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f'crctmlamAtny • ?Ammar  

MarsITIXUS ~~ IMO  BaE1IMRI•I08AVASI®RI TIMM'S  

14rtől tX.ra, 7 kmore,, roloátérkdny ki3sAdg /Hew.  

q►©o megye, egri jer611/ dllke? oti batdrdban# a Yárkuti  

:Don©d4~>:ds M t1tt ialtil.bató a Rift  begyedg egyik igen  

Images  poütja *  a 668 amocao Ydrbegy /Ii tdbl€a/. Wiesen  

oockössa3itbetó, felon4ne egyenetlen, legragx©bb r4or,4t  

vrde borit :a• Az  Y]:-Ol3y-i 3.rd:?y# pldtd 2yoermleco kb,  

400 sn,, 	csúcsa  van, ':oakonyobbik s.rlissdnll oeak 8•40 m  

maw;  21uy+►í :ssa4? ooebb fele v4Oottebb, elkalaasabb a  

r:aectel®~,QddaQSC  r Az  ISWy+i oldalón Iada(3d  6 meredek ?.egyol.w  

dal  i:iiaaasaad3.ée8ve.1. 18tzbbos3ott erM itsleek cntamal na  $  s  

láthatóak.. R terillofi Wbb °,7crazetke ti kbsdped ?'oolitikcm,  

a  Isded bronsv?cor 4o a 	nedsad onboadnek emllko  i  t  

dr3i  i►,  / AE 0rőd itett fUldvdrat a  Mod  bPJ31 r~' loiejdi'1  

oriolta: 4e ebbe 4pitettá'ri° bolo as  Árpdlkcr iltes4n a %G-  

fh2 at. 2/  



~ . =AT ASTO=tT ftr~ ~  

Pe3.sűtárkdny—Vdr:;bgy /2 ~►r7alily-Qlrhe.:,d !.eve rdeta  
iz:.~c:.•t a rdg,ptíl t e - 1 n:o 1 irdnt 	d c?-? űti eP: , agy~i j tay  

::JroMuen. A i'_aspa:.4rvo3ok du Tcrndaaotvs ze8a1 ók n60—  

a2ati Saa,o©atzíiydrtai: 1068.b an :zez=aan taztott  

Reimer Fl. dris egy Ná„rE;,d ha ;;:ivduan ? 8v3 n1ú vw3,rró3.  sad— 
1G o3ciaddea. utd~n Jdvardy L.  felszólalásban felhivi:a  

fl ,ye:Lae t a T<ir:cá,.~ fQwQtti Tdrheay fOldvdrára , eey  

4Gynovc3 zo tt "2vgdnyva..~xa "3/. Fuicier F1őrSA t6hb helyen  

utal vrZ0 ~E;:~i~.-~ tU~3 Pu:;yai;n.dbeals "PQlsű.`'.srkel.n,yon, mint  

uclvLU:.t,+:j L:a,oa16 jtrtő3. ila:;.3..dm L©ttci3 rr.gdnyvd~ van a Y`ür—  

nocyo12 CuejTlk 15 51, a '^'" , ik 40 V1 n$rAré3s1 d© tts9.7re  

vane*  ke tvo. ~:! a.vc~~ '~iv+l3 itt brr?ra1©? ot©k, c3erdn—  

cx2őnyoi: is  fordulnak oili*4/.  A  torEilctí*ái tM)bsssGr  ~>o—  

sLdxvdayle3.Qtek kll.Onbe^c3 opljtemds;gszrbe. Bro"•=— 
 

_:ori eez,Ueti3c, "va7tar- fes6.0ti3lraR  e  :y pir ldnu?uaG/ j  

ob®3ir3 iduoi- do i;ova  nyi:Lho~ ;roL:? / Inal, i Arnold  eyll jte—  

mdzly6t Gaadacítottt`k."r3rtme tekercsek, tiros iece2r.d,cQdI:,  

ha.rnyolt ?:arver000l: ~

{

r

. 

 ~,~•~.:::y:" a ~ank:~ ~ ' jte^.:idn,yL
y
e  

Lx3r'~ telr8/ . Hnelle ~tt Ld'~b i~ec3d~  t#. tl~r+~ t~i b~.°~ .recti 1+9 ,  

kie, bror_cknri ©eel•GY , u` ~. dd°:ei:oti8  ismorttik lrel.aűt.ir .  

1mftrál.. 1.6raer :'á.órw.s '.dairatn? tft! bilfttkozik a rub- 

anyagra i014/, Dartal.oa Cyu.'_a 8gveú veLmegyei  

rc►nocr.ddid  ja g tdrl~.n<̀ yi vá:e k:'zcp6n levő nih~.n:r.  u;:tores  

iix'Acrr1 ttc?t?/, aBikZfia v:5~,;ott , male 	mfacerc,c:ttett  



63i orőditmfnyrűl , a móoczel  való  3:6'6r,ítéo nyona.ir61  

és itt talált ez6rvdnifleleto;:ről cEdl. Fel tEstalez egy  

"?.:Ig,lenii v4do3°ai vonalat", 	lelőhelyünk Taellett  

fcntc: lánesraeraoi Ilagyr,;ed do Ener-Kioegefl őskori le—  

leteuy,al jollemzott ogyi3.ttac4i 12/. Evután hoeszú ideic  

nincs Y:raC .e2n' - 	terlaet"61,  rug  az itVE" ̀ ~~i Ei~ £!f  "  1  
újra necindula r6g6íczoti ;mtc tweol, fol nazi.  fedo^t4I-.  
G^?vzin 	egri rIt,t!£-3z c:e Holl6 GC^a 1952'r—bon lc.  
írta do lefottlo t~.~, a waifá.l razadvz5nyait13/. 	ya?.td.r'» 
rak 72cnet6t Cbikdn ?c?? tdn kicebb lelatmeutdee ívi cctta 

-aory 1959•ben,14/. Lrfo°°us. Adrivnn cecitekdvel elkóezf— 

totte a fUl.dvdx folri6r6o6t, ez:intvornal as t`ájie1)6t 

,/IT. tM17Iat, vaiantnt a dml.,~yucati oarosmál. 	'Iarbatd— 

 átvágta  a falat. 1960. rgájuc 23.án Fdrc3zaaw  

?ü.ly nogteI.i::tntte Co nfik?:i ku3.taának, lallotattkcrinaL, 

va3.onint 	 ssúzaúina'c huitái oz -`+. meg a megvszts—  

ccerRga,N•ra~rc~t15/, EeLit•ün ;-e:t ízben, 1962.  r,;~ tdber 

4-.24. 6a 1964. :ad,pe ll.—jtnir.s 9. között d.eátást t*6W,.  

zott itt36 . a  tet°illatet fedő aiizYü. erdő ds w? jrlöv6nyze -c  

miatt  terepbe j  •árá.airaki.or í.jaáb ycietarv a.G no=  korizlt  
n 

elól 7 .  



ix.  AB AWN=  I8~'~~2Miai  

A fattiriledk ?eratettioci, Et felle1hot6, bd?.yer1:-4nt  

Warm  dokunoratio3 u.+ , ., alaPtjlar Eao dnatür mocintete.  

+s~~~ rs,'.-.~ °'a^~ :~~i ~ ~ tx.Sl~.i. ~.&  ~~~T~~,r~~ 
rv R ~ry r~r.~~1  .r V.f.a:i.1G.i,~ i 	~ 	 .rtr v.ln~ 	i/ ~ .1 ~.;.,.... ..~  

°JQiour QPC34:lre boertitQ^'tTa kBrC2 sae.  

PatuQfr May  19v2..oa£3f3Cstigiadn aiitiit r E32ivsi:  ra 

:.:Uvot:rowü /ÍUf t •~1qs  

VilPrin.Y,  
4,51:4 Tv:*  pe1tdretna omen  120 on  rAl fen Irmo  

tlzholv; /1. ttloIely/ ocyz:ra:.uada, %c :'alt ol6'. anol:  

Mon volt a obikeizi 2oiteinék ditaZ foldui t  

de° G&?  /1. cadUr/, 	ktit3d bra/tab:ai 000ro °,OI,.o  ú  

tari~a.̂ 3ar;ot t. A c:ie  Cr 	..2,5o::;v 147 an  az-1 caélyZat,  
e((,y$6t °_1oolitikve, tt,T5boC'cdben LAov bronzkori  ti3:..oc36'-c t  

adott. A o'i ca E3cya{, OC3 fŰ.sardtC?c, 	foto foltjelből  

rZbelny noo2.? t9ku® tCJr3t"(17 Lorrat  o18/XXVI . tt:blo,  

1, 2, 4, 5, í7•ath xxxx. tale  1 0./. A tiisbolyeo, larauo  

folt&  4o2t<artioa oorL'In 3 db actst3unibzat :'atir. o  darabot  

tolditoÉ: a  f'c3lGfolt Map& 175 on  ocilyons a oocrdp.»  

myna  vot ,:ioa volt. A 2. tttzbR'#,,,y / ~`Jraxua s o3t/ attrétA3 t  

~.~ 

 

z 100 z 96 on , mf3.;ja4;,^o 276 en . 4.•4v601sa oor<. ~n ':i—  

idt3"s.~ati;r  boa icon  vc.otr,~;, Vbb, 	f63x.16turoe  rwa-  
teusf.lF$t, az  o.2. G viri! 	iC'sZc :t o  15-.13 	vaotecQCk;bau  

atC3~t~, tt• A fiiLlsle,Z,`f 	kdo6 bronzkori GuE31ispek  

el1tois OZ.  A 3. Umbel,  radretc: 37 x 58 on . A criö~—  



veiny  r6terzooro,: a tblos,  150 on bal ről 
♦j~
cbbr

~~a~ 
 lejt,  

~rt L'i.~i elnő    b::YY:l r~ ~~ 1110107;K1.60    i.lt~. ki~vo 4:~.oPU  i~Ga 

'Week 	cryz 6s fe?nt.o ::cavionoe fad/  be—  

2MOisdoztak • gid8rbc:. As alatta lévő r6tocok  

lyek/ visesinteeeh. . /M .  tibia 1, 5, 9./  

. 1. .ok  
~ 

1. jr 8 m, ra63;,T0000 2 ,. AS  tr ,  eselvc«a;lt51 11y..  

ra nyitott az 1. Jrkot. Az ole6 áodn.ym noo13.t3kao  
/::•PZ. tábla 16.-17, XXn. tSbla 9./ 6o 's:6o6 bronzkori  

cow:apc'_ut adott. A zLltaQik 6156tzyoaból olo6oerben __6O6  

beuuzkori tr3redókek 1:eratQk elő. A vmotag fekete r6—  

teú i:evC  rt anyagot tC3it.̂ lwnasevt. A:; Are!: nyugati  

adr cook  uvórv:ít:ycoan 2ertütaL elő  tF3red61:ek, 1  ecnacyabb  

rc;ez6n 6~.A:i.atotlon o6ren 4o kavioaom n1talmj volt.  

2. arok  

17.6xetoe 9.5 x 1 ,2 ra. Fo?o6 v6g6bott bQozohalmoz6dett  

'vubaulc>o s•sldednyai volta::. u4oOnycyl, kevert eoer67).-  

ran;lra,i;ot /k:110 bronzkor 6o Lvzcpkor/ taxtrai nnzott.  

2• :~~: /V. tt.rla , 2 kóp/  

n5:.°otQ s 1 x ?  í; n 4p  a  r'ábontd3cac. A var D11y—i v6u6n61,  

i : •~~,yban n,yi vottcík clot €ao Cxkot. g••i Wgo'ber_  

aLAI Zelyziu alatt 28, 32 on 	',t;z6p—  

kori padlósat volt sók kÜa6nkori c:ier47?01 6o n6hány  

varat6rf►,~y1. SsE3JktVt.3.l k6o6 bronzkori  do  n61 ány  nod? i•. 
ti1.~.-ua tUrpd61: kerU3t elő, ami  a küs6PlYori rCtog alatt  



o"yoc3urabkodóvd vd?  t. ':f—> v6a6ben dtvdatQk a vir-  

wtlnt! irfl3n 70 ~a+~  ab r cn ou 	 ke  rU3tek  elő,  

30, 50 am  mó3yoógbő?. o£y°'QCxÍ  1:aI. vzdPEid3.T ~,a!_ ldtozó  

coorfptöredélkel ogyiitt. 70 c.., mályodaből a kdodnoot  

barit e:  töltóo földjáből hdroalyUkt /ebbdl Latt6 mogvan/  

^ l  úatzablapilca Zala ::or'.,lt 016 /MI. t~.~la 3a, b/.  

A  oa3.ldrdara ttskott kalalat Vadteltáo tartotta, obbon  

Lo ac drokr4E3sben nagyon oGk kőző bielltsori edf:ny  

törodd:: volt /XXXVIIi. tdbla. 1., MIX . taia Z0—I6./.  

A,  Wa6 bransiLori £~.jldodnca folod 40••50 an  r.stoGf.; iQvort  

bO©őp:..ori da 14o6 bronalzori anyagot adott, as  os alatt  

iovU rfáfAvn t_.t.'. q51 200 vti 4 r Yi   . 'Jg .ik©8i CZoctkJr,  
kc3rdrYia kerfilt elő. I74gy rótQa az aroLlall 1. hur_:uOo  

/k:overt kereimi?,uo a~.~;Yag/ :  2. oo`!rkfteliOBte rótoa /ká,.  

aű tarou.4yori I;ere:c3a , 3. 2o1:ote wc:tog / [cflor3 broaa%ori  

1:®vóo neolitikus 000rd;rol as  aljen/, 4. vöriis3—  

odxYzro, a..cyac /raCbeny kfQ3 brcmckori do több  neolitikus  

1Loreati€á/ 	tale,  1.1504 	4Zhla 4, 6., 3tZ.  

tdbla 10./. Az  drokw'.:o'le t:. vdadbon akczelp~or3 I ,~  

c`? "oontdon u.tát előko ~.~í's7. t agy 1:ó08 braae wori vcaezSSama,••  

too Ms  ledgett neredvdnya /1. 73L'•z/. amok 	me— 

lo cae© ut a 3.  drone. A bacon  tivM, a patzcordtog  

tao.i.lett egy  ac:rt3 örben, vac/  az di:..~ ~t?r i Qo's. ninon ku.—  

'77noba bajiadlva dAer4pCsa:2G do  nnc,I  tUo?':utyd:  

120 era r!dly®n a 2. hilo pat3.QarÉ$to(;C Ls  o3nl:ora3.t.  



:lE~^oto s 1 x 7,5 ^. A one 1::;.+2 .o6 o3cl^ZAbe,n, a var tab.  
bi Yt.laa6nd1 5•6 re•dNe1. sayobben 2Ql.~vü tort.:;.ott3n /"vdr-  

rul:"/ nyitott dea#ibi toil lots As 6c3i.uz`i adnoho; tar-

toe droL tUltel4kes Eonk a k6galrE1 1ocmlott k€3veL,  

as a3.eC fo!tetao rAtegbon 3o:áot7 branekori l.oerepek ve  

after  aeoíit3:lw tCzoiia: volt /Iir3• tdble, 9, 11.•14./.  
A 2tiedi branz.:ori coemt3iiaol aatdlt falcotv3 rCte£;rc  
ft.iÚG'ttOa r6, a kaiOl4rvis  

,  

ribete t 10  x 10121 a mAnaier 	nY aal Ayl ry ;  ±o±  +.41-,  

:  -.V:5l.yavCe 30 •• 85 em. Ár'pdalicori oQoxdpamac, kiocdre ti:  

::5n4; branet:ori c0dar, ndhiny Wav branr.knri caor6r  

x3r~t e16 be181e.  

: .1rote s 10 s 1.5 a, As i.O.i is+dm7d driatdoi tsíl'? e t  

30 aa•it If6a8 braad:ae (In LOg '•ori orerepo?yet t^r  

tai-,azott. b..i vvaéa1 60 cur•ndl c1őrtas as altalajt,  
lol otmonteo volt. D.i fo:! c?n, cz 11.i oo&l o Ao ettől  ^^,~r► 

_.1 cva 24c MI I:6a::tt 4U _ 60 en  mE%1redgig fel'oto, 3? ^.t.  

tm 10G Ca3.ic ezUrte re;t©C volt,  °Baba  
m0revei:. patios 4o dll,o,toQfr'_•O? :  f  vacarit fa^J4i2dC«  

=What kert7 tok vlC. D•w vúcla ®smbdr5slart alakd  gö- 

WOW 80 	Lvoű bro.:lakori 	att3]. 190 an.  



ig tisztón neolitikus coerepok éo ea kaptafa alakú  

7:őbalta került  elő /XVII. tábla 14, 15, 17•19,  

=XVIII. tábla 5., XXIX. tábla 3./  

14.1a),  

~~, o ; - 5...~.-~.~. 

Mérete: G r. 1,5 .3. A yülc?vár L-i réczén nyitott árt;l:  

60 on mélységig, az a:? talajirr teljesen leletnentea.  

a •  árok 
-...al..M.IIM..  

i:é rEte: 1,5  x 13 ia. A 7. számú árok 	végétől 1 m—an  

húzott, közel t.D—i irány -:1 40 . 60 cm nély drok. Xe—  

vezten tartalmazott 1:6o15 bronzkori,valamint néhány  

,., C „ ~  : a. a i 	..  _ .,... ~. „~•^~ ~ áir iii.  tábla 12-15/ á3 középkori edény.  

töredéket. D-i végén sziklák voltak.  

0  

:: rete: 1 4 m. A 4. árok közelében nyitották a sánc  

külső  ollalá_n. A feiUletben 40 cm.ig csak késő  bronz-

kori, alatta néhány neolitikus coerép volt /XVIII.  

tábla 1-11/. Ujabb, a sánchoz tartozó árkot ne:i vágott  

Mérete: 4,8 x 1 n. A sáncra :nerőle  csen húzott árok.. 

ban a felső 20 em harus réteg, középkori és késő bronz-

kori cserepekkel. Kb. 50 cm—től 100 - 120 cry—ig coal: 

késő bronzkori cserepek keri:it©k elő belőle.  

-- C  



.idrstos 1,5 x 9 m. A Dr•i fal 	oldaldivaz húzott,  

Chiáan Zoltdn6k d.lixal Ye3t6rt sra'w mogtisstitdsa.  

a  ;:a1oz.:r1.o3et hason1E k4pet mutat mint a 4. araL'-  

ban, osak a "vdrdrok" reaAsebb oni.',:, mint ott. í{i-  

sairó1a,; bdaG bronzkori ISSOóIMMe Itoratok elő belől o.  

.:.t.oc r_i4eW 19540.00 dcatzlo ,~3iZ fblt~ . ,•t Zo1Qtan;,Fac  

a ':6vott-az3.  

. ' i ,VaR4ti^ • `i 	- 7 f~ 	A Q 	! 	~:  ..•~ TU~T_.. 	. 	12 _  . ,v... v vv • ... iá  ,.v :~ .  AS  J . í:3."oi uv.l.  4017y-li~ 10 -~ 1c 7:i-rC?  

3.adr.ybta.a iaúz ic3ő drokbő3 40 c m  uáiysdaig daittő-  

on ':őoó brandkori io?Qtnnylo; ':orU' t old.  6-3 vőCCbon  

Arpdc3t::ori ooerepo?, 6o n4n07?ac11.ő raaradvdnya volt. D.3  

vőcó°aora kb. G5 - 70 c m  nayon Júlt hatetrosott{i a  

onabdlytalan, ovú3io formí{Jú noolitia.~u.o Odör foltja.  

,aőTato  a 200 x 32v op , A::Y0ő1:0 190  CD .  Pala a 3. z.ő-  
na brandl:ori hdo patioardtoco aid 000tt. A neo3.iti-  
kun anyag  ecyoéCon, nney©zealú eoer6pt3reil4i:, obnodidn-  

Wrt3d c~: ős nday oncm w ~,ír '.erMt elő /XI'.i. tala 1-27,  

tnla 1.16, XXI.  tala, 1-7, XX.IY.  tibia 1-3.,  

twtla 	fi•.10., 	tLlh1a á, 11.,  

XXX. talc  6/.  

- 



714rote: 1,1 = 7 n. Zmi 'Telco 75 c-ol, 	Wco 

35 e.o1 vnn a ti folooin a2att. A foixto bumuoa-

.21to3 a2att sadliban d116, vOrCo, acyocoo, IfOves 

,12t1tot1on talaj vol.t. A bulaupo Loloti Tr6co vnotackan, 

Co a facto :zult(IrrtItoc 	ca % ndbdnye Wed 

Ivonzkori oddinyt6ro1dk korUlt olő innon. 

/Y. tLIZ77n 2. %67/ 

Igmates 1#$ z 11,9 m4 A Laws= 	hist4h 

oot ao &tot, aulvol a =Coat* x4t0e044406nsk 14)nbb 

vlomelate volt a c61. KUtigalabon hb* 55 . 60 ctl 

vuotoc bakete tafaUGZ alatt a datistalajt jeleat6 suit» 

efts asinU talaj jolc:ItLet. Á kdfal 2024 006 

Wei rdonboa 2,60 de 0,40 a Lot 1 muaroldgbon oz. 

oaa patic000, barndo cotaU„ oök Woe brougkori 0a0r0- 

pet tartalmas6 mdtauet taidltatto 190 06314 t. 

ta: 201 gat as &di:Wu% A 2834'u° profil wzreasat 

Wpstt mutatja#  =Ant a V. CaN,Lbaia.. 4.4 v444a a- titre. 
116n4  tapautalateik osextat LcolltAkas xitegbea SOO .0 210 am 

mayan ombartalan avallo clad tfthelY fingftnexedeo 
vetu4ai iyakLayi: o16. liagratisa 30 X GO am,kL;zc..Lelon 

floolitikus 000lopoL AKE** Amu. taIa 143, 16*/* 
Mat* kfte bronsLori cock v011414 as droirxdos 

aljda#  a tUabaly mellett 14410 bolondemit etidar !aim). 

naana Lutatkosiak /sum. talia 1.24, 1844  Z3U. 



la 1.1. A negyedik késő bronzkori ház is egy szint-

ben volt a tzhell;ral, ezőrt az Asa,t6 pontos datn.:1 -  

16t a C14--es vlc't3zdlatck ore ^'c,nyí;tGl tette fUGGvi're.  

~ne?s hicín;7c.ábau, a kio(l rv"l elotek alapjAi a neolitil:Uliba  

tartoz6nak fogadjuk el a ttzhelyot.  

II. szel Vfny  

I:őretoi: 4,6 x 4,3 t°!. A 3. irok D-i oldaléhez esa .tla-  

::ozott, 50 cm-ig 1Eé06 bronzkori cscropek kerTi.:lteL alű  

belőle.  Egy helyen néllá..nJ 	á,dkori cserép és vastizer-  

szcim volt. A szelvény keleti oldala mellett futott a 3.  

árokban  r;e nae i + 1.  .A   _ . 50 cut-ig esa.: 	bronzkori  

Jarabok, utá,.na z1c:Yká.t?y neolitikus /XXVI. tábla 3./ tU're-  

ulű innen is /XX?iv III.. tábla 3., XL. tábla  

3, 4, 5., XLI. tAbla. 2, 4, ú, 7, 11, 12., XLII. Ubla,  

12-14, 15í13, L. tábla 3, 4, 6, 10. , LI. táúle.  

12, 15., LII. tábla 6-9.1.  

III. szelvőr 4'  

Mérete: 2,3 x 4,9 m. A 3.  árok t-i cldo,?.Anál nyit,.ttcl=,  

Rv  Árpádkori Aa  "_68ő bronzkori cserepe'_: 'ker'iltek  

elő  belőle. É-i vé;bcn 40 cm riélfen négyzetes rletoze-  

ttt tiSrött csonttár;y /LYZI. tábla 2a, b./ ős  egy  kis  

o'aezidi~ántöra:;ők volt. A 3. áro2°ba:1 120 c<.; nélyvn r_ieU-  

talál.t, paticsot in tayYta1maz6 fekete réter; /2. há^/  

itt 115 - 120 en mélyen kezdődött, ecffes pontokon pa- 



tica..lorzaá.'.,:~ jelentkeztek. A 2. házra rá,bontás?}ént  

a szelvény 	és K-i oldalán  újabb területeket tár- 

tak fel, ami nagyszé;.aú késő bronzktori töredéket  

/XXXVII. tábla 1, 2., XXXIX. tábla. 1-9., _:LITI. táú-  

la 1, 2, 11, 13, 15, 16., XLIV. tábla 1, 3, 4,  11-15.,  

:.I r.  tábla , 	5, 9, 10-12,  15., LI. tábla 2, 3, 7, 10,  

13, 14.,  LIV. tábla 2, 3, 5-10./ tartalna.zOtt. 60 am  

alatt 1 ép és 5  töredékes őrinkövot, valamint néhány  

neolitikus töredéket találtak  /XXV. tábla 2, 3, 6, 7,  

10, 13. , XXXI. tábla 4./.  

