés. A fúvóka külső oldala
úgy 0,5 cm vastagon szürkéskék színűre égett At, ezt egy
0,2-0,5 cm vastag élénkvörös elszíneződés követi, majd belső
oldal _ig a teljes vastags ' gban ismét szürkéskék. Az egész agyag
szerkezete nagyon apró, finom, likacsos szerkezetű - az oldalak
felületét kivéve. /XXVII.4./
4./ i,íe1 falazat töredéke
Mindössze két darab került elő. Az egyik nehezen felismerhető, mert

a kevésbé átégett külső részből származik, porlé-

kony, élénkvörösre égett, erősen kopott felületű, igen apró,
jellegtelen darabka. Szórványként került elő.

A 366. veremből való a 8 x 6,5 cm nazyságú, 3 cm vastag
mellfalazat-töredék. A kemence belseje felé eső része mintegy
1 mm vastasgban zöldesszürke, kemény, fényes, helyenként matt
felületté égett át. /Ez a magfolyósodott agyag./ Kifelé haladva
a tapasztás 1 cm vasta gi on élénk, majd sáírg, svörös színű. A fúvó-

cső helyének simára kiké. zett, élénkvörös színű palástja van,
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átmérője 3 cm lehetett. /XXVIII.3./
5./ djra; zzító -ödröcske
Az ásatási terület északnyu'rati végiében került elő egy má,sik191 gödröcskével ecyItt. Közvetlen környezetükben "semmit"
sem talá.ltun'k. A mai felszín alatt 50-55 cm mélyen bukkantunk
rá, kissé tojásdad ala:rajzú, 50 x 38 cm :Amérőjú, egyenes aljú, 13-15 cm mély. Vastag tapasztása keményre, élénkvörösre átégett. Betöltésében hamu ós vasmorzsalék clt.
A 66.ú j raizzít6 helytől délnyugatra 50 cm-re fekiidt a 98 0
számú. 55 cm '.tmérőjű, 10 cm mély, egyenes aljú gödröcske. Eetöltése barnás föld volt, belőle nagy mennyiségű vastöredék,
vasmorzsalék keralt előd
6./ Feltehetően a vasolvaszt á ssal kapcsolatban 6116 obek-tumok
330/I. és a 380ÍII. ro m
E3y^:xs

cs 16ben prhuzamosan álltak ásatási területünk
~

délnyugati szélén. Az árkok iszapos, kem ny betöltése és a benne talált vassalakok alapján feltételezzük, hogy vasmegmunkáláshoz szolgáló víztírolófélék voltak.
330./1. -5.rok
3,5 m hosszú, meL3közelítően L-D-i ir`.nyú. Alja a jelenlegi
felszíntől 90-135 cm mélyen ker ült elő. D-i vége kiszélesedő,
teknős aljú, s kissé lépcsősen lejt a Lözérső, mély szakaszba.
Az árok középső szakasza a K-NY-i oldalon méhkas alakú gödörré
szélesedik, majd É-i vé e összeszűkül és léccsősen, folyamatosan emelkedik a felszín felé. A szelvény nyesett felszínén
70-105 cm széles. Betöltése szürke, ke:afny iszap; kevés Lrpőd-kori cserép, patics, néhiny 'llatcsont és vassalakdarab került
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belőle olb. /35. íbra/

380/II. rok
Az előző :roktól DR-re alig 1 m-re van. 3,2 m hosszú,
szélessége a nyesett felszínen 70-102 cm. A jelenlegi felszíntől 90 155 cm mélyen került elő. D-i vége kissé teknEs, lej-

tősen mélyil a középső szakasz felé. Középen enyhén méhkas alakú veremmé szélesedik, s itt a legmélyebb. É-i vége felé összeszükült,és lépcsósen emelkedett az egykori felszínig. Szürkés-

fekete, kemény, iszapos betöltéséből néhány Árpád-kori cserép,
egy majdnem ép csontkorcsolya és vassalak került elő. /36. ábra/
A leirt leletek kétségtelenül bucaeljárással dolgozó vaskohászatra utalnak. Annak a kérdésnek az eldöntése sem ütközik
nehézségbe, hogy az ismertetett vaskoh_íszati melléktermékek másodlagos felhasználás céljára derültek e falutelerülésün re192,
-

vagy itt működtek az olvasztó kemencék és az újraizzító műhelyek. Kiivel a "medvéket", illetve a keletkezett melléktermékeket
másoclagosan Sápon soha nem hasznosították sem kemence tapasztásában19 , sem más módon; valamint fúvócső- és olvasztó kemencék

darabjai is csak hulladékként kerültek elő, s ezek - a kohók
jellegzetes melléktermékei194 , lényegében másodlagosan nem hasznosítható szemét - egyértelművé teszik, ho gy a falu feltárt részén és annak közelében vaskohók működtek.
Igen fontos annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen
nyersanyaggal dolgoztak az itteni koh szok. Eddigi adataink
azonban nem elegendőek a probléma megnyugtató tisztázásához.
A megvizsiflt sala::mint á d: egy részéről biztosan eldönthető volt,
hogy bucakemencében keletkezett "medvék". Ugyanakkor a vizs gálati
eredmény arra is fi:yelmeztet, hogy az eddig ismert északkalet-

-

-
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magyarországi 195 és Lyugat-dILLíntúli lelőhelyekről196 előke-

rült salaklint khoz hé: st az itteni némileg eltérő: esetünk~

ben magasabb csillámtartalmú kiindulási any ;al kell számolnunk. Ez a meg;llapítás lényegében eldönti azt a kérdést, hogy
az itt olvasztásra kerülő vasérc sem az ismert észak-magyarországi, sem a dunIntúli kohókat ellátó bá,nyálból nem származhatott. Ebben erősít meg bennünket az a tény is, hogy az olvasztás kísérő jelenségeként Sápon nagyon sok a szilikátolvadék,
arai az eddig megismert lelőhelyek egyikén sem volt általános
vagy a sápihoz fogható mértékű. Igy két megoldás adódik. Egy-

részt: kohászaink a Maros - Tisza - Kurca - Kontra -tó vízi útján kapták az ércet, feltehetően erdélyi bányákból. Sajnos, az
erdélyi bányákra vonatkozóan a bennünket is érdeklő szempontú,
197,
kellő mélységű kutatás mindezidáig hiányzik. Igy nincs összehasonlítási lehetőségünk. A másik megoldás: esetleg az Alföld^r_
is előfordulható helyi eredetű gynpvasércet 198 hasznosítottak.
Ilyen gyepvasérc-lelőhelyeket ismerünk Ausztriából 199- újabban
hazánkban is feltártak Kópházán 200 - ős a Nyírségből 201 . Mivel
a gyepvasérc kellő feltételek mellett bármilyen mocsaras, lápos,
állóvizes területen is keletkezhet, igy elvileg nem kizárt, hogy

a Kontra-t6 partján is végbement ez a folyamat. A geológiai kutatások azonban eddig még nem akadtak a Tisza és mellékfolyói
vidékén kiterjedt gyepvasérc-lelőhelyre. Mindössze két - meglehetősen bizon y talan - adat áll rendelkezésünkre. Zsilinszky
Mihály történeti monogr fijában a földrajzi környezet leírása-

kor megemlíti azt a különös tényt, hogy a Csongrád környéki
agyag igen magas vastartalmú 202 , azonban forrásokra nem hivatkozik. A másik, hogy a Tisza menti geológiai mélyfúrások alkal-

-
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mával igen gyakran kerültek elő mogyoró és dió nagvesgú
gyepvasércrögök, melyek azonban a Bükk I. fázisban keletkeztek, s mennyiségi és mélységi előfordulásuk miatt kitermelésre
teljesen alkalmatlanok. 203 Mivel mocsári gyepvasérc-lelőhelyre
a Kontra-t6 partján még nem akadtunk 204 , csak feltételezzük,
hogy a sápi kohászok inhibb a helyi gyepvasércet hasznosították.
E feltételezés&inket erősíti meg egyetlen bizonyítékunk is: a
"medvék" ásvány- és kőzettani vizsgálata /I'ielléklet/. A kérdés pontosabb megválaszolására csak akkor lesz lehetőség, ha
a közelben érclelőhelyre bukkanunk, vagy a falu területén műhelyekre találunk, s nyersanyagot - azaz ércet -, valamint készterméket - azaz vasbucákat ~05 - is feltárunk. Ezek kémiai vizsgálatának eredni°nye ugyanis perdöntő bizonyítékot jelent feltételezésünk ellen vagy -'ellett.
További megválaszolásra váró - s egyben talán legizgalmasabb - kérdés a dél-alföldi :irpád-kori vaskohászat kapcsán,
hogy milyenek voltak az itteni kohók, műhelek, milyen láncolatban dolgoztak, s hogyan illeszüedtek a falutelepülés rendszerébe. Mivel eddig Sápon sem kohót, sem - a szakirodalomból
eddig megismert - műhelytípust nem találtunk, másrészt az országból származó összehasonlító anyagunk is elsősorban nyugat-dunántúli ter'letekről való 206 , csak igen óvatos következtetéseket kockáztathatunk meg a Sápon felt írt objektumok és a
leletanyag vizsgálata alapján.

A kohászfalu szerkezete

Aint említettem, Sáp a 11. század végétől a 13. század
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végéig, a 13-14' század fordulójáig - tehát mintegy három
évszázadon i t - feni lló falutelepülés. Ez idő alatt a feltárt falurészt időnként felhagyták /39. ábra/, majd ismét
belsőségként hasznosították. Így kisebt-nazyobt hiátusokkal
ásatási területünk a falu élete alatt foljaaatosan lakott volt.
Az előkerült leletanyagok - gyér fém, zömében kerámiatöredét, - finomabb belső periodizációra alkalmatlanok, csupán nagy vonalakban adj k meg az egyes objektumok korát.
Többrétegű telepfilésünk egyes részein különösen összezsúfolódtak a házak, árkok, vern_-k és a szabadban lévő kemencék, amelyek természetesen nem azonos időben működtek. A korabeli átalakítások, meújítások, át- meg átásások amennyire
megnehezítették a feltárást, legalább olyan nagy segítséget
nyújtanak a belső periodizáció megállapításához - kiegészítve
a kerámiaanyag alapján nyert i:iformációin_at. Ezen vizsgálódá-

saink eredményeként három időszakra bontottuk a telepjelenségeket:
a./ 11-12. század fordulójára keltezhető építmények;
b./ 12. századi építmények;
c./ 13. századi és a 13-14. század fordaldjára tehető
építmények.
Azonban az igy nyert "településtérképek" is még mindig meglehetősen "értelmetlennek" Hintek. A belső kronológiára vonatkoa periódus kon belül
zó megfigyeléseinket úgy pontosítottuk, hogy zéválasztottuk
azokat az objektumokat, amelyek statigráfiai helyzetük miatt
nem lehettek egykorúak. Majd az egy csoportban maradt objektumok
leletanyagát a csoportokon belül és a csorortok közt is össze hasonlítottuk. Igy fény derült néhány verem egykorúsására -
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vagy legalábbis szeméttel való feltöltésük egyidejúségére2 07
Településeink sokat emlegetett, legfeltűnőbb jelensége
a vermek igen magas szíma, s közüliik is a hep.Teres oldalú,
egyenes vagy ívelt aljú, tapasztott, döngölt fenekű vagy •
nélkiili v`ltozatok. A vermek egészét figyelembe véve megillapítható, hogy nagyon magas azok sz'`.ma, amelyek betöltése
hamus vagy erősen hamus, a belőlük kikeriilt leletanyag pedig mindössze vassalak, megolvadt szilikát, kemencefenék,
erősen átégett kemencefenék-darab, tégla- és kőtörmelék,
néhány szerencsés esetben kerámia vagy használati tárgy töredékeivel együtt.
Abból kiindulva, hogy a vermek eredeti funkciójának megszűnése után - szeméttel való feltöltésük során - a bekerült
leletanyagot meghatározza, hogy milyen "szemetet" takarítottak el, e?külön{tettUk azokat a vermeket - egyszer koronként,
egyszer val amen yi !_szül -, amelyek betöltésében ha.'nu, vassalak, kemencetöredékek, kő- és tégladarabok együtt fordultak
kiegészítve azokkal, amelyekben csak hamu, kő- és
elő 208
-

az agyag megfolyósodottságáig átégett kemencetapasztás-darabok voltak. Ezen vermemet rávetítve a koronLénti megoszlást
mutató térképre, a következőkét figyelteik meg. Főként azokkal
estek egybe, amelyeket a 12. század elejére, első felére, közepére keltezhettünk. Az említett betöltésegyüttes mindenféle

típusú veremben előforc,ult. Néhány ilyen veremben orsógomb,
szövőszéknehezék is volt.
A 12. századra keltezhető vermeinkről azt mondhatjuk,
hogy az árkok, szabadban lévő kemencék zöméhez liem igazodtak,
csupán egyes házak, munkaházak körül megközelítőleg azonos
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nagyságú, szabályos téglalap alakú terület határán sorakoztak úgy, hogy az épület a terület egyi': végében volt, míg a
kérdéses, közrezárt földdarab nagy része "szabadon" maradt.
Az is jól kivehető, hogy a 92. és a 46. csaknem azonos hoszszúságban megtalált, északnyugat-délkeleti irányú, egymással
párhuzamos árkok által közrefogott terület "közepén" helyez-

kedik el a 66. újraizzító hely a 980 - feltehetően - hozzátartozó gödröcskével együtt. Az említett árkok által bezárt
területet - azaz az újraizzító hely környékét - "szabadon
hagyva" nyuEatról, északról, keletről közrefogják a veremsoe.
rokkal körbefogott észak, munkaházak. /40. ábra/
Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy egyes esetekben az épületeket körülfogó veremsorok által megadott tég-

lalap alakú területek észak-déli, máskor északkelet-délnyugati, néha északnyugat-délkeleti irányú ten relyhez látszanak
igazodni.Tekintetbe véve a 223. ős a 37. árkok helyzetét
- kronológiájuk sem zrja ki, roc:y 12. százodi vermekkel egyidősek -, miszerint szintén a verlek által "szabadon hagyott"
újraizzító helyet hat:irolj:ík, elképzelhető, hogy a viszonylag
hosszabb ideig fennálló m{ihelyrész és a "házak" viszonyában
egy időszakban :itrenc.eződés történt. A 2 0 ház körüli verme-

ket vizsgálva úgy tűnik, az észak-déli irányú ".•endszer"
volt a korábbi, a délkelet-északnyugati pedig a későbbi.
Az eddig elmondottak alapján a követhező megállapításokat tesszük. Vaskoh/szattal Sánon a 12. század első felében,
első kétharmadában foglalkozhattak. A "kohíszok" munkahelyeik
közelében, meghatározott rendszerben elhelyezkedő, félig
földbe mélyített házakban /?/ éltek cs^láidtajaikkal együtt.
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A féli,g földbe rnélyított épületeket és a hozzájuk tartozó
területeket ölelő vermek közt körte, méhkas, csonkakúp alakúak, trapéz átmetszetűek és hengeres oldalúak egyaránt voltak. Az előbbieket 3.abonatárol6 vermeknek tartjuk, míg az
utóbbiakról az a vélemóny'ink, hogy a letapasztott aljúak a
gabona és *iás élelem tartós tSrolasá.ra szolg'ltak, a kitapasztatlan hengeres oldalú vermek - valószínűleg - a kohászati tevékenységgel összefüggő termékek raktározására szolgáltak.
A hízak /?/ melletti "szabad területek" hasznosításáról
nincsenek adataink, feltehetően munkahelyek lehettek, esetleg olyan felszíni építmények, ólak álltak rajtuk, melyeknek
nyomai nem mélyedtek az Árpád-kori humusz szintjénél lejjebb.
Külön említést kell tennünk az "újraizzító műhelyt" lezáró 46. ároktól délre eső területről, mely közvetlenül kapcsolódik az eddi, leírt részekhez. E terUletre zsúfolódnak a
mostanáig na;világra került településen belül felt írt szabadban lévő kemencék, valamint itt találhatók az 59/a, 282. és

a 258. különleges típusú, lépcsős lej"ratú vermek. /lásd a
vermek katalógusát és értékelásiiket/.
A kis méretű, méhkas, körte stb. és a hengeres oldalú
vermek nagyjából az eddig megfigyelt struktúrában sorakoznak,
csak itt nem az újraizzító műhelyt fogják közre, hanem a szabadban lévő kemencéket és a három nagy méretű, léresós abona- és élelemtároló vermet.
A leletanyag mennyisége t valamint ezen objektumok egymáshoz való helyzete nem teszi lehetővé, hogy a kemencék és
a három oldalról zárt vermek pontos összetartozását megálla-
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pítsuk, de annyi bizonyos, hogy e h rom veremhez csak néh-lny szabadban lévő kemence tartozott. ~09
B^ülön szólnunk kell arról, hogy

