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2004–2005. évben, az M7-es autópálya építéséhez
kapcsolódva, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató-
sága – bevonva a munkába az MTA Régészeti Intéze-
tét – megelõzõ és építés közbeni mentõ feltárásokat is
végzett. Magán a nyomvonalon – a Balatonkeresztúrtól
a megyehatárig tartó 20 km-es szakaszon – megelõzõ
feltárásokat folytattunk 16 helyszínen. Eközben Zamár-
di és Balatonkeresztúr között az épülõ autópályán vé-
geztük az Archeosztráda Kft-vel együtt a megfigyelést
és szükség esetén a leletmentéseket is.

Az autópálya építéssel több bekötõút, közút módosí-
tása is elkezdõdött, megelõzõ feltárásokra került sor a
Zamárdit elkerülõ úton (Ásatárs Kft), több leletmentést
végeztünk a Fonyód-Lengyeltóti közötti út módosított
szakaszán (Archeosztráda és Ásatárs Kft). Ide sorol-
hatjuk a 67-es út Somogytúr és Balatonszemes közötti
korrekciós szakaszának megelõzõ régészeti feltárása-
it, melyeket a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga, az MTA Régészeti Intézete és az Archeosztráda Kft

végzett. Az útépítéshez használt homokbányákban
megelõzõ feltárást folytattunk Ordacsehiben, leletmen-
tést végeztünk Fonyódon, próbaásatást Buzsákon.
A zökkementes lebonyolítást, a feltárásokhoz a gépe-
ket és a régészeti bontáshoz az embereket a kecske-
méti Leveller Kft, a térinformatikát – többek között – az
Archeodata Bt biztosította.

Két év alatt 42 helyszínen 350.000 m2-es felületen
9750 objektumot tártunk fel. A táblázat mutatja a jelen-
tések sorrendjét és a feltárások legfontosabb adatait
(1. kép).

Ezeknek a nagyvolumenû munkáknak az elvégzését
az M7-es autópályán és a 67-es út nagyobbik szaka-
szán elsõsorban a Nemzeti Autópálya Zrt anyagi támo-
gatása tette lehetõvé, a 67-es út somogytúri szakaszán
a Magyar Közút Kht biztosította a pénzügyi fedezetet.
Különösen jó együttmûködést tudtunk kialakítani a kivi-
telezõkkel az építés közben a Zamárdi-Balatonszárszó
közötti szakaszon, ahol a Hídépítõ Rt nagyvonalú tá-
mogatása biztosította a régészeti munka feltételeit.

I. AZ M7-ES AUTÓPÁLYA NYOMVONALÁN
VÉGZETT MEGELÕZÕ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK

Az elmúlt két évben végeztük el az M7-es autópálya
Balatonkeresztúrtól Szõkedencsig, azaz a megyehatá-
rig tartó szakaszának megelõzõ régészeti feltárásainak
zömét, a két legnagyobb lelõhelyen már 2003-ban
megkezdtük a munkát. Az elõzõ szakaszról 2004-re át-
nyúltak a balatonkeresztúri autós pihenõ keleti részé-
nek munkálatai (Fábián Szilvia MTA RI vezetésével),
és e program keretében kezdõdött meg Fonyód-Vasúti-
dûlõ 2-Mérnöki telep ásatása (Gallina Zsolt és Somogyi
Krisztina, Ásatárs kft).1

Az M7-es autópálya nyomvonala Balatonkeresz-
túrtól fokozatosan délre fordul, és elkerülve a Kis-Bala-
tont, Szõkedencs területén lépi át a megyehatárt, a Kis-
Balaton legdélibb, már viszonylag keskeny részén.
Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy területén a
Balatontól – és a Kis-Balatont megkerülõ útvonaltól –
délebbre halad, így itt kevesebb és gyengén fedett ré-
gészeti lelõhelyet találtunk. Közvetlenül a nyomvonal
mellett található a középkori Bar falu templomának he-
lye és temetõje, ám maga a falu a templomtól északra
és nyugatra található, így a feltárások nem érintették. A
templom körzetében az Árpád-kori falu néhány külsõ
települési objektuma került elõ Balatonszentgyörgy
–Bari-erdõ lelõhelyen (Polgár Péter SMMI ásatása),

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán
és a 67-es úton (2004–2005)
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míg a nyomvonalon, ettõl délnyugatra, késõ középkori
jelenségeket találtunk az õskoriak mellett Balaton-
szentgyörgy–Almás-úti-dûlõ 3 (Molnár István SMMI és
Somogyi Krisztina Ásatárs Kft ásatása).

Ettõl délnyugatra, Tikos valamint Szegerdõ területén
és Sávoly keleti részén, kilométereken keresztül
mélyen-fekvõ, árkokkal szabdalt, vizenyõs területen
halad az út nyomvonala, ezek a Kis-Balaton hajdani
nyúlványai, melyekbõl kisebb-nagyobb dombhátak, szi-
getek emelkednek ki. A lelõhelyeket itt minden esetben
e dombhátak vízparti részein és azokon a kiemelkedé-
seken találjuk, melyek magas vízállásnál – mint példá-
ul a középkorban – valódi szigetek lehettek, s a telepü-
lések csak a domb magasabb részeit foglalják el. Ala-
csony vízállású idõszakban, mint például a késõbronz-
korban és a római korban, nemcsak a kiemelkedések
tetején, de a mélyebb részeken is objektumokat talá-
lunk. Ilyen szigetszerû kiemelkedésen található a
Tikos–Nyárfás-dûlõ lelõhely (Honti Szilvia, Németh Pé-
ter Gergely és Siklósi Zsuzsanna ásatása, SMMI), ahol
a késõ-Árpád-kori és középkori telep nyoma csak a
dombtetõn található meg. Tikos–Homokgödrök lelõhely
az elõbbinél kissé alacsonyabb dombon található, így
középkori leletek ezen már nem fordulnak elõ, a kelta,
római és késõ bronzkori telep egyes részei – cölöp-
szerkezetes épületek is – egészen mély területeket is
elfoglaltak (Serlegi Gábor ásatása, MTA RI).

A vízparti lelõhelyekre példa a Tikos–Bari-dûlõ (Pol-
gár Péter ásatása, SMMI), a Szegerdõ–Marótvölgyi
csatorna és a vele összefüggõ Szegerdõ-Hamuházi-
tábla 2 lelõhely (Molnár István SMMI és Somogyi Krisz-
tina Ásatárs Kft). Ez utóbbi két lelõhelyen jól megfigyel-
hetõ, hogy a vízparttól távolodva fokozatosan csökken
az intenzitás, és a szegerdei pihenõ területén, ettõl ÉK-
re végzett szondázó ásatásunkon régészeti anyag már
nem került elõ (Szegerdõ–Hamuházi-tábla 1, Polgár
Péter SMMI). A Marótvölgyi-csatornát átszelve a nyom-
vonal megint egy széles, berkes területen halad át,
melynek nyugati partján egy újabb vízparti lelõhelyet
találunk, Sávoly–Hupolagost. (Németh Péter Gergely
és Siklósi Zsuzsanna ásatása, SMMI). A nyomvonal
csak a lelõhely északi végét érinti, így itt, az erõsen
erodált homokos talajon, számos régészeti korszakot,
de csak kevés régészeti objektum került elõ.

Sávoly területén az út magasabb löszdombokon ha-
lad, itt azonban – feltehetõleg a víztõl való távolság mi-
att – régészeti lelõhelyeket nem találtunk (két ered-
ménytelen szonda Sávoly–Major-dûlõben és Sávoly
–Bogár-pusztán). Sávoly délnyugati részén a nyomvo-
nal a mai Kis-Balaton határával párhuzamosan, ahhoz
viszonylag közel halad, itt hosszan elhúzódó, de ritkás
lelõhelyekre bukkantunk, legjellemzõbb korszak a ké-
sõavarkor (9. század.), melyet mindenütt õskori telep-
anyag kísért. Ezen a részen a települések ilyen laza
szerkezetûek lehetnek, valószínûleg a vízparthoz kö-
zelebb sem sokkal intenzívebbek. Példa erre a Sávoly
Benyíló-dûlõ 2 lelõhely (Molnár István ásatása, SMMI),
ahol egy útkorrekció miatt a vízparti részen is lehetõség
nyílt feltárásra. A Sávoly–Bakos-dombi-dûlõ és Sávoly
–Benyíló-dûlõ 1 lelõhelyen folytatott szondák területén

(Fábián Szilvia illetve Serlegi Gábor feltárása, MTA RI)
kevés számú, de több régészeti korszakból származó
objektum került elõ.

A nyomvonalszakasz utolsó somogyi lelõhelye a
Szökedencs–Cölömpös-árok. Itt a nyomvonal közvetle-
nül a mai falu szélén emelkedõ kis dombocska északi
szélén halad, majd a Kis-Balaton mocsarainak terüle-
tén keresztezi a Somogy és Zala megye közötti határt.
A lelõhely magasabb részén találtuk meg a középkori
falu szélét, egy újkõkori telep nyomait és egy korai
bronzkori urnatemetõ sírjait, a kelta kori házak, kemen-
cék, edényégetõk zöme a mély – a 2005-ös csapadé-
kos idõjárása miatt többször víz alá kerülõ – részt fog-
lalta el.

Összefoglalóan azt figyelhettük meg a feltárások so-
rán, hogy az autópálya Balatonkeresztúrtól a megyeha-
tárig vezetõ szakaszán – a Kis-Balaton körzetében – a
lelõhelysûrûség és a lelõhelyek intenzitása kisebb, mint
a Balaton-part közelében, azzal párhuzamosan futó
szakaszon. A települések minden esetben vízközelben
létesültek, sûrû, intenzív magjuk viszonylag kis terüle-
tû. Természetesen a nyomvonalon végzett feltárások
igazán valós képet nem mutathatnak a település-sûrû-
ségre és az intenzitásra, hiszen az autópálya lényeges
jellemzõje, hogy a lakott területeket el kell kerülnie, és
ezért nem a természetes útvonalakat követi. A régésze-
ti lelõhelyek evvel szemben a természetadta utak men-
tén és vízközeli részeken találhatók. Egy ilyen, gyakran
mély területen, mint a Kis-Balaton környéke, viszonylag
kisebb a lakható területek aránya, ezeket az autópálya
sok esetben elkerüli.

Balatonszentgyörgy–Bari-erdõ (M7/S–39 lelõhely)
Polgár Péter

A Balatonszentgyörgy délkeleti határában azonosí-
tott lelõhely egy domboldalban húzódó, erdõvel övezett
szántóföldön található, és kapcsolatban áll a közvetlen
közelében elhelyezkedõ Almás-úti-dûlõ 3–4 lelõhellyel.
Az elõzetes terepbejárási adatok és a helytörténeti for-
rások alapján ezen a területen feltételezhetõ a közép-
kori település, amit megerõsítenek a közelben emelke-
dõ kis magaslaton koncentráltan megfigyelhetõ téglatö-
redékek és omladékdarabok is, melyek az egykori
templomra utalnak. Sajnos az intenzív mezõgazdasági
tevékenység és az erózió következtében a talaj erõsen
bolygatott, ami megnehezítette a kutatást.