TV,  y nol Irr.4lntr /v 	~i..C1.~ .. 7 	t_:.r I uv.~. • ~.aaiy I  1 .  VfZ.Uit~ L. ~.Hj~~ 
— 

méretes 5 x 5 m,  a D..i oldalára történt rábontás  

2,5 x 1 m.  A 11. ároktál D-re 2 méterre nyitották ezt  

a szelvényt. L:áy-i sarkában érenssoriz tárgy ker?1t  

elő 10 am Mélyről. 35 am  mélyen meszes középkori paŰ- 

lászint mutatkozott; ssszeff!cuc meszes réteg két szia.t-

ten volt, 55 - 60 eze mélyről is előkei öltek riaradvd-

nyai. A K-i fal mellett 440 aa mélyen átégett agyagré-

teg nyoiai, faszéndarabok uutatko:isk. A 40 - 60 en,  

az átégett rész és a szelvény -i fala között jelent-

kezett csupán a késő bronzkori cserepeket tartalmazó  

fekete ku1túrréteg. A keleti  falnél 85 cm mélyen fel-•  

tárt tüzhely szabdly talap alaki; az átégett réteg  

105  on mélyen e? t;.'Nt; lelctanyar;a nem volt. A tiizhelyet  

am ".  



. .o1ot 20161 aaiklapora : :.:vo::to, aroc:otileg az itt  

16v5 flSiklcúkat Loraelt3i: 3iore'~.^a. A  t#ABilely 961yela—  

ban  van  rrint a 3. hes lati car6tecro, a felotte levő  

f:177117) ,51 ^_azyobb 6r152.6 Wreadka :9rtilt elő. /i,P.  Vb.  

la  3,/  

VA.rolv6u  

M6ritte  s 5 x3 ra. 3G an-la 1:6o6 bz on: ::os•i cserepek,  

aldalda 40 cm m6ljon :.iz 3lratya, DEL-1 v6c6ben  

la9oa han,,ror a1a::ű agYaoEkl+=na  /?/,, kQv6a as('  braaz—  

%ori /LT.  tdbla 4—?, LVI. t~,~b:i.a 	68 ?ct506p3:ori  

edl6.3yt%3rE;clEí's 	elő. 6C an  mC3ya ; aadllba±z J116  

':8zet, az altalaj jol on t?:ezott.  

vi. :12lVr'?lo /V! tebla 1,  ....w. 

{°+t3r8tc 3! x 5 ftl. A II. 6© a IV. a; elv6ny liC!$3tt, a 3.  

Mora tört6Yat r6,boatda. 	aa61Ci7oa 	30 am  

m61ya6( ig kd epirors. osQrevei: 613  ú.11ataocmtok kerLiltei:  

01 6. i—i v6G6n va, no2oo, közepe tdjn 3 db vaapdr_t.  

30 60 50 am  mflyen L:eoaoo 17ac11l3aat nycme►i jQlcntte^tr;':,  

aminek ser eit nem  cikerü3.  t me{;hatdror.ni. All  alatta  

202:v5 fckota 'n.lt-I:.~to,; oltelvnl.{tfna uteiM a 3. his  

.)ctio3r6tae6t F'rt6~° -  o1, r:o' i.otta a IV. n mo'a.vRnybe  

n,yúlá tiizhe?y volt. 1114 glaú t3a*t llati.cc9s3int nutatl;o-  

:;ott, aryl faVabb ~=_~zet jetertr ` t /G.  1161/. D-i ve!Tir.  

13  



szabálytalan gödör - amii tulajdonképpen a 11. ároi:  

nooliti__us gödre 3. ház alá eső részének folytatása  

- felső részén késő  bronzkori /XXXVIII. tábla 2.,  

LVI. tábla 3./ kerámia, 120 - 135 am  közé eső részén  

neolitikus cseréptöredékek és egy kaptafa alakú  kőbal-

ta került elő /XYI. tábla 1-5, 7, 8, 10., XXIII. tábla  

1-11., XXIV. tábla 1-22., XXIX.  tábla 1-3., XXX. tábla  

1-5, 7./.  

VII. szelvén /V. tábla 1. 'éép/  

Mérete:5,5 s 6,5 ra. A  IV.  szelvé.~yre történt rábontás-

nál a középkori padlószint vizsgálata  volt a cél. T'_é-

lyítésénél mindeniitt /kivéve a DK-i sarkot/ előkerült  

a fekete kultiárréteg, ami :. éső bronzkori cserepeket  

tartenaazott. A szelvény 	oarkánál 1 m széles rá- 

bontás után kiderült, hogy a  meszes  padlózat egészen  

az omladékos kőfalig terjedt, állatcsontok, Lrpádkori  

cserepek (5s vaspánt kerít elő innen.  

VIII. szelv62.1.-  

Mérete: 5 .> 5 r1. A Vár D-i tcr; J  etén, az V. szelvény-

től K-re, 10 m-re  nyitott ásatási felület. 30 - 50 cm  

fekete humusz alatt a száliban állá kőzet, az altalaj  

jelentkezett ugyanúgy, mint az V. szelvényben.  

-14-  



Iv : •  r~ zei_vén _..-.._._.. 
Méretet 5 x 5 k. A Vár K•-i oldalán nyitott szelvény  

kevés középkori és 1:4ző bronzkor cserepet tartalma-

zott. 30 - 50 cm vastag fekete humusz alatt az alta-

laj kőzete jelentkezett.  

Mérete: 5 x 5 m. A 13. árok közelóben, annak D-i fa-

lához csatlakozó szelvény. 40 crs humuszréteg után a  

földsáncot alkotó barnás-szürke -réteg következett,  

ezután a 4. házhoz tartozó paticsréteget tárták fel  

az ásatón. /XLVIII. tábla 15-17, 19-22., XLIX. tábla  

2-19., LVI. tábla 10, 12./. Szórvány neolitikus anyag  

is  elókerit innen /XXVI. tábla 12, 15./.  

1. késő bronzkori ház /IV, tábla 1. kép, VI. tábla  

1. kóp, VII. tábla/  

A 3. árokhoz csatlakozó  II. szelvény K-i oldala kellett  

került elő 120 an mélyen az 1. ház. Alapján csak rész-

ben fedte vastag, helyenként 30 	paticsréteg; Ny-i  

felén a padlózatot cserepe!: jeleztó';. "A ház alapja a  

neolitikus barnás-.övez rétegen nyuIzzik. Fölötte kb.  

40 cm vatta,; fekete kultúrróteg van, amely a sáncig  

vizszintes fekvési, s a terephajláshoz eresen alkal-

mazkodik. Talán kis ekeikedóaü sáncot is emeltek be-

lőle. Kétségtelen azonban, hogy a cáncet az e fölött 

-  15 -  



fokvó berri;'a, ardoon Z:Uvoo, oaoropot tarta?r33.2fi r6-  

toGbel onc1tFh. A  odno ?_aror.~.íja orvod.leteaen vaatagm  

:^ik. Boo?: ezeriaY a meE$jttiI:tu l.2, az 1. 2..1 lftooi-  

.,C n°  :.c1o3Fn L1t%  WM Volt  orUC3ttt'c, a  fo'Lcto I~ultur••  
1  

rcavQG if.c,3í~n con  tt~l ti~?8oc.~: ,.n..~£3  ,: bdc 7;r••y áe3ec  

15 a:n••rcl mólyebben a Qca.+laLsC7 ai tz1.:a;;t c;r -Lc3h ©l as  

calt'ltc~~., F̀.Yndlkt1., bog / u paCil.C'+cáii.áti c..6jö vt vamp  

Pa.3lótzint3e 8.1 Agof últil"olmdl 1dvd vwi.i?:1tjj/dadl 1GŰ au  

va:l 6 zed  ,iol.0 , .,  Wait. AIvgiti olulalS&2o. 3in ►  

conyta3.ai:, S patio3rdtog a kd  t Ovid áe a IflRlo tZ Aooasrr  
c3.dal, sr,QrEet6t en  °_rd23,,,~t wt3tt'! no^. !".éroto i3Q0 F 600 on ,  

1D.•i, %áj o1ÉboYi. 	hCflCIall fol dFiLi% b,Sserpda 3ag jIT,,b3"c tt  

oiariplyukw
/~t~

tal~i].#a ~k /~a~.yaéC,~3 GO  c~a, Sndrv" ~c 40 c~~~/,  

©Nti 1  o•.úa ~.r tÓltr' t4;e %Z1, iCC á C'_ n1£', tc:c0nt G'G  crop  

volt  borir!Q. A hds L•3 do g•i fz~l,a =? lett o3rer_c?a..~^a- 

~ad ;erlyoh. 	tg-i aari.1bcn; a. pa•tícctsa ‘'177rzc"-  

ve a}-7Y~~6n. caantalalpo©, du.r.. 	tel volt n pan f~..  

holLrQ ovw: . 	oQrk8b61 nagy ne layidegu ce®róp kem  

t.. II . tch:,l.°: 1*  a, '14  =TM. tnla,  1.. , 

:7.L. tebla 1, 2,  G..'.,   n17.. tr".b' ^ '. 7, 5, £ • 1  3, 13., ,  

't..fh7.a I.€3 i  10#  13, 15,4 	l, 2, 7-9, sá.. , 
 

tGb3.S 8, l?., 31, 17., 113. tdbu 24, g.,, mi.  
-Zia*  3* 4.4.  

?a ~  ~n.~.2za! 	At. tdbla 2. Wy, ili. teuj.a/  
A.  I:II. ezelvdnyb©n  Is  a IIMtkicoa,tolt rribdttisekabaz. I:o-  

fc31td..TM. í.oa^a a 2. WS. iíF31o'ty  2 :i ~,432G-530/E"ruCi  

..sG.. 



között nozog, közel ]':.D-.i iranyíUő.eú. A dőli é3 a  

17;;> L1ő-0só -rc;szc:ben ao ritkett I;o.ólőavin t I;ifogá etala-  

jolentkQzQtt, a kövápső rőozőn az at nom égett  

padló egy jelentős :Mow is megmaradt. A padlózat  

atóget t rőtegei több,  mint 5 on vastagok, ezek .,ét  

helyen  feltehetően a ha,zon irelY;.ili t;.izile3y marac?vá-  

:vai . A négyszögletes peremes tiiz?1ol;,' alja ?>>épvisc3.:..-  

te  a padlózatot. A dőli v4,;6n pedig egy 60 cm ő.tmő+ő-  

jtt 	mál.yedő^ jelezte a tii zhelyet. Tiellettak  

tUzil.atyák. voltak. A X -i hosszoldal egy  része mellett  

_.b. 3 :.. hovzz:iúigbaa.i fekvő  gerenda, elszenesedett  

rativáuyai látszotta'-, az doató ne ;n'figyelfee szerint  

oLnak 	74t e villáa volt. A gerenda villás vége  al ól 

került elő a oöloply°ak, 	ek 1E141-joke a ti°.zhelyek  

3zw13tj4tei:1 s^ámátva 36 am, atmc;rőjQ 23 am. A  ház  

vE3g4t nat;ynaretü késő branz?_c2:c ` •'r'  ~ /illetve az r  , . ~.i:)r illetve 3 /•  

ház/ metezotte at, tönkretéve a padlószintet. Az Qdé-  

nYa'; nelye az 	sarok körnJ6l.e lehetett, az énen  

'~ lcilt 

 

edény jelzi ezt, bár aa 5. haz bevágasa- a 2.  

híz >ú-i részét tönkretette. Több paticsot, de i.eye-  

aeiaü cserepet találtak itt, uint az 1. hő.rzüan; a DITy-i  

sarok küzelőbQrl őrlőkő t3red4ke volt. /~~.~XXItI. tábla  
~ . 	3 -to,t1 4V,ta. '  xctv. ~ , 2~ r- to,t6 -Ls 

1-3, XX.IiItl. tábla  241114. 	t, 4, 6.8 0  15 0  

14, 16.2G. , L. tábla 5. 9  LI. tab°;.a, 4,  6., Lii. tdbla  

4., LIII. táb7.a. 1, ?, , 	tábla 1, 4.1 .  

.. 17 ..  



2. késő bronz3rori h.a,z /IX. tA bla/  

A 11. "...c7.: ueaiitikus gcdrére rábon va kj derü.lt,  

hogy anr része felett 40 ("2 .:!(Il.yin a 3. ; hz pati4s-  

rétEre fekszik. Apa tie:3ré'cer coak fo, tckbem maradt  

meg, a szelvény ÉK-i ca ~..•ka orőccn szenes volt, egy  

túzikutya LerU.l.t -clő innen. A sarkos ház teljes mé-

rete  nem állapítható 	caa:= részben 	kibcr.-  

4jsra. A h xz -Ce,ia, 3lellett kivalral 2 tUz..E7.v^t taldl-  

^'•}. Az egyik tlzhely ,nélyebben van, mint a hdz pa.-  

ticeréter;e. A másik  tűzhely négyszógletes, K felől  

K2ikya7)erer övezi; ez tarta.lmazta a tilzikutyut, rlela-  

lotto őrlőkő törec34ke volt. A 3. bd2 f?31rtt  csak  

GO - 70  eút vastag hunus3réteg fekiidt, ezért az ásat6  

véIeménye szerInt későbbi, mint az 1., 2. , 4. 111íL.  

/XXXIV. tdbla 3., XLVI. tibia 1y12., Z,vI . tábla 2-7,  

9, 11.1.  

; . k W, 	h:í 	/. v . t47) 7 .a, 3. kdp, VI. tá.ble.  
..r.....:...,....~~.....,..... 

,, kép, ~ . ép, X. tdbla/  

É; X. szolvényben feitái. ?>áz. Eérc:tes 300 :: 600 em,  

~cze1 2-D-i. irányítwetí. A K -i hosszú és F D-i  r%'ti•i- 

(Ipbla ol6n7- ~t11 rcallet -t }.o^sz áűc,n fet:vő t;erenda nyomai  

ldtszotta' :. A Ey-i ulda.3 ral itt nor 16tszott arrrfrtQi-  

mden, hasonlóan a tebbi y.4zhon. A$ elszenesedett (73r-  

renáa a 	D.i•i carY  ;.#,e ez+t. !rAt ±ur?iP ,,, volt a it::-  

zen belül, au eai?: a Led oldal közepe táje:s ~ , a  ?: ~ z 



1gddD /uőro te s 0Q a 65 ticx/ !  s Welk  ettől kb. 2,0 m—  

s! gelő /134zo to s 45 7, GO  an/.  081i3p lmt a''0.s•-  
ti bose~~ ~ 7-7?aepda tal,ditm2:• d  136e 	ea.:-4Mban  

ecy dolma weed  aaexadvetti aft  1:ostilt elő:  bonne  

o, y tuxbdntoL:ercoco no:.oat.i tat  UGy aacyobb mőrct'::  
o.C ,'~,:; pero2Aege, taalQett4 ktvtia liileobUcrro Ee eLX-.  

ford4'Yl LammeluZ~.o tCGttl ooEaLio volt /3V. tTola 3.  
LAN XXV*  tdb1a 1•5, EE4I, tibia  3, Wit  l tifia áe..  
lett olclalloe cza d dll. baroaddbta3 dcy ttiea.kutya 40 er•.  

16k6, a Ilyuc1.3t3. r.toononldal IZCUqogdl 0e%tdn 0Gy t W:kw •  

tya keí*Ult old.  SOL&;JtÜr8d:3:zak, cro6gomb do o®fosolfr..  

_R a±lt ~~ a  • ~.dL' ftellraw  w~ . 

r 	mama .= f Z9. tale,  2•  VW  
11. 000lvúnybon tald.i.tnk rd, a hdoxe, illetve a  2.  

'~t cltmatasá gtirai3r©oore je3.onador+e, amina  coal. 3a..  

Inroad  rőo2dt tdrGdt fa. A gOkobe kuatdrm.itag MOO*  

tartomik, Oli3tte ma,  aoak 60 ,. ?o c m  vaata,; Wawa.  
Alas  s+ekss3k. A "gí38Uro fenekaa ntram6rotti 4116 be1p .  

sQte taleikütya vnit 60 oot ? UpenYoGaeiaa 6t6gott bur*  

Vette IztSs01, a+elaYt'o 2oltolotCxra tüabe3,y i.-eváebő aim  

dcott sijy bamolso© g;_;1d  foL-idt. r si3aÜr, iaastvo bdg  
fulS"xd;}il tAsoó =Loa,  -16ralett nes innŐrVk. Ann*  
Pbla. 3., S LV'I.. talc  1•16, 	tdbaa Z1..15. •  LV.  

t.íbla 1, 2, 0./.  



~~ késő •~ronrckori ház  
- 	--------------- 

A YI. szolvény  keleti falrl hen e1fíkQr;ilt sty patioc-  

szint, ami a 6. házat jolölto. EZ ne^! 	7.1i9on-  

tAsra. Az ásató foltételezése szerint  később épUllle-  

tett, mint az  1., 2., 4. ház, egytorú  lehet a 3.,  

5. házzal, 	ugy 1wtBzctt, 	fvlvtte csak  

60 M  70 am vastag x.ir~usz-̂ L teg Zc's +Jsi'L. A r,az fala  

c.~ 3. Ye a G. ház köett kí',rlil 2 -n:zhea.y  

1é.tszott edénycserepekkel és tiisaikutyLWal.  

•. 20  



1II• A IVIw7V.: Áiiktit:Yl iMOIiIIISOS =SUMO  
/A SZIIMI CSGrora/ VIwGÁ14129►  

P€irluoz I?itiflJ a S©3.ca6tdrkdmr1 INN1i1ilcus  anyagot  

i:`s.:yt'arrili3k 	 mg' do  E0 ifff swat  at a  

1,u, tudatba. 13/ A lelotagees visrliairiiv' .̂::a. bizonyítani  

nrbba;jub, Iipay ez a  uziblogi csoport  :iaGya•Alka,  

ujabb tl,CZtilótiot st3olgAlta,tVCt ti:;.sQii a  2,:C3Yft8b4 .iameL {► Oeo•  

; )cy-tualc a ; OrtEnotőbo ;.  

A avac36 1o16h0J, i'olí;ar-Eoiydo•asi3mog neoli..  

t  fl ~.~?o o.'3yn{;,li; D. Kutuia: 1. tz'~ ~ :?©3. 1950-ten; az on-  

a la.pjan olk:la?1vo 1;t laiiifio;;;idt3 a api2:.avi cso.   
0/ .  1~ ±  1.ol 5ho3yo$ birtalkluo ~s~aati Zioz©:: J. do  

A 	T.{ 	~ ' ; ~ 	.•.. ~t~ 	 ^ f • w ~~ T. ~  

:.~}.1~~ P.  ~.~~~~~ . Qili ~ l) . v~..~ ~~  b~..:.-~ J3 ~s.riycziVtYs  

?  lyat;oa dudor/ aa~,o~i IatS,~t dRi4; c~veatto~;t.2 ~  

Korok J. foltc$toluuto, hoay a A03er :.ürn,tCki  lelő?aelJc3•• 

Win Izt1l1 2 uo1na': nmCttibon 1@ 	os a t ípus  ú  

~~•2~ ~11q+ 	d OvGport 1:roaol6gio.3.. iuQ4aptibisk, lmr••  

de datitinter, 00 ,4nys-  ,30 a::(l;J.lt✓kLtípusainak e1633 4:41:4)••  

lEtt4oebb ilemséedt E. Eutnid -. is totte k3sz6.23,  Tt3bb,  

a I~_oresaltkii Poalali;oz5 taiul.rlaw úvit.totto ocyoe  

?.Gnsit.24/ Italics 1. 60 :;a:?33y J. nue7 IIQ01ogZdtifi,;jg  

2 5/  
foL3alta :Josue ? ©ctol;jc:oQbbon a Qoop=t allyat;át.  
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Az ti%abb publi?.áeió:tiban egyre inkább negkérdó jelezik  

fő jellemzőit, bebizonyítván egyoo d.iozitménytipusol:  

/'oelzil ról kinyomott I?6lfwos dudor, tagolt bordadíoz  

stb./ !As középső neoliti,Lss asoportokban való nagy  

mennyisénU előfordulásút. 26/  

A küvetkezá fo jezotekbcn a. folsótárkányi neoli.  

tikul leletek szilregi csoporthoz kötése mellett, 

megvizsgáljuk e csoport diozítménytipucait és a kör«.  

nyeső régészeti 1 	±a1 /esdkAnAt± k ,ltíLrr, ,  

bül ~i kultüra, tiszaűobi csoport, esztári csoport/  

való kapcsolatát.  

1. 	Xorámiafor2á  ü s.$zí tmí2z_ tiluaok  
............ 

Az ásatások leletanyaá t ,'tte'}?Y?tiif 	w1? a:p3_t—  

ha,tó, hogy ereisz 	a fols6tárl_án,yi loletegyti.ttes—  

ból nem került elo, ami a his anyagmennyiséggel es a  

feltárt felöletek egymástól viazonylag távol eső vol.  

táve,l magyarázba.tó. Iry a formákra, csak a törddé.,ek—  

ból lehet következtetni. A nool iti?um során á7.tai.áno—  

an ha.szná,ltak kzsméretü. edényeket /XIX. tábla 27/.  

A ozilmegi csoport j,.a,g3ra,tE -iban találjuk meg a félgöm—  

no csőszék és tálak I:ül.önbözá variánsait. II<^,srnnlók  

vannak a felaőtár%ányi anyagban 	III. tábla 4,  

twabla 20-22, XIX- tábla  4, 7/9 Lel.Bhelyönkdn  



:2eat.sé1fttelt es SOMA  töl co ~~roo, tvelt nyakú,  

1dn fii7.et, bellyftfactft booloid Loro&  tUZ'odé'i.roi  

/XVII•  tdbla 11 , In  tdb1a 1, 5, YMI. tIb1 e J./,  

valmm3nt w na{;ymdretii tdrOldoc3öt'yo1:, hoalbőrok 41-  

to:yandooal tacoat baarliatteensel!. bultLi.rŰl I:in,yanott  

hulyacoc dudorral, focdftIlokt01 clioaitott darabjai  

/4~N . tdbbls 12. XVI*  tdb1a 17, E33. :,4bla r,  XXIII. ~  

t6bla 10, Lá, 211140 iii1a 9, 10, 1QXXI. tdbla  

auoly©k ©a{rttAa a n3ilmc3i coD7port je?1onoői. 27/  

A  fC33.JÚtJri:dr3yi oodles, =env  eoftal7ao tfl.al!, vL'mi  

11.oly2ok  t:iroc? f ~?74 X.YII. tdbla 1,  3, 	tdbl a  1. / 
a, tiagyadobi anyncban nerr;leird coótn.lpao ocleinyolao o n-  

1Chostelnek.28/  

1 karakterisztikusnak  tartott nail:ioci  di©s~ítc~-  

elm k  mind  nQrmannaP: rvlov"tdskdnyt,n. A  :13.aaitdapó-  

doLan beltti  a import  lscfdbb jo13ormő je a bollaroolt  

vcnaldlas Wpm, s bgsayított do Plaasti?:un dSaaoh  

ma  a241-134 	I:iiBUl► a1220:1.22.:122.21101.1)2:  őo 	 ~'  

2.0MM motivina fioo Jolla:10Ű a környező  cooporLLy.  

irtt, es  ainEt®n'ealoi;onaci~.ae~1 alT~.-iiii3aítő Jove Doe).  

coop  2otQdjú beszurkálás %VíI• túbla 1.5, XIX.  t~,~abla  

9••12, XXIV. tdb/a. 1.7, 	tdbla 1, XXIX. tíUla 

parbuoaclOs ti eo2yViLVdoR, pontoorok 	riU.a 

 

 1, 3,  

:f#4 tdűla 7, 9, 12, XXX.  tzlb f a G , 21VI. t~;bla  1-3 ,  

tdb1~ lip  /. Uaorscő706 eQŰcoopp a1.a7a1 toa~ a,.~ -d.  