2.

szabadban lévő kemen-

cék környékén cölöplyukak egész rendszerét fiycltük meg.
Mivel a falu fennAllása '.btt ezt a területet igen sűrin belakták, az egymásba sott objektu oL együttesében bizonyos,
hogy csak azoknak a cölöpöknek a helyét találtuk me g;, melyek
a bolygatatlan altalajba hatoltak. A cölöplyukakba kivétel
nélkül _ácsolatlan, egyenes aljú, nap;;; fából kör átmetszetű
oszlopokat állítottak; leletanyag e merik betöltéséből sem került elő. A 393/A és a 393/B cölöplyukak a szokásostól mélyebbek voltak, míg a 306/a számút a 299.

rop; vágta. Ezen megfi-

gyelésekkel együtt is rendkívül kevés ahhoz az inform-íciónk,
hogy cölöpökön nyugvó, a cölöpökhöz köthető építmények rendszerét vagy a lealított oszlopok pontos funkció j 5t meghatározzuk. 210 Az e : difiiek a on7ian m ris fi 7*I-elm ztetneL r er_ri~ inket, hogy cöl::pszerLezetű felszíni építményekkel is sz:tnolnunk kell telepiilésün .ön.
A ezclvények betöltéséből objektumhoz nem köthető szórványként előkerült "medvék" és szilikátolvadékok surüsödése

az I., V., VIII., IX., XII,, XII/a, XVIII., XIX., XX., XXI.,
XXI/a és a XXII. szelvények bizonyos részein azt mutatja,
hogy a kohlszfalu tovább terjed dél, illetve délkelet felé,
s nagy valószínűséggel ezen irínyokban még toví" i újraizzító
műhelyekkel is hell sz'`nolnunk,
A feltárt terület északkeleti széléből szrmazik az egyet-

len fúvócsőtöredékünk, míg a délkeleti részen, a 366. veremben találtuk a nagyobb mellfalazat-töre<'éket. Ezen tények tu-
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datában fettírt területün'któl Leletre vrj1.t1_ esetleges olvasztó kemencék előkerülését is, de sz-nolrlu:._. kell azzal a
lehetóségel, hogy a Kontr<ap ^rt eddig elb4.nyszott északi részén működtek a kohók műhelyeikkel e yitt. Ez utóbbi feltételezést erősíti meg a terület 1977-ben való terepbejr_ísakor
211
tett néh:`.ny riegfigyelés.

Kutvatemetkezések a dél- alföldi

iharos teleDülé-

Beken
Sáp falu felt a rt területén öt kutyatemetkezést212 figyeltünk meg; négy alkalommal a kutyavázat eredetileg m's célra készített veremben eltemetve, egy esetben ktilön e célra
ásott helyen, a 2. tűzhelybe vágott sekély gödörben találtuk
meg.
A vermek m-sodlsgos betöltése alapj s n valamennyi kutyatemetkezést a település korai sza sz'ra - a 11 -12. század
fordulójára, a 12. század elejére - keltezhetjük. Az öt "ku-

tyasír" közül csurdn er ;-ben volt teljes biztonsággal megállapítható a rendellenes testhelyzet. Négy esetben - a mellékletek tanúsága szerint - a me becsült kutyát gondosan temették

el.

A "kutyatemetkezés" nem ritka jelenség a korai Árpád -korban 213 . Nemcsak temetőkben, telepeken is előfordulnak
- általában természetes testhelyzetben eltemetve, jóval ritkábban rendellenesen. 214 A telepeken feltárt - és publikált -

kutyatemet'_kezés*k száma lényegesen alacsonyabb, mint a temetőből előkerülte é.215
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A kutyának a korai magyarok hitvilágában betöltött szerepe vagy a magyarok kutyára történő esküvésének szokása a szakirodalomból j61 ismert. 216 Mi csupán arra a jelenségre kívánjuk
felhívni a fia - elmet, hogy a Dél-Alföldön, az olyan Árpád-kori
falvakban,melyeknek lakói vasmegmunkálással is foglalkoztak,
a kutyatemetkezések gyakoriak és számuk is magas 9 217

6./ S1p és t`,Tabb környezete

az 1iriold-kori Gaon gr+cz meKYe településhálózatában
:

Az a kimagasl6 plató, melyen az Árpád-kori Sáp falu elterül, lényegében a keleti szélén, nagyjából a közepe táján helyezkedik el annak az észak-déli irányú keskeny földi_ tnak,
melynek északi végén az Árpád-kori Szentes, a délin pedig
Szeg jött létre. A szóban forgó hátság

erősen kiemelkedett az

egykori Tisza - Kurca - Kontra-tó - Kórógy - Mágocs 6r - Veker
élővizei által táplált 6riisi mocsárviláőb61. 218
12-13. századi okleveleinkből e területen az előbb említetteken /Szentes, Szeg, Sáp/ L-ívül ismerjük még,feltehetöen

a Kontra és Surca közt Sáp vonalában létrejött szigeten, a Kurca
partján Leng falut. ~19
A régészeti terepbej a rások és a kisebb-nagyobb ásatások tanúsága szerint az egykori Kontra-tó partjain még két Árpád-kori

településsel kell számoln.,.r_k. Az egyik a mai Szentes-Berekhát
vasúti meg.illóhely közeliben van 220 , a másik a Kontra. t6 keleti partján, Sáp faluval átellen -een. 221
-

Ha a Kontra-t6 nyugati partján déli irányban haladunk,
egymAstól 2-4 km távols'gra falvakat találunk. Ugyanakkor fel-
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tünő, hogy az említett Szentes - Szeg közötti földhit nyugati
oldalín a gondos régészeti kutatások ellenére sem ismerünk
lelőhelyeket az Árpád-korb61. 222
A Josephinische Aufnahme 2~3 szerint a 13. század végén
a ml",r emlegetett földháton két út haladt Szentesről Szegvárra:
az egyik a Kontra-tó partján, a másik a földhit keleti szélén.
Ha a régi térkép, a terepbejárások és az oklevelek adatait ecybevetjizk, jól látható, hogy a 18. század végén fontosabbnak
tartott út mentén az Árpid-korban nem tele^;Iltek meg, míg az
1784-ben ismert, de kevésbé jelentősnek tartott utak mentén
szinte sorakoznak árpád-kori falvaink. /37. -1.bra/ Az elmondottak alapján úy véljik, hogy az 1794-es katonai felmérésen
szereplő, a Kontra-tó nyugati partján húzódó út Lrpsd-kori
eredetű. E feltevésünkben erősít meg bennünket iviikoviny Sámuel
térképe is. 224 Az általunk tír&yalt útszakaszt pedig a Csongrádról Csn'dra
vezető, m-ár Idrisi 225 sltai is említett fontos
a.
szárazföldi út részének tartjuk, hely Csongrd alatt a Bődi
réven haladt át a Tiszán, Szentesnél a Kurcá,n, s a Kontra-tó
nyugati ^artján húzódott tovább Szeg, majd Vásárhely felé.
i

Ugy véljük, megfigyelésink alapján joggal módosíthatjuk
Györffy György árpád-kori Csongrád megye úth á lózat-5ról megrajzolt térkénét is. 226 /38. .bra/
Az árpd-kori S'p falu teh-át bekapcsolódhatott a Budát,
Csongrídot, Csanidot összekötő fontos korai, országos úthálózatba. A falu jó fekvését a könnyen elérhető főbb vízi utak
is biztosították. 227
Közelebbről vizsgálva Sáp és környékt telepfiléseit, az
egyik legfontosabb felad tutik az, hogy v olaszt adjunk arra a
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kérdésre, milyen viszonyban volt a Kurca és a Kontra-tó közti szigetcn,a Sáppal épen átellenben létrejött kis Árpád-kori
település és az Utalunk tárgyalt falu. E kérdés régészeti
feltárással való tisztázása nemcsak az iparos Sáp falu szerkezete és élete szempontjából, hanem Sltalános település-strukturális kérdések miatt is igen lényeges lenne.
A másik fontos - most már belső településszerkezeti
probléma megoldását célzó - feladat az Árpad -kori út nyomvonalának felkutatása. Ugyanis választ adhatnánk arra a kérdésre, milyen szerepe volt az útnak a falu belső szerkezetének
a kialakításában. A település felt-Irt részén eddig megfigyelt
két házsor ugyanis azt sugallja, hogy a házak részben igazodtak az út nyomvonalához. Természetesen, ezt mindaddig nem állíthatjuk, amíg ásatásokkal kellően nem igazoltuk e lehetőséget. Annál is inkább nem, mert a földrajzi környzet: a Kontra-tó, az út és nagánaL a platónak az iránya is a teleplilésnek

egy eleve észak-déli irwayú elnyúlást segítette elő.
Tudjuk, hogy a Tolató északi csúcsán állt Sáp egykori
temploma. Erről a templomról nem sok sejtésünk- van 228 , csupán annyit tételezhetünk fel - mivel a falu 11. század végi,
12. szzad eleji vermeinek betöltésében sok tégladarabot ta-

láltunk, s mert a falub an iáig téglaépítmény nyomára nem akadtunk

-,

hogy a templom a falu e korai periódusában már meg-

épülhetett. Arra a kérdésre is csak további feltárásokkal válaszolhatunk, hogy a falu belső telkei, h.'zai és a temrlom milyen struktúrában renc.ezódtek el.
Az Árpád-kori Sáp falu területén végzett régészeti feltáró munka révén eredményeik pozitív megfogalmazásban is születtek.
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Közülük a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy egy kohászattal
és vasfeldolgozással fogalalkozó egyházi szolgáló falu 229 maradványait tártuk fel a Dél-Alföldön. E falu régészeti kutatásának szinte legfontosabb tanulsága, hogy újra át kell gondolnunk az Árpád-kor gazdasági-települési struktúrájáról kialakított képünet, s differenciáltabban rajzolhatjuk meg az
alföldi, eddig feltárt Árpád-kori falvak rendszerét. 23°
A feltárt településrészen a 11. század végénél korábbra
keltezhető leletanyagot nem találtunk, bár bizonyosak lehetünk
abban, hogy a falu ennél valamivel előbb jött létre. 231
Az ásatás eredményei közt tarthatjuk számon azt is, hogy
sikerült egy árokrendszerhez igazodó, korai, 11. századi településrészt elkülönítenünk, valamint felismerni a 11. század
végi, 12. századi iparos település egy részének belső szerkezetét. Ez utóbbi nem árokrendszerhez igazodó, hanem "tervezett"
településszerkezetről tanúskodik. ti későbbi időszak /12.század
vége, 13. század/ településren.jéről :a ír jóval kevesebb tudásunk

van. SzSmolnun': kell e telepilésrész hosszabb ideig való

felhagyásával is. /29. ábra/ A feltárt terület rétegződésében
megfigyelt vastag, szürke iszap azt sejteti, hogy időlegesen
talán el is mocsarasodott ez a földterület. Az újra igeköltözők településrendje már nagy hasonlós á got mutat az Árpád-kori
alföldi földműves - állattenyésztő falvakban megszokottakéval.
A falu pusztulására vonatozóan egyenlőre nincsenek biztos adataink. Mégis néhány, az ásatáson előkerült, a 13. század

végére keltezhető tárgy, valamint a halom környékén végzett
terepbejárás során 232 talált kaolinos fehérkerámia-töredékek
alapján úgy sejtjük, hogy Sáp még élő falu volt a 14. század
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elején. Elnéptelenedésének oka nem a tatárjárás pusztításában
rejlik, hanem mélyebb, gazdasági-társadalmi folyamat - a falupusztásodás következménye lehet.

II. A _Tápé - SzéntéglaéRCtő lelőhelyen
feltárt településrj szlet
/prédium/

1. A feltárás körül.ményei, a lelőhely leírása

1960 októberétől 1965 nyaráig végeztek Trogmayer Ottó
vezetésével leletmentést a tápéi Tiszatáj NTSz téglaégetője
mellett. A munkálatok elsődleges célja a nagy kiterjedésű
késő bronzkori temető megmentése volt. Az ásatás rendkívül
kedvezőtlen körülmények közt folyt, hiszen az agyagkitermelés
miatt csak októbertől márciusig lehetette leletmentésen dolgozni. A területen előkerült Árpád-kori telepjelenségekből
ezért csak annyit igyekeztek feltárni, amivel az objektumokat
és korukat pontosan meg tudták határozni. 233
A lelőhely Tápé falu északnyugati határrészén, az egykori
Tisza magaspartján, az Ásványhát nevű platón fekszik, melyet
a Tápéi ér határol el környezetétől. A munkálatok során az ér
kanyarulatának nyugati partján több mint 1500 m 2 területet
tártak fel. /42. ábra/
Az Árpád-kori telepjelenségek - bár szórványosan az egész
ásatási területen előkerültek - a feltárt terület délkeleti
részén, az ér magas partja felé súrűsödtek. /43. ábra/ Az
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ezen a részen megfigyelt Árpád-kori temetkezéseket pedig későbbi beásások már nem bolygatták meg. 234

2. Az obiektumok leírása

Az általunk vizsgált objektumok 400 m 2 nagyságú területen helyezkedtek Pl, ahonnan egy biztosan Árpád-kori és két
feltételesen e korba sorolt ház került elő. Valamennyi épület
hossztengelye megközelítően S-NY-i irányú, egyik rövidebb oldaluk az érrel csaknem párhuzamosan állt, A "H" ház az ásatási
terület É -i szélén, míg a H/1, H/2 házak tőle D-re 32 m-re,
egymás közelében voltak. /44/a-b ábrák/
A feltárt házak csupán abban egyeztek meg, hogy mindhármat félig földbe mélyítették. Alaprajzuk azonban erősen eltér
egymástól. A "H" ház K-i és NY-i sarkát erősen lekerekítették,
gödrének csaknem trapéz alakja lett. Padlóján cölöpök és karók
nyomaira nem akadtak. A leletkörülmcnyek és a szelvényszórványok alapján feltételesen Árpád-korinak határozták meg. 235
/44/a ábra/
A H/1 ház erősen lekerekített sarkú, kövérkés, kissé szabálytalan téglalap alaprajzú gödre 350 a 320 cm-es. Padlója a
felszín alatt 96 cm mélyen került elő. A ház közepén É-D-i irányú tengely mentén egymástól 20-30 cm-re három kerek átmetszetű cölöp és egy kisebb karó helye volt, s az oszlopok 23 cm,
illetve 48 cm mélyen hatoltak a padló szintje alá. /44/a ábra/
A H/2 ház az előzőnél jóval erősebben mélyedt a bolygatatlan altalajba, szabályos téglalap alaprajzú gödre 320 x 300 cmes. Falát úgy képezték ki, hogy a padlóról enyhén ívelt fel-
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felé. Rövidebbik oldalai középtengelyében - igaz, csupán a
K-i fal mentén sikerült biztosan megállapítani - egy-egy kör
átmetszetű, egyenes aljú ágas helye volt, melynek átmérője
20 cm lehetett, s 17 cm-re hatolt a padló szintje alá. A ház
közepén egy csaknem rombusz átmetszetű, 30 x 30 cm-es, ácsolt
cölöp helyét bontották ki. Ez az oszlop 14 cm-rel hatolt a padló szintjénél lejjebb. /44/a ábra/ Ezt az épületet is a leletkörülmények miatt sorolták az Árpád-korba.
A házak körül elszórva, de főként az ásatási terület DK-i
részén tizenegy .írpád-kori vermet bontottak ki. Közülük biztosan Árpád-kori csak hét volt. A G/11 és a G/12 verem kivételével valamennyi egyszerű hengeres oldalú, az előbbiek pedig méhkas alakúak. Mind a G/11 , mind a G/12 veremnek erősen hamus betöltése volt. Egyéb közös vonásaik mellett fontos
megemlítenünk, hogy mindkettőben egy-egy Árpád-kori temetkezésre leltek /63., 103. sírok/. A vermek foltja csaknem mindig
szabályos kör alakú volt, szájátmérőjük 235-110 cm közt mozgott. A vermek mélysége 80-140 cm között változott. Betöltésükből gazdag kerámiaanyag került elő.
A házaktól mintegy 18 m-re K-re feltártak egy földbe mélytett, szabadban lévő kemencét is. A kemence sütőfelületének
alaprajza kövérkés ellipszis volt, feneke vastag tapasztása
alatt leleteket nem találtak. A kemence előtt egy 180x130 cmes gödörkomplexum állt, melyben egymstól 10 cm-re két cölöplyukat bontottal: ki. A gödörkomplexumot feltételesen a kemence
előterének határozták meg; mivel belőle csak áilatcsontanyag
került ki,

a leletkörülmények miatt vélték Árpád-korinak237
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3. A tárgyi leletanyag értékelése
és a településrész kronológiája