A feltárt 4800 m² nagyságú terület2 déli részén doku-
mentált nyolc gödörkemence és kemencebokor a kö-
zépkori falu szélét jelzik. Közülük három nagyjából
kelet–nyugati, a többi északkelet–délnyugati tájolású.
Egy esetben két kemencéhez közös hamusgödör tarto-
zott, máshol viszont egyértelmûen látható volt, hogy
egy korábbi kemencére és hamusgödrére építették rá
az újat. A kemencék palástja viszonylag épen megma-
radt, tetejük beomlott ugyan, de többé-kevésbé egész-
ben. Az ugyancsak ép sütõfelületek alatt többféle ala-
pozást lehetett elkülöníteni: a legjellemzõbb a kerámiá-
val kirakott, akár egészen sûrûn elhelyezve, néhol egy-

HONTI SZILVIA ET AL.10



másra is rakva, a másik változatnál kisebb–nagyobb
durva kövekbõl alakították ki, néhány kerámiatöredék-
kel kiegészítve, egy esetben pedig formátlan salakda-
rabok képezték az alapot. Némelyik hamusgödör egyik
oldalában lépcsõszerû lejáró volt megfigyelhetõ (I. táb-
la, 1. kép), máshol az egyszerû lejtõs kialakítás szolgál-
hatott hasonló célra. Az egyik hamusgödör oldalán kör-
befutó padkába mélyítve egy cölöphely volt, elképzel-
hetõ, hogy valamiféle tetõszerkezet tartóoszlopát jelzi
(I. tábla, 2. kép). Leletanyaguk túlnyomó részét szürke
színû, korongolt, helyenként vöröses égésfoltos kerá-
miatöredék jelentette, bekarcolt, egyszerû vagy nyújtott
hullám- illetve körbefutó vonaldísszel, ami alapján az
Árpád-korra keltezhetõk (11–12. század), valamint ele-
nyészõ mennyiségû, különbözõ méretû kõ és állatcsont
került elõ. A lelõhely északi részében elszórtan jelent-
kezõ gödrök értékelhetõsége régészeti szempontból
bizonytalanabb, mivel a mélyszántás következtében
ezek erõsen bolygatottan jelentkeztek. Õskori telepje-
lenségekre csupán néhány szórványként elõkerült ke-
rámiatöredék utalt. A szelvény északkeleti végében ke-
rült elõ egy vörösre kiégett falú, erõsen faszenes betöl-
tésû sekély tüzelõgödör, mely azonban kísérõ lelet-
anyag hiányában nem datálható.

Balatonszentgyörgy – Almás-úti-dûlõ 4
(M7/S–56 lelõhely)
Polgár Péter

Balatonszentgyörgy község délkeleti határában, a
Battyánpusztától délre húzódó, mezõgazdasági mûve-
lés alatt álló dombvidékes területen fut keresztül az
épülõ M7-es autópálya nyomvonala. A lelõhely nyom-
vonalba esõ része mellett, attól kissé északabbra van a
középkori falu, melynek egykori temploma az itt emel-
kedõ kisebb magaslaton, a Szentegyházi-dombon
található.

A szondázó feltárás3 célja elsõsorban a templomhoz
tartozó temetõ kiterjedésének meghatározása volt, a
szonda alapján a temetõ határa a nyomvonalat nem éri
el. A 2875 m² nagyságú felületen mindössze öt, külön-
bözõ formájú és méretû gödör jelentkezett, melyek kö-
zött egyértelmûen dokumentálható összefüggés nem
volt megállapítható. Az egyik viszonylag nagyobb, sza-
bálytalan alakú gödör aljában, mintegy két ásónyom
mélységben összefüggõ, sötétebb szürke és világo-
sabb, márgás, természetes agyagréteget fedeztünk fel,
bennük mesterséges beásásokkal, ami alapján feltéte-
lezhetõ, hogy egykor agyagkitermelõ helyként használ-
hatták. Keleti részében nagyobb, ugyancsak összefüg-
gõ, elszenesedett famaradványokat azonosítottunk,
enyhén átégett agyagos környezetben (I. tábla, 6. kép).
Az itt talált kevés kerámiatöredékbõl, egy vaskés töre-
dékébõl és téglatörmelékbõl álló leletanyag alapján az
objektum korát a középkor kései periódusára (15–16.
század) tehetjük.

Balatonszentgyörgy–Almási-úti-dûlõ 3
(M7/S-41 lelõhely)
Molnár István

A lelõhely a Balatonszentgyörgyhöz tartozó Battyán-
puszta és Hollád között található, a szentgyörgyi bekö-
tõút keleti oldalán elterülõ Almás-úti-dûlõben, a Hollád
felé vezetõ földúttól közvetlenül északra.

A területen 2004. március 30-án kezdtük meg a
feltá-rást,4 a munkát a rendkívül csapadékos idõjárás
hátráltatta, az átázott talaj miatt csak csökkentett gépi
kapacitással tudtunk felületet nyitni. Az elsõ kutatóárkot
a nyomvonal északi sávjában húztuk, amelyet az ob-
jektumok elhelyezkedésének illetve az aktuális talajvi-
szonyoknak megfelelõen, dél felé tovább szélesítet-
tünk. A második kutatóárkot a nyomvonal déli sávjában
nyitottuk meg. Dokumentálás után e két felületet – az
adott lehetõségekhez mérten – egybenyitottuk. A kelet
felé elhelyezkedõ, és elvileg összetartozó, S-56 lelõ-
hely felé húzott kutatóárkot végül nem folytattuk to-
vább, részben a gyér objektumszám, részben a talajvi-
szonyok miatt. Ezután két további kutatóárokkal igye-
keztünk a terepbejárási adatok alapján feltételezett te-
metõt lokalizálni, sajnos sikertelenül. 2004. május 7-ig
9874 négyzetméteren 348 objektumot (gödröket, cö-
löplyukakat, árkokat) tártunk fel. A régészeti jelenségek
az alacsony dombtetõn, az elsõ szelvényben és a cso-
mópont területén nyitott elsõ, nyugati kutatóárokban
helyezkedtek el valamivel sûrûbben. Jórészt sekélyek
voltak, és nagyon kevés leletanyagot tartalmaztak. Két
korszakot tudtunk elkülöníteni, a feltárt objektumok
részben a Balaton-Lasinja kultúra idõszakára, részben
a késõ középkorra keltezhetõek. Az objektumok betöl-
tésében eltérés mutatkozott, a középkoriak sötétebbek,
humuszosabbak voltak.

A Balaton-Lasinja kultúra kisebb-nagyobb, általában
sekély mélységben megmaradt gödrei és árkai, ame-
lyek kevés kerámiát és egy-két kovapattintékot tartal-
maztak, elsõsorban a lelõhely középsõ és északnyuga-
ti részén sûrûsödtek.

A korábbi terepbejárások során, nagyszámú kerá-
miatöredékkel azonosított késõ középkori telep köz-
pontja a nyomvonaltól – a feltárható területtõl – néhány
száz méterre északra, északkeletre található. Az álta-
lunk feltárt területen elszórt gödröket, egy árkot és
nagyszámú cölöplyukakat találtunk. A cölöplyukak el-
helyezkedésében egyértelmû rendszer nem volt felfe-
dezhetõ, a feltárt terület keleti, délkeleti részén sûrû-
södtek, helyenként szabálytalan sorokat alkottak. Az
objektumokban kevés leletanyag volt: elsõsorban jó
anyagú, profilált peremû késõ középkori fazekakból,
korsókból származó kerámiatöredék. Ásatásunkon a
késõ középkori település külterületét, déli szélét sike-
rült csak megtalálni.
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I. tábla
1-2. Balatonszentgyörgy–Bari-erdõ, Árpád-kori kemencék: 1. 10. objektum, 2. 13. és 16. objektum

3-5. Tikos–Bari-dûlõ: 3. 8. gödör, Halomsíros kultúra; 4. Kelta kori ház, 3. objektum; 5. A Badeni kultúra sírja, 15. objektum
6. Balatonszentgyörgy–Almás-úti-dûlõ 4: A késõ középkori 5. objektum (Fotó: Tétényi Csaba)
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II. tábla
Tikos–Nyárfás-dûlõ: 1. Középsõ rézkori árok szakasza; 2. A lelõhely legmagasabb, intenzíven lakott része

3-5. Kelta edényégetõ kemence (1038 és 1138. objektum); 6. Favödör alja az 1044. középkori kútból
(Fotó: Siklósi Zsuzsanna)
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III. tábla
Tikos–Nyárfás-dûlõ: 1. Középsõ rézkori edény a 100. gödörbõl; 2. Kelta bronz fibula (1217. objektum)

3. Középkori, nagyméretû ezüst hajkarika a 230. gödörbõl; 4. Középkori kés (775. objektum)
5. Kelta vas eszköz (920. objektum); 6. 13-14. századi edények a 109, 194. és 1044. objektumból (Fotó: Balla Krisztián)



Tikos–Bari-dûlõ (M7/S–42 lelõhely)
Polgár Péter

A lelõhely Tikos község északkeleti határában, a Pö-
rös-árok keleti partján, jelenleg mezõgazdasági mûve-
lés alatt álló, viszonylag sík területen helyezkedik el.
Összesen 19 objektumot dokumentáltunk a feltárt 2757
m²-es felületen.5 Túlnyomó részük hulladékgödörként
határozható meg, kerámiaanyaguk alapján többségük-
ben a Halomsíros kultúra korára tehetõk Egy erõsen
paticsos-faszenes betöltésû gödörben különösen nagy
mennyiségben került elõ kerámiatöredék, köztük több,
részben összeállítható edény darabjai (fazekak, csup-
rok, csészék) (I. tábla 3. kép). A másik gazdag lelet-
anyagú gödör a késõ rézkorba tartozik (Bolerázi cso-
port), itt a kerámiatöredékek mellett kisebb-nagyobb
méretû lapos õrlõkõ-töredékek kerültek elõ. Viszonylag
magasan helyezkedik el, emiatt a mezõgazdasági te-
vékenység részben megbolygatta. Ugyancsak a késõ
rézkor idõszakába, a Badeni kultúrához sorolható egy
csontvázas sír, melynél a csontok rendkívül rossz álla-
potban és hiányosan maradtak meg. Ennek ellenére
megállapítható volt, hogy a halottat zsugorítva, a bal ol-
dalára fektetve helyezték el a sírban, feje és lábfeje
mellé egy-egy kisebb csuprot helyeztek (I. tábla, 5.
kép). A kelta idõszakba tartozik egy szabálytalan tégla-
lap alakú, földbemélyített épület, melynek csak az
északi oldalán találtuk meg a félkörívben, részben az
épületen kívül elhelyezkedõ, három tartóoszlopának
helyét. A kerámiatöredékek mellett nagy mennyiségû
állatcsontot tartalmazott, utóbbi elsõsorban az objek-
tum középsõ részén, itt közvetlenül a járószint felett
hamus–faszenes réteget azonosítottunk (I. tábla, 4.
kép). Az egyetlen Árpád-kori (12. század) gödörnek
csupán az alja maradt meg, a kerámiatöredékek mellett
itt egy ép bronzkarperec is volt, melyet pont-kör díszí-
téssel láttak el, szárai kis lapított korongban végzõd-
nek. Feltehetõen a lelõhely nagyobb részét elpusztítot-
ta az ásatástól ÉK-re található szennyvízderítõ.

Tikos–Nyárfás-dûlõ (M7/S-43 lelõhely)
Honti Szilvia – Németh Péter Gergely – Siklósi Zsu-
zsanna

A nagykiterjedésû lelõhely a községtõl északkeletre
lévõ, mocsaras környezetbõl félszigetszerûen kiemel-
kedõ dombvonulatokon található. Nyugatról a Pörös-
árok határolja, kelet felõl egy párszáz méter széles mo-
csaras terület választja el Tikos-Homokgödrök lelõhely-
tõl. Az északkelet-délnyugati irányú, dél felé kiszélese-
dõ lelõhely közepén-északi felén húzódik a nyomvonal.
Már az elõzetes terepbejárások során több korszakot
felölelõ, igen intenzív lelõhelyre utaló leletanyag került
elõ, ezt a feltételezést a feltárások is igazolták.

A régészeti munkálatokat 2003-ban kezdtük meg,
akkor a nyomvonal északi része került feltárásra. 2004-
ben a korábbi felülethez csatlakozva nyitottuk meg
szelvényünket a nyomvonal déli felén. Két évad alatt
16600 m2 területen több mint 1200 objektum került
elõ.6

A lelõhely két, nagyjából északkelet-délnyugat irá-
nyú, kisebb völggyel tagolt dombháton fekszik, melyek
közül a keleti, magasabb dombhát bizonyult a különbö-
zõ korszakú települések rendkívül intenzív központjá-
nak (II. tábla 2. kép). 2004-ben a korábbinál nagyobb
objektumsûrûséget tapasztaltunk a feltárás délnyugati
területén, de az itt elõkerült objektumok egy részét nem
tudtuk teljesen feltárni az állandó magas talajvíz miatt.
A keleti dombháton, a lelõhely legsûrûbben betelepült
részén, a korábbiakhoz hasonlóan rendkívül nagy ob-
jektumsûrûséget tapasztaltunk. A középkori objektu-
mokhoz viszonyítva nõtt az õskori objektumok aránya,
újabb korszak leletei nem kerültek elõ. Úgy tûnik, hogy
a középkori településnek itt egy ritkább része lehetett,
az õskori települések dél felé egyre intenzívebbé vál-
nak.