..23a.  



láQ /XV. tábla 6, XXIX. tábla 6./,  plasztikus  

bordát benyomkodott  pontsorokkal diszítvo /XVII.  

tábla  5, XXI. tala 3, 4, XXIV. tábla 6/,  kft bekar-

colt  vonal közUtt benyonl:od ott 7yöttyök /XIX. tábla  

13, XXIX. tábla, 11./, poitaorni.nta /XXIV. tábla 19/  

fordul 016 aayz,̂ ukba.n. Analógia Eger-Kisogedr6l, 13t,kkM  

aranyoo•.Földvárról ás x  oly ás•• ;sil*1ecrö1 is3ertex. 29/  

A publikált leletek alapján a Zalkod-cs0n',oi anyagból  

h;.ánysi': ez a cliezít44i mód.  

A folsótárk•ányi leletek  között megl4v4 mg:  
ca e  z caaflol  eren alatti s i'allc . c^ rc ~ :tkolá.c2a7.  

di. zített darabok- /XVI.  tábla 1, 8, XVII. tábla,  

1#i  XIX. tibla 14i17, 22, XX. tábla 13, XXIII. tábla  

1, XXIV.  tábla 18,  20.22, XXV.  tábla 4, XXVI.  tábla  

2, 14, áXVIII. tábla 6, 9,  21.I`í. tabla, 10, XXX .  tib-

ia 1, 4, 6, ?./ pontos  me ;fe? clái• az Eger.'° segedi  

ás a Bü...kr.>arat3,yoa-fi3ldWxi ^nye.gbó? ; s sorte>i,, 30/  

Ez a diszítési mód h ioobi: 3z•áisbar? 1:ectc.Zál3?a,tó a eza-

':~ .lháti csoport l  o1aelyein is. 31/  

A plasztikus d t3zek köetil az u j jbel,y asússa? ta-  

golt plas?tikue borda, a bel:zlról ki,.,yono tt hSlyagos  

dudor és a kj;nyökftil több középsg ncolitisae csoport  

r 	~ ..C. 	.... ~ 	s.. 
	Az 

,,, •, 	,,, 	. ~ n r :.3a,,~rat~k~,br.1 i.:~~e:c ~ . A.,  

ti.:uw bordák ? áce' :  nagyon 3yokoria% a fols3tárlzányi  
,.......,.. 

leletek között /Xi. t ábla >, XVII. :; :1;1a 10,  12, 1",  
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24, 21II!. tdbla 2, ú, 7, 10, 12, XX. tóbla 16,  

XXI. table  1, :i.ö, 3XIY. íc,,úla 5.€3, XXIII. t$b: ~ra  

10, 22, XXV. t:Iúla >, 120  XXVI. tatila 13, XXVII.  

tabu  3. XXIx. talc 24•  bolitcflaZassl Meat bore.  

tesb:Le, 9, 10#  XXI. tdb3.a 24, bemovelil't  

Q:inatottoL .~ ~  oldtöerhaZsink /l.CKI• tabla  

5* 4,1. kaaiici{ti  t °2octo3.tu jtt: a.3 rce ~.~vk3.occedit  a  

2- 11:..~yoa•►fOlt?varí, a Zalkodep000rikoi do a Pol,yün.-  

oi't3.lacsc3. lelcstol, . ~Gsüt1i.32/ OydkGwS os ta c?  i  o3I  tv.  f  

mdd a ®oakedlivIt i e.oportna io  s  nor„3ton wax ooeovort  

b.'trai, smakomedba1, a lasoosilmo 31lakat' ►szt btSpvito3.a  

DattoilyamaldrüoŰl.bon podia  x'acT  monnyladebOn tteáal  

oiQ.3S/  

Basaacaló a h+erlysot a aatad doul>fias esti2smegi  

jallarizarie" tartntt 	11 	d  or  

A98tdben. Zelo taz ►;Iama t3adp ?3d$.ddavair1gla /XV. table  

Igo  XVI.  tdbla 17, Y7II.,. tdb14 1'7 0  XVIII. table  310  

14 Ulb3,a i9»:  XXX, table  9s  10/ pontoo meg11►1616t  
WOW « ~ c7ovt+ú a  ~Gi~+~Gl~,, e a~~"' 

,~.~,,k~~'~~

C.4~,'f  ~~~t~ /~ 
 

1~ ~  az •+-~,e.L-..e$.~E,~  ©,~?;t3t3 ~. a^ri.l~~'y, f:F`~,~.' j ~7s7~ f~ioTt1t ,.~
34

/  

golamin Cxy. (3s Ssvráau.►:y J. kutwtt.Dai ^m_'int 1!B a di.  

gitlinntid olyan 	sealnedstat 	aeg a bittemai  

w kaiFiiVi 	lFs:.azX3lretsa, how ilon 16110  

arbekeinin i - ijetE31~.»~a `6 Aa  a  ,~,..., 

Oil-13ltvoi 1104 a saadla?sdti tNS~©vort többi  1.28110137 u 

OP OP 85 .►  



is /Tiazaicar-Csikóstanya, Sz5szberot.-Felsősz6 sz-  

b=':, Kunszertná,rton-Bohonya, Szak&lb.ht-Lebc/.  36/  
A Csanytelek-Ujhe.laotéi 6sat6.son is több  
sőt  egész edény is elúlier',ilt,a:.~i t beliil -ről ?.inyo-  
-7ott hólyagos dudor üiszít. 37/ Itt me~~figyelhQta,  
hog"ét nagy  dtidox` az edény norm() alatt ;7zifi129tri+  

ksean ef;ymással eraeuben ' :ielyezkedik el, la( fgl ,•  
tehot6en a duc?ort az odény bal;31rő1 tFirtérő stabil  
negfog ~.~eríxa, hordozAsé.ra 3a3zn<ilták. A blitki anyag-

ban  /Borsod, Oros II., Damica., Konca.ny/ ritka ez  a 

s''.Nzít6ei mód; egy-egy p6:?dgny van a zselizi /Béká,e-  
flegx'er/, a tiszadobi /Tizzavaovar:i.Paptelekhát/ és  

az esztári /Dct,recen-"i'áe6rart/ leletek között. 38/  
A snarva,3-érTa'rti ceo ,,=1rt lelőhelyein is megtaláa.ha-  
t4, TV0.éa..DF1cS-+. .Sq Gerla Kászmáno.n 	elő néhány  

törelé7.c. 39/ Az  utóbbi öt esoportná.l ©aértelmüen i.m-  
portkónt n7A3'°e^Al. A faleőt6rk'an,yi anyagban öt ilyen_  

töredók van, va:gyi  n  1 ;.'oa.n fordul  elő, míg a többi  

szil segis.e'= tortott c9i3wít6amód -• uj jbenyumás+eal tw-  

golt borde 15 	es4esep.r... 6a pont al.as:ú be3zurk .`-  
1~~g 10 i°` r perembeva.Vda,.].á.e 7 	apr6 b;:työdir:zítc' ^c ,. .  

3 	lapos biitykálc, fog6fiaof 5 	jelentősen  
:?.agyohb ryzámhan, e74nyb3,n.4O/ Tehát a bei U3xF1 ki.  
nyor7ott hólyagos dudor diszítéot nem tarthatjuk egyé::tol-  

=Um a szilmei;i oeorort elküiüníté^i :,ritóriwaának,  
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jolle_^ző jegyének, egy-egy ilyen töredék nerc jelent 

feltétlenül szilnie;,i 	 bat.ást. 

A szilütegi csoportra jellemző plasztikus di-

szek közé soroljuk az aaró lialköket, amelyekből né-

ha több van  a vókonyfal,1, finoman megmunkált, poliro-

zott edényei, felületén. A  felsőtárkányi darabok 

/XVIII. tábla 11, XIX. tábla 18, 21, XXII. tábla 4, 

XXIII. tábla 2, XXX . tábla 7./ legtöbb párhuzama a 

bikkaranyosi anyagból mutatható ki.41/ 

Dominánsan a aüil::e L csoportra jellemzőek a la-

pos j.  aújtott büts*köik. fcgóf` ck .  amilyeneket a fel- 

sőtárkányi leletek között tEl,imk /XV. tábla 11, 

XVIII. tábla 5, XX. tábla 12, XXVI. tábla 5.1.NéhMnyat 

u j jbenyomassal tagolta': /XVIII. tábla 8, XXI. tábla 7, 

XXII. tábla 2, 8, XXIII. tábla 6, XXV. tábla 3, 6, 

XXVII. tábla 1, 2./. Áttört biityökfiilek is vannak Fel-

sőtárkányon /XV. tábla 10, XVI. tábla 14, XVII. tábla 

15, XVIII. tábla 4, 15, XX. tábla 3, 4, 6, 8, XXIII. 

tábla 7, XXV. tábla 9, XXVII. tábla 11./. A lelete:_ kU-

zött előfordulnalc sza 	ek /XX. tábla 2, XXVII. 

tábla 13/ és a nyakbál kiinduló, a vállra támaszkodó 

kön kfi$lek /XV. tábla 7, XVII. tábla 11, XVIII. táb-

la  9, XX. tábla 1, 5, 7, XXIII. tábla 9, XXV. tábla 

11, XXVI. tábla 9, 12, XXVII. tábla 5./. A szalagfül 

általánosan használt a noolitik m sarán, a lapon büty- 
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kök, fogóftilek és a köilyöyral megtalálható a szilmeg::  

csoport lelőhelyeinek anyagában, do  kisebb szá~..-~ban  

előfordul a azakú.'._háti népesség leletanyagé.bcxi is. 42/  

Találtunk a felsőtdr kényi lolotel: között két  

lábtöredéket, ami nem  á1ta,l~nrs a s zilmc;i lelőhelye-  

ken, megvan viszont a czakAlháti leletek  között. 43/  

4 Feisőtárkányon előkerlilt  b ~%.i ult ~~.rára 

122iLloilwa2alline diszíté e: s .rü, finoman bekar-
colt párhuzamos vonalkötegek /XVI. tábla 6, 11,  

XVII. tábla 6, 9, XIX. tábla 1, 5, 3, XXIV. tábla 11,  

14-16./, rácsminta /XV. tábla 2, XXVI. tábla 7,  

XXIX. tábla 4.1, hdror szög- és lépcsőminta  /XIX. tébla  

2, XXIV. tábla 9, 10, 12, XXV. tábla 2, XXIX. tábla 2, 

5./. Importnak tekinthetők a  1Y32:7,.: I--II. fázisra datál-

ható darabok. A többi szilraeginok 7Lieghatározott lelő-

hely anyagában is megtalálhatóak ezek a tipusú burki  

J portdarabok. 44/  

Az AVK kései rerióduoára jellemző vonaldíszes  

darab is van néh.,ány a  felsőtdrkdnyi leletek kö zött  

/XVII. tábla 19, XIX. tábla 25, 26, XXV. tábla 7,  

XXVI. tbla 10, 11, XXX. tábla 8./. Kétféle festésti-

pussal taláikozunk, hét töredék képviseli az agyagala-

pon fekete sávon festést /XVI. tábla 1-5, 8, 10, 

XXX. tábla 1-3, 5.1, kettőn vörös festés nyomai /XIX.  

tábla 13, XXV. tábla 1./ ismerhetők fel. A fekete sáv  

~ 2a- 



az edény  eret  szegélyezi /XVI. tábla 1.4 a bo—  

va.je.lt  borddt diszíti /XV'I. tibia 5/, mintAt alkot  

/AVI. tábla 2, 3,/. 117 a festésmód ismert 2 k;^-.ran,y os—  

Eöldvárr6l, ritkán a bükki, a zsei izi Cs gyakrabban  

a ezakól.rAti anyagban található ,e6. 45/  

Lauk oronuIS  

y5gezot21 két tir , .-  r6l kell rószleteaebben sea.  

riv~.~n.?.. Saeuc,sés, 7yvo,reca.3_ ^eván..yított, v8r'cisra égetett,  

5-7 en J j k ber~,*metodot t pontsorokkal d,iozi+Att  

agyagkorong  töredéke, egyneggred része 	elő a  113. 

szelvényből. Atnér6je 140 mm„ vs.atageAga 12 m, a Wei.  

zepén 21 	Készítésénél két af;:yaglapot 171;;(cta.t: üsz—  

sze, sz%ileit aldol.geztek, majd dirzítettft, c Trc utal-

nak a t+3rás.*m8.lba:a ldtozó hézagok /YXXiV. tlb? a 13;  

XXxI. Vbla 4./. Mintaja a törec14k alapján szimnetri—  

? ~us loretett, a szélén agy pc:ntscr fitt  körbe, több so:e,  

Y~ól 0_ 1ó pon tscrL.UtQg osztetta f_elte'?et "en r..6 ~y rész—  

re, középen kiemelkedés nyomai. Ronr3eZtQtás5t to__it;.t—  

fed.ő töredéke lobot,  esetleg kultikus t,Argy c'ara:b—  

ja. Fe ú őkc; t a szair, illxíti csoport i.a~ ~ratékó ,bó1  is~c~ri~nk, 

:TezcitítrgiBerettyópaxtról, Runszer_tmárton—PrpertMól és  

2)2tton,ya.GötlrüsükbSw több ;)élc3á.r.yt. 46/ Az utóbbia.'- fc—  

lül.ote diszítetlen, vagy  bekarcolt  vcnalak':..el c?j*cze: ,  

^L  ; t alkalmanként rezőre o3ztotta'4 negfigyelhető nóa•  

i'..á1yG`ri a ten.gelyóre sz:inmetri-us minta, r:.éro tt,Ik  

.29—  



50 - 150 mm között mozog. Az előző két szórvány szin-

tén bekarcolt c ikk-cal1h cYnamentiLdval ,r ean d e rre l  

d i soített, Koncentrikus kürüLben benyomkodott apró  

pontsozrtintás fedő  ismert Torüocról, innen sz!lrmazil:  

egy "köralakú, felalasztbetó nyulv~.nryal hire: agyag.  

I,ás^ítciény di^^ítcttr ,  fokíja, amit 3.ót egym6.sta me-  

Aleges vonal négy rő^orQ oszt, a ró^zak benyoMi-:odott  

pcntokka,1, vannak kitöltve. 47/ A négyes  osztós °lta,' é-  

nos a korszak kultikus jel.entősü agyag'coron;jainwl.  
~ 

/2. ssaámú  tatárlaki 	An 
 tordoei je1ek49/, bwtto-  

4;Jai sgJTazko_°o11;;5Ó/. A brwnyaskod ott poizto',bé1 l::ia? a--  

~ított keresztraotivul ^Ie ;tul.11rya.tó a bUkki disaítőele-  

mek között is.' 	Ida sorolható aLegáazyi gyrajtemér.y.  
ből Sg4r-Kisegedről szwrnazó a3ya,:_orrnlg /á.tmérSje  

44 m::./, amit 1_orbe_Z bez zt.r'_:;. L :)c,ntsol eú 1:dú e gymós-  

ra n3ni teljesen merölcgeo j,  -,:;Jstiócy roiltUól 6116 sor  

diszft /I,VII. tibla i4. 52/ Szabdly'i:c..iau 73sny m?:odott  

lyukakkal diszítctt ovals agyagpeesőtl% /átmérője  

70 m;a/ került elő Cicsöd-Eenüerhalom Körös-Starcovo  

ka7.túrá,s telepérő1. 53/ Reny atIcod  ott pontsorokkal c' i-  

3zített agyagpecoótlőket isneris..Y I,ea Ilikodemeiábál  

/r*tnőróM 30, 45, 55 mm/, amelyek d;.szítési módja w  

mi tárgyunk analógiá jé.ul szolgé.].hat. 54/ A kultikus  

korongok kismóretüe?L, általába::. 40 •• 50 	át:,érőji{-  

e1>, a mi koron.guk ennek több, mint hdromszorosa, tahdt  



::1ératt3lbQn a fedől :11;z, 0,o úis ,itanyéboin a kul.titms  
jolen.tésü acryrcz:_orac.Lonoz 	Pontosabb x1e,n,-  

:zat6rozduárE, dj, ru3aelol.őbb anal6g3.ák oaetén lesz  _?(3t1 • 
A mdsik tdrgy o áf oF3tőt`Jú'Ú.%e o  anagyo,bt row  

n.u31:411e4 /kdesit5je ujdnYmait  ciraő/, 40 mra gob&  
jí,i, 13 mm vastagodgq agYagko=`cxn,g, ami az 1. késő brans.  

kori hds, torr.iletérő1 kexUlt elő sSLtirvdnykcnt. 40-144 ►  

a ttéod bronzkorba earalta, :ie x^oltmYyetőon u esilmeg.t  

csoporthoz tartozik.  /Val. tdi,la 3n, b/. Dis:,:ftMf:Q  

fe3lt;haban abta yos, "u" oldaleit nnay sor iUg;őiages  
7 - 13 '.öri3mbo~►.yonwsbc:l d116 o or d.iesi,ti ,  "b" o:ida?.d1  

orro gyakorlatilag merőleges 7 - 11 kUrömbenyomisbál  

A116 négy viuozint©a oar 6s as oldalda egy par  

bonycmdeoe diszítéu fut kbrbo. i,egkvraelebüi periL:isi,:i.  

a tordosi anyagból ismerteh, ott ta3d"lhratc3k apró be-  

r s.y Colt vcinalfioroli  hn S  L:dcQ03l  te  tt a~,,~yag Liwrgyaíi,  

      

i~

1}J

,, ~~~ 

~ osbs ~~ ne ~" ná  tcény ~1*a~ácu, ot ~~ feneko,3n talált 

 

hasonló ti u,st~ c~ iszitíjsok,55r ~Iti.uc3két  p 	 agyagkorongunk- 

nál  tore eel sna.lúGialzat 11gáidami1C, oz a szilr.;.egx coo.  

port Vi.ni/la, 8i•B2  időrendi bQOoro3.dodt erősíti. 3:ilet-  

vo déli kaporMtá.a,tol:a utal. Fo3tc3imtáen a asikahfiti  

csoport 1.UQVetitCs6vol jutottal: el  deli ousilft tárgy.  

ttpusok a szilmogi csoportba.  



A 1e1fte1yen ecy fi.se1jQs 6s :1.6t t3red6ke® Lants- ►  

faalaLú Aba.i.ta ta71II. tdbla 9, 10/, ndhany  

tin  tvred6k /XXiiIII. tdbln 6—E3/ 6d tsfloatár /YByIiI.  

ttíbla 1-5./ keri:Z.t o16, mindegyik altaldnoaaa ,je11eW^6  

a 11.3z6peő nea3iti~.~ua anopox°t 'o~ .  

3. 	A  n®olxtikue tolop'`!.14g Vrtdnota  

Vii$sgF11.6ddL9u2'1:.. G'r(3dL16lyor..6nt wagd3.3.a.pítba.tju.:,  

hogy a  Fe 1 e u turiklrl iorz ri 72e o3 "3 t il:us anya; az Eger..  

Ba;14n:.~mrGa—í"iatIvabi, F ~;'.:,yda.aaiioegi lele-

tekkel jellemzett azil::zoci oaapert küréhw tartozik, hi—

soon minden fontosabb  jell.ewgtcjü r-. k>tizba, aegeigyeezik.  

Jel.entűs c'E,e a.bbor.. 	:ao„y ks.ito? ev :,;atdsb61 czáraa.  
z3.1:. Y6t ert roc:c]cjr /11. ; rors, VI.  a::clV6ny 6e a  

6. drck re3drn/ mellett a 13. droik tt.lzbelye kdzny6kk6r61  

el8keí*alt anyag adja a leletek 60 ;°,—dt. A U.  drek: da  
a VI.  ^zolvdnxy I2oo3iti?m^ gOdr6nol: 3eiQtoi ardrzyaiban  
:las©n1cS azcíselicoo c1oW^lrime seyrta,tnak, mint azt az  

o36s3 leloteionort v:Laagd,lateln.'.l 7ttttuki. 56/  A tiozc.dtr—  

úi jo3.legU es6tal.pti3r®d4kok, a Lded AU is a :;'+is:k I—I:I.  

t3.puoü ockőnyt:3red 6kok a1.a2jcí:n ;:nrainaL 2atdro^z'a_: mE3g  

a a;3c1ör ar.ya,g$t a  o,i.lmegi csoporton berill. A 6. ~ok  

kisarsauu 6s j43.].egtel.en©bb lee]!ep„1anyaeit a }<Cl,,'-;a,,;oo dues  

dor, bevagdalt pe3.emi ►ClrodLfk, tagolt  bürc7dyal.,  1~►~os 

fog6f:al.lol c3iozitctt Csoltepok mel:ititt ogy k6sE AVK ti- 
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punú tiirod& data  haoonló ic'óro. A azilnegi 000port  

beloő IsraaYol6gisiidt now iamerjixk cadged, az viszont  
fo3t6to:.or.hat6, bogy  a ielodtfe:dnyi  telep nópesaége  

a késő AYg, Ti.ozadob, DU:k I-II. id63ssakba.n 61t, mí,;  

a 3U:karanyo©*•gUldvdrt tolenot 	III. tipuasú tfi-  
reddk dat4136 káo6bbi i .d$/t8atcrs. A ozórvdnyleletetk  

/1, II, IIZo  V#  K. szolidin l, 3, 411 8, 9. $rCbwe  

2, 3, 5.► kW  brtalkall 	tort:l©is% óe a neolitali  

anyagot nee *misbrand  lrtiü?ote: /V,  i7[II, IX. 0/l1+.  

vóny; 2, 5, 7, 10, 12. drol.; 4. _:óoC bronzkori  him  texg-  

? ofiio/ ?: ira j zol jók a  tC3o7 `2acJi3dg-..:t, olbelycz?.edóaót.  
1 földvr:r 	fel ón, kb. 40 50 m /0 ,2 ?3a/ terti,l©-  

ten ta1dl jak a a :ilmo  ;i eooport nópeeoóeánQk ogyc6te-  

GU,  asgMlatl, a tdr.ideentQt3 	vonalat kihl83dlnd-  

16, de rardltt6o nólkUli  tolepCt.  

B2garadOlhoQtaid cur, hogy a Poigdr kürnyőki lelŰa-  

:Aáyol: ki•r6tolóvnl a ozilmegi otio2ort jelent6o©bb lo-  

lőbolyoit - LI,°or.Ei3aged, Díkkxranyoa-FO1dvMar, Fe13ő- 

tdriain,y-4árbecj - a j61 vódbetu ,:ncaelatx helyeken,  

iaoGytetókcn talajuk. Id© QorolhatGak Iteraza].6k-tfial:-  

ld.nv6z 57/, FgoLsdfiairl,yanvar ós Hi3kolc-riapolca VárhQf.;;r  

:;B6rv~3x~,rle' atol;l:ol jQllol:sett egylttesei is.  Pelt6te-  

lezóaünk szerint a fol oútcírLán;fi anyag korai osataazt  
Ldpvi3Q1 a 3zilaegi eocport 6lotda belf.il, test  kezdet-

től Ypgva oda tolopodett, ott ólt a ndpo33ec, ahol v6-  
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delesét biztosítottnak látta. Leletanyagunkban nem ta-

lálunk későneolitikua tárgytipuaokat, tehát erre az 

időre a telep élete már megszűnt. Ez azt bizonyítja, 

hogy nem egy későbbi /tiszai-herpályi-csőszhalmi 

kultúra/ támadás elől hüzódtak a nagasba, 53/  hanem 

feltehetően egy velük e gy  időben, veli.ik párhuzamosan 

élt népesség, vagy népcsoport elől. 