A lelőhelyen talált emlékanyag nagy része - mint mos l rpád~

-kori falutelepüléseken - a kerámiatöredék volt. Valamennyi
edényt kézikorongon készítették, hurkatechnikával építették
fel. Leginkább csillámos homokkal soványított agyagból dolgoztak, melybe néha más sov.ínyító anyagként még apró kavicsot is
kevertek. Emellett találtak néhány olyan töredéket is, melyek
nagyon finoman iszapolt agyagból készültek, lágy tapintásúak,

s igen egyszerűen felépítettek, durva kivitelezésűek. Az edények az égéstől függően sárgsvörös, sárgásbarna, vörösbarna
és szürkésfekete színűek voltak. Az egyik legérdekesebb töredék cserépüstből sz rmazik, és szórvínyként került elő. Szépen
kimunkált oldalát függőleges, elvékonyodó, lekerekített pereme
alatt két lyukpórral fúrták át, s a függesztő fülek alatt az
edény külső oldala felé egy félkorong alakú fül nyúlik ki. Az
üst falán, a perem közelében, befésült sűrű hullámvonalköteg
fut körbe. /XVIII.l./
A 24/1 házból és a G/9 veremből befésült hullámvonalas oldal- és ívelten alig kihajló, lekerekített peremű fazéktöredékek mellett az edény egész vagy csaknem egész felületét borító,
csigavonalakkal ékített darabok kerültek még elő. /XVIII.2-6.;

a 3. képen 1L1:2/
Egyetlen barázdával képzett, laza hullámvonalak és a vállon körömbevagdalás díszíti a G/28 veremből kikerült kis méretű
fazekat /XXI.2. ; 14=1: 2/.
Szintén kis méretű, domborodó vállú, ívelten kihajló, fer-
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de síkkal levágott peremű, vállán befésült hullámvonalköteggel, hasán hasonló kivitelezésű vízszintes vonalköteggel díszített edényke került elő a G/35 veremből. /XXI.l.; M=1:2/ Befésült, hullAmvon.11al díszített törecékck voltak még a G/40
verem leletanyagéban is.
A G/36 veremből kikerült szokványos, jellegtelen töredékek közt volt igy lágy tapintású, igen finoman iszapolt, agyagb61 soványított, durván, hurkákból felépített, kézikoron ;;on
alig Elegyengetett, girbe-gurba, az edény egész felületét díszítő, bekarcolt csigavonalakkal ékített fazék aljtöredéke is.

/I.3.; X=1:2/
Leletan,agunkban a cserépüstök jóval kisebb számban voltak,
mint a fazekak. Az üstök esetében a eremen laposan, a külső oldal felé szögletesen megvastagodó, kisebb méretű típusok darabjai kerültek elő. /XX.4.; M=1:2/ Velük együtt szokványos anyagú, felfelé kissé megnyúlt, elvékonyodó, enyhén tagolt peremü,
a vállon körömbevagdalással díszített fazekak /XX.l-3.; M=l:l/
mellett egy fenékbélyeges, nagyobb méretű fazék aljtöredékét
is megtalálták. Az edény fenekének közepén kis méretű, négyzetben lló, egyenlő szárú kereszt van. /XIX.1.; FI1:2/

A mindennapi használati tárgyak közül egy ép piskóta alakú fenőkő /XXI.4.; 11=1:2/ és egy csontkorcsolya töredéke keri_lt elő. Mindkét tárgy áltrlánosan ismert Árpád-kori falutelepüléseinken.
Az előkerült leletanyagot a kerámiadíszítés alapján két
horizontba soroljuk. A 11. század második felére, a 12. század
elejére keltezzük a H/1 ház és a G/9, G/28, G/35, G/36, G/40
vermek leletanyagit, s úgy véljük, az említett objektumok nem
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lehetnek fiatalabbak a 12. század elejénél és a legkorábbiak
közé tartoznak a feltárt településrészen. Ugyancsak igen korainak, de legalább 11. századinak tartjuk a szórványként előkerült szokatl an formájú üsttöredéket is. Bár kézikorongon készült, és pontos pórhuzamát sem találtunk, mégis úgy véljük,
a kora Árpád-kori és a 10. századi kézzel formált üstök formavilágába vezet vissza. 239
A G/12 veremből kikerült igen késői üsttöredék 240 , valamint a tagolt perem felé mutató kiképzés a fazéktöredékeken
és a késői típusú fenékbélyeg az egyik aljtöredéken nem enged
meg a 13. század m3souik felinél korábbi keltezést. Így nemcsak a G/12 vermet, hanem a vele hasonló betöltésű és leletanyagú G/11 objektumot is a 13. század második felére datáljuk. Mindlét veremben háton fekvő, nyugat-keleti tójolású
- biztosan Árpád-kori 241 - női vázak voltak, s mert a vermek betöltése is igen erősen hamus volt, e szokatlan - bár gondos temetkezést más párhuzamok alapján 242 a tatárjárás pusztításával hozzuk ös.=zefüggésbe. 243

4. Az ezves objektumok /házaki értelmezése

A településrész belső kronológiája ismeretében érdemes
megvizsgálni a szerkezetében ismert H/1 és H/2 házakat. A H/2
ház középtengelyében álló három szelementartó oszlop nem tartozik a ritka esetek közé 244 10-13. századi falusi településeink
házaiban. Csupán azt erősíti meg itteni tapasztalatunk, hogy a
ház közepén álló oszlop később - feltehetően az épület megroggyanásakor - került oda, mert az ácsolt f3bó1 készült, meg
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az eredeti szelement hordó <ágasfák ácsolatlanok voltak. A feltűnően kis alapterület és a tüzelőberendezés hiánya - az épület keletkezésének korai idejére ás esetleges "munkaház" vagy
nem állandó lakóház szerepére utal - legalábbis azt sejteti,
hogy készítői csak ritkán, alkalmanként tartózkodtak benne. 245
Igy a H/2 házat szerkezeti sajátosságai miatt a 11. század második felére, a 12. század elejére keltezzük, azaz településrészünk korai horizontjába illeszkedőnek tartjuk.
A H/I házat vágta a G/9 verem, ami azt jelenti, hogy - bár
a belőlük kikerült leletanyag alapj'fn a két objektum betöltődésének ideje közt nem lehet időrendi különbséget tenni - a H/1

ház korábbi volt, s minden bizonnyal az épület már feltöltődött
gödrébe ásták bele a vermet. Statigráfiai helyzetikből fakadó
relatív időrendjüket figyelembe véve a H/1 ház a feltárt telepü-

lésrész legkorábbi objektumai közé tartozhat. E házban sem volt
tüzelőberendezés, meglehetősen lekerekített sarkai miatt csaknem négyzet vagy amorf kör alakú az alaprajza. A ház közepében
álló három, nem azonos átmérőjű és a padló szintje alá lényeges különbséggel hatoló tartóoszlop, valamint a kisebb karó helye arra figyelmeztet, hogy nem egyidőben keililhettek oda. Feltehetően itt is a megrongálódott tetőszerkezet további erősítéséről volt szó. Azonban igen lényeges vonás, hogy egy központi
ágasra és - feltehetően - a külső járószintre támaszkodó tetőszerkezetet kell elkéyzelnünk. Hazai Árpád-kori falusatások
közzétett anyagában eddig nem akadtunk a fentebb leírt megoldásra. Szlovákiai 10-12. századi anyagból azonban már ismerünk
hasonló kivitelezésű épuleteket 246 , így feltételezzük, hogy ez
a korszakban nem ismeretlen építkezési mód más hazai faluá,satá-

-149-

sokon is előkerül majr, esetleg úgy, hogy szerencsésebb körülmények adódnai_ a ház gödre külső környezetének a vizsgálatára.

5. A falu szerepe és jelentősége a Tisza menti és
a Tisza melléki településhálózatban

Az ásatási terület délkeleti szélén több olyan háton
fekvő, nyugat-keleti tájolású melléklet nélküli sírt tártak
fel, amelz, ekben kora Árpid-kori temetkezéseket sejtett az
ásat6 247 . Sajnos, e szórványos sírokból nem alakult ki temetőszerkezeti kép, s az eddigi adatokból még azt sem dönthetjük
el, hogy a feltárt falu lakói és a kiásott temetőrészben nyugv6 népesség milyen viszonyban voltak egymssa1. 248 Így a tele-

pülés és a temető közelségéből semmif6le következtetést nem
kívánunk levonni.
Az általunk fent bemutatott Árpád-kori falu földrajzilag
a Tisza jobb partja mentén kialakult, a folyóvölgyet tagoló

kisebb erek, morotvák rendszerébe illeszkedik, bár nem tartozik a közvetlenül a Tisza partján létrejött Árpád-kori falvak
sorába. Érdekes megfigyelnünk, hogy a Tisza jobb partján Tápétól Győig - és még attól is északabbra, a mai Algyó határában - egymástól úgy 4 km-re nagy kiterjedésű, korai okleveleinkben is említett ~ 49 , régészeti terepjárás során pedig azonosított 250 Á
rpád-kori falvak sorakoznak. Ugyanakkor a jobb
parti erek által szabdalt területen az élővizek mentén egymástól nagyjából 2 km-re jöttek létre a kisebb jelentőségű települések. 251 Míg Győ és Fark 12-15 hektárnyi belsőségével na-
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gyobb Árpád-kori falvain'_ közé tartozik 252 , addig a jobb parti
erek mentén - például a i:ai Algy6 területén - létrejött települések 0,2 -0,9 hektáros belsőségeit az aprófalvak közé sorolhatjuk. 253 Az Algy6 déli területein vizsgált Árpád-kori
település-struktúra - amely közvetlen szomszédja annak a határrésznek, ahol a Tápéi ér és az általunk tárgyalt falu fekszik lehetővé teszi számunkra azt a feltételezést, hogy a Tápé Széntéglaégető területén feltárt Árpád-kori falu része annak a
10-13. szízadi kicsiny települések /prédium, falucsíra/ há-

lózatának, amely a Tisza jobb parti mellékfolyói, erei mentén
is kialakult. 254

III. A Nazvmápocs - Szendrei majorban feltárt falu részlete

/temvlomos - földművelő - illattenyésztő falu/
1. A fe.1t•5.rás előzm 1:ei és a lel c helv leírása

1986 májusiban leletmentő ásatás keretében Árpid-kori
település nyomait tártuk fel Nagymágocs északi határrészében? 55
A lelőhely Szendrei major közelében, az Arpádhalomra vezető műút bal oldalán, közvttlen'.1 a Mágocs ér déli partján található. /45. ábra/ A feltárt falurész kelet-nyugati irányú,
közel két km hosszú, egy km széles földháton fekszik, amely bekapcsolódik a Mágocs ér által kialakított partvonulatba. A már
leirt kiemelkedés legmagasabb része az érparton volt, ahol

1981-ben középkori templom nyugati zárófalának alapozása és
a templom körüli temető 15-20 megbolygatott, melléklet nélküli
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sírja került elő. 2r) " A lelőhely és tágabb kárnyéke már régebben is ismert volt a régészeti kutatás számára. Honfoglaláskori sírról 257 , .lrpád-'kori kemencéről ~ 58 , középkori temet260
kezésekről 259 és edényekről
tudósítanak innen az adattári
jelentések és a szentesi múzeumban őrzött leletek.
Az ásatás környékén közel négy hektárnyi földterületet
jártunk be. Terepjárásaink során régészeti leletanTtgra nem
akadtunk, ami azt a szerencsés helyzetet sejteti, hogy a felszín alatt, a bolygatatlan altalajba mélyedő objektumokat a
mélyszántás még nem tette tönkre.

2. Az objektumok leírása és értelmezése

9

A felt..írt 525 m` nagyságú területen számos egymást metsző, különböző korú és irányú árokrészletet, négy szabadban
lévő kemencét és három vermet bontottunk ki. /46. ábra/
Az árkok közül biztosan Árpid-kori csak az 1., 3., 28.
és a 30. számú volt. Az 1. árok foltja a mai felszín alatt
80 cm mélyen került elő, 17,5 méter hosszan figyeltük meg.
Egyenes, g-DNY-i irányú, betöltése erősen hamus, szürke, paticsos, téglatörmelékekben és cseréptöredékekben gazdag. Az
árok fenekét a nyesett felszín alatt 50 cin-re érték el, kiképzése hármas tagolású, felfelé ívelő oldalai erősen rézsűsek.
Az árok szélén húzódó snc a meredekebb