A feltárt területen a legkorábbi megtelepedés nyo-
mai a középsõ rézkori Balaton-Lasinja kultúrához köt-
hetõk. A 2003-ban feltárt, északkelet-délnyugati irányú
árokszakasz folytatását (II. tábla 1. kép) a nyomvonal
déli széléig követni tudtuk. Az árok teljes hosszában
olyan nagy volt a késõbbi korokból származó objektu-
mok sûrûsége, hogy a gyengén kevert betöltésû árok
nagy részét csak az objektumok bontása során találtuk
meg. Az „V” keresztmetszetû árok mélysége 75–140
cm között változott, 2004-ben egy újabb bejárata került
elõ. Az árkot metszõ középkori kút és mély gödrök mi-
att nem tudtuk megállapítani, hogy a szelvény déli ré-
szén végzõdik-e az árok. Valószínûbb, hogy az árok a
feltárt területtõl északra és délre egyaránt folytatódott.
Bár a területrõl készült légifotó, ezen az árok folytatását
nem tudtuk megfigyelni, így a teljes árok mérete, irá-
nya, funkciója kérdéses. A Balaton-Lasinja kultúrához
sorolható objektumok kizárólag az ároktól keletre kerül-
tek elõ, ezért feltételezhetõ, hogy az árok védelmi funk-
ciót töltött be. Még a 2003-as ásatásból került elõ az itt
bemutatott füles fazék (III. tábla 1. kép)

A Protoboleráz horizont leletanyaga csak néhány ki-
sebb objektumból került elõ. A Badeni kultúra leletei pe-
dig elsõsorban nagyméretû, szabálytalan alakú gödrök-
ben voltak. Az egyik méhkas alakú rézkori gödör alján
két kiskérõdzõ csontváza feküdt. A rézkori kultúrák jel-
legzetes kerámiaanyaga mellett a rézkor minden idõ-
szakát számos pattintott kõeszköz képviselte, melyek
radiolaritból vagy kovából készültek. Megtalálhatók köz-
tük a sarlópengék, pengék, szilánkok, kisebb magkö-
vek, mikrolitok. A csiszolt kõeszközöket két kõbalta töre-
déke képviselte. Az õskori és a kelta leletanyagban gya-
koriak voltak az orsógombok és agyagnehezékek is.

A késõ bronzkori megtelepedésre néhány kisebb,
szórványos települési objektum utalt. 2004-ben a ko-
rábbinál több Halomsíros kultúrához sorolható objektu-
mot találtunk. Ezek mindegyike gödör volt, melyek a ki-
sebb, nyugati dombháton és a nagyobbik, keleti domb
nyugati lejtõjének alsó részén sûrûsödtek. A nagy-
mennyiségû kerámiaanyag mellett a kultúra jellegzetes
bronztûi is elõkerültek.

A kelta korból számos, de aránylag kevés leletanya-
got tartalmazó gödör mellett 2004-ben hat ház került
elõ, így összesen hét kelta építményt tártunk fel. For-
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májuk négyszögletes vagy téglalap alakú, az oszlophe-
lyek kialakítása változatos, többnyire a hosszanti ten-
gely két végén, részben a falba ásták bele a tetõszer-
kezetet tartó oszlopokat. A házak padlója általában
csak lejárt vagy döngölt, csupán két házban találtunk
tapasztott agyagpadlót. Az egyik ház szélébe ásva,
edényégetõ kemencét alakítottak ki (II. tábla 3–5. kép).
A két fûtõcsatornás kemence rostélya töredezetten ma-
radt meg, tüzelõnyílását nagyméretû kövek szegélyez-
ték, hamusgödrében több edény darabjai hevertek. Az
objektumokból a La Tène C korszakra keltezhetõ jelen-
tõs mennyiségû kerámiaanyag mellett számos vas-
tárgy, bronztû és bronzfibula (III. tábla 2. kép) töredéke,
valamint üveggyöngy és üvegkarperec töredéke került
elõ. A vastárgyak közül figyelemre méltó egy szokatlan
formájú vas vágókés. Ez egy egyélû, vastag hátú, leke-
rekített fokú, feltûnõen rövid nyelû eszköz, két bronz
nittszeggel (III. tábla 5. kép).

A késõ Árpád-kori és középkori településhez tarto-
zott a feltárt települési objektumok nagy része és a fel-
tárás leletanyagának túlnyomó többsége. A középkori
települést nagyszámú, gyakran egymásba ásott gödör
(ezek közül számos tárolóverem volt) és cölöplyuk
jellemezte, melyek felszínre épített cölöpszerkezetes
házak nyomai lehettek. A sûrûn, több korszakban is la-
kott felületen rendkívül nehéz az egyes házak elkülöní-
tése. A cölöplyukak sûrûsége jelzi, hogy ugyanazon a
házhelyen építették meg egymást követõen a házakat.
Ezt tovább nehezíti, hogy az erõsen lepusztult domb-
háton gyakran csak az objektumok legalját találtuk
meg. Ezen kívül feltártunk egy négyzet alakú, részben
földbe mélyített építményt, sarkaiban egy-egy oszlop-
hellyel. A középkori településrészlethez tartozott az
ásatások során elõkerült összes kút. 2004-ben újabb
négy kutat találtunk (ezzel a feltárt középkori település-
részlethez már kilenc kút tartozik), az egyikben az
ácsolt faszerkezet jó állapotban maradt meg, ebbõl egy
favödör alja (II. tábla 6. kép) került elõ. Ugyanilyen tö-
redék egy másik, vesszõfonattal bélelt kútból került fel-
színre. A nagymennyiségû középkori kerámiatöredék
elsõsorban fazekakhoz, fedõkhöz tartozott. A 2003–
2004. évi ásatásokból elõkerült nagyszámú ép és ki-
egészített edénybõl válogatást mutatunk be (III. tábla 6.
kép). A 2004-es évadban a korábbiakhoz hasonlóan
számos vaskés – néhány késnek a csontnyele is meg-
maradt (III. t. 4. kép) – és fenõkõ került elõ, az egyik gö-
dörbõl egy ezüst hajkarika (III. tábla 3. kép). Kiemelke-
dõ lelet egy bronz csap, mely egy aquamanile része le-
hetett. A forgatható zárórészt kakas figurája, a kifolyót
tátott szájú állatfej díszíti (XXIV. tábla 1. kép). A közép-
kori falvakban ritka üvegedények töredékei is jelzik e
falu viszonylagos gazdagságát.

Tikos–Homokgödrök (M7/S-44 lelõhely)
Serlegi Gábor

A lelõhelynek 2003-ban megkezdett megelõzõ régé-
szeti feltárását7 2004-ben a tavaszi rossz idõjárási vi-
szonyok és a kivitelezési munkálatok által fokozottab-
ban veszélyeztetett lelõhelyek feltárásának befejezése

után folytattuk, az év júliusa és novembere között.8

A régészeti munkálatokat a MTA Régészeti Intézete
végezte.9 A lelõhelyet az autópálya nyomvonalának
mintegy 250 méter hosszú szakasza és az attól nyuga-
ti irányba létesítendõ védõerdõsáv veszélyeztette.

2004-ben feltártuk a nyomvonal keleti oldalát, a Ti-
kost Vörssel összekötõ földúttól délre és északra, vala-
mint az út alatti területet annak kiváltása után. Befejez-
tük a védõerdõsáv északi, valamint a 2003. évben fel-
tárt felülettõl nyugatra esõ részének régészeti munká-
latait, mindenhol elérve a tervezett kisajátítási határt.
Szelvényeink közvetlenül kapcsolódtak az elõzõ évben
befejezett területekhez. Az év során több mint 35.000
m² területet tártunk fel, így a lelõhely teljes kiterjedése
meghaladta a 46.000 m²-t.

A korábban már ismertté vált régészeti kultúrákon
kívül, a lelõhelyen elõforduló régészeti korszakok szá-
ma is gazdagodott.

A megkutatott terület délnyugati részén két gödörbõl
a középsõ neolit kori, Dunántúli vonaldíszes kerámia
Keszthely csoportjának kerámiatöredékei kerültek elõ.
Szintén ezen a felületen került elõ a középsõ rézkori
Balaton-Lasinja kultúra néhány beásása és a késõ réz-
kori Bolerázi-Badeni kultúra gödrei, köztük két áldozati
gödör is, egyikben egy felnõtt és három csecsemõ
csontvázával.

A védõerdõsáv délnyugati sarkában észleltük azt a
gödörcsoportot, amelynek betöltésébõl a kora bronzko-
ri Somogyvár-Vinkovci, valamint a Kisapostagi kultú-
rákhoz köthetõ kerámiaanyag került elõ.

Az év során folytattuk a már ismert, a lelõhely egé-
szére kiterjedõ késõ bronzkori, az Urnamezõs kultúra
korszakára keltezhetõ telep feltárását. A nagyszámú tá-
roló- és hulladékgödör mellett feltártuk tíz, észak-déli
tájolású, párhuzamos cölöplyuk-sorokból álló épület
maradványait (IV. tábla 5. kép). Kibontottunk három,
egymástól nagyjából 70–80 méterre elhelyezkedõ gö-
dörkomplexumot (IV. tábla 3. kép). A nagyméretû objek-
tumok mindegyike közel száz, egymásba vágott be-
ásásból állt. Megsüllyedt betöltésük tetején megmaradt
a telep egykori kultúrszintjéhez tartozó, nagy mennyi-
ségû leletanyagot tartalmazó réteg. A telep gödreibõl
és a gödörkomplexumok betöltésébõl gazdag késõ
bronzkori kerámiaanyag, kétfülû tálak, síkozott peremû
edények, turbántekercses tálak, és nagyméretû tároló-
edények darabjai, nagy számú megmunkált kõeszköz
és fémtárgy, többek között lándzsahegy, bronzlemez-
bõl készült gyûrû, különbözõ formájú csüngõk és szép
számban bronztûk kerültek elõ.

A terület déli harmadában megtaláltuk a már ismert
római kori kelta telep kelet-nyugati irányú folytatását. A
korszakra keltezhetõ objektumok, a lelõhely északi ol-
dalán csak szórványosan fordultak elõ. Az ehhez az
idõszakhoz köthetõ beásások számához viszonyítva
meglepõen nagy számban – három esetben – tártunk
fel kutat. Az egyikben faszerkezet maradványait is
megfigyelhettük, amelyek dendrokronológiai vizsgálat-
ra is alkalmasak voltak (IV. tábla 4. kép). A feltárt göd-
rökbõl gazdag leletanyag, többek között nagy mennyi-
ségû kelta illetve római kori házikerámia, vörös festésû

HONTI SZILVIA ET AL.16



17RÉGÉSZETI KUTATÁSOK AZ M7-ES AUTÓPÁLYA SOMOGY MEGYEI SZAKASZÁN
ÉS A 67-ES ÚTON (2004–2005) ELÕZETES JELENTÉS IV

IV. tábla
1-5. Tikos–Homokgödrök: 1-2. Római bronzedények; 3. Késõ bronzkori teleprészlet, légifotó;

4. Késõ vaskori kút, fából ácsolt szerkezettel; 5. Cölöpszerkezetes késõ bronzkori épület.
6. Sávoly–Benyíló-dûlõ 2: Kõvel és cseréppel kirakott 9. századi tûzhely (Fotó 1-2. Dénes Fanni, 3. Rákóczi Gábor)



edények és terra sigillata töredékek, valamint két bronz
edény (IV. tábla 1–2. kép). is elõkerült.

A nyugati kisajátítási határ mentén elszórtan elhe-
lyezkedõ gödrökbõl kora Árpád-kori leletanyagot bon-
tottunk ki, a korszakhoz köthetõ egyéb telepobjektumot
nem találtunk.

A kijelölt régészeti lelõhely déli határát a Tikost
Szegerdõvel összekötõ földút határozta meg, amely-
nek másik oldalán fás-bokros terület következik. Mint-
hogy sem a késõ bronzkori, sem a római kori kelta te-
lepnek a lezárását ebben az irányban nem találtuk
meg, várható, hogy az autópálya nyomvonalának foly-
tatásában a késõbbi munkálatok során elõkerülhetnek
a telepek további részei.