AVK alapokon létrejött egy, a szakuólháti, bükki 

és tisztári csoportok közé beékelődött, velin, szoros 

kapcsolatot, : rúcserót fenntartó his csoport, amit sze: -

szók_da.itől a pont- ós esőcsepp alakú beszurkált diszí-

tes, a nagyszámú plasztikus disz /ujjbenyomásokkal, be-

vagdalásokkal tagolt borda, lapos fogófül, apró bűtyök-

d.í: zek, perembevagdalás, peremcsipkézés /és ezek kombi-

nációja/ különít el. Lelőhelyeinek száma és hatása a 

haskó és a Sajó közötti részen, döntően a  Bükk déli fe-

lén koncentrálódik. Ezen a területen a szilhegi lelet-

együttesek mellett régi, szórványos anyagú lelőhelyei 

vannak a bükki kultúrának, ezek felülvizsgálatával és 

újabb ásatásokkal szaporíthatnám a szilhegi csoport-

hoz tartozó lelőhelye'. számát. 
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IV. A KLSÜ BRONZKORI ' KORAI  VASKORI  LELETANYAG  

/A KYJATICII KULTURA/ VIZSGI.LATA  

A 3^órvz,iny bronzleletek alap jón ?ihna I. a késő  

bronzkori piliry'i kinashorizontba sorolta a reln3—  

té~r?A.nyi lelőhelyet. A 7  db, voi2a?ooOpOrtokkal diazi—  

tett brolaz karperec a pili_7yi kul tArw főmmiivessó ;;ér,ck  

emlékei közé tart:asi.'.; oze % a szórványleletek nem  köt.  

bot8k ecTértel.nen a  Vécrhegyi telepiiléshc3z. 59/ Az asa—  

tó, Párducz Mib.{ly előzeteo közleményeiben a  késő  

bronzkorra, illetve a 7Larava,s2.orra. datálta a földvér  

e~ etr~t. 60/  A brOx►zok  és  a  Páxducz dltal M3zö1.t adatok  

alap j•án a pilin.yi /$enenezei 1965, 1956, 1970/, a  pi.  

liryi é^ a gávai /Saliez 1969/, valamint a 1-yjatieei  

ka:i. tdr•ához /Kelnencaei 1970, 1984/ kötötték a telepU—  

lést. 51/  A P:irduaz ffil ~.ály ásatásain elől:ertilt leletek  

vizagálatával b:izan;; itaLi prG'aál j ~:::, hogy  ^, várhegyi  

erödite -ét telep w ::,;rda.t :aei '_.ult-.íra klasszikus és ká..  

sSi szakaszát :,épris;:li, ?iépEOSé;;o a Halstatt A2 ,  

és  B2  időszakába.l Li i; it -i.  

A szlovákiai Kyjati ce /Kióte/ urr.ate_-!ető je utan  

n^vozte Al J. Pauli17 DK-Szlovákia és t.Iagyarors2ág  

leletanyagát lyjatioei ;m l tdránal:.'"/ Kutatástörténeté- 
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nek, település és temetkezési szokásainál., kerámia-

niivességénet, fémüvcsségén_ek de  történetének össze-

foglalását genenczei Tibor ide vonatkozó műveiben ta-

nulmányozhatjuk. 63/  A késő bronzkor első felében a  

DK—Szlovákiában és 	iagyarországon élő pilinyi kultúra  

elvesztette önállóságát, területenként különböző mér-

tékben átvette a korai urnamezős, a lucitzi és a kávai  

kultúra e7 cr ei t. Tehát a késő bronzkor  2/t /Hallstatt A  

i.e. 11. század/ idején ki lci.r.1 v a y  jatieei kultúra.  

A Iiallstatt A 2 , Dl  periódus idején párhuzamosan élt és  

apcsolatokat ala.I_ított ki a dunánt-üli urnamezős kultú-

rával /váli csoportjával/ t  az :É•Nagyarország K—i, D—i  

neszein élc cávci kultúrával és a szlovákiai lausitzi  

kultúrával. A prezzkite bevándorlások idején a hegyvidé-

ken megmaradtak települéoei, története így átnyúlik a 

koravaskor első szakaszába /iíallstatt B2 , 01 , i.e. 8,  

;'. czazad/. A felsőtárkár,yi anyag  /kerá,.-Maformák, di-

szítménytipusok, csonttárgya:, telepjelenségek/ elemzése 

során térünk ki részletesebben egy—egy minket is érintő  

problémájára.  

1 . 	~er•áraiaf or~ j  C :.o z í~:~:r~típue o ~ 
-w--w-w~ww ~■w~w w~.~-~rr~ri~r. ~~■~-~w~w 

A/Tálak  

Behúzott peremu tálal: 
—.■ 

Csillogd fekete 	erőnen l:ic' '5szí  tett, be- 

húzott perc úü tál ?.c_• dit elő a III. szelvény 120 cis  

1 '  



és a patics közé eső részéből. Méretei: Szá. 27,5 en, 

Fi.: 8,5 cm, M.: 10,3 cm. 64/ /XXXVII. tábla 1. kép! 

Csillo ó fekete színű, az égéstől kissé deformá-

lódott, peremén töredékes, amphalosos aljú, kiegészí-

tett behúzott peremű tál került elő a 4. ház paticsai 

közül. Méretei: Szú.: 14,5 cm, Fá.: 6,0 cm,  M.:5,1  cm. 

/XXXVI. tábla 1. kép/ 

Fekete, fényes felületű, talpgyürüs, behúzott 

peremi tál került elő a 2. ház padlószintjéről. Méretei: 

Szá.: 30 a:,  Fá.: 10,9 a, M.: 10,5 cm. /XXXIII.  tábla  

1. kép/ 

Különböző méretii, kisebb-nagyobb vértékben behúzott 

pereriiii tálak /a töredékek egy része fazékhoz, csészéhez 

is tartozhatott/ töredékei találhatod: minden rétegben, 

felületben. /XL. tábla 7-9, XLIV. tábla 19, XLVIII. 

tábla 3, 12, LV. tábla 3./. Néhány darabot bütyök /XLIII. 

tábla 3, L. tábla 5./, néhányat benyomott pontok /LI. 

tábla 5./ diszítene3. Említésre méltó változata az, ami-

kor a peremet egy /eoetleg több/ helyen egy ujjal az 

edény belseje felé benyomták. /LI. tábla 16./. A behú-

zott peremü tál általánosan használt típus a késő bronz-

cor folyamán, népcsoporthoz nem köthető. Tálaink és tö-

redékeink analógiáit szép számmal ismerjük a kyjaticoi 

kultúra anyagából is . 65/ 
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Behúzott  gsUoaLOo .peraLi t~"~ak  

T6Tla.^3.ros szína, űarlia fD14ü3, zsárars helyen  

1:1 csúcsosodó /cvoc;oti3Qg nGay  lehetett/ behúzott pa-

rse"  t41 keriLlt ©16 as  24 	I:e3c3ti olcüea.F.trb1. L  i- 

@adsrltf.-'tt. i44r@te11 SOW  13 41 OBI  %.:6,1 aE,  

: 5 	/XXXII. t.:b:a Z. kóp/  

Es, a tínuo a Kdrpfa•medcncei. halamexros kultúra  

irmatőkake3nt 41 tartibb a pilinyi k,.z].tdrdban, az  u:v-  

names 	giajd a 	3Pi3katigeint a  

?yjatío©i Izc].t4rában; t6bbsc:adban oayones, vagy kibQjlá  

;-oreT:" edények c.: ~nze.  66/  A falatt3r 'n,yi leletek kU-  

^ .°tt '; i5. ozdrl:ban ford .11 O.ó. Az d].tar.eisoö t3pusokon kívül,  

/XII. tdbla 13, LIT. talk  9/4  col  mdr a 3.egalsti ré-  

t4ub51 is el {~~0r.1?  t AMU,  idblis 10./ I;.IIlöablizd vart,.  

deiái Erdemelnek fiayolmet. llieldstesea eficozott, be-

húzott ^'>C:rf31'.3Ú tált6rc3dó?rQkot d.Lcgit a  ^^ ~.t:3n a  fe~ .-e-•  

to kultúrrc;togből /kt3rdbL a TK.ri5due/ elT, >Ei'.: al i CLa ,abúL.  

n.fil /Ea.  taia 9 4  339•  túb' o G./. A VI. szolvény„  

3. him,  w barna brteliktri rfto, ; /a kbaóbbi peri 5c;ao/  

an,yagdban talAZ?^.at i o t.  nn 72oro7ItIroB4L, ahol a,xsrez  

Qikozd3a a baüCSök VO¢3aldt ILVVO %:i /LiTI. tibia 7./.  
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Behúzott, {JKL LJ6n 1iC'•(= V ►1Vs pei.tJiri~~ {/dlatL  
111. 4P` IOW I. OD sal NO OW  

:;eliúzott, t.trbantohorccoa perao , 3arcds, v3—  

rrioe3 	serillt 016 a  4. :.163 	oo.rl:dból,  

w paticooci..ntrői. ItőcT btttyUk diflaiti, Mérete:  

Saeto 21,5 e n , 	10 am , 11.:0 98 m. /X9cálrl: tn,blr^  

2. ..6P/•  

Yioeonylaa k Qvóo tUrbdnllfrkF3 ~~°.t3rl©t3 tZ3''`f3(1 l'_' 4n.! t  

as  a:]3%agbQ.:'i. Wiesen  t.3rbi-1.i Wo1:erc ce. ~̂ ac L'-lr3ry fokete  

Alolo tiibl..e, 3.,  LII.  tábla  8,  XLI.  tábla  5.1, hasonló  

AMU  t.a)?.a 2, G/ do eariibb, oeak a peremet őrintő  

t^ab:I 3tet•`ercceo Oioaítőrfl ec3dnyti3reúdkek /XLVII. táb-

la 5,  7./ a üu:.na i:fcő bronzkori rdteeből kerültek  

elő. A. kő^őhalcmafrvo, ,sora i urnamező c, '711t1ra hanz-  

natu QlclasJr ozt a di o.3tőoi m!4dot a  RúlinOohC nn iGo.  

j.j_:. A hOr4p0C Duna  ..~ecloryae .3,yvcati  telőből  terjedt  

el  o a Hallstatt C pew'1óCu.`3i,á ólt cr: a c1icE!t6^1 `3Ze.  

,► 

 

véli csooper't #ii::':.'t1Ltv.re n~",aPon jQ1lt3m2ő, o,Wl  

mnan w i et**  $'ti  ; 1korjwtiac ',Apo; a pmssdtitl► lelet-

anyagban is  rni~~,Iat 4.  G7/  

1eAtiaott, alk3 ,ott 	tdla1f tUrec2Crkei  

13ehűzott, Mainyobb, oadie3ebb odvc?1ba1. v:i z—  

€3ZintdE3E3ri ni:ozett pQSe:3tl otld374k lCit'tadői.ei  



olő a feltart fo1íii.Qto:: nagy Wisólaő1, ninclon rótegbői .  

AZ  lcle soro?.'lat6 türozift01 110. fele a III. e$elvány,  

16 kilt illetve 5. !ads  •erillotére colic  /XXXII. ta°b3a  

3. 	to,~l.a 14,  :t,Y. tdbla 31,  LIV. tibia 7, 12,  

13, UYII.  VII:: C, iG, 12, 1540 Wfordcű  bti ~y~kd í■• 

aces  darab i^ AI,VII. t<,.~a~le, lg. 	tábla 124. A  I:éstS..  

lnlaloSros, IzoSa3 urnamezős ~#q,Itira bO8?: ~a.13fit e? őoci3r  

oot a motívumot. An  urnQ:.zfe3.clQr fő *WOW* a P.ainocl o  

M-től a fla7.? otatt C•-13 volt banzadlatbau l Vak-t61  

ái.ta.tr.4snoe 1c6s8 broncwo_7 1. ci'? r3nít8t.3.Irasod 7dl d, a Icy jatiee_?  

'rul.twra bacyatőkdben lo  :aestu.ldllat5•68/  

Kihajló  pQrema  ~k 
as  r  so OP  .r as  r .. w►  lit  •  

YU2es barna 	fóa,yezett ferdleti.i, oeonka~.~upoo  

alakúo  kihajló pereraU. tei1 kor:.ilt olci a VI. sselvónyből.  

az 1.  Vishay kóra;,refi~.óri,l. 144solOit Sad.: 41 ®,  id.: 12  CE,  
Y 

~ . t 16,3  ma /"iYIVI  I I  .  tábla  2. kW  

Yisoonylsg kevó® a  kihajló vessmti edónyte3redók  

/ MIX. tábla 1,  XLVIII. tibia  8. kap, LYI. tibia 12.  

kép/. Tab póldány az 1. hao tari'l.et4r51 ismert /;:'s. tn.;-  

? a 2, 6, ?;I.  tábla 11, 17./. Rl.talános késő bronzkcri  

típus, a kós8 ha1am©íroo -ultdza tovdbbóló `>röksóce as  

urnamezős, a pilinyi őo a ky jaticei kuitürdban. 69/ En1í-  

tóot órclemn1 ®ay, a kiilső oldaldn etaru visrltintes vonn-  •. 
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lakkal árkolt kis  csésze kihajló  peremtöredéke  

/LI. tábla 12/ és né,.y a belső oldalán fuggőlee-

sen, illetve ferdén árkelt töredék.  

Egyenes ne remii tálak  

Az egyenes peremtöredékek tálak, csészék,  kor-

sót., fazekak, urnái: darabjai lehetnek.  A tálakhoz tar-

tozik az 5. ház terUletén talált fekete színit, egye-

nes peremit fordított esonkakúp alakú tálacska, kiegé-

szített /talán füle leltetett/. Méretei: Sz.: 16 cár_,  

Fá.: 10 a :, M.: 8,6 an /XX~XVI. tábla 3. kép/. A kúpos  

tálak előzn?nyo a halomsíros kultúráig nyúlik vissza,  

megtalálható 5 az urnamezős kul.tírában /használata a  

II C-ig tartott/, a pilinyi és a Iy jaticei kultúrában. 7o/  

Az 1. ás IX-i sarkában a padtára tapasztva ta-

lílták meg az ásatás a vöröses színe, vastag falú  

/2-2,5 cm/, durva riegi un1 á tásó, egyenes peremu, hen-

geres tálformát. Mérete: Szá.: 22,8 em, F.: 21,5 cm,  

E.:10,8  cm. /XXXI I . tábla 2. kép/  

A töredékek közül is ide sorolható néhány  

/XLVIII. tábla 19, LI. tábla l./ darab.  
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B/Urnik  

Megyaa+árete, t3glaMra4 	Mote foltos,  

!1110.!0 sllad urna Icor'=~t ol5 at  1, bez 	amit ~~ucSl,  

a 	l.ermjn trn • !Orawo alatt 74 jbon,gCmáasa3. tagolt  

',i3r?'acti7.3 fut Afte. A hams Watt  négy rsimaatrzicuallt  

ono1.yozott :? at)o® at.tyak /to,.,t:i'Cl.!/ ta].á1bató• nose.  

.,oitett. M4rotoi sSr.ci. : 45, 5 ca, r.:.: 19,3  o<á,  

A*:  49 as.  

Barna, tklapi?.rbt3 ős foka to 	gyaV zattl  

uzna korOlt e18 tman.ttsak as  1* bids Mod  eatkdb61.  

2erene hiányzik, kiegéssitgtt. Yeill.agaGAzban tr.,.~ ;,.s ,t, 

a tagolds alatt n4gt etsimmltrilsusan Q3.zio.l..yarsatt E,6.ra ^  

bUtyb`kd3ea van. L biuganodAa alatt is nAgy 1ap©ar luiátyn  

tai.:sáhat6. M8reteil 101402 14 cm , M*s 53 ea. /XXXII. tab-  

...~ ;./  

Az :t *  h ..$ ~ 	oi.c:al:in volt  ogg barn want!, a  

`aleodlagGa ág4s -tc31 'artisan  clefc.rudlóciatt nagym4rettl  

~8 tl.s1 '1€3.:7,y tc>reúaw. A  fJ uE1lG f,o2 	?Aealall alatt  a  

apaad118 vi::iiEii3toc:Eitl t3.i  »:fcoi;v, w: v..a31. 4a a ?ve♦rősu  

=igeltJlc6rseYl TtEn'3oi.uzt's s `? V= on bItV7Alo;; van .  

Et;ebe3 a3 lrnd!khoa hasonlóak lo}le t4e4 m°=g a to.  