-i olaalon

állhatott. Vége lekerekített, elsekélyedő és tagolatlan fenekú. /47. ábra/
A 3. számú egy nag7jából kör alakú területet közre fogó,
íves árokszakasz. 75 cm széles foltja 80 cm-rel a mai felszín
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alatt került elő, feneke a szelvény nyesett szintjénél 18 cmrel volt lejjebb. Alja kettős tagolású, teknős kiképzésín., az
árok szélén húzódó s i nc a mélyebb és meredekebb déli oldal
mentén, azaz a közrezárt terület felőli részén lehetett. Betöltése változó. A mélyebb D-i felén erősen szürke, iszapos,
itt egykor viz állt benne, míg az É-i részen laza, barnásfekete humusz volt. Ez utóbbi arra mutat, hogy az árok esetleg
egykori karámot kerített. /48. ábra/
A 28. árok a K-NY-i irányb51 ívelten derékszögben E felé fordul. 8 m hosszú szakaszát tártuk fel. Foltja a jelenlegi felszín alatt 80 cm mélyen került elő, fenekét a szelvény
nyesett szintje alatt 50 cm mélyen ért'_ik el. Alja inkább egyenes, falai rézsűsek, homogén, kékesfekete iszapos betöltéséből
kis számú kerámiatöredék került elő. /49. =Ábra/
A 30. árok DK-ről DNY felé tartó, lekerekített, elsekélyedő végű, ívelt árokszakasz. 120 cm széles foltját a felszín alatt 80 cm mélyen találtuk meg, innen a fenekét még
70 cm-rel lejjebb értük el. Alja változó, zömében teknős, de

a vége felé kettős kikélizésű. Betöltése barnásfekete, laza
humusz volt. Talán ez is állatok összetartására szolgáló karám árka lehetett.
A feltárt vermeket e,-yszerű "veremv i g'ssal" képezték ki;
mindhárom hengeres oldalú, egyenes aljú. 261 Elsősorban másod-

lagos betöltésük miatt figyelemre méltók. Valamennyi erősen
hamus, pernyével, faszénnel, paticsrögökkel, tégla- és cseréptöredékekkel kevert földdel volt teli. Foltjukat a felszín
alatt 80 cm mélyen érzél.eltük, s innen néhány centiméterre
elértük a fenekeket. A 17-18. versnek ugyan a szelvény nye-
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_ _í

sett szintjén nem á: intkeztek,--de olyan közel őstik őket egymishoz, hogy sem_nikéen sem mdködhettek egyszerre.
A 20. kemence az nriád-kori falu sat sainkon megszokott,
földbe vájt szabadban lévő kemencék sorába tartozik. ÉK-DNY-i
tájolású, 160 x 110 cm-es, kissé trapéz alaprajzú, teknős sütófelületét és boltozatát vastagon kitapasztották. A hozzá
kapcsolódó meneteles lejáratú, szív alakú előtér 190 x 198

cm-es, alja 40 cm-rel feküdt a kemence sütőfelületénél lejjebb.
Széles szája alatt az ívelt oldalú munkagödör fala egy kissé
átégett. A kemence szájától D-re egy szabályos kör alaprajzú,
90 cm átmérőjű, 40 cm mély, gondosan kiképzett, ívelt aljú
hamusgödröcske volt. Az előtér szürkés, hamus, zöldesbarna
betöltéséből gyér leletanyag, elsősorban cserépüstök töredékei kerültek elő. /50. • .bra/
A 25-27. kemencék DK-ről s:NY felé ívelő félkör mentén helyezkedtek el egymástól 1,5 m távolságra. Közös vagy egymásba
vágott előterük lehetett, azonban ennek semmi nyomát sem találtuk. 262 Az említett objektumok - méretük és kiképzésük
alapján - földbe vájt szabadban lévő kemencék voltak.
A 25. kemence erősen szűkülő, hosszú szája D felé nézett.
150 x160 cm-es, szabálytalan kör alaprajzú, teknős sütőfelülete NY felé 4-5 cm-t lejtett. Fenekét rendkívül gondosan alakították ki, majd egyszer :.:egújították. A kemence alját 1,5-2
cm vastagon homokkal felszórtak, ebbe - főként középtájon cserepeket ágyaztak, majd 2-4 cm vastagon letapasztották 68
elsimították a sütőfel,_letet, falait és boltozatit is kitapasztva. A kemencében igen nagy rö keletezett, mivel nemcsak
a fenék tapasztása égett át, hanem alatta a homok is elszíne-
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zödött. Amikor megújították a sütőfelületet - nyilván hőtartásit tovább javítandó -, az előzőre 2-3 cm vastagon homokot szóltak, ebbe nagyon sok cserepet terítettek el, majd ismét vastagon letapasztott fi k. A megújított kemencét szintén
magas hőfokon sokáig használhattak, mert az új sütőfe1 let is
vastagon és rendkívül keményre, feketésvörös színűre égett át.

A 26. kemence EK-DNY -i t íjo1ású; erősen szűkízlő, majd
hirtelen szétnyíld szAjít - az omladékok tanúsága szerint megépítették,, 160 x 160 cm-es kör alaprajzú sütőfelülete a közepe felé kissé kipúposodott. A kemence alját úgy kéT]ezték ki,
hogy 1,5-2 cm vastagon felszórták homokkal, ezt letapasztották, majd ismét homokréteg következett, melybe ritkásan cserepeket ágyaztak, s ezt 2-5 cm vastagon agyaggal a kemence kisározásával együtt elsimították. Ebben a kemencében is erős

tűz éghetett, mert a sütőfelület is keményre átégett; alatta
a cserepeken és a homokon barnás elszíneződés 1.tszódott.

A 27. kemencének csak kis részlete esett a feltárt területre. A maradványok alapján úgy véljük, hogy 120 x 140 cmes, kissé trapéz alakú, a szája felé lejtő sütőfelülete lehetett. Földbe v í jt, kitapasztott fala csaknem 10 cm magas an ,
erősen itégve maradt meg. Fenekét eg:szerú agyags á.rozssal
alakítottak ki; a felső elsimított réteg alá cserepeket terítettek.

3. A tárnyi leletanyag~ értékelése

A feltrt településrész korhat.rozsához - a betöltések-

ből kikerat leletanyag mellett - a 25. és a 26. kemencék sü-
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tőfel lete alá terített, a töredékekből csaknem teljesen
.;.

összeé.11ítható vagy hitelesen kiegészíthető edények szo1g Inak a legink.ibb alapul.
A taL lt töredékek szerint úgy véljük, az itteni edénykészletek főként fazekakból /XXII.1.3-4., XXIII.1., 1XXV.1-4./
és sokkal kevesebb cserép.stből /XXII.2., XXIII.2., XXIV.1-2./
álltak. 263 Valamennyi edény

sov,nyított agyagból

kézikoron;on készélt. irdes felületűek, s_:rg sbarna, vörösesbarna, szürkésfekete színűek. Csaknem mindegyiken megfigyelhető volt - az edények peremén és k"ilső oldal-ín - az összefüggő vörös festés nyoma.
Szóimos kaolinos, légy tapint sú, fehér kermi1ból készült fazék töredéke /XXV.2-4./ is előkerült. Az edények díszítése, 1eremkiképzés_e, valamint a fehérkermia megjelenése
alapján a településrész kort viszonylag pontosan meghatározhat juk.
A 25. kemence megújított tapa zt`_sa alól nagy méretű,
ívelten kihajló, lekerekített peremu fazék sz 'ios darabja került elő. A vállon körömbevagdalás, az edény oldalán egyenletes, széles közű csigavonalas díszítés fut. /XXII.1.; 11=1:4/
Ugyaninnen került elő egy másik fazék aljtöredéke, melyen
- a nyers agyagba nyomódó gyékénylenyomat miatt - gyengén kivehető, kis méretű, a fenék közepén négyzetbe foglalt egyenlő
szárú kereszt alakú fenékbélyeg volt. /XXII.4.; N1=1:2/ Az alsó időhatár megállapításéban nyújt még segítséget az 1. árokból és a 17. veremből előkerült, a fedő szárkéra tagoltan kialakított két peremtöredék. A településrész felső időhatára
megvonásihoz jó lehetőséget ad az "X" veremből előkerült, ível-

-
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ten kihajló, ferde síkkal levágott peremű, a víllon két sor
fogaskerék dísszel ékített, fehér kerímiából kész lt fazék töredéke. /XXV. 3. ; h=1:2/
Az elmondottak alapján Agy véljük, a feltírt falurészben az élet legkoríbban a 12. század végén kezdődhetett, és
nem tarthatott tovibb a 13. sz<ízad első felénél.
Mivel leletanyagunkat viszonylag szúk időhatárok közé kel-

tezhetjük, érdemes kiemelni, hogy a migocsi edények /fazekak,
cserépüstök/ csaknem mindegyikén, a külső oldalon, összefüggő
vörös festés nyomait figyeltük meg. Igy bizonyosra vehetjük,
hogy a 12-13. századi üstökön és fazekakon is gyakori volt a
vörös festés - nemcsak a korai edényeken fordulhatott elő. 264
Sót, valószínűbbnek tartjuk, hogy a 12-13. század forculójn
elterjedő, díszítő jellegű mint-is vörös festés mellett az edény
egész külső oldalát borító vörös festés lehetett a falusi hí,ztartások készletein az iltalnosabb. 265
A felt..rt objektumok betöltése erősen eltért egym3.stól.
Míg a vertnek /17., 18., X/, agy. 1. roh és a 20. kemence előterében sok hamu, patics, tégla- és cseréptörmelék volt számos faszénmaradvé.nnyal, addig a 3., 28. és 30. számú árkok természetes úton töltődtek fel.

Mivel az egyes objektumokból kikerült leletek nem teszik
lehetővé kronológiai sorrend felállít sát, pusztán a betöltés
különbsége alapjain feltételezzük, hogy a hamus, omladékos, hulladékkal teli objektumok és a természetes feltöltődésű árkok
nem egyidőben működtek, tehát az itt megtalált település a viszonylag "hosszabb" ideig, élő, belső településrena jében vatozó,
266
ide oda mozgó, föl műves, 'll.ttcr.-,észtő falvak .:or.ba tartozik.
-
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Még egy - leletkörülményei miatt fontos - trgyra, s ebb61 következően településszerkezeti, kronológiai szempontból
lényeges tényre szeretnénk felhívni a figyelmet. A 17. verem
legalján egy pelyvával sovwnyított, barnsv'irösre égetett,
itt ott kormosra feketedett 30,2 x 13,8 x 5,1 cm-es téglira
-

lelteink amellett, hogy a szelvények szórványagyagáb61 és az
omladékos betöltésű objektumokból sok normál- és idomtégla apró töredéke került elő.
A környéken végzett teremj írásaink sorón a feltárt településré ztől északra alig 200 m-re lévő, korábban már azonosított templom 267 maradványai közt egy hasonló anyagú, égetésú

és nagys á gú téglára bukkantunk. A templom pusztulósa és a település egyes objektumainak omladékkal való feltöltése alapján
valószínű, hogy a templom már a 12. század végén állt, s így
eredetileg nem középkori, hanem a feltárt tirpid-kori településünkhöz tartozó volt.

4.

A

falu ielentőség_e a Náocs ér menti telep:;léshálózatban

Nagymágocs északi határrészében, a Mágocs ér déli partján, az utóbbi évek leletmentései során néh .ny i.rpé.d- és középkori faluheljet sikerült megfigyelni, egyes részleteiben pedig
i
feltárni. 2 8 Igy magunk is amellett vagyunk - a korábbi nézetekkel ellentétben -, hogy az Árpád- illetve középkori Kgocs

falut az ér déli partján kell keresni. ~ 69
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TelepMéstörtzneti megjevzések
/összefogla.11.s, kitekintés/

Az Lrád-kori Csongrád megye telep'ílés állomíny ból az
~

általunk vizs,; ílt falvak a régészeti megfigyelhetőségi; szeml.,ont jából kedvezőtlenebb mai lakott belterületeken vagy a mezőgazdaságilag hasznosított k`ilterületeken helyezkednek el.
Teljes egészében egyik típusba tartozó falu szerkezetét sem
sikerült fe.ltérkélezniink, így nincs összr'h sonlítá,si alapunk
arra, hogy szerkezet i ket tekintve Ifilönböznek-e azok a korai
falvak, amelyek területén az élet az Áry4d-kortól napjainkig
többé-kevésbé folyamatos azoktól, amelyek még az árpád-korban elhaltak és nem települtek sohasem újra.
A feltart három falurészlet alakj í n nem si k erült megvilágítani ezek teljes belső szerkezetét, rendező elvét. Azonban
úgy tűnik, a korai földműves - illattenyésztő falvakat nagyobb
belső árokrendszer tagolta /Sáp I. periódus!, b_xr nem kizárt,
hogy egy-egy településen a rajta áthaladó főbb úthoz igazodva
"utcás - soros" elrendezés is létrejött /Sáp, II-III. periódus/.
A falvak Belső szerkezetére - akr rövidebb ideig éltek,
akar több évszlzadon At - a legjellemzőbb tényező a "belső mozgás" volt. Ha biztosak vagyunk is abban, hogy egy-egy falu képe adott időpillanatban meghatározott rendszerhez igazodott,
a házak, ólak, kemencék stb. nem mindig ugyanazon a helyen álltak.

A terepbejárások és a feltárások Utal számba vett Csongrád megyei

i rpád-kori

falva k telepítési tényezőit két csoportba
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sorolhatjuk: egyrészt emberföldrajziak /utak, politikai viszonyok, birtokviszonyok stb./, másrészt természetföld~ajziak /élővíz, növény- és illatvilág, irari nyersanyag stb./, 270
Egyenlőre kevés adaton van ahhoz, hegy eldöntsük, melyik tényezőnek milyen jelentősége volt. Sáp esete mutatja, hogy csupán az emberföldrajzi tényezők vagy önmagban a kedvező természeti feltételek nem elégségesek egy-e,Ty falu létrejöttéhez
vagy tartós fenné.11:íshoz. Ugyanakkor azonban minden egyes település esetébe.: gondos mérleg€.lés t írüy t kell képezze, hogy
politikai, társadalmi tényezők /példlul tatárdúlás, népességcsökkenés stb./ vagy a természeti teltételek megváltozása /termőföld kimerülése, ilari nyersanyagkészlet megcsappanísa/, netán mélyre ható Altal nos gazdas gi erők /i:óldéul
falupusztásodás folyamata/ okozták-e a település keletkezését
vagy pusztulásét - s ezáltal az egész faluhálózat áatstrukturálódssí.t. Biztosak lehetünk abban, hogy mind a szárazföldi, mind
a vízi utaknak igen nagy szerepe lehetett az egyes falvak kialakulásában /Szegvar északi része/. Igy a falutelep_aések láncolata lényegében utal az egykori úthálózatra, nagy segítséget
nyújtva ezzel a régi térképek Altai megadott útvonalak esetleges korai előzményeinek a feltár:fsához /például a Sip és Szeg
közötti falvak rendszere, valamint a C ongrí.d - Csanád szárazföldi út vonala/.
Azt is megfigyelhettük, hogy nemcsak a jelentősebb vízi út:
a Tisza mentén, hanem kisebb erek, élővizek •`ltal tájélt tavak vagy mocsarak mentén is létrejöttek nrpíd-kori falvak.
Hogy milyen ;:.temben alakultak ki ezek a 10-13. század során a
leírt földrajzi térségekben, egyenlőre nem tudjuk. Csupán any-
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nyi világos, hogy a 11. századtól kezdve a Tisza mentén egymástól nagyjából 3-4 km-re - oklevelek által is említett óriásfalvak alakultak ki /Algyó, N .rtély/, míg a kisebb vizek
partjain sű I ben - 1-3 km-enként -, de jórészt kisebb települések /prédiumok, falucsírák, falvak/ jöttek létre. /Mágocs

ér, Kórógy partja, Völgy ér, Tápéi ér/
A terepbejárásból származó leletanyag, sajnos, nem elegendő egy-egy település fennállása időtartamának pontos meghatározásához, sőt ehhez még a részfeltárások sem visznek sokkal közelebb bennünket. Egy település - csak elvben létező - optimális feltárása /a falu teljes belsősége és a kiilsőség, templom,
temető stb./ esetén is a falubeli élet kezdetének és végének
abszolút pontos ideje régészetileg nem ragadható meg. Szerencsés esetben oklevelek utalnak erre, vagy visznek közelebb a
kérdéses időpontok meghatározásához /Sáp/.
Az általunk megismert falutelepülések lakói főként földműveléssel és illattenyésztéssel foglalkozhattak - kiegészítve
ezt háziirari tevékenység,;el. Erm utalnak a feltárt településeken talált vermek, gabonamaradványok, mezőgazdasági munkaeszközök, állatcsontok, orsógombok stb. Másrészt feltételezhetünk kisebb, csupán halászattal, esetleg réven való átkelés
segítésével foglalkozó településeket is, de ezekről nem dönthetjük el a terepbejárási megfigyelések alapján, hogy különálló apró települések voltak-e, vagy egy nagyobb falu részét
képezték /Szegvár - Kórógy, Algyő/.
Dolgozatunk ivari szolgáltatásokkal tartozó alföldi falvak létét is bizonyította. Nevezetesen, a sápi vaskohászat révén világossá vált, hogy térségcinkben is számolnunk kell - fel-
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tehetően - a nyersanyagra telepit ivaros telephlésekkel. E
falvakról - csupán Síp alapján - annyit íllíthatunk, hogy nagy
valószínűséggel nemcsak ivari tevékenységet folytattak bennük,
hanem az ott élők ín. vegyes gazdálkodást vittek véghez /földművelés, állattenyésztés, háziipar stb./. Az ilyen falvak belső
munakmegosztására nincs adatunk, csupán az biztos, hogy az ipari
tevékenység mértéke meghaladta a háziipar szintjét - tehát ez
szolgáltatási, kereskeaelmi ala;:ot kéezett. Az iparos rész elkülönült a mezőgazdasági falurésztől, meghatározott szerkezete
volt, de a tűzveszélyes falusi objektumok /kdlső kemenék/ közvetlenil kapcsolódtak az ipari tevékenység számára lehatárolt
terjlethez.
g aj tésünl. során fellelt vassala'.ok révén2 !1
A múzeumi an 5a gY
bizonyossá vált, hogy az Árpád-kori Csongrád megye több falutelepülésén is folyhatott vaskohászat vagy vasmegmunkálás. Ez a tény,
valamint az Árpád-kori oklevelekben emlegetett "Csatárszeg" 272
falu, amely a csongrádi vár birtokában volt, szános további
kérdést vet fel.
Sáp falu a garamszentbenedeki apátság kezén volt, amikor
lakói vaskohászattal is foglalkoztak. Itt kovácsműhelyeket,
félkész vagy késztermékeket, nagyobb mennyiségű vaseszközleletet nem találtunk. Így bizonytalan, hogy helyben dolgozták-e
fel az előállított "butákat". Amennyiben Sápon a kohász-kovács
mesterség ketté vált, újfent kérdéses, hogy hova szállították a
falu lakói a megmunkálásra váró alapanyagot. Bekapcsolódtak-e
egy feltehetően létező helyi "vasfeldolozssal-vasmegmunkálással" foglalkozó gazdasági struktúrába? A leletanyag értelmezéséből adódó kérdések arra figyelmeztetnek bennünket, hogy
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valószínűleg tovább kell gondolnunk az Árpad-kori szolgál6
népek kapcs.n kialkított nézeteinket. 273
Szerencsés véletlennek kisz6nhetjük, hogy az Árpád-kori
Csongrád megye területén a kiterjedt vaskohászat, vasmegmunkálás emlékeit fellelteik, Ez a tény azonban arra is figyelmeztet, hogy m'.s iparlga.k felbukkt. n's í val is sz_írnolnunk kell.
.