Szegerdõ–Hamuházi-tábla 2 (M7/S-46)
és Szegerdõ–Marót-völgyi-csatorna
(M7/S-47 lelõhely)
Molnár István

Az S-46 és S-47 számú lelõhelyek Szegerdõtõl egy
kilométerre délnyugatra találhatóak a Hamuházi-tábla
nevû dûlõben, a Marót-völgyi-csatorna keleti partján.
Az S-46 lelõhelyen 2004. május 18-án kezdtük meg a
humuszolást, 3850 négyzetméteren 75 objektumot tár-
tunk fel. A jórészt õskori (feltehetõen rézkori) gödrök és
cölöplyukak elszórtan helyezkedtek el, kevés lelet-
anyagot tartalmaztak. A humuszdepótól északra nyitott
kutatóárok nyugati részében (az S-47 lelõhely mellett)
már megjelentek a 9. századra keltezhetõ objektumok
is. A gyér objektumsûrûség miatt a lelõhelyen nem nyi-
tottunk további felületet.

Az S-47 számon elkülönített lelõhely közvetlenül a
Marót-völgyi-csatorna partján húzódott egy legelõn,
amelynek déli szélét szeli át a nyomvonal, az S-46-tól
egy erdõsáv választotta el. A 3400 m2 feltárt területen
115 objektum (gödrök, cölöplyukak, árkok), egy 9. szá-
zadi település maradványai kerültek felszínre. Tucatnyi
objektum az S-46 lelõhelyen is megtalált õskori telep-
hez tartozott.

Az avar kori település kisebb-nagyobb gödrei, árkai
mellett egy tüzelõberendezés maradványát is feltártuk.
Egy szabálytalan-ovális elõtérgödörhöz csatlakozott a
körülbelül nyolcvan centiméter átmérõjû, harminc cen-
timéter mély, ovális alakú objektum, amelynek déli, elõ-
térgödör felõli része fekete faszenes réteggel volt be-
töltve, a másik fele vörösre égett. Platni nyomát nem
találtuk, valószínûleg valamilyen nyílt tüzelés folyt itt. A
területen egy széles ÉNy-DK-i irányú árok futott ke-
resztül, ennek funkcióját nem tudtuk biztonsággal meg-
állapítani. Az objektumokból a korra jellemzõ kerámia-
anyag mellett vastárgyak, késpengetöredékek, fenõkõ-
töredékek, orsógomb és vassalakdarabok is felszínre
kerültek. A terület sajnos erõsen lekopott, egy része a
csatorna töltésének készítésekor megsemmisült. Az
objektumok viszonylag kis száma, sekélysége részben
ezzel, részben a korszak településeire jellemzõ kis ob-
jektumsûrûséggel magya-rázható.10

Sávoly–Hupolagos (M7/S-57 lelõhely)
Németh Péter Gergely – Siklósi Zsuzsanna

A lelõhely a Fõnyedre vezetõ közút és a Marót-
völgyi-csatornát kísérõ berek között helyezkedik el.
Összefügg a Fõnyedre vezetõ út túloldalán elhelyezke-
dõ Major-dûlõ (S-58) lelõhellyel. A Hupolagos egy
nagyjából észak-déli irányú, hosszú homokdomb, me-
lyet számos, kisebb-domb tagol, a terepbejárási adatok
alapján nagy kiterjedésû, de kevésbé intenzív lelõhely.
A 2004. évi feltárás igazolta a terepbejárási adatokat,
több mint 17 000 m² területen mindössze 102 objektu-
mot találtunk.11

A lelõhely keleti részén, a Marót-völgyi-csatornához
közelebb esõ területen kerültek elõ a Dunántúli vonal-
díszes kerámia kultúrájának települési objektumai.
Szabálytalan, sekély objektumok mellett több tároló-
gödröt és árkot sorolhatunk ebbe az idõszakba. Feltár-
tunk egy építményszerû objektumot is, mely több, mély
tároló résszel rendelkezett. A telep kevés számú objek-
tumából aránylag sok kerámiatöredék mellett, viszony-
lag kevés állatcsontot és paticsot gyûjtöttünk. Említést
érdemelnek, a részben szórványként elõkerült, kõbal-
ták és kõeszközök.

A lelõhely nyugati részén találtuk meg a Balaton-
Lasinja kultúra objektumait. Néhány, általában minimá-
lis leletanyagot tartalmazó, sekély gödör mellett na-
gyobb területen elszórtan, sok kerámiatöredék és több
kõeszköz került elõ. Objektumot nem lehetett meghatá-
rozni, a kerámiatöredékek kopása miatt feltételezhetõ,
hogy a víz hordta össze egy helyre a leletanyagot. Fel-
tártunk egy erõsen szétszántott urnasírt is, melynek
csak a legalja maradt meg, így csak feltételesen keltez-
hetjük a rézkorra. Egy nagyobb edény aljtöredéke tar-
talmazta a hamvakat, kísérõ lelet nem volt.

A kelta kort egyetlen sekély gödör képviselte, mely-
bõl néhány kerámiatöredék mellett vassalak került elõ.
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2. kép: Késõ avar edény Sávoly-Hupolagosról
(90. objektum) (Fotó: Balla Krisztián)



A neolit teleppel megegyezõ területen találtuk meg
az avar kori települést. Számos árok és sekély gödör
mellett az egyik objektum, igaz feltételesen, vasolvasz-
tó alja lehetett. Az elõkerült, viszonylag szerény lelet-
anyagban fazéktöredékek mellett néhány vastárgyat és
vassalakot találtunk. Az edények oldalát körbefutó vo-
nalak (2. kép), néhány esetben hullámvonalköteg díszí-
ti, egy fazék peremét bepecsételt minta. Ennek alapján
a települést a 8. századra keltezhetjük.12

Sávoly–Bakos-dombi-dûlõ (M7/S-51 lelõhely)
Fábián Szilvia

A lelõhely Sávolytól keletre, a Kis-Balaton vízjárta
tájvédelmi körzetéhez viszonylag közel elhelyezkedõ
dombháton és domboldalon található. A 2004-es év
nyarán az SMMI és az MTA RI közötti együttmûködés
keretében, 5400 m² területet tártunk fel Sávoly-Bakos-
dombi-dûlõ lelõhelyen.13 A megközelítõleg 50.000 m²-
es terület a leendõ M7 autópálya kb. 400 m hosszú
nyomvonalát és a Sávoly felé vezetõ lehajtó területét
fedte le. Az elõzetes kutatások (terepbejárás és a
magnetométeres mérés) szórványos õskori (rézkori) és
középkori megtelepedést jeleztek, ezért szondázó ása-
tást alkalmaztunk, amellyel a terület megközelítõleg
10%-át kutattuk meg.14 A terepbejárásból elõkerült lele-
tek elsõsorban a lehajtó területére estek, ezért itt kezd-
tük meg a feltárást.

A domborzati viszonyokat figyelembe véve, egy ke-
let-nyugati irányú, a lehajtót és a nyomvonalat keresz-
tül vágó, kb. 120×10 m-es (1. felület), és egy észak-dé-
li irányú, a lehajtó területére esõ, kb. 60×20 m-es (2. fe-
lület) szondát nyitottunk. A területet igen vékony hu-
musztakaró fedte, alatta egy világos-szürke homokos
réteg húzódott, amelyben csak újkori beásások foltjait
tudtuk megfigyelni, viszont a homokos réteg nyesése
során elszórtan, kisebb csoportokban õskori kerámia-
töredékek kerültek elõ. Egyik ilyen „gócpont” szintsüly-
lyesztése során bukkantunk az 1. objektumra, amelyet
a homokos réteg alatt egy halványszürke folt jelzett a
vörös erdei talajban. Ebbõl kiindulva, a felület kérdéses
pontjain elszedve a homokos réteget, több õskori gö-
dörre bukkantunk. Miután sikerült azonosítanunk az õs-
kori megtelepedési szintet, 15–20 m-rel tovább bõvítet-
tük kutatandó felületeink szélességét, illetve még egy
kelet-nyugati irányú kutatószondát nyitottunk területünk
közepén (3. felület).

Mivel az õskori (neolit és rézkori) gödröket a vörös
erdei talajba ásták bele, a fölötte képzõdött homokos
réteg többnyire megvédte a lelõhelyet a mezõgazdasá-
gi mûvelés által okozott bolygatástól, ugyanakkor emi-
att a beásások foltjai csak nagyon nehezen voltak ész-
lelhetõk és a vörös talaj kémiai összetétele erõsen
megrongálta a kerámiatöredékeket, illetve a szerves
anyagokat teljesen „feloldotta”, így csontokat egyálta-
lán nem találtunk. A 3. szondában régészeti objektumo-
kat nem észleltünk, azonban az 1. és 2. felületen, bár
szórványosan, kisebb csoportokat alkotva, a Lengyeli,
a Balaton-Lasinja kultúra és java rézkor végére keltez-
hetõ beásásokat találtuk.

Az 1. gödör alsó rétegeibõl egy mélyen árkolt, íves
motívum-résszel díszített oldaltöredék került elõ, amely
valószínûleg a középsõ neolitikus, Dunántúli vonaldí-
szes kerámia kultúrája Keszthelyi csoportjának emlék-
anyagához köthetõ, de az edénytöredékek általános
rossz állapota miatt sok esetben nem egyértelmû a ré-
gészeti kultúra meghatározása.

A késõ neolitikus Lengyeli kultúra kerámiatöredékeit
egyetlen kerek, sekély gödörben találtuk meg, de a kö-
zeli Sávoly-Benyíló-dûlõ 2 (M7/S-53) lelõhelyen továb-
bi lengyeli objektumok kerültek elõ.15 A középsõ és ja-
va rézkor végi gödrök dombtetõn és a domb aljában is
megtalálhatók voltak. A középsõ rézkor idõszakát a
Balaton-Lasinja kultúra képviseli, melynek anyagát
több mint tíz gödörben találtuk meg. A cserepek kopott
állapota ellenére a kultúrára jellemzõ kettõskónikus tá-
lak oldal- és peremtöredékei, fazéktöredékek és ma-
dárcsõr alakú fülek kerültek elõ. A java rézkor végét
egy tûzdelt barázdás díszû cserép és több, már a késõ
rézkor felé mutató edénytöredék jellemzi. Mint említet-
tem a kerámiaanyag rendkívül töredékes, rossz meg-
tartású, de három objektumból a protobolerázi hori-
zont16 jellemzõ edénytöredékei (éles törésvonalú, ket-
tõs kónikus tálak peremei, némelyik kis bütyökkel díszí-
tett, nyomott gömbös testû, hengeres nyakú tálak, stb.)
kerültek elõ. Mindkét korszak gödreibõl õrlõkõ töredé-
kekre, kovapengékre és pattintékokra, kõbalta töredé-
kekre, illetve a 28. gödörbõl egy ép, miniatûr kis edény-
kére és egy beszurkált pontsorokkal díszített orsógomb
töredékére bukkantunk. Egy szabálytalan alakú be-
ásásból pedig a késõ rézkori, Badeni-kultúra kétosztatú
tálainak gombjait találtuk meg. Így Sávoly-Bakos-
dombon végigkövethetõ a Balaton-Lasinja, Furchen-
stich, protobolerázi fejlõdési sor, amely még egy késõ
rézkori megtelepedéssel is kiegészül.

A 2. felületünktõl nyugatra, a kisajátítási határon kí-
vül esõ, frissen beszántott területet bejárva, lokalizáltuk
a feltárt felületünkön legtöbb gödörrel jelentkezõ kö-
zépsõ rézkori település további részét, ahonnan kova-
pengét, kerámiatöredékeket és egy körömbevagdalás-
sal díszített orsógomb töredékét gyûjtöttünk össze.

A megtelepedés szórványos jellege ellenére,
Sávoly-Bakos-dombi-dûlõ legalább három régészeti
kultúra lelõhelyeként azonosítható, szondázása több új
hasznos információval szolgált, amely egyértelmûen
indokolttá tette a lelõhely kutatását. A szondázó ásatás
során részben feltártunk még néhány kora újkori és új-
kori beásást is, csekély leletanyaggal.