Upon:  e  nacyssaad d.ibetetl on . FG.VOM« oldal. 4a fo-  

n4'fi.li: ek4k, la1" ►oert~;~~~►~~7.~~., '~~t;~~
..,

~~~:~ , plft.33',.3.k=  

bordával dásattett. tft-ecrceia do  a eazőlaaen kibaj1;1  

permit!,  !3rkolt valú ős ?ae',1 té.treé4t:e:.r b•izonyttj ~c:.:~ eu t.  
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A nadleeen, ..lerodok ©ziiE;L'en hiha116 ncareci...~az  

az od éa,yek nagy ró©zErő1 1 QtOrUtt, az urna^lakú  eö~— 

njeInek osa►k a nyakrQase 1 .;a:.~4t aria, Diss -ftda'?k vs—  

Pi€,0iáii visszi.nteve>i `JF3 'i,3rool'i; vcrlala..k /aCLVIII. tdb—  

3,a 9./, ieflir.;itott vo:^.cla ►: /.XySII. tábla 5/, uryanez  

bUty3kicel /XLIX. tdLia 7.1. A p6rhuzeuGe vizoQinten  

vonalak bQelrsítr:,nava1 4:s.dsitett nyFl.tVTf3 ►dPRk  

a,.,,. tab? a?., XLIQ. tdbla 11, 15, XLII. tábla 7, LI.  

tábla 14, LII. 	4./, 7aní1elt:rdn 	darabók  

/XL?1Z. tábla. 10, 12/ alellett as  alwaa nagy rdaaerzie  

13zcszintea árk.a 	z .- 	ta38lbaté /MIX. tábla  

pi  XLII. tábla Ile  34* 6400CLIT. tábla f3, 9, 11,  

16, X:G1'.  tábla 	4t 5. To  20e  XLVI. tábla 3-6, 9, /1,  

12/. tilt benyomott nuatoL' "L. tdb].a 11, LIII. tábla  

4, ?LL31?. tábla 11./, va;,' 	tábla 1./ cliazíti.  

TertllQti mogaos:We osaerint as Lt'.alt nyaic$ töredókek  

dU1t6 tFibbeége az 1., 2. de  as 5.  Ws  teellet6r61  

/I2., III. ozolvdny, 73. z:27c ,./, a bdAsk patioansintú6-  

z^61, illetve a fo:.:eto .,.°vt;:.:=4to ~_~3 keriüt e16, do  

volt egy—egy t;irodik 150-100 Cm mályen é+e 30 — 40 o7  

m61yon la. A bQriastott vuolOkkel d3szitett darabok  

-zagy rdsze a X. azolv40141 dle a  13.  ~lrekbél leerti2t  

elő. A gávai ku'1t.4..~ban tipil.~tn on a diflzit4Ri t.t64,  

tor°~iletar►kt3n negvaxnah a bolyi elűun dnyei i3, no.  

v+oze i;ooen a pilinyi ku3.t;2ra;:zn. A ::yjatioei kultúrdipaN  
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olaFordul6 analógiái helyi tovab:'cj15d4s eredm6n.ye .i  

.;Qilarau6  motívumává vált a kulrúrdr+„a:;; tab  

Lx41ddaya ismort az ©í°óaitott Y"c31c3Vd...~'LLbGl 1C.71/  

A viseziiltou aii.o'I►:1J :41:13tt a  v'i11r6oz fi3Ê ;g61Q7em ~.~-  

Mims  is me~.̂.Rradt 11.61 ' 	tc3rC33d:or2 /LI.  tdbla 14,  

III.  t ib:Ls. 4,XLI. ta'ula G./.  

tt 

 

As  urn~.3r
y
a.:.ü os~ c;xyol: v~~lla~~~3zdt so!z 000t~;~c~n.  

.~ ..r ~
,„

~_)1(3 ~.~cs  '• ~a.~ S.e  b+►t diQsiV.% *  ~~®LVí~.~n bVVi:.iitott  s 	w~  

1:I nnoluza—seerl ditlsltdOseI. ALI. fidbla 6 , 8.11,  XLIV.  

~ bl,^ 12, LIII. t$brla 3, Lar~i, tdbla G,  9./, benyanott  

;)o*;tckka1 /? LII. tdű?.:. 1, 3,I, a batyak 	bo16.'.c  

kiindulá drkoldsae1 /M. 1db3a 1, MI. tAb'?a 4,  

XIII ,  tdbla 	kanno1uxemal t,Eiolittlt't darabokkal   

tábla  5, 8, SLI'P, tdola 7, XLYI. tdbla 1,  

t..baa 3, 13.1 tal=o:;anl: ouva,junkbon. nQata1:2.  

batóL a  .ftic ;alecosc:: bol:arerlt vonalakkal Moos  dara-.  

balk l /XLIY. tib:;ta 6./ ww  tx'*3'im:tt.So.t
~
ric  Qc~o.la~;,~al±diesttet—  

tak .'LN /~J~i~ t~~ M~,  XIII.  i/~iLlG7. 17f/~  A  WrodAkeáa  

Xlik;y r482e ar! 1, te 2. hda tvrastd::61 ssdlialik, n4s.  

bdr-y as 5.  lads .  tert'1ot6rr,  /".:aPc:c314dva  

a pvrenr-, ill. a r.ya2..-tUreM. ' ::~►em/, tEh3t implikorlati3ag  

o,,y összefüggő torfl7.Qtr5l, az amlttett :hdmalt ®zin.t34.  

r31, illetve a felettük  l6v1;'31:oto kultürr6tecbu"7 va.  

161.. A tUbUi io.itárú z'vtQi;;;bL.,., fo1Uotb61 0Gy-3L:7  

t:;ro3621: kor+.ilt 0 16. íiirusain:: oz&z: ana16Qidit neata-  
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táljuk a kyjaticei kulttira klasszikus anyagában. 72/  

Az urná'T diszítő otivuu:ai közé tartoznak az ár-

kolt büt 'pök. Több típusa ismert a fe? sótórkányi anyag-

ból. A bütyökből kiindulva általában 3 -- 3 vonalköteg-

ből álló árkolás fut az edény hasán végig /XLI. tábla 

1, XLII. tábla 4, LIII. tábla 3./. A bütyök körül fél-

'örívben árkolás fut körbe /XLIV. tábla 4./. Ez a tí-

pus már a pilinyi kultúrában is megtalálható, analógiái 

a kyjaticei kultirából több helyről  ismerteiz. 73/  Egy már 

sik variáció, amikor  a bütyköt négy oldalról lesimítják 

/XLVII. tábla 1, 2, XLIX. tábla 9, 10, LIV. tábla 4, 

12./. Az eddig ismertetett variációk az 1., 2., 5. híz 

és a X. szelvény /4. ház/ területéről, a fekete késő 

bronzkori rétegból kerültek elő. Döntően  más, csak a 

3. '.láz terület r51 1 0.65/7O 0:1 mélységből /a barna réteg-

ből/ :perült elő :4t típus: a felcsúcsosodó síkozott 

bütyök /XLVI. tábla 10, LVI. tábla 3.1, és a szélei le-

simítással keretezett pontdísz /.XLVI. tábla 6, 11, 12, 

LVI. tábla 2./. A felcsúcsosodó síkozott bütyök a gávai 

kultúra jellemző díszítúnotívuma 1niegtalálható a korai 

pres i ta 4or edényein is. l4/  A széles lesiEítással ke-

retezett pontdísz a lau.;itzi ki::ltú_ra diszítőnotívuma, 
c 

iegtalálható gávai terX.eten is. 7,  

Minden rétegből, szintből  előkerült, általános, 

gyakori diszítési mód az egész bronzkor folyamán a 
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)lasztil.ue tagolt bordadisz. Urnák, fazeka'., a házi-

kerámia diszítésére használták; nyaktöredékeken, hast ö -

redékeken kerültek elő ki4önböző variációi. Előfordul. 

hat peremtöredéken /XXXIX. tábla 10, 11, 16/, lehet 

körbefutó sima bordadisz /XXXIX. tábla 11, 16, XLI. 

tábla 3./, ujjbenyomással tagolt plasztikus borda 

/XLI. tábla 7, XLIX. tábla 2-4, XLIII. tábla 2, YLIV. 

tábla 10, 21-23, XLVIII. tábla 14-16, 20, 21.1, illet-

ve lapos bütyökkel, fogófüllel is társulhat /XL. tábla 

4, XLIV. tábla 15, XLV. tábla 13./. Találtonk anyagunk-

ban  ferdén bevagdalt plasztikus bordadíszt /XXXIX. táb-

la  13, XLV. tábla 16, XLVIII. tábla 1, 4, 17./ bJtyU7:-

1._el d iszí tettet /XLVIII. tábla 22, L. tábla 9./ és 

ívelten futó bordadíszt is /XLV. tábla 17, LIV. tábla 

1./.  A lapos ogU1eUc 
 w.

e1j-UwkLel diszített edény-

töredékek szintén minden rétegből, feltiletből előkerii? teL. 

Variánsai: lapos fogófül /XLIII. tábla 11, 16, XLVII. 

tábla 16, XLVIII. tábla 11, 13, XLIX. tábla 6, 8, 14, 

16./, na méretű dudor /XLIX. tábla 13.1, ujjheggyel 

kettéosztott lapos dudor /XLIX. tábla 1, 19, LV. tábla 

1./; mindezek tagolt bordával, kéj jbenyoással együtt is 

szerepelnek a felsőtárlkányi anyagban /XXXIX. tábla 

5, 10,  XLIII. tábla 17./. Nagy részi:k fazekak, nagy-

méretü urnák diszítŐelime volt, illetve azok megfogá-

sára, hordozására 7zol„áltat itt 
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/XXXII. tábla 3, XXXV. tábla 1./. Hasonló azerepii le-

ltetett még néhány töredék /MIX.  tábla 10, XL. tábla  

30, 12, XII.  tábla 2, L.  tábla 10, 11, LIII. tábla 2,  

Ly. tábla 8./.  

Kisebb-in.agyobb méret°Zi kerek dud oro?°, bif k~̀  több-

fele odár~yts pusic diszfthottsk, számuk kevesebb, :lint a  

tazo? t bordáké 6s a lapos fog,5fülehé. 	hasz- 

nált tipusok, minden felUetbSl előker ,ö.l.tek /XLI. tábla  

12 , XLII. tala 6, 9, XLIV. tábla 5, 20, XLVI. tábla 7,  

t,T, ~11Z.  tábla  6, 7,  MIX. tábla 12, LV. tábla 6.1.  

1::.Lndh`trum diszító:  i lu6d ennyiro, általános a késő bronz-

kor folyamán, hogy a~1a:lógiw;.: felsorolását szükségtolen—  

nel: tart juk. Több hasonló töredéket t..al.álunk a kyjaticei  
rye/ 

földvárak anyagában  is."'  

0/ Fa ze?_w_L 

Barna szfnü, tojásdad testi.i fazék kei°alt elő a  

4. ház 	sarkából, a paticsszintről. Jelenleg egy  

biltyök /eredetilea négy lehetett/ Oi4zíti, kiegészített.  

iióreteis Szá.. t 16,5 ml, Pd.: 12,5 anl, M.: 20 am.  

/XXIií. tábla 1. kép/  

As  egyenes ős bohazott p4rcntöra3e~:eh alapos  

fogófiileh, tagolt bordák, büty'_:M: agy róoze fazeha:  

diszítőeleme is lehetett /XS.r1Z.X. tábla 10, XL. tábla  10,  

~ 47 -  



12, L. tábla 11, LV. tábla 8.1. Általánosan használt 

típusok a késő bronzkor folyamán, negtalálbatók va-

riánsai a pilinyi, urnamezős, gávai és természetesen a 

kyjaticei kultúrában is. 77/ 

Itt foglalkozunk részletesen azokkal  a peremtöre-

dékekkel, ahol az egyenes, vagy enyhén liha'ló duzzadt 

,gyere et jobbra, dőlő ferde bevagdalásokkal diszítették 

/XLIII.. tábla 1, XLIV. tábla 17, XIV. tábla 15, 19, 

LI. tábla 3/. A viszonylag nagyszámú töredék kb. felén 

a perem alatt szintén ferdén bevagdalt plasztikus bor-

da fut /XXXIX. tábla 4, _:LII. tábla 10, XLIII. tábla 6, 

LI. tábla 2, LV. tábla 2, 144--tál-2) LVI. tábla 11./. 

A tagolt bordán u j jbenyamássor található /LV. tábla 5./ 9  

egy töredéken a diszítés az edény belső oldal án  is foly-

tatódik a bevagdalásnak megfelelően besimított vonalak 

formájában.  Ide tartozik a tagolt bord41 nól tárgyalt 

néhány bevagdalt töredék is /XLV. tábla 16, XLVIII. 

tábla 1, 4, 22/. Egyedi diszítési az a töredék, ahol a 

duzzadt, széles peremrészt mindkét irányban bevagdaltál: 

X alakú motívumot alakítva ki ezzel /L. tábla 7./. 

Hasonló notivam találIató a perem alatti bordán /XLIV. 

tábla 18, LI.tábla 6/ és a peren tetején /XLVIII. 

tábla 11/ is egy-egy darabnál. A töredékek nagy része 

a barna rétegből 3. ház, 5. ház V. szelvény 0 - 20 cm 

származik, de előfordul más felületben, a fekete ré-

tegben, sőt 150-180 cm mélyen is. 
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Végigtekintve a Kárpát-medence késő bronzkori 

leletanyagén, azt ta , ,a.sztaljuk, hogy a gávai kultúra  

anyagában általában :)eha jló vagy Egyenes peremü tál-

t.;redékeket §s fázók  Töredékeket di:lzít a rovátkolt  

winta. Az ecetek nag.r részében ez falra dől, a perem  

rem duzzadt, és a pi; blikált anya(;ben nem fordul elő  

párhuzamosan futó, 1 .'evagdalt bordával konbiné.lva. 78/  

A dunántuli urnamezis kultúra hagyj tőmában if tal.álunh  

néhány 1:vredéket, ar it hasonlóan d: szítettek. 79/ Ez a  

diszíté 3i mód nem jt liemző a ky  jat  _eci kultúra korai  
ós klasizikus anya; ra, legközel ebt i párhuzamait a  

Bil kszeAtlászlá-nagyránci földvár :eletei között talál-

juk meg. Párducz Mihály előzetes ki  ' zle: ényeben a idle-

tek _öz zl kiemelt 7 töredékből 4 u;  anilyen  ~.iszítés ~á, 

3 

 

töredéken a pere; alatt megtaláljuk a párhz zamooan  

futó, ferdén /jobbra dőlően/ bevag alt plaszt ku bar-

dá t :is. 30/ A Biil-kszsntláazló-na;ys nci ky jaticei f r~ldvr  

/vagy legalábbis e ,y szakasza/ a Fallstatt B 2  időszar-

ra datálható az itt talált bronz depotleletek /nyoreg-

hátú, r zemiiveg alak ü fibulák/ alapján  

talált kisméretd bronz tokosbalták erdélyi eredetiie ~~~,  

a Tiszavidéken a2reozkita kor e13ő szakaszába tartoz-

nak. Keleti ereletlie::, a preszkita tipusú leletanyag-

ban  jelennek  meg a füles bronz fele-rák is; mindezek  

a hegyvidéken továbbélő kyjatiTei népesség és a keleti  

. 81/ A leletekben 
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eredetit tárgyakat magával hozó preszkita lal:cssáj ke-

reskedelmi kapcsolataira utalnak. A rovátkolt mintával  

dissített cserepek telepen kerLlltok elő, a  házikermia  

diszítésóre használtak, elóg jellegtelen motívum. Preoski- 

ta telepeket nen ismertInk, az eddig ismertetett oí-

rokból nem került elő párhuzama, kivéve az Algyó 258.  

sz. kútkörzet "A" gödrének egy töredékét. 82/ A Basará-

bi kultúra r-  Av  =  tékában viszont találunk hasonló diszi- 
tás11 fazekat,  tálat, t:;red6ket. 83/ Bulgária késő brQnz—  

;v:ori ős  kora  Hallstatt•-kori  telepeiről is ismeriin'.r na—  

sonlákat. 84/  

A felsótárkán,yi leletek  l,e3zü1 feltótelosen a kó—  
só  bronzkorba  snrc:lur.k egy bepecsételt háranszágaUkd  

mintával  díszített  oldaltöro:l6'Eet, aó.2i as 5.  ház 0  .50 en  

kózé eső rétegElb8l 	A_ó.  /TVSI. tábla 4a, b/.  

A háromszöneken belül kis négyzetQk. va...a!: benyomkodva  

az edény felUletóbe, a belső oldalán kát egyenes sor  

fut  végig. Kis nóg<ryotekból kiale1kított ?áromszrgmoti—  

vunot /kiss' más je? legit/ találunk a Babadag csoport  

ornamentikájában, háror!d z ö,T n otivtmot találunk É—Bulgá-

ria i.e. 10.-9.  századi ber.ecsótelt kerá2 is c^oTort—  

jár►ál ós e_  Vaskapu vidóti Ootrav csoportnál is485/  

€~ filzérdísnes edón;rtc;redóZS kerUlt elő  felszíni  le.  

let~~~-4nt Peróeaóry- ►Haiyages ?y ja.ti.cei földvárából. A  
'•:irtatók ennek  kapcsán felvetik a dőli kapcsolatok  
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lehetőségét; Romániából /Basarábi k-u,l  tora, babadag 

csoport/ és Bulgária anyagából említenek analógiákat. 86/ 

Patek B. Szilvásvára .Töröksánc '.a  A  :_oz"í kyjaticoi 

leletanyagát' a dobrudzsai Babadag I. II., a nAkedóniai 

Vergina és Bulgária hasonló kert: emlé?kanyagávai párhu-

namooította. A kortIniaanyag n5 hány eleme /pi. bel`::tlról 

kinyomott bütyök, kannolur kkal körülárkolt biityö / meg-

található az említett leletanyagokban. Felhívta a fi- 

g ellet arra  is, hogy ia rarcrs ,á? rmeszkita keldniá-

jának formakincse besorolható a K—DX európai kerámia.. 

s I-_imutatott kapoaolatckat többek között a Babadag, 

Basarábi kul.tárákkal.is .v?/ A Hasonló formák ós diszít-

ménytipusok /beli3lról kinyomott biityák, plasztikus fiiggő-

leges borda,, bepeesótelt diszítés stb./ sorát a bevag-

dalt perem  alatt bevagdalt plasztikus bordával diszített 

edénye': feltehetően bővíthetik. 

D/ Csőszé_., bögr € 

Feketón caillogó felíiletü, fiyletlen, egyenes ne-

rer:F .I, nyonott gömbteatti csupor kerUlt elő a III. oze3-

vény 0 — 60 cm közé eső részéiről. Tagolásánál '.gót felfo-

lé álló háramszög bütyök /eredetileg t3bb lehetett/ ó o  

kis onphaloe jollemzi. Brő3en. kiegó3zített. Ilcretea s 

Szá. t 6, 8  cm, Fá.: 3 cm, IS.: 6,8 cr,. /x c vIi. tábla 

2 . kóp/ 



Hasonló csupro?: töredékei kerültek elő még a  

2. ház területéről /XLIII. tábla 4./ ég a III. szel-

vény 120 m és patics közé eső részéből.  

Hasonló formájú, egyenes perernü nyomott  gár~bM 

testil y  kétfUlU csuprokat isner'. irLr a lausitzi kultúra  

lelőhelyeiről, innen terjedt  el a pila.Zyi kultúra késői  

szakasziban, az urnamezős kultürúbftn és neÚtalálhe•t6k  

kótfiilü változatai a ky je,ticei kultúra tPrtiletén. 88/  

Csillogó, sárgás, barnás  scínü, öblös, csonka.-

kúpos nyakú, kihajló peremu edény kerUlt elő a 2. ház  

padlószintjéről. Méretei: Szá.: 12 cm, F .: gömbölyű, 

nem  Térhető, FI.: 14,3 era. /XXXIII. tábla 3. kép/.  

A kihajló peremu, kúpos nyal:i. urnák az urnaerezős  

kultúrában a Hallstatt A periódusban ős a H B periódus 

kezdetén fordulnak elő. A ky  jaticci kultúrában az urna--

mezős kultúra hatásaként értékelhetőek. 89/  

Feketén csillogó feliiletü, félgömbaljú ,  ívelten  

kihajló perer2ü csésze kerUlt elő a 2. ház 0 - 120 cm 

közé eső részéből. Nyaka tagoltan válik el a hasi rész-

től, a tagolásnál 2 bütyök diszíti, a biftyköke t viz-

szintos besivítás köti össze. Erősen kiegészített. Mé-

retei: Szá.: 7,7 era, Fá.: 3,1 cm, M.: 4,2 cm. /XXXIII.  

tábla 2. kép/ 

A Dunánttúlon a Reinecho féle bronzkor D, Ha A  

periódusban vannak használatban hasonló kettőskúpos 

- 
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f4l;7cint;a? jtí, f-::z1eo c3óo ;dk, onnan terjedt el a  

K..̀ c.rat medence ke? cti folótzon l©."/  

A 4. M 	tic000int jdr1? , e! 1101 eara::bbl  

rctlt elő a slogs o ota:E, fe':oto felts* 	?alpoe  

wad, f+erdds; blint®?U...~~ arl:ibUs :Jae -d„  kis t3/pd, eaio  

f•~i~ bOpe. A fii a vI.'_lvarza3..,.a 3o a ; s.7 i►ol78 barlA60,  

~.~. tilleakoci ik.I x~: oi~~ 33d*: 5,6 €a, TM*: 4,9  asp  
r1.1 32 da. tam r. tu,,b3a 	i:ődo  

KapoL; 1..y`v.áia (iL: valvoaalra '1.ittas t~k,odő f+ile  al€áp •  

j4n 3.egkUse3ebbi roi:orteeit a Ha  Diswe6 üat.ahatö earü:t.0  

Pizeokoroó% küsütt tae3d3,tuL Liege  amiuek lauoziló p6lü6-  

giai a  vdli csoporton  :+dYia a  Dt11--1.h,ukúkit+ú3.ctn. io uegje.  
lonta'd. liraek halia fíiggtilpgenen kanae3uráóott; k(iLft.i3.ti  

vd:.tvaatm:ilr LUsF31t has  oni  ókat  48 for }&  :zannelurcio  

darabot is  ta:Ld1unk a vCili Caspart anyat,;6ben..91/ .̀z;g6ea0a  

punt= axl,alógi.iljo. :?em i  temC3rt.  

i+:'wet()  fo:iwtos, tojdadac3 tAati,i koroó  ke•• 

rü:l.t elő a 4. :162 patioo©s:isst;jőrűl, as  r$-•i aarokb 61.  

:yyoreu fold  macanod " 60 a has  01e6 beini/ma V: °w.oa.ctió  

osa`.i.agfül de a px3zuu alatti lip1yQrakdiat ki©oúeasoeoc? ó  

pl.as4tikuo noxft dinati. k.ú..etoll IWes  7,5  om, F6.:  

6,7 sa, N.: 10 as  /.iln. tala 3. kft, 
 

jrE fozt:160W  beson16, de tapewabb pelddnyt  

Patel: B  a ~tó~y i t~c:mc ;, " a?~z~jc~~? a ~ 
A2 
 per ~.ódüsra  d,.  B.  

datrl, env  411001.10,5 ®c2 elmy találbató a ssajlai  

tető  a.nyagami Sse9`/  

410 
 SP  



Csillogó barna (minii, nyomott göribtestii, ívelten  

kihajló peremi, '_.ót pere; fülé macasodó fiüü /rnirdkét  

fül letörött/ csősze került elő a 3. ház terILetéről.  

A fülek között a vállvor`alen 7ű:roaszög alakú kin  bi?työk  

van, közöttük vizszintes besimítás fut 'sörbe. Méretei:  

Sz.: 10 am,  FA.:  3,5 	n.: 5,7 em. /XXXIY. tábla  
3. kép/. A p ec _ita -.:ezűc^áti csoport anya-óban nigjc_  

lenő kis kétfklii edény párhuzamai a Hallón félcziGet,  

Erdély, az Alduna vidék ós Bulgária hasonló korú lelet. 

anyagy ball találhatók meg;. A ara B C fol yamryn a. Dunán: túl  

DK-i felón is megjelentek hasonló formák. Helyi előzn .  

nye seii az urnameo5s, sem a 1.yjaticei kultúrában ölen is-   

K.i4agyarorosúcra a preszkit4k hozták '•r.,.(, 	vz p  

párhuzamai ismertek a dobrudzsai 3abadarg eso)ort anyw . 

bál, ahol még a  via  között elhelyezkedő bUtyök is megta-

Lálhat6.l3/ Ezek alapján a felsőtirk .nyi darab a Ina B  

periódus végóre datálható, a preszkita népességgel valc, 

kaleiol.atra utal.  

Barna ozír.is. 1-ettős3,.:7F c s kis elón-rre ?rersilt elő a  

2. háZ 120--140 om x.özó c^ó ré^ry!,ó1. A k_ihnsaeodó.A!.n két  

b :ty% k, 	nógyy p`.rb~azelcsan besimított vcmnlc7 ísz  

Put körbe. /áXXI9. tábla 2.  k4p/. AL urnamezős kultúra  

a..nyagában találunk hasonló  kianc;ceti? edén,;r'.ó.t. 94/  

~ 54 _ 



^ Er~„~ene a pe rem:l 1::o esunro': , es on.:atip Qla'.^. ±  

esónzék, bttr6k tUreMoi lehetnek az alAbbiaks  

tábla 4, II.  wlb? w 11, 14, III. tábla 4,  

I.VI.  tábla  6, 9.1.  

F. 	lor 	b 	for L, i,~}, ii, 	t 	c1 6 h e  

gétfUlii, tojdndas cloradjd, ki^s6 k:Lb416 pezou;.''  

elő edam ~gyi:.t u10 c:o 1. :.4dz 	ccr:,::i, 8 pat?l.úez:tn.t-  

Al. Lie kerek czas.ac;fi:l.ei a laaon tdmaea:.cdnal:, 1  Uzút••  

tt&  2 -  2 sz3nmetr:iku,rcc3ra, elhelyezett btitytik var;. A fill  

:.Qleő arél6rrfl, cb I.asvcnal :.w47%6,r: ecy mGlyftett vi a- 

os ~::.ntes venal fut  I;ürbe, obből indul ki a fenék folő a  

biityök mindkdt  oldalán  3 «. 3 mélyitvtt besimított vv-  

nalbGl 6116 ki3tog. 116retel s 5zd.  s 12,4 on , 7a. i 12,6  

18,3 era /XKX:iV. t.iivl.Ll. 1. 'Lőp/  

ihnek a f orr-:áiia: a pontos párPfu•r.a4:.T5.t nom taliltw:  

ma ;; a Kirpdt-imede°^,efli I:60  i b::onakur4 leleta:.yu ;;;bara.. A  

berkeozi onoport Non foímtira vi.onaaVesethe tő 7:6tftilti  

3blöe Qeuporj6rra onl,l.c7 ;.QZtot, :noa11d forn&_° vannak  a  

I3a A korú dobrudzsai Coulocorii ceoportban ia. 95/ A kettő.;.  

kúpon hasú, kihajló perer1'I, a tasca+ 6s a vállonizesain-  

tes bel,arccláncal, Lkty:;kkel c:lrzitetti edí rzyzipueok  

K«SElovákia, BuI.g6aria, Podolia LO az Alduna iGer'á1Al:úii  

a na A kort81 moato.lál.hat6ak l  illotvc3 oeg jelenn©K a ha-  

zai prostikita leletok ki3n6tt is.  A mi 3blöeebb  
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folmdllkhoz hasonló darrabOti • DUIfinttal preeEkita há1tE3-  

eii  Ha B2-133  tipunü eula0,1140ban vannak. 96/ Feltehe-

tően ezek előnye leieieteer  

Téglapiroo ozin a, ragyaftetti aspa cY:orong ::er-.'lt  

elő • 3. árokb61 as /az 1. 2tilhoz tartozz-1atott/. i;ofz-  

4olto/iíse immerotlent  ialdn apadlóra volt ta.panztva,  

vayy anzta?kónt, o 'ttólan,zónt omolt;cilhatott. kAiretei:  

át2.: 45 am. rZ.: 4,5 cx_2. /h.~.VITI. tábla ?../ SzUró-  

odón,y tfted63,e korült el(' e 3. árokból /XxXiX. tdbla  
a./. 1°blit6st órdemeln©k azo', ac edénytUrodéketc, ahol  

az egyenes pnrezot I,ivtllrál viaszintoaen síkozott nin-.  

dis3itett6l,,r  AnaltSgiá  it I-:y jata ooi terillotrv"l ón  

a gáva.i anyagból izmorjtit:. 97/ Kevá^ fíütíiredék kerUlt  

elő teraletEn:rdl, eL'E : negyróo ,a s^.ala;;,fül /XLIIT.  

tábla 13, LIV.  tábla  0, LNI. tibia  10./, IYen(7e.res f , ;2  

tábla 1, LTV. tábla 54,/,  &Wrt bíityök /XXX.II.  

tábla 12/* Az 1. hdz tewY.l3ot4ró1 elci'cor°alt kót tvrc3dE,h  
filggóleiptMri árkolt /LTT. tábla 3./. Ilyen árkolt  

tUredókeket inmerELnk a ',y jatiaei ':.::a1t•,ara barlangi lo-  
lQte4 közt3t.9U/  

A fe*:6I_tF3rodó',e:: I:0zt11 erdlitRst 4rciemeine3: azok,  

ahol a belső olc3al, kUrbilla drkolt /nay.  tábla 3./, nd-  

hány txmpha].ottor-s 3cik4pzőaú tUredóc /XI,. tábla 5./ óa  

egy talpgyttr'.ia damb /LIT.  tábla 2./. Az oxroól~ril-:~:~-  
 

nak, há].ónehezól:eimel: tvbbfél  e változata ismort  a.z 



6ontán att,yagdb61. Vanna4 ocabzIlytalan aial.í itlyus.a.oz.  

tett darabo'l /XIII. tnla 13, LVI. ta1a 4, 5/, ac  

oddayolclb61 3.-3reLro lett.:rt:as.t títfuratlan tUr®c61Te1.,  

/XIV. t: í ktZa 3, 10/ őt7 dtt.lr t I ec3re tirs:i ztlr i'a-.a: io  

/?°.LIiI. t='bla 7./. őlaoonlei camboaat találunk a Lé::3  

bro.l.:,':orf. tolopeten, aI:y ja :ico 3ku.1 tiSra anyQ ;ái.la,  

le,99/  

Az 43atáoon olál.~eralto':_ LAG  t_z9.ktatyék, potion.  

Ourabok , cr1Sk3vek./~ "~̀ +fiII I. tdbla 3 kép/  

2. 	$25221-thime2:  

A. 3. arok feltárdodudl., 70 om mdlyeégb8l, a tt31die.  

oúa.a azvocdbdl kort31t old ocy wont  sablapáloa. ttlreOdko.  

.Aca.noob61 taltohotdan bdrom 1,7ukti volt /abbd?  

.,.ottű mocVan/, ~ iyi:~'.~ a homorú-domború o1r ~, c, ~. , ~  

t~ 	

E 	
,{~. 	

.!  

	

Tr 4
~ ~ U~Ú..~ 	L~11~~ az 	r+Tr c~ 	+ 	'~ +~~~ ~ ~vn~t~ry 7 ', L.t+ L'~,~i .~.

l

~,

T~{

l,f 	e 	•.?. k, ~ ~ I.,EJ °-- ~.,.
~y,,,,~ee~~,,,,,,,, €.,A

~?~

y

.t~':'..
t,

~a( ~  dEx tL .. tr  ,..u... _  •  
~L;i ►Jz~tE^á..̀'161 ~ ~3~.~..~ üta, ~i~ri.Sd: e.t(,rt, ezőrt LG'w°Uó 4  

:.otctt w  mine  dp/tdoó':ar /?/ a  tU1te16',Mabo, tloo::as  
7,2 em .  /Lvt ► .káblA. Sa t  4 'l  

A2 e13-‘zoiai tipte5 l6ozoro26m.zrc a korabronz-

kor v6(2:67) $i1erit 	ő? a  T_~Uze:r/cl b1antioY ilUVe3n 

 

 te:?-  

-jet a a Irdr*±dt ^odor_oúbon, Nit a foj? dífCol fUlynnatcat  

aagl? oidl: do oz ;jQloaztd lomo^ol: i:41viooliI.• A Zio•.lbzoid•  

bdZ Scs  iaú ~i?  6 nfmmco~,$oo?: D.Oreozor:tnAc, a ::a3':ú:1, 1.3we43y  
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6n a Kdrpdt medoneo toLilletin eGyidőben, peatummocan 

tor3oastiett4k el a 11:;:luererLhoriAona1: est a n6djdt.1°°/  
ithilt as i.e. 18-17. cat 61 au aGanoesabldk a czar. 

satiaoadsi foam  kisebb  aillasulatait lairetve /t.'14_. 

oyeplő, kentdr de a tertdied$Sk beftladare ozolcd16 
lyukak belyeete uwat/ a bsens sablik seGjolezAeJ4; 
Ao.• 	az./ baslatbea voltak, asok oantlogeo 
előkdpdill seelelbsttak. Mespolicu A. de/ekes:sett a Mr. 

pdt medenoei wont L;rabaridiedkr6l."2/ A w:1°, 
s*kita acanesoabldk legfőbb jellecazdjdnek at 
bogy hdrom lyuklak, a hdrom 4uk egy eikban hel;yozko. 
dik el, ninosenok ocy2dora moraegan dttdrdnok. Sok 
eaetbon a lyumk :o oh. Ilyonokot innerilak Kiskőosegm 
r82,102/ ahol a lyukak ktiz6ptdjon 6n attól Weld be 
Iyezkednek el, emollett Fiocaoknaaboloor61 de ismeretlen 
lel6he1;yr61,  ahol  a lynizak kOwdptdjon de ragyjdből 

ecionlő tev,7,1ndtra fm de lenn helyeskednek 

A Coongrdd-Folgy6r61 1C4/ nearazed is a tissateredil°9/ 
sabidndl a lyukak a cable, dadbordmhamord sikjdt vAgjdk 
dt, do aa ut6bbindl a kUsdpnő dtfurdo ovalis. i1ocnolion 
A. tipololdgisi al on,vacyin egysíkúságuk  miatt a 
he7yi zabldk eel in id° norol nadnyat. 06/1  A fiatal 
urnafle34o korroak /Um D/ event cabldt is dltaldban hd-

romlyuldik, de ketnIkdak, a KtfirTAt modenoei dardbat 

36Ghed7, Neseroakdrhogg/ a Amati, MUricon tipue- 

Oa .3'0 lea 



?:os kapcsolódnak, n{rhsoarx.t3mt ?ty.~.~u.rópai torületen  

találjuk oeg. 1°7/  

A Palntős-hcrtokooi zabla /kőtedkü/ pilinyi ke.  

r ~a3r4rrní együtt 2;erült Qll:. 1üG/ A Sz3sf.helenbatta.t4g»  
laJV?^i a wá:l.i kultúra l olQto:ibó3 vált iem/rt14• Ns  
og,yaír:l. zabla, két ovális ón egy 1,Z:,ralakl!. átfúrással,  
4o nind.:t.6t vőgdn biityl3k taif3.hat6. 1°9/ A kvjattoei  

k,tlttára t,erülett3ről a ooend.rői Ördöggáti.Coc•nr►ő  bar.  
langbóz ás  az aggtoleki I3EUad],a barlangból  hsr. lit ®?,ő  

ecz-egy kaz6.r,en átfúrt o€;anerinnbla oldaltar* tcirer'e.  
Kemenozei T. ezeket a P?alotá.o-Ii^emoT;oson el ők©rt3], t ocarcoP  

zabla típusheg ^oro; to.:l"/ Sajnos 	tt,red4, -F, nek  .. 
csak erff átfAr$su?, na..,r.1t ne--- -, ho gy pontosabb  vizo- 
gá1.aturra nines mód. En.lítóore rie3ltó, hogy  az a;gtelQki  

póltlQny is a hazorú.ciacborű oldalán van átfúrva,  mint a  

fel©etrArkc':nyi, a tiszafüredi ős a asongrddi példri?1y.  
yzEtbía J. Gy. a Jozudnd.iianyipusatcai tom©tt 4./a. urna.  

©í. is mellett talált két osont zab3ap$1c3át. A. temetőt  

a preozkita korba ::=o.;.ti:, a zablapálcák  pub? ~ kál4t;~e- 

1107s.111/ v ógiGtekinttv a.•náe.cleöence káaő  honkori  
:3ab1.^,tíip12Lt3i29 megál?3,7.i. tt -1atjuii , hccy as ::stfdrái3 irdnyS f   
aIy-U[x.:k halygote a?a--: jún a fol3őtdrkányi darab a csong-  

rá.d.-fe3gy őitro3. :,zuT.at,;a a legkftelebvi rokoncdect. A  

s3ablalc:i.atek nagy rdeee telepről került olú, so], szőr.  
Neizlysnt, a le16 ~.61.:. 	 -1fe~. pontosabb 1.smeaste  



A ctaanGrRidS sable. egy :_y~'~I;~••~ ~ -í :újoldsú, laátontektt3,  

nuújtott főrficoüntv6.2 egyetlen rre13.Q^kletek8nt, a J^.á,ja  

el% fo~d átva, tcldn a ozd jdban. /?/ volt /28. sir/.  

A 25. oírra? /urnQL)Lr/ egylitt 3
;~~~~  c

~€.skita ~.cS~ 

 ~e(,9.,~~  w
;~~- 

~a~ kÁ~.+~91t3e3 9?'. 1i ~.Q~.úv+ ^3 Vi.l:+t~á ?1~SÍ~. i .i13 4Y~e3Y;.i1i  

>~ ozlitnn®% caret zabla ,ILoOti:ita sfrj3i.;1.  

Ul'ant. A re 2cíet'~t.1, cso-aert tc3Qpeit noLi 	minek  

ellenőre a fo? cútetr •I~.arlyi zaiblAt /a8 újabb pantaeítá t#ói•  

to% elűkoarl7Wi<;/ a preau%°ita, osnutcabl `77r&Zei scram  

juh. Sipir.aevo, a Ozcvjo;:uni.6 1.,rocatitE, 1e lc.teinok krO•r  
l:olőgiáját try~rgyai.va !Aron  3.olotot WeUi a vn€harna guy..  

3a:: an,yagábcílt Qgykarikim v'asc.abl6t, mosr aLt i bor&dr  

Irxwxsreco t4a egy hdrar$3yttyií °sor t rabl4p.fi'.c€ t. A vac.  

zabla /arainek pontoo petrlryutlMmtt !t r.aettdCstlti 52. sir G. r r...  
ra datat zab3dja/ óa a ir.zr2eroo a3.apjAn. a Nolc9avgai  

ti:.,a►?alna..Osoiui ►cc3őn morel-tot az i.e• 10. sz. vége ic a  

3. as. c=3oü fel i I.c=z6 clat►ilja:;'2/ l'oYuít erre  az idő©zcs•  

ra to ' `ct6 a IlÜZtilt, de am o3.evcet -t went ,abpdlca  

~.Ct darab aganoob63 kóoBített wont zablát / ~.'elte ~1~te.»  