A megyénk Árpid-kori falvai által használt külsőségekre, a gazdac Ágilag hasznosított területekre vonatkozóan egyenlőre nincsene'; adataink. Ezidiig

mocsri gyepvasérc

lelőhelye/ke/t sem siker 1t rnegtalaLunk. A tiszt-`_n mezőgazdas .` i tevókeaysógct folyt >itó f : )1vn'- e';c >tébei. - az országos megfiyel ~ si ere :im nyekl el e'yezően - ú T vél j úk, hogy a

falu kü. ilsőségeine': negyed részét haszuosíthatt s k sz-ntóként.
Sáp esetében ez a szám valamivel rna;asabbnak tűnik; ennek
egyik oka talin a falu "vegyesgazdálkodáseban" rejlik.
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26./ Könyvében a szerző részletesen taglalja a néprajzkutatók
tollából származó középkori házak - s részben a települések fejlődésével foglalkozó irodalmat. Balassa, 1985.
11-15. és az 1-35. lábjegyzetek.

27./ Mendöl, 1963. 44, 491.
28./ Jankuhn, 1977. 5-11.
Jankuhn, 1965. 1-8.
29./ Weber, 1921. 514-601. Ugyanez magyarul: 214-335.
30./ J anssen, 1977. 288. és a 11. lábjegyzet
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31./ Kovalovszki, 1980. 10-11.
32./ A történettudomány és a régészettudomány - ezen belül
is a településrégészet - ellentmondásokkal teli kapcsolatára és a két tudomány kutatási problémáira hívta fel
a figyelmet legutóbb Németh Péter Németh, 1985. 108.
33./ A középkori régészeti településkutatás - főként a falukutatás - alapjainak kidolgozása még a Teleki Pál Néptudományi Intézet működése idején megtörtént, majd a
kérdés első módszeres összefoglallsa Méri Istvántól
származik: Méri, 1948.
A településrégészet elsősorban a középkori településrégészet elvéleti-ideológiai alapon nyugvó távlati feladatainak meghatározása 1969-ből valós Csatári - Mócsy, 1969.
227-267.
Középkori régészetünk eredményeit a következő kötetek
veszik összegző módon számba:
Középkori régészeti tudományos ülésszak, 1971.
A magyar középkor kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján
elhangzott előadások, hozzászólások, 1973.
Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai, 1985.
34./ Holl, 1985. 29.
35./ Pálóczi, 1973. 46.
Kovalovszki, 1980. 10.
Szabó, 1971.
Szabó, 1969.
Szabó, 1976.
Szabó, 1963. 1-49. 301-337.
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i4aksay, 1971.
Valter, 1964.
Magyarország régészeti topográfiája, 1966-1982.
36./ Trogmayer, 1980. 159-164.
Németh, 1985. 106.

37./ isiéri, 1948. Újabb, korszerű összefoglalása az akkori
programnak: Kovalovszki, 1980. 9-14. 1-68. 13bjeg;'zetek
3L!,./ Jankuhn, 1955.
U.ő, 1965. 1-8.
U.ő, 1977.
39./ Janssen, 1977. 285-356.
Janssen, 1975.

Janssen, 1968. 305-3)7.
40./ OFFA, 1982. 103.

41./ Ilynek: a légifotók széleskörű alkalmazása, foszfátanalízis, mágneses ellenállásmérés, C 14- és dendokronológiai
vizsgalatok stb.
42,/ Csehszlovákiában egyesítették a falusi települések 's a
megerősített központok kutat.si programját. Holl, 1985.
29. és 3. 1•ábjegyzet.
Az NDK-ban rendkívül intenzív a megerősített központok
/Pfalz/ és a "vírosmag" kutatása. Eredményeik összefoglalása:
25 Jahre, 1973.
Grimm, 1971.
Grimm, 1965. 224-2 5 2.

43./ Kovalovszki, 1980. 13.
Bálint, 1985. 23-24.
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44./ Ugyanez a 3, 4, 5, 6, 7. lábjegyzetekben.
45./ Aitken, 1982.
Riederer, 1984.
46./ Hársing, 1973. 48.
47./ A bánya megnyitásának és a leletmentés megkezdésének
előzményeiről: Szentes, KJM RégAd.: 303-85/1.
A lelőhely: Szegvár 0295/17-a helyrajzi számú külterületi szántó.
48./ Bére5 , 1985.
49./ A plató területe körülbelül 75 hektár.
A mai Sáphalom lányegében egy K-NY-i irányú, őskori kettős kurgán, kettős halom volt. A halom kettőssége még
jól látható a a JoseDhinische Aufnahrne /1784/ Collo XIX.
Sectio XX. térképlapján , valamint a Körös - Tisza - Maros
Ármentesítő Társulat 1892. évi átnézeti, poligon térképén /MFM Térképtár mikrofilm másolat, leltározás alatt/.
Időközben a halom nyugati tagját elbányászták.
50./ Kovalovszki, 1957. 71.
Kurucz, 1977.
51./ Györffy, 1966. 900.
Blazovich, 1985. 36.
52./ A halom környezetében csak egyetlen Árp5.d-kori lelőhely
van.
53./ Györffy, 1966. 900.
54./ A feltáráson előkerült "medvék" zi rványaiból való faszénminták hisztológiai vizsgálata pontos választ adhat arra
a kérdésre, hogy milyen erdő vette körül a falut, amely
említésre méltóan értékes volt, :r:ásrészt a régió termé-
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szetföldrajzi viszonyiról való ismereteinket is tovább
bővítheti.
55./ Györffy, 1966. 900.
Knauz, 1874-1882. 58-59.
56./ D1 91 257.
A JATE Közronti Könyvt .r•íban /Szeged/ mikrofilmen ugyanezen a számon. Legújabb fordítása az oklevél befejező

részének: Blazovich, 1985. 17-18.
57./ Nem dönthető el, hogy Sáp faluról vagy esetleg a pusztafalu határáról van-e szó.
58./ Sajt falu Sáptól észeknyuatra lehetett.
59./ Cs-nki, 1890. 6h3,
D1 11071.
60./ D1 11330.
61./ Dl 25236.
62./ Csallány, 1905.40.
G3./ Csallány, 1905. 40. Itt írja le a szerző a tárgyakat.
64./ SzéllMárta a Csallány Utal említett tizenegy db S-végű
halántékkarikából, a két sima bronz hajkarikából és a
két nyitott bronz karperecből, négy ezüst S-végű hajkarikát, három sima végű ezüst hajkarikát és egy nyitott vég4 bronz karperecet ismer egy filigrán huzalból készült
ezüst gombbal /boglárral?/ együtt.
Széli, 1942. 130./IX.1-14./
Széli Márta a leletek, valamint Csallány azon említése
alapján, miszerint a sírok sorosan helyezkedtek el,a
temetőt 11. századinak határozta meg. Széll adatai kerültek
be a honfoglalás- és kora árpád -kori temetőket tartalma-
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zó leletkataszterbe is. Fehér - Éry - Kralovászky,
1962. 70.
65./ Kovalovszki, 1957. 66, 71.
66./ Csalog József: 1960. nov. 15. Kiszllisjelentés,
KJM RégAd.: 183-84.
A temetőt a 11-13. századra keltezi.
67./ Kurucz, 1977.
A szentesi Koszta József Múzeum Régészeti Leltárkönyvében a Sáphalonról szirmazó 1898.765.75. régi leltári
számú tárgyak 57.41.1-10. alett lettek újra. leltározva.
Közülük az 57.41.1. nyitott bronz 'karperecet a Csallány
által gyűjtött, közvetlenül a kincskeresőktől származó
péld í nnyal azonosítjuk. Az 57.41-28. szám alatt szereplő
hét hajkarika közül a következők azonosíthatók:
57.41.2.
57.41.4. Azonos a Széll Ni . rta által közölt,IX. tábla
57.41.6. 1 0 , 10,, 11., 14. képein szereplő tárgyakkal.
57.41.3.

57.41.7. Azonos a Széll Márta által közölt IX. tábla
57.41.8. 3. és 7. képein szereplő hajkarikákkal.
Ezen kívül 57.41.9. szám alatt egy félbetört hordó alakú
barna pasztagyöngy szerepel. 0,6 x 0,4 cm es és 57.41.10.
-

szám alatt egy gömbszelet alakú, kék üvegpasztából készült,
fejes gyűrű betétje. Itméróje: 1,4 cm; magassága: 0,3 cm.
A szakirodalomban szereplő többi tárgynak a nyomát nem

találtam.
68./ Bejegyzés az ásatási naplóba 1985. szept. 12.,23-25-én.
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69./ P:ilóczi, 1985.
Itt szeretnék köszönetet mondani P:ílóczi-üorv_íth Andrisnak a kéziratba való betekintés lehetőségéért, valamint
munámhoz nyújtott szakmai segítségéért.
70./ szá. = szájátmérő
71./ fá. = fenékátmérő
72./ m

= mélysége. A z w rójelbe tett szAm a sárga szúz ta-

laj feletti - géppel letolt - felszín /humusz/ vastags•ígit jelenti.
73./ Véri, 1964.62.
Bóna, 1963. 122.

Kovalovszki, 1960. 36-37.
Kovalovszi, 1964/a 133.
74./ Méri, 1952. 58. 2. kép.
75./ Haso:zló szerkezetű házat

Róbert tArt fel Balaton-

szentgyörgy - Keny:erföldi réteken. Miller, 1972. 195-212.
76./ Horv? th, 198/a 115-130.
77./ Méri, 1964/a 9-17. A sövényfalat mint osztófalat tételezi fel. Ta17.n "sövénybélés" nyomait fedezhetjk fel a
Tatabánya - Rózsakertben napvilgra került 10. sz•_ízadra
datált h-íz esetében. Vékony, 1980. 28-29.; Blassa, 1985.
43.
78./ Valter, 1979. 43-74.
Bóna, 1963. 119-124.
Kovalovszki, 1920. 40-41.
Valter, 19:;0. 127-131.
Az

:első ; erc:n.•ez S se sem a Tisza-

eszlir - Bashalom 2. h_'.z = műhelyhez, sem a csatiri, sem
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a

várpalotai, sem a zalaszabari, sem a csonkahegy-

háti kovácsműhelyekhez ne!y hasonlít.

79./ Fér, 1952. 61. 4. kép és 59. 2. kép
80./ Méri, 1952. 59.
Aováki, 1956. 51.
Bandi, 1963. 151.
Cs. Sós-Paró.di, 1971. 125-126.
81./ Fraknói, 1896. 307-308. /magyarul: Hanák, 1980. /
82./ Kovalovszki, 1975. 209. A dobozi tűzhelyek azonban inkább a hizak közepén voltak.
Horváth, 1968/a 115, 120, 124-126. 63, 58. Ábra.
Kovalovszki, 1980. 30-31.
83./ Kovalovszki, 1960. 37, 39.
84./ Theophilus Presbyter, 1986. 79.
85./

Kovalovszki, 1975. 204-224.
U.ő, 1964. 125-135.
U.ő, 1980. 42.
Méri, 1962. 213.
U.ő, 1952. 49-67.
Fodor, 1975. 171-178.
U.ő, 1976, 371-382.
Horví.th, 1970. 126-134.
U.ő, 1971. 34-36.
Bóna, 1973. 64-66.
László, 1964-1965. 113-123.
Szabó, 1975. 21.
Laszlovszki, 1982. 281-285.

86./ Kovalovszki, 1975. 205. 2. kép.
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87./ Kovalovszki, , 1975. 204.
88./ Foszfátanalízist nem végeztettiink az •rkok betöltésének anyagiból, 5.m a barnísfekete, laza, finom humuszbetöltés - véleményünk szerint - utal az egykori erősen
"tré.gyás" körülmjnyekre.
89./ A gondolat felvetése: Méri, 1962. 216-217.
90./ I'iéri, 1962. 211-220.
Kovalovszki, 1975. 207-208.
Szabó, 1975. 84-87.
Laszlovszki, 1982. 281-282.
Hanik, 1980. 29-30.
91./ Méri, 1964. 11.
92./ Kovalovszki, 1980. 43.
93./ Bóna, 1973. A biztosan árri -kori és a bizonytalan korú
vermek sz á ma összesen ötven volt.
94./ Kovalovszki, 1980. biztosan &rp.d-kori és bizonytalan
korú vermet harmincat ír le.
Kovalovszki, 19.2-1974. 210. Sz:5.:aos agyagnyerő gödröt,
néhiny gabonás verhet és négy - valószínű - kutat említ.
Szabó, 1975. 21. 1. kép és a 36. kép. Az Árpád-kori Béb
falu felt a rt részén öt-hat verem fordult elő egy csoportban.
Vermek természetesen a többi Ár-7-:d-kori falu.sat_ísokon
is kerültek elő, de ezeket részletesen nem tették közzé,
s pontos mennyiségüket sem ismerjük, vagy csak az egykori
falu igen kis részletéből néh á ny ilyen objektum került
napvil i.gra.
95./ Fodor, 1973. 87.; Horvth, 1908. 81.
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96./ Füzes, 1984. 93-130.
97./ Csuk-ís, 1974. 76.; Simon, 190. 101-102.; Gömüri, 1973.
85.; Soproni - Szőke, 1975. 68.; Fodor, 1975. 102.
98./ Bdlint - Janlrovich, 1984. 174.

.631int, 1967. 83.
-

Tomka, 19 68. 64.
Soproni - Szőke, 1972v 44.

Bárdos, 1979. 33.
Horvath, 1979. 89-90.
99./ Gönöri, 1979. 135.
100./ Kovalovszki, 1980. 35 -37., 3)0 41-42.

101,/ Szőke, 1952. 95.
102./ Bána, 1973. 33.
103. / Nováki, 1981-83. 88.