Sávoly–Benyíló-dûlõ 1 (M7/S-52 lelõhely)
Serlegi Gábor

Sávoly-Benyíló-dûlõ 1 lelõhelyen17 2004 nyarán, az
SMMI és az MTA RI együttmûködésének keretében,
egy rövid szondázó ásatást végeztünk, amely során
1315 m² területet tártunk fel.18 Az észak-déli irányú,
130×10 méteres kutatóárkot az elõzetes terepbejárási
adatok alapján a leendõ M7-es autópálya nyomvonalá-
nak nyugati szélén jelöltük ki. A sík területen öt kora
Árpád-kori és egy kora újkori objektumot találtunk,
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három árkot, két gödröt és egy cölöplyukat. A telepob-
jektumokból díszített és díszítetlen edénytöredékek, ál-
latcsont, kõtöredékek és vassalak került elõ.

Sávoly–Benyíló-dûlõ 2 (M7/S-53 lelõhely)
Molnár István

A lelõhely Sávoly községtõl három kilométerre nyu-
gatra, Szõkedencs községtõl két kilométerre északra a
Benyíló-dûlõben található. 2004. június 7. és augusztus
25. között, megszakításokkal, összesen 21672 négy-
zetméter területen 313, viszonylag elszórtan jelentkezõ
objektumot tártunk fel.19 Mivel a terület nagyobb részét
rozzsal bevetették, aratásig szakaszosan, kisebb szel-
vényekkel végeztük a feltárást. A lelõhely nyomvonalba
esõ részének északi és középsõ, valamint a lehajtó sáv
nyugati részét teljes szélességében tártuk fel. Az álta-
lunk megkutatott rész északi végén az objektumok
megszûntek, ezek sûrûsége a feltárt rész déli végében
is jelentõsen csökkent, a nyomvonalon kívül a lelõhely
mind nyugatra, mind keletre folytatódott.

A lelõhely korábbi korszakát a Lengyeli kultúrához
tartozó objektumok jelentették. Körülbelül két tucat el-
szórt telepobjektum – kisebb-nagyobb gödrök, árkok -
sorolható biztosan, vagy betöltése alapján feltételesen
erre az idõszakra. Ezek a lelõhely északnyugati részén
csoportosultak. Az objektumokban közepes mennyisé-
gû kerámiatöredéket – közte több vörös festésû táltöre-
déket, kettõskónikus, vékonyfalú edény apró bütyökkel
díszített töredékeit – találtunk. Ezenkívül több kova-
pattinték, agyagkanál töredékek, állatcsont és egy kõ-
buzogány töredéke került felszínre az erre az idõszak-
ra keltezhetõ objektumokból.

A feltárt objektumok nagyobb része a 9. századra,
esetleg a 10. század elsõ felére datálható. Ebbõl az
idõszakból egy kemencemaradvány, két árok, számos
tároló- és szemetesgödör, cölöplyuk került feltárásra.
Bár viszonylag nagy felületet nyitottunk meg, épület-
ként meghatározható objektumot nem találtunk. A 86.
gödörtõl északra lévõ 91. kemence alját kerámiával és
kõvel rakták ki (IV. tábla 6. kép), a platnija nem volt jól
megfogható, viszonylag gyengén égett ki. A tüzelõbe-
rendezés oldalát (a hõtartó rétegnél magasabban) kö-
vekkel rakták körbe, ez a feltételezett szájánál, a déli,
gödör felõli részén hiányzott. Valószínûleg épített fala
lehetett, ez sajnos nem maradt meg. A felületen elszór-
va több szabálytalan, hosszúkás alakú, nagyméretû –
három és fél métertõl tizenkét méterig terjedõ nagysá-
gú –, viszonylag sekély, nyugat-keleti tájolású gödör
volt. Ezekben az objektumokban és még több kisebb
gödörben igen nagy mennyiségû, nagy hõfokon kiégett
paticsot, omladékot találtunk. Ezen kívül kerámiatöre-
dékek – elsõsorban vörösesbarna vagy sötétszürke,
hullámvonal- és egyenesvonal-kötegekkel díszített, ki-
hajló, néha kissé megvastagodó, egyenesre vágott
vagy gömbölyített peremû fazekak töredékei –, állat-
csont, több vaskés és egyéb vastárgyak töredékei, tég-
la, vassalak, fenõkõ került felszínre a 9–10. századra
keltezhetõ objektumokból. Találtunk egy hajlított bronz-
lemezbõl készített karikát és egy pasztagyöngyöt is.

A hasonló korú településeken mind az objektumok el-
szórtan, csoportokban való elhelyezkedése, mind a la-
kóépületek hiánya megszokott jelenség.20 Feltételez-
hetjük, hogy az egykori település objektumainak jelen-
tõs része a nyomvonalon kívül, elsõsorban attól nyu-
gatra esõ területen található.

Szõkedencs–Cölömpös-árok (M7/S-55 lelõhely)
Honti Szilvia-Németh Péter Gergely

A lelõhely a település északkeleti részén, a
Cölömpös-ároktól keletre, a Nagy-erdõ déli lábánál ta-
lálható. Nyugati és déli részét az egykori Kis-Balaton
tõzeges feltöltése, keleten kisebb vízfolyás határolja.
A lelõhelytõl északnyugatra õskori és római kori telep
(Komlósi-berek), délnyugatra Szõkedencs középkori
vára található (Várdomb).

A nyomvonalba esõ lelõhely többszöri, fedett terüle-
ten történõ bejárása során kevés leletet találtunk,
2005-ben, szántást követõen, nagy kiterjedésû telepü-
lést lokalizáltunk. Megállapítottuk, hogy a lelõhely dél
felé a nyomvonalon kívül is folytatódik, a többi irányban
a feltárás során széleit megtaláltuk. A mintegy 300 mé-
ter hosszú, 250 méter széles lelõhely talaja löszös-
agyagos, több helyütt az egykori mocsárba ásták az
objektumokat. Sok objektumban feltört a talajvíz, ezért,
valamint a többszöri özönvíz-szerû esõ miatt több ob-
jektum bontását nem tudtuk befejezni. 2005. május 2.
és szeptember 21. között, 12 300 négyzetméteren, 508
objektumot tártunk fel.21

A legtöbb objektum a Dunántúli vonaldíszes kerámia
kultúrája idõszakába tartozik. Általában sekély gödöral-
jak, de néhány mély tárolóverem, valamint árok is elõ-
került. Több esetben, rendszerint a gödrök közepén, ki-
sebb, mélyebb tárolórész figyelhetõ meg. A leletanyag-
ra jellemzõ a vastag falú, durva kidolgozású, pelyvás
anyagú, bütykös fazék, vagy hombár. Gömbös testû,
vonaldíszes tálak mellett függõleges falú edények és
csõtalpas tálak töredékei is elõfordultak. Egy négy-
szögletes oltár töredékét, állatfej alakú füleket is talál-
tunk. Számos kovából pattintott magkõ- és eszköztöre-
dék mellett néhány kõbalta, orsógomb is elõkerült.

A rézkori Badeni kultúra néhány települési objektu-
ma mellett kevésszámú objektum a Balaton-Lasinja
kultúrához sorolható. A rézkorhoz tartozik az a kisebb,
sekély körárok, melynek belsõ részében több, hombár-
töredékeket tartalmazó gödör is volt.

A kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultúra né-
hány települési objektuma mellett nagykiterjedésû te-
metõjét is feltártuk. A temetõ 53 sírból állt. A sírok ma-
gasan voltak, ezért a szántás erõsen megrongálta azo-
kat (V. tábla 2. kép). Rendszerint a sírgödör közepén
található nagyobb edény (néhány esetben tál) volt az
urna, ennek alján voltak az apró hamvak, több esetben
viszonylag nagyobb mennyiségben. Néhány esetben
megfigyelhetõ volt, hogy az urna alatt is voltak hamvak,
valamint néhány kerámiatöredék. Ezeknél a síroknál a
sírgödör alján égésnyom is megmaradt, ennek alapján
a temetkezésekre közvetlenül a hamvasztás után ke-
rült sor. Több esetben az urnát fedõtállal takarták le,
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V. tábla
Szõkedencs–Cölömpös-árok:

1. Kora bronzkori 452. urnasír; 2. Elpusztult urnasírok maradványai a kora bronzkori temetõbõl (316-317. sír);
3-4. Megújított kelta edényégetõ kemence (91. objektum); 5. Oszlopszerkezetes kelta építmény (201. objektum);

6. Középkori kemence (399. objektum) (Fotó: Balla Krisztián)



néhány esetben az urna mellé egy további edényt, tal-
pas tálat (3. kép), csészét tettek mellékletként. Az edé-
nyek többsége durvított testû, simított peremû fazék
(egy vagy két ilyen edény került a sírokba). A csõtalpas
tálak díszítetlenek vagy kívül-belül díszítettek, néhány
esetben másodlagosan megégve. Egyetlen sírba egy
gömbös testû, ívelt nyakú, gondosan simított felszínû
amfórát tettek urnaként a sírba, különleges, besimított
félkörökbõl álló minta díszíti a vállát (V. tábla 1. kép).

A lelõhely keleti szélén találtuk meg a kelta telepet.
A LT C idõszakba tartozó településnek hét háza került
elõ. Az azonos, kelet-nyugati tájolású épületeknél álta-
lában a rövidebb oldalon található egy-egy mély osz-
lophely, de vannak ettõl eltérõ szerkezetû házak is, a
201. épület közepén oszlopsor húzódik (V. tábla 5.
kép). Az egyik háznál megfigyelhetõ volt, hogy újabb
gerendákkal megerõsítették a tetõszerkezetet. Majd-
nem mindegyik épülethez külön tárolórész is csatlako-
zott, néhány különálló tárológödröt is feltártunk. A tele-
pen két edényégetõ kemence is elõkerült, az egyiknél
megfigyelhetõ volt a korabeli javítás-átalakítás, az új-

bóli tapasztás (V. tábla 3–4. kép). A kemencében meg-
találtuk az utolsó égetés edényeinek töredékeit. A lelet-
anyag zöme kerámiatöredék (fõleg tálak, nagyobb táro-
lóedények, valamint sok, grafitos fazék és kevés, kézi
korongon készült edény). Több orsógomb, vassalak,
bronzfibula, valamint egy vas vágókés is színesíti a le-
letek körét. Kelta leletek között szokatlan egy cserépbõl
készült apró madárszobrocska (4. kép). A madár sze-
mét pontkör, szárnyát és tollait besimított vonalak jel-
zik, a szobrocska felszíne sötétszürke, belseje vörö-
ses, megegyezik a kelta edényekével.

A római korból négy objektum ismert, ezek a 3. szá-
zadra keltezhetõek. Egy négyzetes, cölöplyuk nélküli
gödör esetleg mûhely lehetett. Nagyon sok kõ- és
tegulatöredék mellett néhány edénytöredéket tartalma-
zott. Szórványként 4. századi érmét is gyûjtöttünk,
mely egy õskori gödörbõl került elõ.

Ugyancsak néhány objektum sorolható az avar kor-
hoz. Az öt tárológödör és az árok leletei fazéktöredé-
kek, orsógomb és vastárgyak. Az egyik gödörben lévõ
vassalak, akárcsak a késõbbi középkori objektumok
esetében, helyi vasfeldolgozásra utal.

A lelõhely teljes területén megtaláljuk a középkori te-
lepülési objektumokat. Több gödör az Árpád-korra kel-
tezhetõ, a középkori (14–15. századi) telepjelenségek
a feltárt terület déli, délnyugati részén csoportosulnak,
a telep súlypontja a nyomvonalon kívül, délre található.
A legtöbb objektum tárológödör. A leletanyagra elsõsor-
ban a fazekak a jellemzõek, néhány vastárgy is meg-
maradt, közte egy ép vassarló, az egyik gödör felszí-
nén ép vaskengyel feküdt. Az egyik tárológödör alján
szenült gabonát találtunk. A kemencék (V. tábla 6. kép)
és a gödrök egy részében sok vassalak a helyi vasol-
vasztásra utalhat, bár a kohót magát nem találtuk meg.
Több nagyméretû árok is a középkorhoz tartozott, ezek
a víz levezetésére szolgáltak. A lelõhely déli szélén ku-
tat találtunk, melynek szélét kövekkel rakták ki.