e z h#,t'cx:: 3.yuicdeLa vlA tr;:, kit  ]yak mez;2o+°33 t/  

otrb6l a k3r5d1 i ~03.;; :i:..:cvu ie. k clata.lwo ©2impotat ja6l  

/i.  e. 9-7. sz. / tartja fL)nto7C3*_1~.~% 57,mt.l13/  

♦ III. as;a3vén,vba wyonr_it elő ecy n6 ,:zrs$ar;  

szeta cgonttirgy t ,JreCw:e. Ac clp vót;fn et°t van ttrva.  

71n®szat 4,5 cm,  cz6'?ossige: 0,7 on  a 0,9 m+ .  



Ana16u:iáit 	ahelny 1. :1xIluza^:.5.t rr nroAti a  t .̂.  

aayac' ':`"u(~.T.F~ Y'11~ no". A k3.a.:uos3oci anyagb61 irr.lort  c ~; 

Qzy =larab, 113/  ilietve 	I:ű0C1 'raaeanldt a nocG-  

cr"1{•q teme+4 a~1;7t3rL1,$ól  .114/  Rondozt0 t6Go ; st1C'Let3.t:}l.  

Ib©t3.Qr; ide sorolható a Zeizecho3y  I.  I;a Ar,-30-re úa-  

tdl  t urzaaaemdb fel8vdrába e? 6?-or`ilt Lét  darab lapoc,  

QGyik vftim sstfixt Qn0.n3Wrcy ia.125/  

3. 	lo . OArLiZ3Mi k `a. 3G'AtC ~,:..d:  

30•00 cr: 	000tc tal::, "o::etc3 humus2 alatt  

a o3a11bar 6116 7z6sQt, as a_~ ~aj :e' o.zti-ezc vt ad  V. ,  

IX.  orc:lvénybon, a 2., 5., 7., 0. , 9. 's tz 12.  

Itt nem til fi.a? ~,' '.~#i3.i3n w rétegek, 	o. z©1;3-  

lotO in? Atmen.taPe1°, vr-wr UEicaj! ©mcí

+

:

!

~a

+

d~-~yc~n ~`~ta..laaw-  

NC.i►': tit=i~UJ..rVii Fiit t+..~►~:/ bM~Ar.~►~~.r..R ',.1.~is.[.W.latnx0.C;7 V,aot.  

g esz:z.k1L1, LüVCJu a::.tulaj c;.,, iio3;ireaWa t k3saol  

2 41 aayeQ!;Í39"i3 talz'.....  .s v .J a 	©Bin ,. /a  6. &%  
GUűre 1J3 mimic, Lt VI.  uiaE:lvÉayy, IL. droll  Gifűte main-

tőn 190 ow-.14; taxtalua:;oi:t uoolibikuo c©erepeilvt, a  

13. ira::Lar. 2CO 3  21G cm uőlyen tü:ipely aiaailvt.uzyyai  

tsk/. AL =':nat6 r~QL::atclrc; ,.r ai ;:aser::at a neolát:i.:,tiun  

bc3.., LUv©u rát®;oz r113 -120 a,..eí3.i.y©n/ 	az  

1., 2.,  óc a 4. kin. A tcar`.lot otyonetlar:aécéből, a  



nagy relativ ssintkill'r3nbnőgbŰl, a feltültódés kU1Un-  

bvaó mSrtáb:őbő1, illetve a 86_ofalh©rdldsndl mogbaly-  

gatott területekb8l ad6ddan tiiricJ minden  feltdsrt fe-  

l9il.~tben nindon rőte s  ogren16 vacta3s deber_ úápvisolvr.  

E33rt a 120 an  alatti xótegekből in oláiceriiltQk 11.506  

ba onal3 ori esezr-'c'- ,tlrO:+áslott, n11:onatt, twcbdtate'Ycr-  

ase c , ecUesMs iicren.1 tank  Uroddkei, tagolt t3crc'dval,  

lapos b'1tyi.":'rel diuzftett oldal.tclrel ~.~eic, fUggálager3,  

va zazirtcs A^'mGrlt::?!. Onrabclt/r. Említást őrd=e1 náb.dn,y  

darab: a 13. exok 150  

árkolt biutyökkQl dinzított tUrQddk, az I. nzQlvc;ny  

278 3r0 ar ?: ; :f ená rosábóA bolsd o idalán kHrbodr-  

k+alt emplaal.onon trí1 t3roddka, a 13. drok 120 -• 140 an  

keatC dsá rc;nsőb61 vl zssint+oson ni:oraatt estles;.l`~ia '- ►Qre-  

tAl Vradd::a a,arM  t elő. Mivel nem  gr3dürból, Yano~.~  

a lag:alscí rőtog okbő`i ;ji3tto._ a fclozir:so,  esik  2en.n.őnok  

a leg.koxdbbi, a$ em.l.ítQtt híztiL sraintjei3ou tartos6 10-.  

3eteSe• As 1.. 2.. 4. ida anyaedt v1ssgava a©ed.11apít-  

iat juk, hogy megtald.l.iaatd: honntlh as Cata2ánoe rc608  

bronakori típuookt egycn#!E3 loom ii, bek2t,z zott T)o.rt3mf.3 td-  

lake  kornők. Pseeka, kiIajlő ~7csronU, ni3:ozott nerecE.?,  

tt3fteil.tek@rCeeo i.69re2.:il ős CnüeaL'Vf3  perei 'aak tVrdi-  

d!Pce{, uVib0nyaubillit malt plasztikus bUrcldú., lapon  

fo;őfiMlek, b;.lty'L-l`3k, túsi.uty'di, 6Y'1EÚ:.1Vf3Y:., `Jat3.CiC1dHe-  

:1inderaob termeaaQteaon zzc:ctwlcílIatóak. a LyJati- 

100 ;, Z,; ,a  o05 részéből I;Z3ru1,.  



col  kultliva ::3.accc•l:mo anyaedban, jo11em38 a  

tIrd..~ a  cnelooc:l 	perem:.} tiri,oziatocon  

nya..uű, fíci ;8lo ;•ocoa árkolt  tald, hanú t:iro88`-,o }r ccr•  

ra. alo? gik k3 ':eina: !::rt21t az 677) ocI fInyo °-ot, a 1ecOb'c  

jQllemz6.knt, il?  o  tro a  I:ow : oc?aat< ' r omi^m ̂ ll.almao  

darabokat!  

As 	 of1, 1r..yoL  s ccZioa~.c3s perara:I  

ten. Ann*  tala 1. `..°°52/, c?;; jGilk3^ po3em2 td1 /MII.  

t• €a1.a, 2. k81/, kft naa 41o1mItaxte; uras 	td,...  

la 3. k4,2/, kétnItls  WeanB.rd toottl kiffi316 peramU  

od6ay /XXXI!s idbla 1. V4. n3ak a m. '~ 11.5fi52 d 1io  

n`lt3dott taroddh *  sa. Iawanott lencsedíszű darab; nf«  

Way  ftay00 fo'_via bcoi::?itf.ocal Clocátott ocFczotCa.o•.  

dc;>-t fc flAcr 81occ^-. 	f21 :`' 	 .y.at talalunk a  

i"JÉi 3 Q n,y'€1olb2!i.  

A  2 t14S;'ycE°,`á.S bolljzQt4 	lXIIFA`•' .Y•  

tdbla*  1. kft/f, ~~.~.~~}ri~l~~~á, fL:.LcyO:ibaljd op6o}^áo AMU.  

tdb3a, 2. kép/ , klIpvo nyakal J :1laEZj1$ permi! ed8aY  

AO=  tc.:b3a, 30 Widi 	kett5ak4.~,oa ®a.**,  

MTN„- tdülc., 2. W. Er  ut6bbl I` csm fonaa. az =ram.  
mom&  !_mi,t+l.re :i::an. ottl.caos t  c, Ira A peri6duatau, ill .  

!~! Iv.' ?cn n;"^7;1 od l: ,. o-7,o":?ett Ct 	not  per9.5áum  

iC3 bas mullc`'...toq ; a  Du ~̀.3"
►
:ta.:y.L i -a3era isria(,x~ar.  ar.  

o ~s~.'a. Bar Q wronoa poremti, mma ,attniblOWg esaper  
"XXVll. tale , 2. I:873/ 8o orrY bcbűautt poreuU td1  



/IXXVII. tábla 1. kóp/ a III. szelvényből feltehetően  

a híz anya' hoz sorolható. Sok a s kozott peremt3redé'_,  

egjelenii: az X alakú notívum plasztikus bordán, a kö-

rülárkolt bUtyökből kiinduló kannelurasorokkal diszí  

tett töredókek stb.  

A 	ház anyaga: behúzott peremit tál /XXXVI. táb- 

la, 1. kép/, turbántekercses perer;i tál /XXXVI. tíb]a,  

2. '.ép/, bUtykös fazék 	. tábla, 1.kép/, eg yfUlü  

ferdén kan_nelurás hasú bögre /XXY. tábla, 2. kén/ és  

perem fölé macasodó fi l.ii korsó /XXXV. tábla, 3. kép/.  

Az utóbbi kettőhöz hasonló darabokat az urnamezős kul- 

túra népe készített, az 	csésze a  1 a B periódus- 

ban használatos. A ház anyagában sok a tagolt plaszti-

kua bordával dészített kerámiatöredék, a hűzi .eráuia,  

viszont kevés az árkolt nyakü, vállú töredék, ami  talál-

ható, az  is  bes riított diszítésU.  

Az 1., 2. és részben a 4. házat borította a feke-

te színű köves, 40 . 60 c_d va,stagsáE; ,  , varrv s :b.  

60 - 30 és 120 en közé eső,  a leletanyag ta"yom6 több--

s' ~ét adó rétor. Itt ez  eddig  ismertetett típusok je-

lentei, meg, a házak pusztulása /lo ésc?/ után a teleptt-

lésen ugyanaz a nép folytatta életét. A házak alatti  

szint, a házak anyaga és a fekete réteg anyaga egykorú, 

a _Ly  jwticei nu1túim klasszikus u~;_,..oZanaL leleteit kép- 

CO 
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1%.f.úf73.i, JoJ:L, am t.unomeald8 %lt1111100i vs16 kd@mQs."sdolD1  

:.7co a:atrc uta16 Combbal oart3tt. A I~.~salti.ra l, ot6r  

bo" al teza000t000n a Msgtr oc4ntjo L6cabi, do oc cc  

a^ y,̂ ;Een, ill. 	a islispr02: 	a1spjdn 	vd- 

lacs~ bat4 4cAt. A 	A2  pbrl.dduo vQc#sia 4a a 8a► 	no-  

ri'3uoZa Aso.  y  0. 
 

 o^~ d~ vd,". ~ 9.  C~~á/ lá~at~l~á a  

toiepinZazok sat a •aakaastit•  

A toz,01dt agyi Waf& ow 3. dyke  B. &Ok ,  13. úroJl,  

VI. ocalvdny, 	ssalvday •• mogti,volhtrtd c tokstU rd..  

to PE3liitt e13as3yesbed8 vOr!loeebo...„,a, 	ost:rlL.6abar°..  

ua isaviceas, köv+eo, lt3ca Uoo ,ot:5telii, kEv6o ©corofxtt  

tartc.lmsac4 l;do6 bronsz:ori rdtog. Lc az doatG rroghatdro•.  

cdoa os3er3nt /a  humuszt 	ao^sdasibmO9eyi 70 .. 05 C2  

vasta, a hu►:noct, LI:.otive a fe3só 50 • 50 cc-t, w .°;:-  

aaépkori anyaaot is ta72talmaa6 esimt©t non ®mInitvs, kb.  

30 • 50 cr, vaatagsdad l0110rbotlt. /Vt. tdbla, 1, 24. Es  

utóbbi rdtsab62t  illctive amok ic14jela, cmc3at6k a o•dnoot.  

A 3ialotonynG sov+áo, ac dltaldaoo, tcvaUc's1C zalcC brow.  

WWI Upusot itt i© IrlQgtaldlbat6c:k /P1s öeladLctt, o,syo-  

seia, k#?sa,13ó lximand tell&  taredittat, act  Fw436.1:t:3ttic:3::,  

pdatietglm© tagolt boídaiitOssl.s, lapos ta~(5fUoG., :,rw.á2t  

ryn'~ z , 	aa1ai.O::"3tad17.04/a XS Si rdtog anntóea as 5.  

do a 3. Ma =ma  tarliMmaftil  

MI► 65  St  



As  p. ER  anyaca 1aactouló r to Windbag*  We got  
benzQ a otboactt, 	1410010reddc, a for.  

ddn LFQvacdalt neroan tdredik,.e Ztt ta3dlltat egy  ~.-Ill'oa  

tellat io AMU  tible, Vie 10106 ej mbtt:ma  a 3.eaipi.  

tctv £F2`tsttr.LGi^i/, J 	QkG:w'.yl  tutdateZ.VfrtisC7c 1J4.+VcU WYO.  

WI.-, 6^ as  X alak a± ©otivtmmo;l. dieetitett porcr. 'mom  Vita  

rat olfi a bepearx0ielt dice'  tawas,  

~ ~ aveige, I OUD:MU Doak  Wntúen ar *mu.  
airktft. M0g3o]anaak a  OonotAk 	k;üvC3t4 etk000tt  

m00%  task tvzoMei s  E3. eVnS tu1tdretza jC?llCn s6, fCfl—  

o4dQAoeofiQtt fllkUcCftt bUtyUkilfar 	laUoitsi kultúra  

jelleme mOtímuaa a Wi3s°  iteimttzleoai ~.-oretaoett pant+•  
disosel 117.4osStett dartbdr rn t6bb0.~ya.n tUroCid&, amit  a  

lordóa bovagdat porom alatt ferddn bcva;dalt borda GI— 

Beth  Dataliadnal 	hag? -lawn  került 	CLv-  
p0rerx  t614 nag:eodd kdtfmt coóets°,  amit a 	fan,.  
min  ba^sat.irz?-, rrenttitCS alrer lclxone darabja. lir.c°  
~ heis ann;úbaf.a t.arbdakc: 	oore .: t'. iGt:..  

R ..3. hq ~hoz EarEo ~. 4-0h}  054bb t.r.ad.  
tbrec3 dt:, a  siL:Of3t7'Ét nty ,4 

 

xon k:ivcItewfivel rilnaomCk -.log  a többi fAl4C's...± .1"c3lth ►  

latbon.  

y1 ~~~~

,  :sóVi

rrl~~

l

AA~yn

~no  J. ~ ~.'' Rl~;~,~t~,i a  C• ~~I~M,  `.`~t :,,~,~°~b 

,

a

~a
r~  

`.~iW~9ndc►dp ~ ►G3;..1 ti'óBőÍa 7~3.:, a  f':~i~ rdt63~.;b@Yl V ~ilt, ~~~.a.~~ 4 fob*  

taole3betjfik, boa co 1410 1114, 4.  1160 Utdn, do L-0'040eel  
~ ":!9 	olőtt 4;y+/ ilett, 	bal:- ._..%, 	bronrwi,:.ri ri:CrtJc  



8Entően a 3. Mr, 	. a  Ha 732  pvr1t5Úu:;rti  

Ass  i.  e . 8. emdzaflaa/ tchdt nAr a kora, vaako nzw to— 

bet jtk10117/  

A G..141 €Ql "•'tat].Aa2, leletanyaga nEr.:i volt, • .10 ;;.#  

zetűa4l ;oixa e4nrá:ord ?arautett 	5. Mim?..  

A humuns',rdtocom !7.̂.fimit.3at6 C  - 34/40 am  r4tc ;• 
 

bal 'mint elő Ampakori L.erónia. Ammo  U3épko?'i  

padlómat 30 — :C csrt may®n jc3on.tr.:esett a 3. ürol-bau  

c:o c: V:. oee?vöaybtra, 55, GO am  mayerr a IV.  ,10  

a  VII.  oitiaiv€;::iLan, o:;  uta'nia?: r~ooaefd,e ,fQr,`lotet  

.....~ 	. 

4. Tele jelensé e~ • :;~ i~ 	 - 	' 
 

Am I. de  a V.i.. ome`ivG:3ybon, as  $40 , #41, 13. zl.rroL..  

baA ta:1.a].hatúk ri;, k : Ponte°  ^1eir13t@Ithit nom  icr"t37C'jük,  

a'-;1acT,a: . a G. ti  : a VI . or'o? vóny n oi  j  t3..,uQ eta—  

rőt tivCve .. f, ?soQ 't.'i21:::.taxtva. 2' orati:rs hF;ov bronr:ko.  

r,i mgiecot #',ú .~.lmamott ms: 5. eiro?_ c'o c 13. drool:  , 76(311*~  

a bronzkori i_'!Gn tat':: L-'cIp.C(„j 	 t;'~.~ccAéLot as  

I. omolvtay gi3dro. ?OW  %tíosrdb51 b=c 1 n , :. : , lejjebb  

neo? ::tiisuo =jag  Y:ros.U].t n2a a G. arcj:?: do  a iTs. ozolvaly  

/'xtozZi,1 : ;,.pcaol6dik a 	cUdróból. Itt a gt3dri'>t  

aaeolltiiom ic3e jtSn detA::', a omilmo  ;i o®onort lelet— 



cavaca után  a .7:77,j1tioel ?7,::1t1 . 1a anyactival tOltaaatt 
1. A loloto.": conott  ot -Tutatidl: a nayetVKlatoi: 

LA a G.  árok  cUCT<M1 30 aspic wok bronSkari, ettől 
Leave noolitikua lolelek 14eroilltolz 016 190 anwic. A 

Vls crielwirry gedr4b61 22C 	%.(500 	 anamn 
105 cc.0.14; ijoo1jtjku leleteL ji*bak a telasium. 

ssimaiimOnsive tilsbislyro utald bums fol.. 
tokat taldlunh as X. oncremyton• Az; 1. tUelely 120 am 

r2dlyan 12elyeel:odik el« A 2. ttasly oznIztlanul ndlyon 
278 eta 	ta1421zt6. 	!Ater= vaotodra mellott s  

es alatta levő 	lo 15 '.10 al vactucadG•oan dtkett• 
itt taint, a near c;deal;C*1 datonais162atv, ,ZaotAcb. 

cpoaa dtdzett %dab' bm_lakarl eadaytamidkez nacy tUs 

nyamat  mutatják.  A 2. tűzhely a tat* lecmayebb abm 

jokturea. namerva We a 100 at 96 an 	is neezrobb 
belzakban ldvő tlzbeWm61. Mara utalel more,  
jo-yzi6o/, Lidenan61 v1ó '713sel 20 rAtoroi trIvoltiric 
&o o(:. 	tialheLy P37 u 	ard ineelőto or 5 5 
ELItoleo felilletbon foivevi ery ocitinyMetd5 hekv leheta. 
Welt az 

 
I. eselitkiy tertilőtőne 

A MAW= WWI a 114 1  do VI, ssellpinybol, 

bda riatieerőtec011ől 2 ttisholy zaradvgnyait ta=tfiL.- 
2o14. Ao ogyik 35 63 105 OD tUild 	asabillytalau cacti. 

oz itt 1V MAW, 

kJ. Azotr6,14 kb. 60 e2, loletenycza mu volt. A zlilmiL 



ti?sh,oiy nóevosUcletoo /;:.tt:it;rdjQt Irb. 50 on/, ncSIanY  
::61g bronzkori  cep  és tUz.:.kutya ?.cr:.f3.t old innon.  

Boo:: a 3. 6e a  G. 7.1az or  ktrlU3is 44 i3aa.~̂nalati fInL-  

c •? 6jdbe.n a hdr7.2.oz taxtonff t+.l$blarek lehatnal:.  

r'~ 'can belfa t .1 ti te?...yo' .t?ablitGaL a 2. do  

a  4. :3dzbt3á3. A 2.  házban az et.;jrik ndgyt38Ü(ylt?Ta3o, pero-

non  tOzho1y /kb.  4G x GO  o.,/, c:.~az3k ea  60 m : dtm6 -  

rí3t1ü *W ,ts?.oku  

 

~Ciyecúo. 	~ t 4z:3k#y ~ voltak. A 

; .IiEbRl t4idlbstő ki V ji: FriW z  mr+tijwl ~an4Ji2443i Y 

 

30 x 65 on , 45 z 60 art. 7 -'. 121411t6t bitlyen a f'.dű mok6c:c3.í-►  

tóleg °ú..3 ki3sdpvio.aldn 60 ottd1 IN ►ro ~►.►o3.yee:-ee3toL ol.  

FUtáai, fdZc3Cii Qd3.Dkat osolt,xata?:. A tdn13.elyokiloz tav-  

to^ L- a  nob:  taiz:aYaa  amit as  en1 itettQken 	a  

3. drakban, az 1. has  patiewr6to;e me3letti cűdUyten, 

vacy a  korabeli fetn^inCY 	Z:bla, 

 

 7. áádp/, 
 

an V. nzo:1vcn.yben c, 4. 6o an 5. 	aljdn talt.~lt moc  

€ag daaatd. Loo?: adla oblacű,. foled s.ar:adnt::b^n dt,ftz ~ .̂t,  

ocy pc:icidnyon A. fo1a nisei%  i► alakbon bemélyített dag*  

xabotc. Po.an'saiójtk ©itotett, ó:.'t(!kroli?: tilril:utyakCnt,  

bald, , i %l . cniivelno6?mQ123n61.:L- 6nt, ?. '.1 t,.1fJearcy'-•:6IIt* 1113/  

A fo? o6tArka ►yi darabol: nracy 24cnc a t''nhc' ly tsl fUcg  

l3rSo.,, az dtclek melo^,@Y: ta.°»'tAsa""3 stb. ^3o2;.c.."a.lt. Haw  

.'703^l U!:L' i l .̀Jn{3rUY2t as  uri/maoú5o ~L21 Y wfw! Y/y-y.'x-, .C'i ti  Jap~ 	.,  .a+. 4~ JV.a. t..,L 	.[. ~... = 4r  

p3l3n,y3 6o a taun3tsi ka..ti...^ to:LC7oi.n ...~ Q3.6fort1u?.na:..  

A folad rc3naC:rt bcaamd:l,yított darabot felffieGoaatbott6i:,  

ont nohood2fy6n 4 haos^a?' attal. L6oni.t % .  
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A ,-píron teljesen /I., 2., 4. szánú/ és a három rész-

10 escn /3., 5., 6. sziaú/ feltárt lakóház kÜLU az 
•tan ai. 

1. /IV. tábla, 1. kép, VII. tábla/, 2./ép, VI1I. táb-

la/ 4.  .szAmy 	 /TV. tábla, 3. kép, 

X. tábla/ 1. .z egykorú,  hasonló  szerkéz tü, berendezé-

sü. 119/ Mindhárom hossznégyszög alakú, közel ÉD.-i tá-

jolású, a rövidfalak zárját, le  az északi és déli vége-

iket. FléretW: is hasanló: 300/320 - 580/600 cí között 
vaj 

mozog. hosszoldaluk párhuzamos a település szegélyével, 

a sánctól 2 - 4 m-re helyezkedtek e1, utcát alkottak. 

Az 1. ház É-i végétől 1 m-re épülta 2. ház, a 4. ettől 

7 m-re található. 	jelenség a korszakban, hogy 

a lakótelepnek a sánc melletti részét lakták, a belső 

területeken kisebb fölcmüvelés, állattenyésztés foly-

hatott, illetve veszély esetén ez a része a beözönlő 

lakosság befogadására szoigáit. 120/  Minden háznál a  pa-

ticsréteg a rövid. oldalak és a keleti hosszoldal irá-

nyát, ezáltal a ház nagyságát adta meg, a nyugati oldal 

meghatározatl an , a bejárat isleretlen. A paticsréteg 

nem összefüggó, a padlózatot néhol a cserepek /1. ház/, 

néhol a tizhei y dint j . / 2. ház/ jelzi. Átégett réte-

gei több mint 5 m vastagok a 2. háznál  az 1. háznál c, 

helyenként a 30 cm-t is elérik. A 2. háznál az át nem 

égett padló, a lesarazás nyomai is előkerültek. Cölöp-

lyukat talált az ásató a keleti oldalfalak közepe ti. 
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;jdn. :lérali3! 1: 	40 :, mayodGo  s GO °Li ,  

a  2.  Mond':  dtm.  s 23 am,  ma;,lotto 36 co. / 4. I1doi1r'?  

:laocml.ö L2ővottl 	toaú,ltat.l adatot rd,/. A 2. &  

a 4. hdzbaa 2 - 2 t:b;?w3,ye t, t•dlai:atyakat tal.dl.unl:.  
Ay ].* hdzban a X•i 6a É—i  2ta3 uel3.ú tt:, a 2.  Mob=  4 

L••1 o3.c?na mellett, a 4. idzbt?ar a L..i do  D4•1 olc3sal glin•  

tc;a o3.t3zeu000üott goa.enű.a z:xa:•azlvdoyal k•eriüteac 41e. Ez  

a 2. Mz3d.1 3 s hosszúságban i:loewaaodt, 4.1 v4,e  

volt,  tgbá t dc;a©Ya o: orepőt tUl thatto be, a 4. ~,'.znsi  

';3zo1 3, ii.ietve 5 ca iicsazdsdeamt rlardtt vie`;,  Az 1.  'o 

t~... 4. 1'lloadl -~.~ 	 4 	 ^  n r 	1 ~ f) 	~ 	a ~~ ry.. ~~..F~ ~  !.~.a(;~3¢,y°41,~t~, :a..f„~`  a  ~~..,~  't. K—~. .~..:._~,o~l  

volt az oddayOlt 1e1,y0, az 6peu t:aldlt edCny a 2. ti>d:xi .~  
is est jOliiii, bd1:• as: 5 *  hda bowled= a 2. ?1ds  

ozőt e1.gLwztitott, ,. # Yissimat hdrcxm lds mayadge 60  

szerkezete alapjda io e,abor& A 3.  ős 5. hdsa — bdr°  

ooatc rdeszl.Qg©oeal vau i°o3. °t~~a •• ezartkess*et+dben is rada  

Ldpet  utat  rAiu 	2.  11  4. Iaz. A 3. házon  I~ ívU3. 

taul6.lta'.: 2 tügzae4yot e  010,6401:111 gvrcfru3anyono3c, 0616P—  

3yulc ne® :Lertilt el.ű, gabftCoe AttilleMtt'ien  

3.aLotett. 	 . 

5. pdsr4X4aie~...~.:1.  

Pdre3uoz ::1Yad1y VarghaIldo•.w.5val ős MeQgar Gyürai..  

mr©1 e].l°:dozitattfl a feltcít 	rt?Lonatru:coi.Ea  vtisa].a.- 
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'cát 1972-bon. A rokcznatrul:cidt= au a sapra,j: i nóz'btc:_  

bi talettok - as alapot 320 670 ma -bon hat ;roa : tog 

- a rakoadleu:oió 3NoIlme$i mdrotoi fo1:to1®oettaL. 

 

?o^,yat~,~za  espla ilajliat illoP;jti.a mizola.; w  

  

  l 	%• 

  	

r oa~v.~©tru . 

 

- 

c3~nt. Mira./  Ml~~ lx~ií^w:; ~t t;wl®stb'ol: 

i "`a• ;  i~f :a ~ r  ~1~~ lWtt  ~Lw~~4i  ro ~ M 	táb-  ~ic 

 

?a/. Itt  as 1., 2., 4. bdlaniil a ?'o :.o ti ?zoaesa tongo1y  

tdjdn megtalálto~l£1~~..;~tzláb6l l:lindulva toltótQlOtJ-  

Wk.  hta cz ea  8O  ai dta3Z'Ú4,1, 2,25 m 6t144011 maGac;  
udg1, rrillde Ain  4so.ottSt telelett* ILrro fol ~Sdt fUl 5 (lb,  

~ h~,~iB garka3..,~ de a  Ny-1  2bol:itul`f►ie~1. tesQp'2:E,' t ',.i..1a ~ .̀ ".''AdUU  

JMQ~ ,`~,erei3Ga. ;C'Ctő, 15 cm  ObatSr4jU, 4,20 r:E dtla,;o3  

hoaO.lpa..úb6é
l
~

d 

 a ko~,~e'c:a. alút~.cx~. a 
byt~,~,j~~,ry~~

rga-.ti  hC~:

C~~

.c~uat4t t~.1er-  

~to~ta ki. ~`iC:t ~ ,,~t} c í::t ~ r~ lL~%~ ~000~á3gu ~3sr,c"rugerQ21tci3.  

ac 	Go a DETy.i ca=! =:? "C:::%011.3 tá.~laDt3kodJtt, 
 

ogy 4,70 m  na®aoü a Ny-i 011,12 7:öt.c34re. A s  i;y  

lault odtrao mogoladud hdaab 50 m.► mQgkaselttó r`tegvao-»  

lasade u lomb. 'Jv Zadt31s2a4 Y0+►'ltUt'Va•  

116411, oE7á lop2a tctuasskQdtl Ce2'itid3i0 flt3f3S:'t:i3oQ; tot ti .i.US:cf±+  

morn  /kII. tdbZa/. Itt a 20 oa dteadrfjü, 2,25 ra r?tk:ao-  

tided  &mefa 9 db 1;b. 15 on  dtmc:rf r  y  4,60 m  hoosstleol  

asaragerond  át t art í'ó?kUr3v%n. A 116 jnlae itt is 50 cű:i  

lomb- 6o MdtakaStG.  

~ "3seletsenoe asswesete mso "II:.  tali/  
A legbonyolultabb Osezionst, ahol a moglCvó oyc3ntra',  
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oaelaa©noa oneíbliSottl 	titci? ootok fol a tQr-  

vou617.. Itt nbcy db 20 cm  tit":.:c:~.'úyw, 2,25 m  mmosedGil  

Lica..^.fa alakította 	4 siMailmet K-1 o3.d8ló.t. EsehE3t  

0,25  cm  raól.,yen a MOD  n" 12;p o,tQ t t4k. A  1ey-1 h.000s-  

c' Cal ctl 4  db 20 ma  dtradrdjü 1,75  m fztlacors nacuooúe -  .  

asrzafa t€s;.t  o tta a 15 au  atIIdrdjU,. 7 407 m  bo©ogiáAdet.l  

©gyzú Qu®lamonaerorzadt. A mdsi.k •Mlonen a i.oloti ol-

dal 4(;aE3.iAi11 nygpti Ott. A  C3o1omL-~li1o'_sro tttrastaC4itiel: a  

eserugexertc3ól:, amibli], 7 db 15 am dtaröp 4,30 m  Iloou•-  

c3od  rd,tddr.yt tótal  c  utol. tol  a tommak. All  lria3ak4-►  

toLSrQ a  .rvtr?obL 	do  D-1 oldalon  4 - 4 n, 4  an  

6712s ;rcijU L-ről 17s7 fald  irevidttl6 /1,90 m , 1,30 m, 1,70 m ,  

1 ,G0  ra/ karót  vertek  le a fU18bo. A IIy.1 boQssaldalan  

kIisi3tt 5.. 3 db Uoo :eoor3 0 laardt, a kQlcrt$  

oliialau - ahol abojúrazot tóto.les.tdlL fol - 3 db ?za-  

3.'cri; ta1dlun1e. 1 ]arólx I+.üsoi3tt voozzúfonat futott vógic,  

t agyeasi tap€:n2tctto'.: be,  i;,,y  elnitva ki a ids  

ibl3.ft. 21,103dn a asaarxcror0ncldkra d,a':.-~:t, ern kb. 50 CD  

1001040100  lacsb. Co fnütalmrdt bwrttatttMk.  

+irducu 'Siiwly a 3yüalo.u6aydFx3a molldhel t razz  

o .arint e zt au utőbbi r4?tanotrű:c,iáo vIalatot fo;aütc,  

ol a 4. ldo cootdbva /x. 1t010,/. 121/ Feltatn" oc:ónUny:  

ouorint Y áAttife1. aredrAwtbba 	^o clod '.:dt  

rekanitmibltdn t.iadrlotet va?.ódstatioit; a3,  :tom  ninfl.•  

ndrrm tol4Qsen felt-art Mama oat  etv  ©t3Za3,,°!,?-nt tü,-  
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lúltalc a 	':i;sono tújdn. Bs rögzíthet-  

to as eicaoftít, amire a osa.xucorencl6k tdrseenkodtak.  

Bllolius,.,olid E32P ~.cL E3ú' a >>• Y`o'_•7C;n:'3iir`?F oarjt?  Yt:i3lito*  t~f• 

:.-~aostja e1u az a uaaigyelcia, hoGy a 2. tasz 6coofájár  

nak vl.1? á© vice a16I. i.t3rQ.t Li a oU1'dplyuk. Bs as d,,~.̂..^•. 

fa oeak a M-i cordkha» $3.1.batott 6a a Mc 7u^Wt -114: a-  

kQr dőlt rd a oülüpl;TuLan. A 4. hdrsaíl feltfteloslot-  

j:.i, hchsy az ;, m  :1ou0aa, a ._ci.oti o1dal mont6n vdeig-  

húz  ód ó ~,~er  entkon::O.►vaZr as calk eeolono:a, a 0611.  o?.•-  

aalon fel: rf , 3 n h.cccsű crorendmaaradvdny podia  dcy esa-  

rucerQrda ryc+n.'t őrsi. A c6lö»33rvbak h•1K.oja ac.,oticL  a.v.. 

val aaarardolat6, hoar von  ~ték nl* en a f:,3.ciLe L;o-  

lau.'úl2at .. az 1. Mandl  aa► padlószint  alatt  

15 á.a«rol ndlyovbon udr a usikldo altalajt (Irtd, e3 as  

L1oa3tú.c 	icy  :aea a,u. 'tadt nycauk. A  asgesl.at eülüp-  

]yu%1Rwt a4alstaadl to(;va áa $immOlt aisere,ar lohotott,  

1!e talds a tOdsattallanna':. megrAoitott núor.o =; lvo:_.  
loent6 ?,a acool.atba*  

ZlaEtcníő izQoE3su;dA, tdac'a72a2a:.-d 3,1/3,4 .w 8 1064 m  

asfiedild, .La••i td j oldo w, dcao4'fir  l  ^mo lanc'nGorond40!  

tic:.,falu fpitiA*tiyt zukon3trua? Varc?>,a Id,as1.6 a kt4aEpQ6  

brcncLori b6.rcai dna'+cdo aal.aAdz. A lrlli3nhodc as,  ?;t?zy  

a torU1Qton 40 oCavrlyu}Ts,,t t^1^l tr3?t 40 aIldB ra,yyerocto-  

t6a, orooscao ipttoCny volt, aait 	mcclijíttioak6nt  

tnlpcorc3ndio ccorozottol. 6i°?itottc3k :i(1 j/. 12`/  
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;; épra  j  zi axaal   ágiák l:;.u;:at jái:, hogy  az ágasfác—  

a^el amenes 3.a'.óháztipu© a 19. sz. közepéig megta.lál—  

ható hazámban, illetve  a szomszédos területeken. Gau—  

dasági épületek /e sürök, pajták, ist3116 :, pincék/ te-

tőszerkezeteinél a szelemenes tartószer?'eset általános  

volt. 123/  

Vargha L. és Boczor Gy. egy  vázlaton megrajzol-

ták a furn2 ~-eioná3.is igénybevételnek megfelelően a  ház  

la2:hat4sági, felhasználási felosztását /XIY. tábla/.  

t1.elematároláora as ÉK—i 3ara. szolgált, itt találták  

a  feltirt házakban az ép edényeket, illetve edénycsomó—  

'xa,t. Fel.-vUhely2:én.t az 	és  DK—i sarkot, iaíg munba—  

helyként a bejárat és a tiuzhe3ye2y környékét jelölték  

seg .  

6. 	A késő b?'GYi22::^r3. •• ~~ o"L'av~,s.r~.Gr1. mine 
......— 	 . ~.....,....... 

A  neolitikum idején még esai: a természetes védett-

séglmaganlati helyet kereste  a  letelepedő szilregi coo—

port népe, lakóhelyüket mesterségesen nem erősítette:  

meg.  

Az ácatá megfigyelései szerint, az 1., 2.. 4.  

kenő bronzkori MM épitésénck idején sincs nyoma az erő-

dítésnek; a fekete 2y-ultárréteg idején soii valószinti,  

mert ez a róteg vizszintes fekvéo6, coaá: kin mértékben  

~- 
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vastagszik meg a tolepa150 czdi e fold.  Ez esetleg kez-

detleges e nekópzds vagy terasz lehetett. A települési 

ter;llet szélón jolentőzen megvastagszik, sáncot alkot 

a vöröses barna > köve3 kóró bran:i:ori réteg. A  III. 3zc1-

v6nynél megfigyelték, hogy  a o no földjét a 2. ház közóp-

vonalától, vagyis ü 2altól kb.  G - 7 :i-t51 kezdve hord-

ták fel. Viszonylag neu magas, koronája a kőfal mögött 

váltakozó távcolságban 1 - 2 n-re van. Ebbe a földwIrba 

viták bele az Arpádkor idején a kőfalat, amelyet 2 n 

szélességbon habarccsal kötött küvvkből oaaltek és ami 

az ásatás idején néhol még 160 - 180 cm  savasan állott. 

"A kőfal a földsáncnak rian a koron já.t vágta át, hanem 

a  kifelé le jtőoödó részét. yz nem volna ésszerű, ha a 

földaáno /a barnán-azJrke réteg/ az Árpádkorban 

volna abból a cól"jós, hogy a kősánora a védő'-  könnyen 

feljuesana:. " 124/ A 3. árok fülc:3án;:átvágásánél a felső 
40 - 50 ara kevert középkori és l,óoő bronzkori anyagot 

adott, az ez alatt lévő rétegekből 200 aa-ig csak kélő 

bronztori laletanyag került elő. A földsánchoz a külső 

oldalán az eredetileg is 5 - 6 ra-rel lejjebb fekvő te-

rületez árok csatlakozott. Ezt vizsgálták a 4. éo az "1A* 

árokban, ahol az alsó rétegben késő bronzkori °serene-

kot találtak. A 4. dráknál látható volt, hogy az .Árpád-

kor idejére az árok kb. 70 can vastagságban feltöltő-

dött, ezt nem tisztátották ki, külön árkct nem készí- 
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tettoia. Folte?aotőo.1 ooa': co an ogy bilk ca€atla?L000tt  

a fi3ldddnohos, leca3db?oio a 4. drolel& 11.-ra nyitott  

9. drok 7:1jE3üb tai'.o L ne_ v<::c;ctt át.  

Al;'l jmtioe iL'Jltd.,.a ede ig fo? tai ~.'tG'dtloai 	aoo:2-  

konotf.iEek, a ITeaybarsQJny.-rut3tokbeg,yi adno g©ondavdoac  

fa000rkozotét 
tt
fE3lc3Cto3 tUZtUttól~ Iyi, Ka~aoaco.od6v

~~

.3
!

r
j
rn
L
a  

l~ ~a3:Se ..~... ~3é~  t•t .?iil ~ ar'7t Qk i1  nli n? t~~.11~i1 ?~.c:vC?1 o~'UfJS Y~./ N UV.+.L  

nog, a Iiant.jolon.chogri Wes  io fts8©r_mS©t nymait 7.111 ,-  

tutta. A St's ,ei.e0-30806elli Sr+áditWciny 3,15a6,nc 1ohotott,  

a 33i1 Pk3V'c.tü~ .17='*lc; orMitdi3'u tJeloS o1G3a? dn c;'Ű..  

GZtOttdI: mog izüflVol, I.V.a'xf3S3o~.1t1dífz1Ú+17ovodno11d3 ki3VCt.L  

orcSoitott falciedncct aul:ít cz; Lisatl, a GJ •. 70 or. :.acon,  

?> ic?ta:.~ba'_b61 d116 b3.c©bb tU1tEoro ::.ordtdL a fülf.ot;  
,~~ 	

. 	
,~r  

ü.i :::~:inUr ~:_o~,~íjítottd1:.325  A QolÜVtdrad4,ti i:c3v©Q ma.  
o rlc ::ov+eoabb aurfadt =cda:13d,  oGycsoxtíbv azorLaz

,

e

,~

t

~  ,,,
`

,
Ii•1.  

cum  ~ (:t3 ,:Q lett Vü :+.~a C.'~.i:g, ha  ~.~i.~..Ú.iüi3a lott vo~.r~̂   

We  taint az o16s6ak. A asoráayeiib loletanyaE; is  azt  

biwa;rYtjiis  bogy  a iOlaGtdrRId •. j  1GClopülda veasitotG  

;,Qlontdedgóból ac orő:itőa olI:cioaZtd.u3k idojcíro, to•-  

nekUlővdri:6rat, refugiurnként aso:udYlL.tott.  
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A ky jat i ce i  ku1t'  ert3clítt~tt Y'c3lavíuo4  

kEl.e.: 2-122,2.;26  

dttc::int3iag die  rüvAillie ;e13crmcoull: as  

43atiosi kaa3t':,' zdixs tirt# i,?úv ia t,V'i~.~~Ü.s:a,lG  y  

hog,  e1,nolyesbeeilOt kV MI&  Pa/i/bbikkty.Vdr;ae'"~; 7 e2'Ú-  

d itett telo;xdt. A bE3rsae3nyi ilndvetsak 	eg. ,  
3dn(br;  i  Cy. do  tIlk1dt3 7o. 'm ` +tdoai ryyaeithi i!emezria,  

;"..i  mat: 	j~ o f` eo jl3asmatket.  

ú r 2 E3 Ü n  y  

i2LLe144—x ,...2  . L: /2,71 Ta  tor./ A 'welepot teljEúe_:  

körbeveszi a  odao, o1c1le&  1elo6 drok ic vddte.  ~M 

titbit, fe3x:260A  $o nábdn,y fo3rsegnen gtüjtett were-

pet immoral*  imMw.226/  

. c ` 	;210+cfaz /22 bet tor./  ° Nino*  +M►tdav amyaGa, fola  

6pitóee alapj -~ eg1014045 ie3o. A  oaac  no  üs3ecefiá,;gG,  

iasuor;..meti3, febibirdt, dt-vdgd.oút 3.cmar jük. 127/  

Koz2cncc-GálGvdr /1 ha  tor./ . A ^o?  s6 áo al o6 v~.~° terd-  
~~~~'i[~fr7MYMMy 