104./ Füzes, 1984. 93-130.
105./ Gö76ri, 1973/a 85.

Far di, 1958. 130-131.
Antaláczi, 19C0. 79.
106./ Valter, 1979. 12 -127.
,

107./ Bána, 1973. 46.

108./ Belickij, 1959. 61.

Pletneva, 1967. 65.
Bartha, 1M. 16.
109./ Ljapuskin, 1961. 231-232.
110./ Szabó, 1975. 20.

111./ Horvdth, 1971. 34 -3b.
i.;óri, 1952. 60, 64.
Kovalovszki, 1980. 3 9.
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Kovalovszki, 1975. 210.
U.ő, 1981. 83.
U.ő, 1960. 3)-38.
Fodor, 1975. 177.
U.ő, 1975/a 102.
U.ő, 1976. 378.
U.6, 1973. 87.

Bilint - Jankovich, 1983. 83.
Korek, 1976. 95.
HorvAth, 1967. 105.
112./ Horv.th, 1971. 76.
U.ő, 1972. 81.
113./ Belickij, 1959. b0-66.
rletnyeva, 1967. 62, 65.
114./ Fodor, 1975/b 172-201.
115./ Bartha, 1968. Lsszegzi a rnagyars 4,g dél-oroszorsz'gi
történetének irodalrii't.
116./ Ljapuskin, 19:)1. 233.
117./ Donat, 1980. 80.
118./ A szlov::kiai falvakra vonatkozó rér^észeti kutatí.sok
eredményeit legutóbb Alojz Habovstiak foglalta össze
"Stredoveká dedina na Slovensku" /Bratislava, 1935./
cinű monogrEfi á j -íban. A 103-122. oldalakon foglalkozik
a vermekkel, s itt részletesen közli az egyes ásat'isok
elsődleges publik:cióinak jegyzékét a térara vonatkozóan.

119./ F,izes, 1984. 93-128.
120./ Összehasonlítsunk tívol 11 annak a gondolatnak a felvetésétől, hogy az ;?rpód-kori falusi gabonatároló ver-
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mek és a jelenkori /19-20. szzadi/ gaŰon ísvermek közt

kontinuit:ist tételezzünk fel. A párhuzamba 6.l1ít;4snak
csu_.>ín az frp «i-kori vermekre vonatkozó újabb szempontok, adatok nyerése a célja.
121./ Méri, 1969-1970. 69 -82.
Ljapuskin, 1958.
RappoIort, 1975. 72.
Füzes, 1984. 114.

122./ A kontraparti /s_ípi/ adatokat is felhasználva, valamint a 19. jegyzetben felsorolt irodalom anyagival
együtt.
123./ Füzes, 1984. 114.
124./ Horvíth, 1967. 105.
U.ő, 1971. 7 (").
U.ő, 1972. 81.

125./ Fodor, 1975. 177.
126./ Ivncsics, 1958-1 5 59. 111.
127./ Ikvai, 1966. 355.
Kovalovszki, 1960. 39.
128./ Ikvai, 1966. 358.

H. Fekete, 1945. 157-158.
129./ U.ő, U.a. 159-1 - 0.
130./ Berlint, 1935. 39.
131./ A gabonamagvak botanikai vizsgálata folyamatban van.

Többféleségét formai különbségek alapján z felszedéskor
állapítottuk meg.
132./ Pletnyeva, 1967. 65. 14. kép, 6. Abra
133./ Kovalovszki, 1964. 140.
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134./ B6na, 1973. 33, 53.
135./ Méri, 1952. 60, 63.
136./ Bialekovg, 1961. 827-841.
Remiágová - Ruttkay, 1967. 455-464.
137./ Tal::.n más élelmet is tárolhattak itt, pörkölt magvakat, aszalt gy;.imölcsöt, szárított húst stb.
138./ Bálint - Jankovich, 1983. 83.
Kovalovszki, 1975. 210.
Mesterházy, 1983. 112-125.
139./ Szab6, 1969. 9-24.
140./ Györffy, 1977. 408.

141./ Pálóczi, 1973. 45-61.
142./U.6, Ua. 54.
143./ haksay, 1971. 35-47.
Szabó, 1971. 36-54.
Pálóczi, 1973. 59.

144./ Gunst - Lőkös, 1932. 47.
Braudel, 1985. 121.
145./ A természettudományok zsebkönyve. Budapest, 1959.2,54.

146./

Bogdán,

1978.

187-188.

147./ A növénytermesztés kézikönyve I-II. Budapest, 1970. 105.

148./ Braudel, 1981. 101-120.
Tálasi, 1979-80. 345-363.
Kapás, 1969. 154-156.
149./ Mezőgazdasáigi lexikon I -II. BudapJst, 1982. 852 -853.

150./ B6na, 1973.
151./ B6na: FontArchHung. Bp.

1973.

alapján:

1. Kilenc lakóhA zra /háztartásra/ 21-44 átlagos méretú

-
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-

és egy nagy, 3,8 m 3-es űrtartalmú verem jutott.
2. Az ezekben eltartható összes szemtermés térfogata.
18-33 m 3 .
3. Búza, drpa, rozs és zab esetében tehát 234-429 q,
köles esetében 108-198 q fért el áenniik.
4. Egy háztzrtísnak 4-5 kisebb űrtartalmú veremre volt
szü]_ség;e a k '- vetkező évi vetésre szint gabona tartós
tárolásához.

152./ Györffy, 1977. 408.
153./ Bogdán, 1973. 11-180.
154./ Kovalovszki Júlia is ritka jelenségnek tartja a vernek
tapasztís5.t. Kovalovszki, 1950. 41.
Kontra:arton az összes . firp á c:

-:

ori verem mintgy 40 %-Jt

kitapaziztott ík, va g y a fenekét ledöngölték.

155./ A 282. veremben nagy mennyiségű, in situ elégett €abon4ra akadtunk. Az 59. veremből csupán e gyékény közé tapadt néhány darabból `.11ó marlelet korölt elő. Ezek
vizsv:.lata foly amatban van.

156./ Az állatcsontok feldolgozás alatt.
157./ Ilyen jellegű kölcsönösség kronológiai és telepulésszerkezeti következtetések levonásit engedné meg.
158./ Talán a település szélét jelzik.
159./ Az eltérések okai:

- Sáp hosszú ideig lakott, több rétegű település;
- nem tártuk fel az egész falut;
- a vermek térfogatának kiszímí t ,lsánál a megközelítően
teljes űrtartalmat számolhattuk ki;
- a vermek egy része vaskoh á szati termékek rakt.á.rozó.sá-
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ra szol; _ílt.
160./ Méri, 1963. 276.
161./ Méri, 1963. 273-282,
U.ő, 1952. 60.
bólint, 1985. 28-29.
Kovalovszki, 19 ^0. 40.

162./ Már, 19 3 4. 72-73.

163./ Bálint, 1985. 23-29.
Méri, 1963. 273-281.
164. / 1vIéri, 1963. 279.

165./ Az általunk megfigyelt "gödröcskék" a kemencék sz4ja
mellett, az előtér sarkában, biztosan cölöpök helyei,
és nem a tanaszt í shoz való agyagnyerés, majd később
a hamusödör cél jit szolgált?k.
166./ Kovalovszki, 1975. 204-210.

Laszlovszki, 1982. 282.
167./ Parídi, 1953. 11-14.

Höllrigl, 1930. 142-169,, 228 -290.
U.6, 1932-1933. 85-89., 203 -205.
168./ ParAdi, 1955. 141-147.
Boll, 1963. 68.
Korek, 1976. 10A-105. 15. *í bra, 4. kép.
169./ Méri, 1964/a 4). és 146. lábjegyzet.
170./ Kovalovszki, 1980. 44.

171./ U.6, 1975. 208-209.
U.6, 1960. 37. XII. t íbla.
172./ Szabó, 1975. 19-62.
Bóna, 1973.
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MRT
173./ Méri, 1964/a 48.
174./ Paridi, 1963. 205-251.
175./ Kovalovszki, 1960.
U.ő, 1964.
U.6, 1975.
U,ő, 1980.
Méri, 1952.
U.ő, 1964.
176./ Szőke, 1955. 86.
Fodor, 1975. 250-265.
Kovalov s zki, 1975. 219-222.
177./ d.esterhizy, 1975. 99-117.
178./ Mint a 168. lábjegyzet irodelma.
179./ Parádi, 1958/a 155-160.
180./ Szabó, 1975. 23-24.
181./ Méri, 1964/a 74. oldal, 146. lábjegyzet.
181/a Stefan - Barnea - Coma - Co9a, 1967. 147-148.,
149. 88/1.
182./ Méri, 1964/a 47. VIII. tábla 1 kép.
183./ Méri, 1964/a 47. VIII. tábla 5-6. kép.
Szabó, 1938. 110. 521-523. képek.
184./ siller, 1975. 59-102.
Xralovánszky, 1962. 119-126.
Parádi, 1976. 171-181.
Takács, 1970. 43-56.
Kovalovszki, 1980. 20. tábla 7-8. k.é.
Gánöri, 1973. 105-117.
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Fodor, 1975/c 179. 7. tábla 3. kép.

185./ Bucakemencék a1 j .n összesiilt salak.
186./ 1., 34., 35., 50., 54., 59., 67., 73., 98., 117.,
119., 126., 136., 157., 160., 223.,

229., 297., 335.,

341., 366., 372., 378/a.
187./ 22=., 254., 306.
188./ 109.

189./ I., V., VIII., IX., X., XII., XII /a, XVIII., XIX., XX.,
XXI., XXI/a, XXII. szelvények.
190./ 66.
Nováki, 1969. 29-331.
Heckenr+.st - Nov qd. - Vastagh - Zoltay, 1968. 63-76.

191./ 98.
192./ Lazr, 1984. 71-72.

193./ U.ó, Ua. 72-78.
194./ Nováki, 1969. 229-331.

Nov ki - Vastagh, 1963. 55-63.
Heckenast - Nováki - Vastagh - Zoltay, 1968. 63-76.
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55./ Frv :.ó Vii. ,s /ed./,
'-:
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vasbuc4k kérdése. In: Iparrégészet. Sopron. 109-121.
64./ Gömöri JESnos, 1980/a

Frühnittelalterliche 3isensciL^elzöfén vo n
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Die Erebnisse der Arl.riten zur Bur{,fFn und Ffalzenfors chun` im hinblick a,uf Wirtscha.fte und Jesellsc ~ lafts .7eschichte soi•Jie zur ro1 itisc'.1en Geeohich-
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103./ Kisházi Péter, 1977 1978.
-

I•iegjegyzések a nyugat - dunntúli régi vaskohászati leletek vasérc- :5s salak -:• nt4.in végzett
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újabb eredményei és időszerű feladatai.
BudapPct. 41-51.
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Dnyeprov::koje laero:;:.t t_I.oje l;evol,er_ezeje
v ey ohu z : eleza o I.IA 104.
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Adatok a Isyuiat-Dunintúl középkori népi építészetéhez. Vi1i•18 11. 195-212.
144./ Miller Róbert, 1975.
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RFüz Ser.I.No.33.101 -102.
170./ Soproni Sándor - Szőke K ty's, 1972.

- 210 -

Visegr4ci. Asa.tAsi jelentés. RFiz Ser.I.i1o.25.44.
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Visegrsd. ksa.t Asi jelentás. RFüz Ser.I.No.28.68.
172./ Cs.Sós Agnes - Parádi h lndor, 1971.
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1938.

Az alföldi magyar nór művelóeóstörtér eti emlé.

kei /Bibliotheca Humanitatis Historica/.
?;udanest.
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180./ Szabó László, 1975.

Néprajzi párhuzam Árpád-kori falvaink -árkainak
r2ndeltetéséhez. AÉ 102. 84 - 87.
181./ Szatmtri Imre, 1985.
Későközépkori klyhacsertt - ék Nagyra ocsról.
/Kézirat/.
182./ Szekeres L.szló, 1983.
Közé-kori települések északkelet-Bácskában.
t,Tj vidék.
183./ Széll TYí.á rta, 1940.
Elpusztult flvak, XI-XVI. ezzadi régészeti

leletek Szeged és Hódmezőv s:rhely határában.
Dolg. XVI. 139-180.
184./ Széll H rta, 1941.
XI. századi temetők Szentes környékén.
FA III-IV. 227-238.
185./ Széll Darta , 1942.
.

Elpusztult falvak, XI-XII. századbeli régészeti
leletek Szentes határában. Dolgi. XVIII. 123-132.
136./ Széll Márta, 1943.
Elpusztult falvak, X-XVII. szAzadi régészeti
leletek Csongrád v .rmegye területén.
Dolg. XIX. 176-182.

187./ Szerenlei Sámuel, 1901.
Hódmezővásárhely története II. Budapest.
138./ Szöke Béla, 1952.
A földbe vájt üregek kérdéséhez.
79. 950
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189./ Szőke Béla, 1955.

Cserépbogrcsaink kérdéséhez.
AÉ 82. 86-90.
190./ Szőke Béla, 1962.

A honfoglaló és a kora Arpád -kori r► agyareig
régészeti emlékei. In: Régészeti tanulmnyok I.
191./ Tak3.cs Lajos, 1970.
A magyar sarló korai történetéhez. Nélrajzi

;rtesító. LII. 43-56.
192./ Té1asi Isty ín, 1979-1980.

Néprajzi taculrn'nyok, írsok I.
Dissertationes Ethnographicae 3 -4. Budapest.
193./ Theophilus Presbyter, 1986.

A 'f' 1 ginféle művessé;vkról . Budapest.
.

194./ Tor1:-a P`ter, 1968.
Győr. tisnt'si jelentés. R11zz Ser.I.No.21j4.
195./ Troayer,0., 1975.

Das t) ro:izezeitliche sr4;borfeld Lei Tpé.
Font.Arch.Hunr. Budapest.
196./ Trograayer Ottó, 1930.
A osongr í di v r. In: Múzeumi kutatsok Cson.gr4d
nev"ében. Szeged. 159-164.
197./ Trogmayer Ottó - ZomLori Istv n, 1930.
'

Szer monostortól Ór.usztaszerig. Budapest.
198./ Valter Ilona, 1964.

Régészeti ridatok a Bodrogkiz honfor.7la1_ískori

telPIUéistörténetél-,ez. HOi'í.t: 4.
199./ Valter Ilona, 1979.

- 2 13 -

Pásztó, a kántortanító h_4za. Ásatási jelentés.
RFUz Ser.I.No.32.126-127.
200./ Valter Ilona, 1979/a
Árpác-kori kov csműhely Csctáron. Iii: Zalai
'

Gyűjtemény. 12. 43 74.
-

201./ Valter Ilona, 1930.
Árp4.d-kori kov_í csműhely Csation. In: I_ ar,

régészet. Soy.ron. 123-131.
202./ Vályi Katalin, 1980.
Szer monostor 1980. 4vi felt írása. In: Múzeumi
kutatósok Csongr á d megyében. Szeged. 165-170.
203./ Vályi Katalin, 1979-1984.
Ópusztaszer. Ásatísi jelentések. RFüz Ser.I.ITo.32-37.
204./ Vándor László, 1980.
A pókaszetetki kemence. In: Iparrégészet. Sopron.
205./ Vékony Gábor, 1980.
Honfoglaló őseink szállása Tatabányán. Historia II.
28-29.
206./ Weber,M., 1921.
Grundriss der Sozialökononik. In: Wirtschaft und
Gesellschaft II. Halbband. 514-601.
207./ Weber,M., 1970.
Állam, Politika, Tudom3.ny /tanulmi yok/. Budapest.
208./ Zsilinszky Mihály, 1897.
Csongrád vármegye története I. Budapest.