II. TOVÁBBI MEGELÕZÕ FELTÁRÁSOK AZ M7-ES
AUTÓPÁLYA NYOMVONALÁN ÉS A KAPCSOLÓDÓ
BERUHÁZÁSOK TERÜLETÉN

2004-ben a fonyódi csomópont és a Nagy-berek kö-
zötti nyomvonalszakaszon szondázó ásatást, a csomó-
pont mellé tervezett autópálya-üzemmérnökség több
tízezer m2-es területén próbafeltárást végeztünk a lelõ-
hely jellegének megállapítására Gallina Zsolt és Somo-
gyi Krisztina (M7/S-34 Fonyód-Vasúti-dûlõ 1–2).

A balatonkeresztúri csomópontban (M7/S-35 Bala-
tonkeresztúr-Réti-dûlõ) a megnövelt terület és egy me-
netközben elõkerült intenzív lelõhelyrész elõkerülése
miatt a tervezett többszörösét tártuk fel a megelõzõ fel-
tárások során még 2003-ban és 2004. elsõ felében
Fábián Szilvia (MTA RI) vezetésével. Az építés során a
nyomvonalon valamint a pihenõ területén, az összefüg-
gõ, nagy lelõhelytõl elváló, új lelõhelyeken végeztünk
leletmentést (ld. késõbb).
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3. kép: Talpas tál a 123. korai bronzkori sírból,
Szõkedencs-Cölömpös árok (Fotó: Balla Krisztián)

4. kép: Madár alakú kelta cserépszobrocska,
Szõkedencs-Cölömpös árok 96. objektumából

(Fotó: Horváth Péter)



Fonyód–Vasúti-dûlõ 1 (M7/S-34 lelõhely)
Somogyi Krisztina

A Vasúti-dûlõ 1 lelõhely Lengyeltóti és Fonyód kö-
zött, közvetlenül Feketebézseny mellett, attól északra
helyezkedik el, a Kaposvár-Fonyód mûút Ny-i oldalán.
A feketebézsenyi vasúti megállóhoz vezetõ földút és at-
tól É-ra húzódó akácos erdõsáv közötti, kis kiterjedésû
szántón még 2003. õszén nyitottunk egy szondát,
amelyben elszórt gödörobjektumok foltjai látszottak.

A feltárást 2004. március 23. és 29. között folytattuk,
esõs-havas idõjárás közepette. A meglévõ kutatószel-
vényt dél felé bõvítettük tovább a leendõ autópálya
nyomvonalában. 1800 m2 területen 33 objektumot tár-
tunk fel,22 amelyek a szelvény K-i végében sûrûsödtek.
Az objektumokban kevés õskori kerámiatöredék volt.
Ez alapján a településmaradványok a rézkorból, illetve
feltehetõen a bronzkorból származhattak. Az említett
akácostól északra fekvõ területre tervezett mérnöki te-
lepen feltárt õskori teleprészletekhez (középsõ és késõ
rézkor, kora bronzkor) tartozhattak a Vasúti-dûlõ 1 lelõ-
helyen talált telepobjektumok is.

Fonyód–Vasúti-dûlõ 2 – Mérnöki telep (M7/S-34
lelõhely)
Gallina Zsolt – Somogyi Krisztina

A lelõhely, a Vasúti-dûlõ 2 – Mérnöki telep, Fonyód
és Feketebézseny között, a Fonyód-Kaposvár közötti
mûút, illetve vasútvonal által határolt területen a Vasúti-
dûlõben, Fehérbézsenytõl nyugatra, az ún. bézsenyi
földnyelv nyugati részén helyezkedik el.

A Vasúti-dûlõ déli részén (Vasúti-dûlõ 1) 2004. már-
ciusában folytattunk megelõzõ feltárást. Ez a terület a
tervezett üzemmérnökségtõl közvetlenül D-re húzódik,
már Feketebézseny szomszédságában. Mivel a két te-
rület, illetve lelõhely összetartozása feltételezhetõ volt,
ugyanazt a lelõhelyszámot (S-34) és folytatólagos ob-
jektumszámozást (34-tõl) használtunk. A tervezett
üzemmérnökség mûúttól nyugatra esõ területének nyu-
gati és északi részén 2004. május 5. és június 7. között
végeztünk feltárást. 8414 m2-en 260 objektumot bon-
tottunk ki és dokumentáltunk (VII. tábla 5. kép).

A Balatont övezõ mocsarak által egykoron körbe-
vett, alacsony kiemelkedésen 6 régészeti korszak
(Balaton-Lasinja-, Badeni-, Somogyvár-Vinkovci-kultú-
ra, késõ római kor, 5–6. század, Árpád-kor) település-
maradványai és temetkezései kerültek felszínre.

A Balaton-Lasinja kultúra egyetlen gödre az északi
szelvényrészben volt. E korszakból, a középsõ rézkor-
ból származik egy urnasír is (172. objektum, VI. tábla 1.
kép). Az edény, amelynek középsõ és felsõ része meg-
semmisült, nagy méretû, profilált hasú korsó lehetett,
sraffozott háromszögekkel kitöltött, ívelõdõ sávokkal dí-
szítették. Egy helyütt párhuzamos vonalköteg is megfi-
gyelhetõ rajta. A mintát fehér mészbetéttel töltötték ki
(VI. tábla 2. kép). Az urnától ÉÉNy-ra arasznyira továb-
bi edénytöredékek és hamvak voltak, amelyek a sír
szétszántott részei lehettek. Az edény feltételezhetõ tí-
pusa és a díszítési mód (sraffozott háromszögek) a

Balaton-Lasinja-kultúrára jellemzõ. Bondár Mária egy
hasonló bátaszéki szórvány korsó esetében is a
Balaton-Lasinja-kultúrát jelöli meg mint kulturális szár-
mazási kört, hangsúlyozva a Furchenstich-elemeket.23

A spirális vonalköteg azonban a Furchenstich kultúra
leletanyagában is megtalálható. Ferde vonalakkal kitöl-
tött spirális minta látható egy Baranya megyei lelõhe-
lyen (Keszü) elõkerült korsó hasán is, amelyet Kalicz
Nándor a Furchenstich leletek között sorolt fel.24 Ha-
sonló minta van egy szórvány, kelet-ausztriai lelõhelyû,
gömbös testû edényen is. Ezen edénynek a típusa el-
tér ugyan a fonyódi urnáétól, de mintája jó párhuzam
lehet, szintén mészbetéttel kitöltött volt. A publikáló
szerint az edény kulturális összefüggéseinek meghatá-
rozása további vizsgálatot igényelnek.25

A Balaton-Lasinja kultúrának egyelõre csontvázas
temetkezései ismertek kis számban, többek között a
Kis-Balaton vidékérõl (Keszthely-Gáti domb 14. lelõ-
hely, Balatonmagyaród-Homoki-dûlõ).26 Az M7-es autó-
pálya építését megelõzõ feltárások közül Balaton-
õszöd-Temetõi-dûlõt említhetjük mellékletes sírjaival és
egy aknaszerû kút-objektummal, amelyben 10 emberi
csontvázat bontottak ki,27 Ordacsehi-Kistöltésen egy
gödörben koponyadarabok és más szórványos ember-
csontok mellett két edény volt.28 Zamárdi-Kútvölgyi-
dûlõben feltehetõen e kultúrához köthetõ egy melléklet
nélküli csontvázas sír.29 A Kaposvár 61-es elkerülõ út 1.
lelõhelyén egy nõ és két gyermek csontváza feküdt egy
mély gödörben.30

Említésre érdemes, hogy a fentiek alapján számí-
tásba vehetõ Furchenstich (tûzdelt barázdás) kerámia
kultúrájának csontvázas és hamvasztásos sírjai is van-
nak, szintén kis számban.31 E kultúra hamvasztásos
sírjait tárták fel Balatonboglár-Berekre-dûlõn is.32

A fonyódi urnasír hamvasztásos rítusa és a vonalak-
kal kitöltött spirális díszítés a Furchenstich kerámia kul-
túrája felé mutat. Ugyanakkor az edény típusa és a
sraffozott háromszöges díszítés, valamint az, hogy a
díszítés nem a jellegzetes tûzdelt barázdás technikával
készült, a Balaton-Lasinja kultúrához való besorolást
engedi meg. Mivel a lelõhelyen egy-két Balaton-Lasinja
gödör is napvilágra került, a fonyódi urnasírt jelenlegi
ismereteink szerint a Balaton-Lasinja kultúrához köt-
hetjük inkább. A mérnöki telepen dokumentált sír feldol-
gozása újabb adattal egészíti ki eddigi, meglehetõsen
kevés ismeretanyagunkat a középsõ rézkor temetkezé-
seirõl, illetve edénymûvességérõl.

A késõ rézkori Badeni kultúra telepének gödrei a fel-
tárt terület egészén megtalálhatóak voltak, de az észa-
ki részében sûrûsödtek. A 89. számú gödör nyugat-ke-
leti tájolású, bolygatott, hiányos emberi csontvázat rej-
tett (VII. tábla 3. kép). A halottat eredetileg hátára fek-
tették, lábait felhúzták és bal oldalára hajlították. A gö-
dör betöltése kevés kerámiatöredéket és orsógomb da-
rabját tartalmazta. A Badeni kultúra emberi csontvázat,
illetve temetkezést tartalmazó gödrei egyre nagyobb
számban válnak ismertté a kultúra elterjedési területén,
különösen a mai Somogy-megyében. Az M7-es autó-
pálya építését megelõzõ feltárások közül Balaton-
szemes-Szemesi-berek, Balatonõszöd-Temetõi-dûlõ,
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VI. tábla
Fonyód–Vasúti-dûlõ 2 / Mérnöki telep: 1-2. A 172. középsõ rézkori urnasír és edénye

3-4. 5. századi csupor és edény a (139. objektum); 5. Csontfésûk (113., 138., 186., 217. objektum);
6. A Badeni kultúra bögréje, 155. objektum (Fotó: 1-2 Gyergyádes Tibor, 3-4, 6. Gõzsy Gáborné, 5. Marton Klára)
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VII. tábla
Fonyód–Vasúti-dûlõ 2 / Mérnöki telep: 1. 5. századi épület (121. objektum);

2, 4. Késõ római épület (97. és 186. objektum); 3. Késõ rézkori gödör, csontvázas sírral (89. objektum);
5. Légifelvétel a késõ római és kora népvándorláskori épületekkel (Fotó: 1-5 Gyergyádes Tibor, 6. Gallina Zsolt)



Balatonkeresztúr-Réti-dûlõ, Balatonlelle-Országúti-
dûlõ lelõhelyeken33 került elõ emberi csontváz vagy sír,
a korábban feltárt balatonboglári többes temet-kezés34

mellett. A Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. lelõhelye
megkerülhetetlenül fontos e témakörben, ahol teljes, il-
letve hiányos vázak, állattetemekkel együtt elföldelt
embermaradványok és egy tömegsír is felszínre
került.35 A balatonõszödi jelenségek kapcsán Horváth
Tünde foglalta össze legutóbb e kérdéskörrõl való
ismereteinket.36 A fonyódi mérnöki telep esetében nem
gondolhatunk különleges, áldozati jellegre, mert erre
sem a leletanyag, sem a leletkörülmények nem enged-
nek következtetni.

A badeni teleprészlet másik érdekes jelensége egy
olyan gödör volt (149. objektum), amelyben állatcson-
tokból, kagylóhéjakból összecementálódott, összeállt
hulladékréteget figyeltünk meg egy átégett omladékré-
teg felett. A leletanyagból olyan vesszõfonatos tapasz-
tásdarabokat kell még kiemelnünk, amelyek igen ma-
gas hõmérsékleten, salakszerûen égtek ki. Ez újabb bi-
zonyítéka a kultúra egykori, bár régészetileg alig meg-
figyelhetõ épületeinek. E paticsdarabok mellett a 155.
gödör leletanyagában egy ép bögre is napvilágra került
(VI. tábla 6. kép).

A kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultúrát csak
három gödör képviselte a lelõhelyen, a déli szelvény-
részben. Az utóbbi kultúra valamelyikéhez tartozhatott
három melléklet nélküli, zsugorított csontvázas sír, egy-
más közelében. Két váz DNy-ÉK-i, a harmadik, távo-
labb a többitõl, ÉK-DNy-i tájolású volt. Koruk pontosan
nem állapítható meg. A 172. urnasírtól délre, a badeni
gödörbe eltemetett sírtól KDK-re egyaránt 10–20 m-re
helyezkedtek el.