lete '1.7. 3,84 Ia. Faor►orkQSaetU, a 111108 o3daldz kúvQ?  

meg®.:SoitQi;t mine v{xite. Fe'n4r6s36t Go a CC.2:e3:i dtvd-  

oBit imerffiBs, kev&  csoor6Wrod l*'~el ocyiltt. 12°/  

allimilletioata /2,5 ha, ter./ - .^..s;, egykori QrciditaCny  

Midi°  l ei2CtC'itt, fc9lndr6oc't 6^ ;)cl l o i;tOlfri3 fQ.?..ELíi.il c ;o -  

ro ,7)o':et 3.omo %3r.:... im E3n . 129/  

?
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NacajLmmadaczatsa /5,04 ha ter./ - Felmérését  

ős  nagy mennyiségiz felszin .i cserepet isiserünk innen. 130/  

Eazbc~rzsöny-Rusto?.-he /7,48 ha ter./ - VédmUve faszer- 
-~ ..~-i~i ~--.~i~- 

kezetü, gerendavózas sánc földdel iii +öltve,  átvágása  

nagy égági  nyomait mutatja. A nagy fenny iséü felszíni  

cserép sürii lakottságra utal, de a kutatások  során te-

lep jelenségek nerc kerteltek elő. 131/  

kee reesé rHalya:pa /10,16 ha ter./ - A sine körülveszi 

a telepet, leírását, felérését ős náhany felszíni cse-

repet  ismerünk innen. 132/ 

Cserhát  

Szócsén~-Benczurfalvaelajorhe y - A Pilinyi kultúra né-

pe létesítette, bástyaformá.jü s nc és pírok védte. A k  ja-

tics kultúra ideje alatt tovább használták, amit egy  

Iia B1-re datálható bronz sarlólelet bizonyít. Patay P.  

végzett itt kisebb fel tárást. 733/  

Szanda-Váír iei - Kemenczei T.  felszíni  leletek alapján  

sorolta a kyjaticei kultúra földvizai közé a földsáncok-

hal körUlvott várhegyet. 134/  

IlonhánierlElma- KeZczei T. felszíni leletek alapján  

sorolta a kyjaticei földvára': köz4. 135/  
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-'~,-,~~~~,.e- -~váx • Ifeeno2ei T. folezini loloto:  
~:~ 	 ...~~..~.. 