Melléklet

Lraylav Icőzeiitani vizsF ílato1 a Szegv ~ r-

Kontrapart ré,gészeti leletein

1./ Ismeretlen rendeltetésű, nagvméretű objektum
D-i végéből, a

gépi

munka sorsn

Makroszkópos leírás: Fekete színű, üvegfényú, tömött és
nehéz fajsúlyú salak. Felülete hólyagos. Repedéseinek falán
helyenként zöld Cu-ox_ikarbonát bevonat figyelhető meg.
Röntgenes vizs, ólat;
Biztos elegyrész: fayalit /közepes/; wüstit /i_öz c pes/;
kalcit /igen kevés/; kvarc /igen kevés/
Megi eg vzés : Viszonylag magas az amorf üveg tartalma. is.
A kőzet teljesen megfolyósodott vassalak. Összetétele alapján lehet bucakerri ncében keletkezett syRla.k.
2./ 50. objektum
Makroszkárros leírás: Rozsdabarna és fekete, erősen felhályagososodott és

fonatos salak. üvegfényű, a feloxidáló-

dott vasas részeken földesen matt. Szórtan faszénlenyomatot
tartalmaz. Az alj-ín zöldes szilikátos sávon érintkezve téglaszerűen kiégett tapasztóanyaggal érintkezik.
Röntgenes vizslat:
Biztos elemiré,z: wüstit /közepes/; leucit /közepes/;
fayalit /kevés/; kvarc /igen kevés/; csillám /igen kevés/
iiegjegvzés: Üveges anyag is jelen van a mintlban.
A salak egészében megolvadt, felfúvódott. Lsványos összetétele alapjin bucakemencében keletkezett vassalak, kissé magasabb

csill'imtartalmú kiindulási anyaggal szanolva.
3./ 110. kemence előtti gödörkomplexumból
IZakroszkóoos leírás: _ Rozsdabarna ős sötétbarna színű,
erősen hólyagos, üveges szerkezetű salak. A felszínén kevés,
aljín gyakori a faszénlenyomat. Viszonylag könnyű darab.
Rönt;_7enee vizsE, lat:
Biztos eleF:vrész:goethit /közepes/; magnetit /kevés/;
lenidokrokit /Levés/; kvarc /igen kevés/; muszkovit
/igen kevés/; fayalit /igen kevés/; kirschteinit /igen
kevés/
Megjegyzés: Az anyagban sok az morf ilveg is. A snlakról nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy butasalak
volt-e, vagy kovácssalak. A felszínközelben utólagosan keletkezett goethit és leridokrokit az utóbbit valószínűsíti.
4./ 117. obiektum
Makro zkónos leírs: Barna ős fekete színű, felhólyagosodott, helyenként fonatossalak. Uveges megjelenésű. Alakja
szerint a kemence alj`n összegyúlt salakcip6. Alsó részén
gyakori

a

faszénlenyomat.

Röntr-enes vizsgálat:
Biztos ele ,Torész: fayalit /kevés/; kvarc /kevés/; leucit
/kevés/; wilstit /igen kevés/
McRie Izés: A salak zömét amorf üveg teszi ki. A salak
anyagából csak feltételezhetjük, hogy Lucasalak, s szilik_ítdús
anyagból keletkezett.
5./ A 140. ház, K-i feléből
Makroszk6nos leírás: Barna. színü, Finomkristályos és keményen összeálló anyag. Megégett, de meg nem olvadt.

Röntgenes vizs:á1at:
Biztos elegyrész: kalcit /közepes/; ksarc /közepes/;
dolomit /kevés/; plagioklász /kevés/; csillám /kevés/;
klorit /igen kevés/
Megjegyzés: A kőzet kiégett, de szét nem esett /kb 500 ° C/.
Kvarcos mészkő anyagú.
6./ 157. sz. objektum
Makrosz ópos leírás: Vörösbarna színű, alaktalan csomó.
'

Széttörve zónás felépítésű és belsejében sz-radási repedésből
származó üreget tartalmaz. Enyhe kiégésére utal a külső vöröses szín.
Röntgenes vizsgi lat:
Biztos elegyrész: kalcit /sok/; kvarc /kevés/; muszkovit
/igen kevés/; klorit /igen kevés/
Megjegyzés: Az anyag kissé vasas és montmorillonitosan

szennyezett mésziszarkoncentráció, ami kiszáradva száradási
zsugorodást mutat. Konszolidálódott. A kőzetdarab enyhén kiégett.
7./ Szórvány
Makroszkópos leírás: Sötétbarna ás fekete színű, felhóiyagosodott,üveges fényű salak. Felszíne utólagosan limonitosodott. Nehéz fajsúlyú.

Röntgenes vizsgálat:
Biztos elegyrész: magnetit /közepes/; fayalit /közepes/;
kvarc /kevés/; leucit /kevés/; hematit /kevés/; wiistit
/igen kevés/
Me9iegvzés:, Kevés amorf üveges anyag is jelen van. A salaklelet butakemencében keletkezett, vasdús és szilikátdús

anyag olvadékínak keveréke, aminek a redukciója elmaradt.
8./ 254. objektum
Makrosz1,6ps leírs: Sötétbarna és fekete színt, ke-

mény és hólyagosan üreges kőzet. Fakult felszíne következtében gyenge kiégése lehetséL.es.
Röntgenes vizslat:
Biztos elegvrész: plagiokl_isz /közepes/; kvarc /kevés/;

muszkovit /igen kevés/
Megjegyzés: Üveges anyagot is tartalmaz. A kőzet magas

földpá ttartalmú vulkanit /bazalt/. A kvarc és a csillim a
föle:szennyeződésből sz:rmazhat.
Makroszkóros leírs: Barnásszürke kérgű, fekete színű,

tömött és viszonylag könnyű fajsúlyú kőzet. Kiégettsége nem
bizonyítható.
Röntgenes vizsg-álRt :
Eiztos elegyrém: plagiokl í sz /sok/

A kőzet magas földpAttartalmú vulkanit /bazalt/.
9./ 31-34_2121.211.1.112
Makroszkóros leírs: Rozsdavörös színű, üveges anyagú és

erősen felhólyagosodott olvadt salak. Kevés faszénlenyomatot
is tartalmaz.
Rönt g enes vizse lat:
Biztos elezyrész: wüstit /közepes/; goethit /közees/;

raontmorillonit /kevés/; lepidokrokit /kevés/; leucit
/kevés/
Megjegyzés: öveges anyag is van jelen. A salak magas vas-

tartalmú, elsősorban oxidos alakban. A Fe-.Ssvé.nyok mellett
Ca-Mg- és K-Al-szilikátok jelentkeznek. Az .svcnyos képből úgy

tűnik, kovácssalak-típusba sorolható be.
10./ V.szelvény É-i része: 1-2 's6nvom
Makroszkópos leír:is: Zöldesszürke színű, teljes egészében megolvadt és felhólyagosodott salak. Üveges anyagú.
Rönt g enes vizs ~=í.lat:
Biztos eleirrész: kvarc /kevés/; csill`m /igen kevés/
Megjegyzés: A kimutatható ásványos elegyrészek a földes
szennyeződésből származnak. Maga a salak teljesen amorf üveges. Jellege alapján szili i tolvadéknak tartható.
11./ VIII.szelvény; 1. isónyom
Makroszkópos leírás: Sötétbarna színű, üvegesen csillogó, vagy földesen matt részeket tartalmazó, felhólyagosodtt
salak.
Röntgenes vizselat:
Biztos elegyrész: wüstit /sok/; magnetit /kevés/;
fayalit /kevés/; kvarc /igen kevés/; A(-vas /igen kevés/
Megjegyzés: Uveges anyag is van jelen. A salak magas vasoxidtartalmú olvadék, ami feltételezhetően kvarc hiányában a
butakemencében nem tudott redukálódni.
12./ VIII.szelvény; 1-1,5 ásónyom
Makroszkópos leírs: Sötétbarna és fekete színű, nehéz
fajsúlyú, felhólyagosodott salak. Felszínén limonitosodott
részek figyelhetők meg rajta.
Röntgenes vizslat:
Biztos elegyrész: wüstit /sok/; fayalit /kevés/; magnetit /kevés/

Megjeuvz4s: A selakban kevés üveges rész is van. A salak
az előző Tintához hasonlóan butasalak lehet, ami kvarchiány

miatt nem redukálódott.
13./ XIX.szelvény; NY-i fele; 1. is6;avorq
Makroszkópos leírás: Sötétbarna és fekete színű, üveges
tényű, erősen felhólyagosodott és relatív nehéz fajsúlyú salak.
Röntgenes vizsgálat:
Biztos elegyrész: fayalit /közepes/; magnetit /közepes/;
kvarc /kevés/; leucit /kevés/; wiistit /igen kevés/;
monticellit /igen kevés/
Megjegyzés: Kevés üveges részlet is van a salakban. Ásványos összetétele alapján bucasalak lehet.
14./ XX.szelvény; É-i felet 1. ásónvom
Makroszkópos leírás: Sötétbarna és fekete, üveges anyagíí, erősen felhólyagosodott és nehéz fajsúlyú salak. Felülete
földes bevonatú.
Röntgenes vizsgálat:
Biztos elegyrész: kvarc /közepes/; fayalit /közepes/;
plagioklász /közepes/; káliföldpát /kevés/; kalcit /igen
kevés/
Megjegyzés: Amorf üveges anyagot is tartalmaz. A salak
szilikátfelesleggel rendelkező, csak részben megolvadt.
15./ XXI.szelvénv: NY-i fele; 1-2. ásónvoa'
Makroszkópos leírás: Fekete színű, üveges anyagú, tömatt és felületén felhólyagosodott salak. Nehéz fajsúlyú.
Röntgenes vizsgálat:
Biztos elegyrész: kvarc /közepes/; megnetit /kevés/;
fayalit /kevés/; csillám /igen kevés/
Megjegyzés: Az anyag zöme amorf üveg. A salak lehetséges,
hogy bucakemencében keletkezett. A kvarc ős a csillám a föl-

des szennyezódésból szé,rmazik. A gyors kihűlés miatt nem
kristályosodott.
16./ XXI.szelvénv; D-i részei 1-1,5. ' 3 nvom
Makroszkópos leírws: Sötétbarna színű, üveges anyagú és
felhólyagosodott szerkezetű salak. Felülete limonitosan bontott.
Rönt renos
Biztos elegyrész: wüstit /közeges/; fayalit /közepes/;
kvarc /közepes/; magnetit /közepes/; leucit /igen kevés/
Megjegyzés: Az enyagban viszonylag magas az üveges rész
is. A salak bucakemencében keletkezhetett.
17./ 306. objektum
:Makroszkópos leírís: Fekete színű, üvegfényű, hólyagos
szerkezetű és nehéz fajsúlyú salak.
Röntgenes vizsp;Ilat:
Biztos elecvrész: wi?stit /közeres/; magnetit /közepes/;
kvarc /közepes/; fayalit /közepes/; leucit /igen kevés/;
csillám /igen kevés/
Megjegyzés: Kevés üveges anyagot is tartalmaz. A salak
bucakemencében keletkezhetett.

bkew•

Ét,ik`itóíli dtkiaTi waes.

15 -65/1967.

Dr. Kristó Gyula elvtársnak
tszv.egyetemi tanár

H.
Régészeti adatok Csongrád megye'
ad—kori
Az értekezés cime: • . . • • . • • • • • • • • • • • • • •
településtörténetéhez
A doktoráló neve•

Béres isiária

A biráló bizottság összetétele:
Elnök: Dr.
. . .Kristó
. . . Gyula
. . . .tszv.egyetemi
. . . . . . . tanár
Dr. Fodor István egyetemi docens
,.
Dr. TrogmaYer Ottó c. egyetemi docens
Dr. IJaróti Egon tszv.egyetemi tanár
Dr. Csejtei Dezső egyetemi docens

• • • . •
Dr. Petrovics István egyetemi adjunktus
• • • • • • . . ■ • • • • • • • •
.

A JATE Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottsága nevében
tisztelettel felkérem, hogy a doktori biráló bizottság munk ~.jában sziveskedjék részt venni.
Az Egyetemi Doktori Szabályzat értelmében a disszertációt
biráló bizottság előtt kell megvédeti. A védés előtt a biráló
bizottság tagjai kötelesek véleményüket iraeWah a Kar dékánjához elpttatnii Felhivom szives figyelmét arra, hogy a birálat
elkészitesére és benyujtására az értekezés kézUezvételétől számitva 30 nap áll rendelkezésére'
Amennyiben a biráló bizottság munkájában való részvételt nem
vállalja; legyen szives ezt jelezni és az értekezést cimünkre
/JATE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala, 6701 Szeged,
Egyetem u'2. Telefon: 21-111/162 mellék/ postafordultával
vis s zaküld.eni a
A Védés időpontjáról később fogjuk értesíteni.
Szeged, ;987; május 11.
• •

Kapták: fent nevezettek.

•

•

•

•

• • • • . . •

dékánhelyettes

Dr. ;:ikola Tibor elvhársnak,
a J2K dékánja
Dékán Elvtárs!
Az alábbiakban nyilvánítok véleményt Béres Mária: "Régészeti adatok Csongrád megye Napád-kori településtörténet-"hez" c. bölcsészdoktori értekezéséről. A dolgozat három lel ő hely alapján ad képet
a címben foglalt kérdéskörről. Jobbára saját ásatási eredményei
alapján készitette el munkáját. Crak helyeselni lehet témaválasztását, hiszen a középkori falukutatás a gégészetben viszonylag űj
átiszciplinának ezmít. Érdekes a dolgozat bevezetője, amelyben a
régészeti telepVléskutatás néhány kérdését elméleti igénnyel vizsgálja. A dolgozat legnagyobb részét a Szegvár-Kontraparti /sápi/
ásatás anyagának ismertetése teszi ki. Amennyire meg tudom itélni,
az objektumok katalógusa szakszerei, értelmezése a szakirodalomban
való tájékozódásról tanúskodik. Véleményem szerint az egész dolgozat legnagyobb novuma a sápi vaskohászat tárgyi emlékeinek bemutatása, mi több, egy kohászattal foglalkozó alföldi falu-rész létének felfedése. Ez arra hívja fel a fi gy elmet, hogy a természeti
és árutermelő gazdaság, valamint a szolgálónépi renzer értelezésében az eddigieknél is nagyobb árnyaltság sekséges. Igényes

a régészeti leletanya képi vonatkoásainak dokumentáciéja. Mindent
egybevetve Béres Mária értékes, színvonalas dolgozata alapján joggal pályázik az egyetemi (toktori fokozat elnyerésére, amelynek megadását magam javaslom.
Szeged, 1987. május 13.

ir r
/Dr. Kriistó Gyula/
tszv. ejetemi tanár

15-65/1987.
Dr. Kristó Gyula elvtársnak
tszv.egyetemi tanár
H.

,
Mária: Régészeti adatok Csongrád megye
L tesitem, hogyBéres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
krpád kari településtörténetéhez

~

—

cimü egyetemi doktori értekezésének me véd•5sére 1987. . junius
. . 3 . —n
. . órai kezdettel a JAT Bölcsészettudoményi Kar.
tanácstermében /Szered, Egyetem u.22. II.em./ kerül sor.
.

10

Kérem, hogy a bir á ló bizottság munkájában elnökként, taghsirat4
részt venni sziveskedjé::.

Szeged, 1987 május 11.

otie/~ ~ c
D r. Makk Ferenc/

dékánhelyettes

XXVI.

CsontkorcsolTik

x..X. vil.

0 00 •
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Mindennapi használatieszközők

XXVIIl.

Vaskohászati maradványok

A 181. D-i verem betöltéséből

Az 56. kerrr,nce tRpa:3ztása alól

A 141. verem

A 105. kemence tapasztása alól

A 1U5. kemence tr!parzt< se. alól

A 35. verem betöltériéből

A 105. ke:ience tapasztása alól

A 2u(i‚

.m betölténéből

XXXIll.

A 85. verem betöltéséből

A 114. K—i ház padlójáról

XXXIV.

A 69. verem betöltéséből

%XXV.