A római telep (3–4. század) objektumai az erõsen
ívelõdõ szelvényünk hajlatától kezdõdõen a teljes
északi sávban jelentkeztek. A kissé hasasodó mély ver-
mek, különbözõ gödrök, két nagyméretû, esetleg kút
beásásaként értelmezhetõ objektum mellett 6 földbe-
mélyített építmény sorolható ehhez a korszakhoz (86,
97, 120, 186, 252, 164. objektum). Két alaptípust figyel-
tünk meg. A jellegzetes 3-3 cölöphelyes építmények kb.
észak-déli tengelyûek, így a cölöpök a nyugati és a ke-
leti oldalon helyezkednek el (86, 120, 186. – VII. tábla
4. kép –, 252. objektum). A 97. objektum esetében a 4
cölöp a sarkokban volt (VII. tábla 2. kép). Mindegyik
építmény alján kemény, tapasztott padlót figyeltünk
meg. Egyikben sem volt kemence, illetve tüzelõhely.
Lehetséges, hogy a szelvény keleti végében lévõ ke-
mencés, lekerekített négyzethez közelítõ alakú objek-
tum (162.) is épület maradványa volt, amelyet vízveze-
ték árka bolygatott meg. Az épületek közelében levõ,
szabálytalan alaprajzú, viszonylag nagyobb, de az épü-
leteknél rendre kisebb méretû és cölöp nélküli objektu-
mokról elképzelhetõ, hogy építmények maradványai le-
hettek. Az építmények, egy kivételével, a szelvény ke-
leti végében, egymástól 2–10 m-re voltak. Mivel a telep
további északi részét már nem tárhattuk fel, ezért el-
képzelhetõ, hogy további építményeket rejt a föld eb-
ben az irányban is. A 120. objektum a többitõl nagyobb
távolságra, mintegy 70 m-re NyDNy-ra, helyezkedett el.

A leletanyag alapján további 4 építményt a Kr. u. 5.
századra keltezhetünk. A 121. (VII. tábla 1. kép) és
163. objektumok kb. nyugat-keleti tájolásúak, vagyis
merõlegesek a késõ római épületekre. A 3–3 cölöpös
tetõtartó szerkezet és a tapasztott padló megléte azon-
ban megegyezett. Többségükben itt sem dokumentál-
tunk tüzelõberendezést. A 253. számú objektum eltért
a fentiektõl. A tüzelõhely nyoma itt lakóházra utalt. A te-
tõt ebben a sarkokba állított cölöpök tartották. A 139.
házban cölöphelyeket nem sikerült megfigyelni, viszont
több tüzelésnyomot lehetett dokumentálni. A délnyuga-
ti sarkához egy kemence maradványa kapcsolódott,
amelybõl csak az átégett fal ívelõdõ része maradt meg.
E falmaradványon belül egy hullámvonalas, besimított
díszû edény állt (VI. tábla 4. kép). A ház betöltésében
egy kis csuprot (VI. tábla 3. kép) is „in situ” találtunk. Az
5. századra keltezhetõ épületek közül a 253. számú a
megkutatott terület keleti, a többi a nyugati végében
volt.

A leletanyagból 2 vasfibulát és töredéket, díszített
csontfésûket és darabjaikat (113., 138., 140., 186.,
217. objektum, VI. tábla 5. kép), egy bronzcsörgõt
emelhetünk ki. Az 5–6. századra keltezhetõ a 217. épü-
let, amely magában állt az északi szelvény középsõ ré-
szén. Ez az épület, a késõ római kori épületekhez ha-
sonlóan megközelítõleg észak-déli irányú volt. Feltehe-
tõen 3–3 cölöpös szerkezetû volt, de keleten csak egy
cölöpnyomot fedeztünk fel. Padlója is hiányos volt. Le-
letanyaga egy csontfésût is tartalmazott.37

A lelõhelyen dokumentált következõ korszak az Ár-
pád-kor, amelynek objektumai a feltárt terület egészén
megfigyelhetõek voltak. Az Árpád-kori megtelepedést
két-három, illetve több kemencét tartalmazó kemence-
bokrok, -komplexumok és különálló szabadtéri kemen-
cék jelzik. Egy földbemélyített, két ágasfás szerkezetû
építmény sorolható még ide. A mérnöki telep déli ré-
szén kibontottunk egy melléklet nélküli, háton, nyújtott
helyzetben fekvõ emberi csontvázat is, amelynek kora
pontosan nem határozható meg.

A Fonyód-Vasúti-dûlõben végzett feltárással sikerült
a lelõhely jellegét megállapítani. A legfontosabb ered-
mény az 5–6. századra keltezhetõ telepjelenségek fel-
bukkanása, amelybõl még keveset ismerünk a térség-
ben. A fentiek alapján a mérnöki telep területének teljes
feltárása szükséges lenne, így tisztázhatnánk a szom-
szédos Fonyód-Bézseny-puszta (M7/S-33) lelõhellyel
való összefüggéseket is.38

Balatonkeresztúr–Réti-dûlõ (M7/S-35 lelõhely)
Fábián Szilvia

A lelõhely Balatonkeresztúrtól délre, a Balatonújlak-
ra vezetõ út bal oldalán, a korábbi Tsz-major szom-
szédságában helyezkedett el, hosszan elnyúlva észak-
déli irányba, a Nagy-berek enyhén emelkedõ partján. A
nyomvonal által kijelölt sáv kelet-nyugati irányban vág-
ja át a lelõhelyet, a mocsaras Nagy-berek szélétõl a
Tsz-major épületeinek vonaláig. A terület viszonylag
sík, nyugati fele mezõgazdasági mûvelés alatt állt, míg
keleti részét legelõként hasznosította a kéthelyi terme-
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VIII. tábla
Balatonkereszúr–Réti-dûlõ:

1. Késõ rézkori áldozati gödör állatvázakkal; 2. A Badeni kultúra zsugorított csontvázas temetkezése;
3. Késõ rézkori kemence; 4. Félig földbemélyített kelta épület; 5. Langobard házak; 6. Késõ középkori cölöpszerkezetes épület



lõszövetkezet. A 2004-es év folyamán, három hónap
alatt, az elõzõ évi felületünk és a Nagy-berek közötti
kb. 250 méter hosszú nyomvonal-szakasz teljes feltá-
rását végeztük el.39 A 22.200 m²-es területen több mint
2000 régészeti objektum került napvilágra, és a két
évad alatt összesen 45.000 m² terület régészeti kutatá-
sa történt meg, amely során öt régészeti korszak (réz-
kor, bronzkor, vaskor, népvándorláskor, középkor) szá-
mos népességének emlékanyagát és megtelepedésé-
nek nyomait találtuk meg. A feltárandó terület nagysá-
ga és a feltárásra hagyott idõ szûkössége miatt a meg-
nyitott felületeken két ásatási csapattal és duplájára nö-
velt munkás-létszámmal dolgoztunk.40 A lelõhely meg-
elõzõ feltárását az MTA Régészeti Intézete végezte.

A 2004-es területen részben az elõzõ évben feltárt
régészeti korszakok telepjelenségeire bukkantunk –
középkori (13–15. század), a késõ vaskori La Tène C
–D fázisú, kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci és
kisapos-tagi, a késõ rézkori boleráz-badeni és középsõ
rézkori Balaton-Lasinja kultúra nyomai – de újabb kor-
szak emlékanyaga is feltûnt a területen, így kora
vaskor, langobardok, 10–11. század.

Az egybefüggõ, nagy kiterjedésû felületeknek kö-
szönhetõen jól megfigyelhetõ a terület domborzati vi-
szonyainak hatása az emberi megtelepedésre a külön-
bözõ régészeti korszakokban. Az emberek újra és újra
megközelítõleg ugyanazt a jól körülhatárolható terüle-
tet szállták meg, amely feltételezhetõen a víz közelsé-
gével (Balaton) és a Nagy-berek vízjárta, gazdag nö-
vény- és állatvilágával magyarázható. A dombtetõ min-
den idõszakban kedvelt hely volt, amit jól mutatnak a
sûrûn egymásba ásott objektumok. A keleti és nyugati
lejtõkön az objektumsûrûség csökken, valamint jól kö-
vethetõen megváltozik a terület különbözõ részeinek
korszakonként megoszló kihasználtsága. Ez a jelenség
minden valószínûség szerint a tó és ezzel összefüg-
gésben a talajvíz idõszakonként változó szintjével ma-
gyarázható. A középkori objektumok szinte csak a
dombtetõn észlelhetõek, ezzel szemben a késõ rézko-
ri, badeni gödrök már sûrûbben, a kelta objektumoknak
viszont nagy tömege nyúlik el a domboldal teljes hosz-
szában, mindkét irányba, amely jelzi, hogy a terület az
utóbbi két idõszakban szárazabb volt.41 Mindezt jól alá-
támasztja, hogy a mélyebb részeken kibontott – zömé-
ben a kelta népességhez kapcsolható – objektumok-
ban a nyesett felszíntõl számítva kb. 1 méter mélység-
ben minden esetben megjelent a talajvíz, ami nagyban
nehezítette feltárásukat.

Az adatok elõzetes értékelése alapján elmondható,
hogy Balatonkeresztúr–Réti-dûlõ területén a középsõ
rézkor elejétõl kezdve egészen a Badeni-kultúra végé-
ig folyamatos volt a megtelepedés, amely a késõbbi
elemzések során számos hasznos, a rézkorra vonatko-
zó településtörténeti információval szolgálhat. A lelõhe-
lyen a Balaton-Lasinja kultúra nyomai a 2003–2004-es
felületnek a mûúthoz közel esõ részén összpontosul-
tak, de néhány objektuma szórványosan a dombtetõn
is megtalálható volt. Ettõl kissé keletre helyezkedett el
az elõzõ évben feltárt Tûzdelt barázdás díszû kerámia
egyik gödre és a 2003-as felület keleti szélén bukkan-

tak elõ a Bolerázi csoport telepobjektumai. A második
évadban megnyitott területen mind a Bolerázi csoport
mind a klasszikus és kései Badeni kultúra településma-
radványait megtaláltuk, sõt egyelõre egy objektumból,
a középsõ rézkor végén megjelenõ Protobolerázi hori-
zont edénytöredékei is elõkerültek, amellyel együtt a
teljes java és késõ rézkori fejlõdési sor vizsgálható lesz
a területen. A Badeni kultúra településének magja a
dombtetõn és környékén helyezkedett el lehúzódva a
Nagy-berek széléig. A dombtetõn koncentrálódó késõ
rézkori objektumok között feltártunk több, egész állat-
vázat és nagy mennyiségû kerámiatöredékeket tartal-
mazó „áldozati” gödröt és több badeni temetkezést is
(VIII. tábla 1–2. kép), amely jelenség Balatonõszöd-
Temetõi-dûlõ lelõhely badeni telepénél is megfigyelhe-
tõ volt.42 A lelõhelyünkön elõkerült sírok és gödrökbe
temetett zsugorított vázak közül tíz csontvázas temet-
kezés tartozik a késõ rézkori telephez.43 Melléklet négy
halott mellett volt, a többi sír helyzete és rítusa alapján
sorolható ide. A felületen megtalálhatók a Badeni
kultúra nagy kiterjedésû, több egymásba ásott objek-
tumból álló gödörkomplexumai, és egy kerámiaalapo-
zású kemence, melynél a boltozat maradványai is elõ-
kerültek (VIII. tábla 3. kép). A gazdag kerámiaanyag
mellett meg kell említeni a változatos csont- és kõesz-
köz leleteket, illetve a hatalmas mennyiségû állatcsont
anyagot.44 A mocsaras Nagy-berek közvetlen közelé-
ben a tavaly megtalált három, észak-déli tájolású, zsu-
gorított testhelyzetû, csontvázas temetkezés újabbak-
kal egészült ki. A vázakat az agyagos földben igen
rossz állapotban találtuk, mellékletként néhány eset-
ben kovaeszközök kerültek elõ, amelyek típusai alap-
ján feltételezhetõ, hogy a késõ rézkori horizonthoz
tartoznak,45 azonban más leletek hiányában többségük
meghatározása egyelõre bizonytalan, rítusuk alapján
õskori temetkezések.