02.410.1111 swat*  a  iinsb1o®i hulttSra .f•cat1vdrui  

sdÍtell+1 beNniliett  

13 'LX  

40,====14 O► M ,~my a.  TN'w:gt fol itt ♦iá~~y Rvdri6  

1 vt ~  

őrronl.ror~. c3eA;t, a ?aottkib 2( ►o.^,ol~;~r~ f'öld:~áno v6dto. ~-
. '~  

t o~. 	. • u l~~ tot~ /G4 ba tor./ Lemenozoi T .  

teropbajárdsi aáotaky, vtlnit3nt a aswel'ao3tQ alapj& e  

tiooi VZcltAx+a:.:: 1;5f36 Oovol $L1, 1l119tQi1}raa non  kertl3t 025  
~ 

~1n4?Z.3~  

ittakol9titroloa"V.Vx)tis  a A ft3lc:v~̀:a.° teraleti5n az 1931-oo  

"" Ele~i~7 ~i ~s.'~~ 'ú.~  :  '.~, .", i  , ~ ~i. `~ C~ ~ ~«~~ ~i~~ A~yt3 •  s,3 	~.: 	 ~..~~.. .... _,;,~ 	 nt~t  
c+ 

to dlt : uoc. 139  

s2,Y~t2= /3 ,05 La  ter./ - DAM  T algid  iinaic do   
c,:161AM cane voito L,*!rel t  tdaő traasto1'i Selo.  

k} ~3.dot.  Z4G/  

-cí°~ "^C /GO ha  `c3::./ - Pato'_ 	tísrta fal  

61 bo3uv o3.tiQ;slla 	orv^.f to tt o6r_o r4esletei t, ve.  
lamiat Ha  A IMM41 241k6*. Go oomultOdrUkot, ttlsbolyek:ot. 141/  



' ~'La2ot~tl~zlc~-d~ ~~áno /15,15 ;la ter./ - xeo ~~~ A.,  ....~....... ~.....~..._..~.....w.. 
°ia. jd Zr.);;::w7b2 .n párducú ' ,. tárta  fel itt a kővel uegeró4£-  
tett tildenc reaa?  etet, vn1am.ir1t kc:t házat. A I.oráb-  

t an itt taV1..t ket bronz 7:lnecloletet aMa I3 2-re 3at:'1.-  

;YL1. i, tolták kesább megc; j itották a Mdvárat. 142/  

Pi s$ti 	-• ~  

Keraenozei T. a ky jatiaa i. f31dváxak tt;Srgyra.lAsánál  

mQ~,-erlíti ctid  ~ tB.r.  ő~r~r..ar,vti~.~t ec~ ;a1*,tatatő-~T~teu©tt-  

agaa  ahol  az  cfirddttott 	err,y drok veszi á urn,  

1!o  &We mdg nem volt a torai ot wa'.;:1. 143/  

Nagyobb ásatás volt Pelo5t~,.rl ~, ár:y mell+Ot 3Eilvá:3..  

vdraik  Töröksáncon  áe Bitkkanent?.é;mil4iNagyela00n, anya-

guk kisebb kaalemőnyotet :t©száuí vva rnubaIt;ál!►tiaa. K.im  

scbb leletmentc'®t v6E,;Q. tr'y Beneauxia?.va -Major?ogyan,  

Magybi3rassOry-rFhtotoi,.heg; rexz s  Itasonc®«mOodóvárc,n őe► S€ü.y  

nAtorváron , a publikált ikált anyag  itt io Q1er:yász8, a k©ra•.  

rn.;naryar~, v3zag.;fila.t4W . 1. fol braomatuis: a !lo cfele16 Pxs16.►  

Qiá :a~c. F elra€rte~k 6e a folswial leletet alwAin korba-  

táro:;t:"{ a b(3r6cÉ5nyi fUldvallost„ a size nsg,j'/!►,`ex°t?, a  

7t1:7 al.oplarUlt3tdX'E4 von°3t:::'vzSan 	adatokat i2yer't(iT2k,  

Oe uen iasetrtUs nog aadnook épitéakek pontos ii:(.•zá t, a  

telelek belső kronológiáját, az orőd:áttlgoken belt:li to-  

? eri jQlens4geket. Az adott fü'ld::a jsa helyzetnek mogfe1Q-  

1t5er^. a ftl8várak a.laptQrfloto nagyon  változó /1 - 00 'rm.  

..31..  



1:;.;zUtt laozod, soorkonettik is ktilöhb8s6. II( s vondnuh 

aaa relatIvmaGanotie /500 w 900 m/, a temi6ozotes 

vddelmot nyújtő moroaol: hegyoldal, osikla7, ozals-ad61ok 

kibaozntildoa as orődltős 4n1t4eekor. Seembot'Inő a 
1..v•jatioei ftildvirtik sea Gabe s  as caece lal!:-Iostkrro• s  

'rulta?;!ntik 000k nithein,y /11TPL-arturrnn.lignevelr. 
:aotoronyorsasborylp Pillny,VArbegy, GytincyBopsti* 

Wirboa, Denosurfalvv.ilajorbtgy/ a pdrbuznnman 418 gel. 
vai kultúrának olonyAonően ksvlio Poronn1A.Aronbet o  
Wirsgyháza.au;;too/ faldvdra ismort ::..aagyarorectlgra o  

A Dunantúlon au urnanoz5s kultiirdből ssintft sok Md. 

várat ismerünk. 173ryordcatetra tIbbfajta amnot sell-

totts az eighsjlat miltosica 	csapadékosabbá 

vat a klimah WLa, ells:n(54G.° tdmaddc 011111 /cdmai 

aultdra/ Wdokozds, a tOmpativotsécok egyatis  elleni  
:zroa /beItul e11ont6to1/ mintt dpItottek tordditett 

vdralcatI a f616.74x hetrambegazenndgl lOspont vat, a 

vozotő i5te okUlnUlt ocfsltal koroOkedasi utak 

alonőrz6otiro amasatg n !121t1ro sseeletlis dlitildajm 
LIiatt Ittilti3stek • U•gelaati te1oN12'0•144/ Novied er• 
feltev6so szorilit a Bakow, BermeIlY• BMW heeled( to-
zjlet6n /Urnamez6o, knetioei kuitilrelt clo 

tara toretletdr lo clitalaloo t  *'o77 a 7C1,:ao1ati er8d1.. 

tott toloTleot gtizq tole -AT:143i Mit veni kn.*M. 

hé-t egeket a filiclvdralmt :la: betUrC ollonaG hirdret 



hanem belső  fejlődés  /nópességnövekedés, ipar fejlődé-

se,  társadalmi tagozódás stb./ eredményeként hozták  

létre. Egy-egy törzs központját jelenthették és termé-

szetesen védekezhettek egymás ellen is, szikség esetén  
menekülőhelyek voltak, ahová befogadták a köraydk la-

kosságát. 145/ Mivel az t-magyarországi kyjaticei föld-

várakról nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, egyik  
elméletet sem húzhatjuk juk rá eg értelmiien a korszar  

földváraira. Feltehető egyébként is, ;cgy nei egy, ha-

nem többfajta, földrajzi helyként, időben elkülönölő 

szempont jitozhatot t szerepet az erődítések létrehozá-

sában. /Pl. amit; 3zilváovuxad esetében helytálló lehet  

a kereskedelmi útvonal ellenőrzése,  addig ez Felsőtár- 

a börzsönyi földvárah esetében  nem  valószí- 

8. 	A felsőtár 	i késő bronnkori-koravaskori  

111.22 lés története  -ii --ii-i ~i-~~iii~  

Felsótárké y-Várhegy területén a feltárt kb.  

370 rn2 területből a leletr.entes, vagy csak szórvány  
késő  bronzkori-koravaskori leleteket tartaL.azó  felí:~1e- 
tek /1., 2. , 5. , 7. , 8. , 9 .,  10., 12. árok, V., VIII.,  
IX. :szelvény/ és a leletanya; zömét tartalmazó  fe1i;le-

tek /I., II., III., IV., VI., VII., X. szelvény,  

3., 4., G., 11., 13. árok és a lakóhaza'_ területe/  _i- 
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ra  jzol já..~_ a tel opn 43 nm,aTe!cí t, Q1he:iyQzi::.ec36aőt. A  

foltfirati a2ap jdn a fUldvdr L-i feldt nom laktak,  

r:ilscíncoldaa ond- v60e3ni c6lo?at ~zo3r;nt, eEetlo ~, az  

;.11atalcmó.ny iart6sTSodde3. Wye 3.ohetett. A r:.eGt.elepo•.  

dims  a1kalr.aassibb muy-t r611118111 ?le? yestedtst.: el a 1r.L6-  

bdNltt lMtnwriri31 as I. azo3váay ds  a 6. 'Ira:  40c]rei,  

t`:a_ao1yei ..ioobb ob joktuno3: noGldt6re uta3ba4=a?:• Bag  a  
fQ:l ~t~xda no.a  tol  jes, a ofr l,r6n .róba?:dnt kittlett, lo? at4•  

.1oT3tQanek  bizonyult raloto°: act mutatjdk, hoGy nem ack-   

tUbb bd$sal sz<íno3?3atwak a telc3ptilét3 terd? ot6ra,  

1+sttvo az;,, bogy a ,:ow ,o.:a:: ditald oe tondenoi6,3dna moG.•  

felelően  a telepnoh a adnQhota közel  oar;  r6cwdt sasitd:  
Pele6tárSsdn,y-Y4uchegy 2ai,6i :e.  

Mktinyi .~.̀►{ad02.' IjogVit37cA °s.tfi a r1Qmar2ldt dllL1teSCntp•  

anya;;ot; necd].? apitdQai szerint a tolon nen mutatja a  

korBaak jellena6 vor.aaait, az dllatoeontcunyaG k©vée, ki-  

esi a hdwiaeitott 	oodaa /aa.ti'nyuk 43,6 5S/ a vadá-  

súott d,llöto?_ólloz kc;pout /axt'~.;yak.  56,; 	Ilyen szempont.  

b6l úSk6kori ez`nton d116na:, iü$legaMa bassndlt refu_  

G;.t.mnak tartotta a tolopűsCet. Uogyamakker kiemelte a  

16 oserep6t, illetve n®előt6v. 146/ Pb1t6telezóei ~ 

rant ennek as ardnymic a kia].oku2dia asaai saigYar'o::a.ty,  

IioGy as dllatcoontiaba ©gysttesen liVialwazta a neoli.  

ta_:us 6s a k6©6 bronk:ori telep Allato®atlmaradvdnyb#t.  
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A lolatua;rsg 4iaactlatdnd1 kiftilits  hogy  lava—  

gunkból hiányoznak a LZaQazíkua 01140 fOimn61y, a pi»  

li~,qS~i~jaticvi dtmon.oti ici4o;aw, a :,;y;;atice:i =:a:.taSn  

2,:f:wíiet3 oftkiiEdSIak cultig AS. 41 #o :€spűl6c a 41ati«.  

cei im1tdra i1ILMnai1"us idse  e ban, a La A2  pe,: ivd,ua  

melsod.ik foIaen /i•e. 1.e . nzaíaad ;.341noelik foie/  :lópeeU1.—  

.letett be, 6o a i14 Eá  pnri+6s1ue /ioe. 9. 6sds4d/  

Site  fdrsrylcorvt• lIbben az ideben 60* as 1•, 2. ős a  

~~ . 
 

6caa6c, c2olr:C3ncs á3nc3lkcsseti?, tüzbelyQket, sok  

cc3dr1,,t tavta1<.rti .6, tCbát a 3corosak v3.6EütZyaihoa ktpe:  t  
jo3.eDt6a 	ÜsE3a8ia;t7mtftbRal umgetillltjíw, Wigy 4.  

+

~tt~`a E3ikSi$C~.É'3~,'i t,e].ey~.~, ~3ón~c..tp~~ ~,ere:~ aokT:a1  0~  

w' ~ yQbV 	rlaV  úY  YL1, iiYaf7itUcJ.V Y4© biwEapiajmM t/bely®i7  

6v43r:iR.6k3 l; 63 abdi3rrcndost o';: tti,rtak 1'04147/  A :clúa':;  

1.od&áeQ, puesiittildaa utal a t4log£11.do 61ete g'a1y°tat6c" utt,  

it a vastag YcsLotc ,:, ►ilttrrdtou ip a ac:. 1oletatzyac bi.  

saca;yít. A 176d e::.© á .wq tU:741t4,1  kU1004116, c:cac431a  141 ix31.y®•  

se 11r.ü1 1ú, de ,44 	ol.~ciditti Amok 6164k. bak+aa dyo—  

nataöella kApeoolatabat folytO#ott a 1ernyoza lim3tdr411:,.  

km1., al:1óuciebaa as 144: 101,:i0z5,3 '..al3ta'a É-Magyarországra •:u  

bot01o016 vdli 	ynt az atalaavo 1z6sú br°onu-  

1-Jr1 formik, dis$1toaday°tIpctst3k Ee a 4y34ttioei .uu:lttITC:x.ú  

j
yy ~

e

]]

i:~.o.s~v  yF~~r.~~~+  mollott 
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L

ry
0~,Sole~i

~

t

w
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u

y

r~.~sez
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c~ e cl~a-  

44yNoil. /f1~ro~.~~~7,~rB~.L:, f~y:.~,~}.~,~.~.~ tl s ~J'yel ~i.V, LiLpoo y~ad~%i. Aa~ 

AroL►i; cj6na  , Ulu  e L~~~~ ~.ncac cdónyko,  



,..c.:"t1LT2  

 

fatul7QZar d! !3l1I1 ,,s,t.!ao JL3gre/ 1lutat30i• r3/1ibe2 
időben 	VOlo-^cii 	 ,  t7 r~ .;,, `~ - ~.nr- ~.~út~,~^t~Y~ r£~ino~ie~~;  

::ott, a ;roreall: 	 :aecfc3.a3 éen 7: aenc3lati  
;1e3.yea, a 1:Vrryec5 tc"en?  ,_7^c'1-_  =time*  kblipoutAkAnt.  
atata I?id-y`,b~n nom icocrj#.2c peDtOeul a Valley ká-  

k4e6 braN Nl:%r.? te3é3 :7)6I:Qt,  temetőket.  A tau*** 
 

°d-.2.1.eleiek is A Poac4 iarlanc 	 ar4acetlAf  
a2-4 b3adayy.ít ja, bogy  a  Mod  brrneror;,an a kV :motion  kE3:,+-  
aayt.on tt3bb tole$1ld0 volt. Ga. rR,.;3 ~~i'• la►taíyai kespCnt-  
xaak tA?; inti?- aorjobb ea3ainta-:*[l3ot, il~(3aGabb 1a?.e t-  
an,yr ►r: /3■11;k.asant3icaletrui6. kőt kin+cal+elet/ 5s no  .: ::d.c..W-  
ctaCflt-YiancEilatÓk dret$7dnyai 	 d1Iattart ra  
uta16 n,y"cuak% alapjL1:2 a TAVkatyant3.de8i6-alü ~„ ~Tad2ol (1(3 u  
$si3vdinftdde.tBretcemC t oMe ft,Gtt *.elepet• aeilvailo»  

Vilives+b'ta a Isa A  ?ar1.6dliabexa élt a I27jatiogs  
a:őperaett• Pe..*'duob rt. Wel entime1 !►lttp j&  foltőtelechetG,  
g,ocy a eilli.eee :tl.emo1Gi Ftadv-im Ivisao16 kord, ^ccrIm••  
oot 7,:, cint a fd3.aőtt1r,-  . i; a telopt41?~^ a kőeő brcusior   

j3tt 16trc3, aa erődttikrt reőig a. koravac?: ©r +e~+r••  
a~itőss /a d.opctle ~.etc~t Una  ~ ~f.149/  

A Fel  s  ő  tárkány.varlx)zyi talon  Q. %i 731  /i.e.  9.  
aniw ►d/ iao3iet 3e1ontCoec6bo1 oraLlxas Iacan? 6 lo?latvtt,  

am  itittagiudzdut í%3l-c -wonQlt, `a>..a aland4au lc3i.ctt  
:)oly volt.  



rolt3to1oodoUnL accrint a Ek Bi  periddus Wan, 
a na TlerieAup /i.e. C. Idojdn /barns lr.ded 
'--3=7,r2.-Laticsaa%ori rtnoc/ a foloCtAtkinyi te200160 
late ne,7vatorzott. Sit eiwileigadebe hoEhatő a Toreeziki- 
ts beIrdnderlAsek OAS bulldidval. ISMWAOSOi T. rel. 

tavloo ocerint a PaLmtc.teaser iist milk& 4116 zApoco. 
portok ter3eszLod400 	fold air a Irtled branzkar ()led 
peetadumaan macinault. An i.e. 9. oz;zad .a3deodik feldm 

ben as AlmDuna 60 a lioaa nod& eljutottaii. ao Alfeld 
11.1 da Di.i rd5zoilm o  a Birgk o  Zama aljdra 3E4 Shnek 
tie= a 0113.1 kultúra lakopedca elhaata terfileteit, 
elrejtette a haglibtleaftmdmi AlaWbftsitimdmymaolled... 
Snoutco/ tipuod Unmake% AL 1173W4ioei kultdes ape a 
baayvidőken ela abatis:col:ban dlt tovab, Ilassndltako., 

bbi tetraytirunalt, de.baposolatoT:at dpitett  i  a 1311» 
oQti ecoportta, dtvett aeloti tipusd tdraaLat 

in. 150/A  pronstritacer4ecati oponactapenodco wont.. 
idgesan tecotkeaott, 	ato, a %wat t  a tatbabikkumme 
tfeued 16acoreedmosisto  fc,-- tvers.:setelf. *bon az Afton 
/fla B2.0 . a kerrinieormd!: do dicatIolomet eyreesdt a 
holyi 1akossdctd1 vetto 	űi.on a !atiaci, Dowell a 

kult112.44tstsbát a I'd /tUbttl: ItElc7tt a been:cf.:ill 
1.11Wrai 43 a boluidi:o. 	L:orexiafor2dk, diss/t.. 
7errytIruzf ,31.: %overeat* t  iii, occ,rmiben a kyjatioe.i 

191/ 77,ati!:re, típusaival. . 
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Feltótelezd c::~~.►. ouer±lnt a prevs'.-cáta ka3tíare  
aaópeeaége mace el6tt sodort, illetve nacdba olvaaz--  

tott K-3 óe  DK•evrc'nei renoZ.ene;:et. A fel®Gtdr1>dny3  
lO?etet ki38litt ^eCiGolEÍi.kt<ik a babaAaci..b%3.ireibr.-t`_i? ..  

cdrlai bepeceótolt kQrónit.e 1cUrre ,jelleaasó tdrgyai,:  

ber0m f316 na.cascx16 ?a6tfU.1d caóosc;, banacaótalt, po.  

rE3CJbeVacc3a.ldefla3., zacyraobett dudorral r3  issitet : 1:e-  

rdmistüa:eddkek., ss04111064, dtiúrt caoaitirgy/ áo  o,á  

odc3l.; saints ass  jeientleuc" €ydvai zaotivumak. A ira :.) 2ú  
id  Q  j en a fel 46tdrktinyi hdzak 1%, 5. iadsa/ ozarkezeto  
ogyezorile 75clűtt, a 3e?.eta,.~y€atig lpsveae'ub, sz+czfrFanyogQbbő  
vdlt, do az erúc:ítóut 	Lpitettók fel u  
lakói. A vCÚraArot a praoz3k,i.ta n6p bCvdndorldaal.~or,  

Qeotleg  wok  elloa uvstdi:: .íGt.j.*6t. A  v.s.Z'i3egyi =,;o_op -:.io-  

fugitr:i:fint fun?:cicad7lttett, befogadta a► sssnek:i2.őke  4.  

A keleti erodott Vz;_;yad: a wraeez~kita agesedisige1 vcv-  

16 k©re©kede:L::ii kapcsolatok útjdai kerqlbettQk be a  

ky;jotiooi kultúra cal'ekany~,,`~a  köz d• 	lc :otariyi3.  

waft* a >16 C  periódusra ?:e:itezli;,at6 tGárayakat non is.  
wank,  fe3.t6taloaletliE:, ho€"x,' a fi,olepUldo a Ha  52  ne.  

riddtus Y'idis ankitelet2f3Gett, a3.ett9 z1®bZ3zUZltr; e Bak  a.^.,  
Arpadkor WO*  toliviee Q wt mac  újra as elaber Fa'...oó-  

tdw ':dny-Vdr2egy4r .  
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V é l e m é n y  

Matúz Edit:Felsőtárkány-Várhegy neolitikus és késő bonzkori-

vaskori telepe c. bölcsészdoktori értekezéséről 

Matúz Edit Párducz Mihály igen fontos felsőtárkányi ásatását dol-

gozta fel értekezésében,ameéynek egy része két esztendeje nyomtatásban 

is megjelent az Egri Múzeum Évkönyvében.A Várhegyen lévő településen 

az újkőkori szilmegi csoport és a későbronzkori kijaticei kultura agy-

egy közössége telepedett meg,s a helyet az Ápád-korban is erődített 

helyként használták. 
A jelentős leletanyag feldolgozásánál a szerző Párducz Mihály hae 

gyatékára támaszkodott és a szakirodalom alapos ismerete alapján, 

aprólékosan elemezte a leletanyagot,a telepjelenségeket és a késői 
bronzkorban épült földvár erődítését.Eredményei megnyugtatóak,elfo r..d 
hatóak.A feldolgozás a magyar őskőkorkutatás nagy nyeresége,hiszen e 

dolgozat révén egy jelentős újkőkori és későbronzkori-vaskori tele-

pülés anyaga válik közkinccsé. Emelkett a szerző igen széles kitekintés 

ad a rokon em1 kekről,különösen fontosnak tartjuk a későbronzkor 

észak-magyarországi földvárainak ismertetését. 
A dolgozat szerkezete világos,érthető és áttekinthető.Hiányolom 

azonban a dolgozat végéről azt a rövid összefoglalást,amely azokat 
a szakembereket is útba igazíthatja,akik nem szorosan ezzel a régészet 

korszakkal foglalkoznak.Ez a közlés számára mindenképpen pótlandó. 

Összegezve) Matúz Edit dolgozatában tanúságot tett alapos szakiro-

dalmi tájékozottságáról,a régészeti munkamódszer elsajátításáról s 
fontos feldolgozással gazdagította a magyar régészeti szakirodalmat. 

Ezek alapján javaslom a dolgozat bölcsészdoktori értekezésként való  

elfogadását. 
Szeged,1986. április 17. 
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(Fodor István) 
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