A 206. verem betöltéséból

A 16U. verem betöltéséből
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Táblák
Szegvár - Kontrapart, c z Árpid-kori Sáp falu leletanyaga
:

I..
1. Fazék aljtöredéke a 48, kemence köriyék ' ről.
2. Cserépüst peremtöredéke a --3. veremből.
3. Külső oldalán vörösre fest!tt cserépüst peremtöredéke a
47. kemence tapasztása aló:.
4. Fazék oldaltöredéke a 48. lemente karnyékéről.
5. Fazék perem- és oldall;öred-ke a 43. veremből.
6. Cserépüst peremtöredéke a .3. veremi ől.
7. Cserépüst peremtöredé te a - - 3. veremi ől.
8. Cserépüst peremtöredéke a - - 3. veremből.
9, Cserépüst perem-,old 1- és aljtöredéke a 3. veremből.
10. Fazék oldaltöredéke
23. 'eremből,
II,
1.
2.
3.
4.

Bögre perem- és oldaltöredéke a 4. veremből,
Fazék perem- és oldaltöredéke a 2. veremből.
Fazék peremt ö redéke az 1. kemence előtere betöltéséből.
Cserépüst peremtöredéke az 1. kemence sütőfeliiletén lévő
betöltésből.
5. Fazék oldaltöredéke az 1. kemence előtere betöltéséből.
6-7. Cserépüstök töredékei a 17. veremből.
8. Fazék peremtöredéke a 17. veremből.
9,11-12. Fazekak oldaltöredékei a 38. árokból.
10. Fazék peremtöredéke a 38. árokból.
III.
1. Fazék diszitett per(m- és oldaltöredéke a IX. szelvényből.
2. Fazék perem- és oldzltöredéke a IX. -zelvény)51.
3, Fazék perem- és oldzltöredéke a IX. 3zelvény -0ő1.
4. Fazék oldaltöredéke 3 IX. szelvényből.
5. Diszftett oldaltör€ 5k,szórvány.
6-7. Fazekak peremtöredékei a X. szelvényből.
8. Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg részletével - a X. szelvényből.
9. Cserépüst peremtöredéke a X. szelvényből.

10.
11.
12.
13.

Fazék oldaltöredéke a XIX-XX. s,elvény felső rétegéből.
Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg nyomaival - a 38. árokból.
Fazék oldaltöredéke a XX. szelvényből.
Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg részleteivel - a XX. szelvényből.

IV.

1. Fazék perem- és oldaltöredéke a 13. veremből.
2-4. Cserépüstök peremtöred3kei a 13. veremből.
5. Fazék peremtöredéke a 15. veremből.
6. Fazék peremtöredéke a 14/c veremből.
7, Tál töredéke a 14/c veremből.
8. Fazék aljtöredéke a 14/c veremből.
V.

1, Fazék perem- és nyaktöredéke a 8. - erembő .
2. Fazék peremtöredÉ'Le a 67. veremből.
3, Fazék perem- és d sz(tett oldaltöredéke az 59/a veremből.
4. Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg nyomaival - az 59/a veremből.
5. Cserépüst peremtredék€ a 67. veremből.
6, Fazék perem és d: .szfteit oldaltöredéke a 69. veremből.
7, Hornyolt nyakú edény p(rem- ós nyaktöredéke a 74. veremből.
8. Fazék perem- és (fszftctt oldaltöredéke a 73. veremből.
9. Fazék aljtöredék - fenékbélyeg nyomaival
a 83. veremből.
10. Fazék d(szftett íltöredéke a 83.. veremből.
11. Fazék díszített o_ daltö -edéke a 83. veremből.
'

VI.
1, Fazék perem- és oldaltöredéke a 73. veremből.
2, Horny'at nyakú edény perem- és nyaktöredéke a 70. veremből.
3. Fazék peremtöredéke a 1C4. veremből.
4. Fazék peremtöredék( a 109, ház betöltéséből.
5. Fazék peremtöredék a 114.Ny ház betöltéséből.
6, Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg nyomaival - a 104. veremből.
7. Fazék perem- és df>znett oldaltöredéke a 70. veremből.
8. Fazék perem- ás váLltöreléke a 73. veremből.

VII.
1. Fazék neremt:ired ce a 114
2. Fazék díszí ett v:tllt red;,!ce e FL4
,ó1.
3q'5. Fazekak díszített oldaltöredókei e 114. házból.
6. y'azék diszitett 'oldaltöredéke a 131. veremből.
7. Cserépüst csaknem ép darabja a 114. házból.
8. Fazék perem- és válltöredéke a 117. verembl.
9. Fazék aljtöredéke - fen' kbél.,eg nyomaival - e 120 veremből
10. r azék verem- és v _ltör€déke a 110. kemence előteréből.

t
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VIII.

1. Fazék perem- és ti Lltöredéke a D9. veremből.
2. Hornyolt nyE kú ed ay pezem- "s r. •ektö. ed6ke e 223. árokból
30 Fazék dfszf;ett o aaltöredéke a •07. , eremből,
4-6. Fazekak d Cszite t oldeltöredókoi a 223. árokból.
70 g azék perem- ós diszitett oldaltöredéke a 136. veremből.
8. Tál peremtö ^edéke a 136. veremből.
9. Fekete fest ssel díszített peremus fazé dürab c a. 140. házból,
10. Cserépüst perem- és oldaltöredéke e 13'i. verer: ből,
11. Fazék perem- és oldaltöredéke a 140. házból,
12-L4. l azék diszitett oldaltöredékei a 140. házbc
IX.
1.
20
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fazék perem- és válltöredéke a 155. veremből.
Cserépüst perem- és díszített oldaltöredéke a 155. veremből.
v serépüst összeillő töredékei a 154. és a. 155. vermekből.
Fazék peremtöredóke a 127. árok betöltéséből,
Hornyolt nyakú edény perem- ós nyaktöredéke e 184. veremből,
Tál perem-, váll- ős oldaltörec? ";ke a 160. veremből.
őszék /korsó?/ perem- és vállt redéke a 182. veremből,
j'azék díszített oldaltöredéke 127. árokból.
g azék perem-és 1íszitett válltöredéke a 296/a veremből,
Cserépüst / ?/ peremtöredéke a 193. veremből,

X.
1. Cserépüst perem- ős oldaltöredéke a 343 , veremből.

2.
3.
4.
5.
6.

2azék
f azék
Fazék
Fazék
Fazék
7. ?azék
8. azék
9. gazék

perem-és válltöredé':e a 343. v=rembő1„
diszftett oldaltöredéke a 345. beásó! öól /?/„
perem- és diszftett vá 1itöre :e a 1 ). veremiből,,
diszftett oldaltöredéke, sz5rvány.
perem- és diszft ett oldaltöredéke a 186. veremből.
aljtöredéke - fenékbélyeg rósi;leteivel - a 267. árokb 1.
perem- és dis tett oldaltöre(lé':e a 183. verembor.
perem- és váltöredéke a 366. veremből,,

d
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XI.
1. Palack nyak- és vál .töve , .ét:e a 293. h .z Dadlójáról.
?- 50 Fazekak diszftett olde..töredékei a 372. veremből.
S. ?azék diszft ett orr altőr Kdéke a 306. áro'_cüól
7. Tál perem- °:"s orda) töred ke a 346. árokból.
Fazék perem- és vá' ltöre léke e 372. veremből
9. Fazék perem- és ol altőr )déke a 378. tlzhely 'eletti betöltésből.
10. Fazék perem- és vÉ ltöredéke a 396. kemence Irnyékéről.
1" . ?azék diszftett ol altöredéke a 378„ tu hely 'eletti
betöltésből.
12. Fazék perem- és ol altör!déke a 388. ház NY-i _teléből„
13, azék aljtöredéke
fiené .bólye`; z1yoriaivfal -- G 372. veremből.
~

3.

XII.
1. c serépUst perem-, ldo 1- és aljtöredéke a 306, árokból.
2. Fazék perem-, old - ,és E l jtöredé ke a 306. Arokból a
XIII.
1. Fazék perem-, olda - ás aljtöredéke - fenékbélyeg ,rószleteivel a 306. árok be öltéséből.
2. Fazék perem-, disz tett oldal- és aljtöredéke a 73. veremből.
XIV.
1-4. Pazekak dfszftet oldaltöredékei az I. szelvényből.
5. ^azék váll- és dis (tett oldaltöredéke a 380/1II. árokból.
6 gazék diszftett ol altöre léke a II-III o szelt' nyel:
rétegéből.
7. -,azék diszftett olóaltöre Léke a `LEII. szelvén-e betöltéséből.
8. Cserépüst perem- ás dfszf :ett oldaltöredéke a XI. szelvényből.

0
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'első

9. Cserépüst diszitett aljtöredéke a XII. szelvényből.
10-12. Pazekak aljtöredó'_ei - fens'_b 17e:
szórv ányok.

szl ~ teivel -,

13. Fazék aljtöredéke - fenékbélyeg; részleteive=. - az I.
szelvényből.
14. =azék diszitett váll- és o,.deltüred?ce a VI-'II. szelvények felső rétegéből.
XV.
1. Cserépüst perem-,oldal- é: aljtöredéke a 344. veremből.
2. Fazék perem-, diszitett t: 11- ős oldaltöred =e a 73.
veremből.
XVI ,
1. Fazék diszitett váll- ős oldeltöredéke a VIII. szelt' nyb5l.
2. Tál perem- és aljtöredéke e VIII. szelvényből.
30 Hornyolt nyakú edény peren- és nyaktöredéke a VIII. szelvényből.
4. Fazék peremtöredéke a VIII. szelvényből,
5. Fazék perem- és olde l.töred :ke a VIII. : zelvényb;;l,
6 7. Fazekak diszitett >ldalti redékei a VIII. szelvényből.
S. Pazék perem- és disz 'tett zílltöredékei a VIII. szelvényből.
9. Fazék diszitett olda_- és aljtöredéke e VIII. szelvényből,
10-12. Fazekak diszitett )ldaltöredékei a VIII. szelvényből,
-

XVII.
1. Palack nyaktöredéke E XII. s,elvényl ;i
2. Fazék perem-, díszit Itt vdl:.- ős oldaltöredéke a XX,
szelvényből.
3. Hornyolt nyakú edény 7 erem- É s nyaktöredéke a XII. szelvényből .

4. Fazék perem- és diszitett válltöredéke a X X. szelvényből,
50 Fazék perem- és válltt redéke a XX. szelvényből,
6. Fazék peremtöredéke a IX. szelvényből.
7-10. Pazekak diszitett cldaltöredékei az I. szelvényből,
`lápé - Széntéglaégető lelőhely trpád - ko
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XVIII.
1. Cserépüst d
nett. perem- 4s oldaltöredéke,
2. Fazék diszitett oldaltöredc:_e c 1. '1 :ZL),51 / ? I/1 /.
3. Fazék aljtöredéke az 1.. Mázból , 7/1 /.
4. Fazék perem- 6 , 3 váll )redeke az 1. 114.zból /h,•l /.
5. Fazék dísztett oldaltöredéke az 1. lázbél / ?I/1 /.
6. Fazék diszitett oldaltöredéke a L 1. házból / H/1 /0
.

XIX.
1.

F

az ék oldal- é:: aljtöredéke - foná lc b Lye gel - a G/1.

veremből.
XX,
1 -20 Fazekak perei- és fezit rtt va1töredélcei a G/12 veremből,
3. Fazék diszitett váll öredé :e a G/12 veremből.
4. Cserépüst per€ m-, olc 1- és el j t öredé'_ce a G/12 veremből,
XXI.
1. Fazék perem-, díszit itt
,s oldaltöredéke a G/35
veremből.
2. Fazék perem-, diszfte ;t v611- ér oladaltöred6 ke a G/28
veremből.
3. Fazék diszitett oldal- ós al jtöl i de ke a G/36 veremből.
4. Piskóta alak ép fen: cső a G/35 v remb ől ,
Nagymártocs - Szendrei i:ia, or - ''üttá lelőhely
leletanyaga

r,r-odd -kori

XXII.
1. Fazék perem-, diszitett váll- és oldaltöred6lcei a 25. k emence 10 tapasztósa alól,
2, Cserépüst perem-, oldal- és aljtöredéke a 250 kemence
1. tapasztása alól,
30 Fazék peremtöredéke a 25. kemence 10 tapasztása alóla
4. Fazék oldal- és aljtöredéke - fenélcbélyegel - a 250
kemence tapasztása alól,
rXIII O
1. Fazék perem- ,oldal és aljtöredéke a 25 kemence 20 tapasztása alól,

2. Cserépüst perem-, oldal- és eljtöredéke r 25. :cerieuce ?.
tapasztása a161.
1XIV.
1. Cserépast perem-, oldal- és eljtöredái_e £ 26. !_eme:ic e
tapasztása alól.
2. Cserépüst perem- és oldaltöredé'__e a 26. kemence ta ne :zt ".e t.
alól .
XXV.
oldaltöredéke a 26. kemence tapasztása
1. Fazék perem-, vállalól.
2. Fazék perem- és disz tett válltöredéke a 26. '_Lenience
tapasztása E lól.
3. Fazék perem- és diSzitett válltöredéke az "x1' verem
betöltéséből.
4. Fazék diszitett oldaltöredéke az 1. _írok bet5ltús6bűl.
5. Ép felsőkő, szórv,Caly.
Szegvár - Kontrapart i az Ár )ád- kori SÉ p fc lu leletei

XXVI.
1-2. Csontkoresolyá , szó v ányok.
3. Csontkorcsolya a 2. há3 betöltéséből.
4. Csontkorcsolya a 159. veremből.
5. Csontkorcsolya a 113. veremből.
6. Csontkorcsolya az 1. 1 amence előtere betöltéséből.
7. Csontkorcsolya a 158. verem betöltéséből.
XXVII.
1. °agyi ókanál / ép / a 343. veremből.
2. + agylókanál / töredékes / a 2. ház betöltéséből.
3. Fenőkő darabja a "P" ház betöltéséből
4. Átfúrt csonttárgy a 127. árokból.
5. Csontár a 127. árokból.
6. Orsógomb / töredékes / a 114. K ház brtöltéséből.
7. Orsógomb / ép / a 108. veremből.
8. Orsógomb / ép / a 2.58. veremből.
9. Barna mázas orsógomb / töredékes / a 17. veremből.
~

10.dBarna mázas orsócomb a X. szelvény felső rétegéből.
11. Orsókarika a 2.
betöltééséb"a.
12. Orsókarika a 344. verai betöltés éb ' .
13. Orsókarika a 205. verem betöltéséből.
14. Orsókarika a 114. ITY ház betöltéséből.
15. Orsókarika / töredékes / a 193. veremből.
16. Orsókarika / félkész / a 69. v e remből.
17. Háló-vagy szövőszék nehezéke e 178. veremből.
18. Háló-vagy szövőszék nehezéke, szórvdny.
19. Szövőszék /?/ nshezé'_e nyers eLyagból.
XXVIII.
1-2. "Medvék" a VIII,XI. szelvényekből.
3. Mellfalazat töredéke a 366. veremből.
4. Fúvócső töredéke, s órvány.
5-7. Szilikátolvaiékok a 366, veremből.
XXI X.
1. Cserépüst a 1E1.D veremből.
2. Cserépüst az 56. kerv?nce tapasztása alél.
XXX.
1. Sarló /Pp/ a 141. veremből.
2. Cserépüst a 105. kem(!nce tapasztása alól.
XI.
1, serépüst a 105. kemence tapasztása alól.
2. Cserépüst a 35. veremből.
XXXII.

1. Cserépüst a 105. keme _ice tapasztása alól.
2. Sütőharang darabjai a 209. veremből.
XXXIII.
1. Cserépüst a 85. verer )ő1.
2. Cserépüst a 114. K h; betöltéséből.
XXXIV.

1-2. Cserépüst majd nttooritó'1 a 69. verem betöltéséből.

1cv.
1. Fazék a 206. veremből.
2. Fazék felső részének töredéke a 160. veremből.
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