
A 27. számú lelõhely Kaposújlaktól É-ra, a reptérre
vezetõ bekötõúttól (Dózsa Gy. u.) Ny-ra található egy,
alig kiemelkedõ É–D-i irányú domb platóján és Ny-i lej-
tõjén, ami a Hetesi-árok nevû vízfolyásra meredeken
fut le.
A területen 1999. decemberében végzett terepbejá-

rás során két lelõhelyet állapítottunk meg egymás kö-
zelében: a domb alján és lejtõjén római és Árpád-kori,
ettõl K-re õskori kerámiát gyûjtöttünk kisebb számban.
(A megelõzõ feltárás során megállapítottuk, hogy a 27.
és 28. lelõhelyek összetartoznak, ezért a továbbiakban
a 27. lelõhely elnevezést használjuk.) 2002. március
14. és május 14. közti idõszakban a 126,341 és 126,7
km szelvények között 14 050 m2-t tártunk fel. E munká-
val egy idõben zajlott a taszári körforgalomnál lévõ 36.
lelõhely leletmentése is.
Összesen 81 objektum került elõ, amelyek a szel-

vényben ÉK–DNy-i irányban húzódtak, és igen elszór-
tan helyezkedtek el. Részben még a barna agyagréteg-
ben jelentkeztek a humusz alatt, másrészt csak a sár-
ga löszös altalajban voltak megfoghatók. Mivel a kuta-
tóárok Ny-i végében már nem mutatkoztak régészeti je-
lenségek, a nyomvonal ezen, kiszélesedõ szakaszát
nem tártuk fel.
Az objektumok döntõ többsége rézkorinak határoz-

ható meg. 16 esetben tudtunk pontosabb keltezést ad-
ni. Az ún. korongos tapadású fülek (Scheibenhenkel)
és a jellegzetes vésett, mészbetéttel kitöltött díszû ke-
rámia alapján a középsõ rézkor második felére (Kr. e.
4000–3600/3500) datálható ún. tûzdelt barázdás kerá-
mia kultúrájáról (Furchenstich Keramik) van szó. Közel
40 objektum csak jellegtelen, illetve más kultúrákhoz is
köthetõ edénytöredékeket tartalmazott. Ezért felvetõ-
dött egy korábbi, az ún. késõ lengyeli idõszakra való
keltezés lehetõsége is. A kérdésre a teljes feldolgozás
során remélhetõleg meg fogjuk kapni a választ. Segít-

ségünkre lehet a 3–5. számú objektumcsoport, amely-
nél szuperpozíciót figyeltünk meg. E csoportban volt ta-
lálható egy kerek alaprajzú, 70 cm átmérõjû kemence,
falának alsó sávja keményre, szürkére égett. Ez alap-
ján e jelenség kohóként is értelmezhetõ. A telepmarad-
ványok között még különbözõ gödröket és egy keskeny
árokszakaszt említhetünk meg.
Feltártunk három csontvázas sírt is, amelyek a te-

lep, illetve a lelõhely Ny-i végében (a domb hajlatának
közelében) NyDNy–KÉK-i irányú vonalban helyezked-
tek el minimális tájolásbeli különbséggel. Két felnõtt
zsugorított helyzetû temetkezése és egy gyermek
rossz megtartású csontváza közül csak az egyik felnõtt
sírjában volt lelet, három mészgyöngy. E sírok e visele-
ti tárgyak ellenére sem keltezhetõk pontosan. Valószí-
nûleg a középsõ rézkori telephez tartoztak. De lehetsé-
ges, hogy a vízfolyás túlsó oldalán lévõ 29. lelõhely va-
lamely õskori (Lengyel-, Pécel-Baden-, Somogyvár-
Vinkovci-kultúra) telepéhez köthetõk.
A területen a római korszakban is létesíthettek tele-

pülést, erre azonban csak közvetett adatokat nyertünk.
A leletek (terra sigillata töredékek, bronz fibula) ugyan-
is más korú objektumokból származtak.
A lelõhely Ny-i felében kis számú Árpád-kori telepje-

lenséget dokumentáltunk. Két gödör és két szabadtéri
kemence sorolható biztosan ide. Egy négyszögletes
alaprajzú és kettõ körárok karámként szolgálhatott.
A 27. lelõhely jelentõsége abban áll, hogy újabb

adatokat nyújt a Dunántúlon még alig ismert középsõ
rézkori idõszak településszerkezetérõl és edénymû-
vességének sajátságairól, a tûzdelt barázdás kerámia
egyik legnagyobb ismert telepe lehet.
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2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

GALLINA ZSOLT – SOMOGYI KRISZTINA

Site 27 is situated North from Kaposújlak, on the plateau and
western slope of a party emphasized N-S directed hill, which
runs steep into the Hetesi canal. We excavated 81 objects on
the 14050 m² in the spring of 2002, which were rather
scattered in a NE-SW direction. The majority of the objects
(56) are from the Copper-Age – out of which 16 pits contain
finds from the Furchenstich Ceramic Period. The most
interesting object was a circular furnace, 70 cm in diameter,
where the lower section of its wall was burnt grey and hard. It

can be presumed that it was used as a foundry. Three
skeletons, situated at the western edge of the site also
belonged to this Copper-Aged settlement. One of the burials
contained 3 limestone beads as well. Pits, open furnaces can
be dated to the remains of the Árpád-aged settlement,
together with the quadrangular and circular ditches. The
importance of the site is centred on the fact, that it is one of
the greatest settlements of Furchenstich Ceramic.

Preliminary report on the preceding excavation of site number 27.
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