A kora bronzkori települési objektumok a 2003-ban
feltárt, nyugati részen koncentrálódtak, a keleti felüle-
ten elszórtan csak néhány gödör jelzi õket.
A 2004-es évben a vaskori megtelepedésre utaló nyo-
mok egy ezidáig magányos, kora vaskori hamvasztá-
sos sírral bõvültek, ahol a hamvakkal együtt öt edényt
és egy csiszolt kõbaltát is eltemettek. Régebben is em-
lítették korai vaskori sírok elõkerülését a Tsz- (volt
Festetich-) major területén.

A La Tène C-D korszakra keltezhetõ telepjelensé-
gek a lelõhely egész területén megtalálhatók, le egé-
szen a mocsaras Nagy-berek széléig. Tizenegy félig
földbemélyített épület (VIII. tábla 4. kép), öt kemence
és számos verem, cölöplyuk köthetõ a kelta megtele-
pedéshez. Az egyik ház járószintjén egy pénzérmét ta-
láltunk, amelyet a Kr.e. 3. századi görög gyarmatváros-
ban, Neopolis-ban vertek.46 Egy másik, félig földbemé-
lyített épületbõl pedig kiemelkedõen sok öntõtégely-tö-
redék, fémsalak került elõ, amely felveti a mûhelyként
való meghatározás lehetõségét. Emellett, hasonlóan a
tavalyi évhez, nagy mennyiségû kerámiaanyag, szá-
mos bronzékszer és vaseszköz került elõ az objektu-
mokból.47
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A 2004-ben megnyitott terület keleti felén egy újabb
népcsoport nyomaira bukkantunk. Három, jellegzetes,
hat cölöplyukból álló szerkezettel rendelkezõ, alig föld-
be mélyedõ épület, néhány gödör, tárolóverem vala-
mint egy római tegulával bélelt kút leletanyaga a 6. szá-
zad elején itt megtelepülõ germán népcsoporthoz, a
langobardokhoz köthetõ (VIII. tábla 5. kép). A balaton-
keresztúri településrészlet, hasonlóan az elõzõ évek-
ben Balatonlelle-Felsõ-Gamász-dûlõben feltárt lango-
bard házakhoz,48 nagy jelentõséggel bír, minthogy eb-
bõl az idõszakból a Dunántúl területérõl nagyon kevés
telepanyag ismert, azok is többnyire római lelõhelyek
területérõl, környezetébõl. Különálló, nyíltszíni települé-
sek nyomai ezidáig elenyészõ számban ismertek, lelet-
anyaguk ezeknek is jórészt publikálatlan.49 Az objektu-
mokból néhány jellegzetes bepecsételt mintával díszí-
tett edénytöredék, állatcsontok, vaseszközök és tegu-
lák kerültek elõ.

Az Árpád-kori megtelepedés nyomai a domboldal
teljes hosszában ritkásabban jelentkeznek ezen a terü-
leten. Számos gödör és három kemence tartozik ehhez
a korszakhoz. A felület középsõ részén, a dombtetõn öt
személy (két felnõtt, három gyermek) kelet-nyugati
tájolású, egymáshoz közel eltemetett, nyújtott, háton
fekvõ vázára bukkantunk. A 10–11. századra keltezhe-
tõ sírok feltehetõen egy család nyughelyeként értel-
mezhetõk, ahol a két felnõtt sírja közrefogta a három
kisgyermek temetkezését. Valószínûleg a középkori
megtelepedéshez kapcsolható a terület északi szélén
talált magányos, a szokásostól eltérõ módon, oldalán
fekve eltemetett nyújtott vázas, melléklet nélküli temet-
kezés is.

A megtelepedésre leginkább alkalmas terület a
dombtetõ volt. Ezt a középsõ, kimagasló részt minden
idõszakban lakták, ezért az elõzõ év tapasztalataiból
kiindulva, ezen a részen elõször ásónyomonkénti szint-
süllyesztéses módszert alkalmazva kezdtük meg a fel-
tárást. Kézi erõvel megközelítõleg 700 m² nyitottunk
meg, a fennmaradó területeken gépi nyesést alkalmaz-
tuk. Itt a jelenkori felszíntõl mintegy 20 centiméteres
mélységben – közvetlenül a természetes vegetáció ál-
tal bolygatott réteg alatt – megtaláltuk a középkori, 13-
15. században Balatonkeresztúrtól délnyugatra elterü-
lõ, (feltehetõen Csolta nevû) település,50 késõ középko-
ri kultúrszintjét. A falu nyomait a dombtetõn és a nyom-
vonal nyugati felén találtuk meg. A feltárt objektumok
sûrûségébõl egyértelmûen látható, hogy a kutatott terü-
letünktõl fõleg délre húzódik a település további része.
Ezen a szinten jól megfigyelhetõ volt a cölöpszerkeze-
tes házak (VIII. tábla 6. kép), félig földbe mélyített gaz-
dasági épületek nyoma, gödrök, kemencék, több fa-
szerkezettel kibélelt kút51 és egy kelet-nyugati irányú
keskeny árok. Ideköthetõ egy feltehetõen többosztatú
lakóház alapozásmaradványa, amely alapján részben
rekonstruálható az építmény egykori szerkezete. Fel-
tártuk a ház északnyugati sarkában a kemencét is,
amelynek kilenc rétegbõl álló, kerámia-alapozású sütõ-
felületét bontottuk ki. Az Árpád-kori és késõ középkori
objektumok a dombtetõ peremén véget értek, a mé-
lyebben fekvõ részeken a késõ rézkori és késõ vaskori

beásások dominálnak. A középkori település rendkívül
gazdag leletanyaggal szolgált. A nagy mennyiségû ke-
rámiaanyag mellett meg kell említeni a rengeteg, sok
esetben csont és fa nyélborítású vaskést, a vasollókat,
sarkantyúkat, sarlókat, szõlõmetszõ késeket, kulcso-
kat, mezõgazdasági eszközöket, övcsatokat, bronz ve-
reteket, gyûrût, és egy fülbevalót.52

III. ÉPÍTÉS KÖZBENI MENTÕ FELTÁRÁSOK

2004-ben kezdõdtek meg az M7-es autópálya
Zamárdi-Balatonszárszó és Ordacsehi-Balatonkeresz-
túr közötti, közel 40 km-es szakaszának építési munká-
latai. Az elõbbi szakaszon a kivitelezõ Hídépítõ Rt és a
Betonút Rt, az utóbbi szakaszon az Nemzeti Autópálya
Zrt biztosította a régészeti felügyelet és a szükséges le-
letmentések anyagi fedezetét.

A Zamárdi-Balatonszárszó közötti szakaszon az M7-
es autópálya nyomvonala eltávolodik a Balaton-parttól,
és egy erõsen tagolt, zömében erdõs területen halad.
Ezen a szakaszon csak a szakasz két végén tervezett
csomópontokban (M7/S-01 Zamárdi-Kútvölgyi-dûlõ és
M7/S-08 Balatonszárszó-Kis-erdei-dûlõ) végeztünk
nagy felületen megelõzõ feltárást. Építés közben azon-
ban egy újabb, nagykiterjedésû régészeti lelõhely ke-
rült elõ Balatonendréd határában (Balatonendréd-
Lapos telek és Szilos-dûlõ). Itt a nyomvonal egy nagy
Árpád-kori telep 35.000 m2-es felületû részét érintette.
Érdekes módon ennek a telepnek a nyomát – pedig itt
mindig is szántó volt – az elõkészítõ terepbejárások so-
rán nem találtuk meg. További leletmentéseket folytat-
tunk a Zamárdi csomópont korábban fel nem tárt része-
in és a zamárdi szõlõk területén valamint Kõrös-
hegyen, a nagy völgyhíd egyik pillérénél. A szakasz er-
dõvel borított részén a földmunkák épp, hogy megkez-
dõdtek, itt esetleg még további régészeti lelõhelyek ke-
rülhetnek elõ.

Az Ordacsehi-Balatonkeresztúr közötti szakaszon a
nyomvonal nagy része mocsaras területeken halad, az
Ordai- és a Nagy-berekben. A megelõzõ feltárások zö-
me is a mocsarakon átvezetõ átkelõkben kialakított au-
tópálya csomópontokban folyt: az M7/S-29 Ordacsehi-
Bugaszeg, M7/S-33 Fonyód-Fehérbézsenypuszta és a
Nagy-berek nyugati végén az M7/S-35 Balaton-
keresztúr-Réti-dûlõ lelõhelyen. A várakozásnak megfe-
lelõen építés közbeni leletmentésekre is ezeken a ré-
szeken volt szükség, a fehérbézsenyi földút, az utólag
megtervezett Lengyeltóti-Fonyód közötti útkorrekció és
a keresztúri csomópont területén.

Zamárdi–Kútvölgyi-dûlõ
Hajdú Ádám Dávid

Zamárdi-Kútvölgyi-dûlõ 2
A tervezett M7-es autópálya Zamárditól délkeletre

csatlakozik a jelenleg is használt autópálya szakasz-
hoz. A Kútvölgyi-dûlõ egy ÉNy–DK-i irányú domborulat,
ennek keleti peremén helyezkedik el a lelõhely, az
Endrédi-patakhoz kapcsolódó mocsaras-lápos terület
enyhén emelkedõ partján.
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IX. tábla
1-3. Zamárdi–Kútvölgyi-dûlõ 2: 1. Kora népvándorláskori 406. ház; 2-3. A 438, 440. népvándorláskori sír;

4-5. Zamárdi–Kútvölgyi-dûlõ 4: Népvándorláskori árokrendszer felszíni foltja és kibontott szakasza
6. Köröshegy–Séd-eleji-dûlõ: Urnamezõs gödrök metszete (Fotó: 1-3, 5-6. Hajdú Ádám Dávid, 4. Rákóczi Gábor)



Az ide tervezett csomópont területe már az elõzetes
bejárások során is egy gazdag lelõhely képét mutatta,
amelyet a 2002-es év elsõ felében Kiss Viktória (MTA
RI) által elvégzett feltárás is igazolt.53 A 2004-es év
õszén meginduló humuszolási munkák elõtt lehetõség
adódott a korábbi ásatás nyugati határán található hu-
muszdepó alatti terület feltárására. A megnyitott közel
2500 m² nagyságú területen 59, a rézkorba és a nép-
vándorláskorba sorolható régészeti objektum került elõ
a szeptember 16 és október 27 között lefolytatott feltá-
ráson.

Az egyetlen rézkori objektum egy igen lepusztult gö-
dör volt, ennek aljából nagy mennyiségû, a Balaton-
Lasinja kultúrához sorolható házikerámia került elõ.

A népvándorlás kori objektumok között elõkerült két
félig földbemélyített ház, két sír, egy kemence és külön-
bözõ méretû tárolóvermek. A feltárt két ház téglalap
alaprajzú, amíg az egyik (406. objektum) DNy–ÉK-i,
addig a másik (401. objektum) K–Ny-i tájolású. Mind-
kettõ szerkezetében megfigyelhetõ, hogy a két rövi-
debb oldalon található három-három oszlophely mellett
a keleti, rövidebb oldal sarkaiban további oszlophelye-
ket alakítottak ki, amely a tetõszerkezet megtámasztá-
saként szolgálhatott. A 401-es háznál a tetõ megtartá-
sára nemcsak a fent említett szerkezet szolgált, hanem
a középsõ tengelyben és az északi, hosszabbik oldal
mentén is további oszlophelyeket találtunk (IX. tábla 1.
kép). Tüzelõ berendezésük nincsen, és padlójuk is
egyszerû letaposott-lejárt volt.

Az elõkerült leletanyag változatos képet mutatott.
A 406-os ház letaposott padlójáról egy díszített csont-
lappal ellátott kétsoros csontfésû, besimított kerámia
és korai népvándorláskori házikerámia, a 401-es ház-
ból egy késõ római üvegpohár talpgyûrû töredéke ke-
rült elõ, korai népvándorláskori házikerámia kíséreté-
ben.

A házaktól nem messze, a kijelölt felület keleti szé-
lén megfigyelhetõ volt egy árokrendszer, mely közvet-
lenül a vizenyõs terület határán, partján alakult ki. A ko-
rábbi ásatások során már megtalált jelenség természe-
tes képzõdményként értelmezhetõ, amelynek kibontá-
sa során egy kemence és két sír került elõ.

A sírok ÉNy–DK-i tájolásúak, bontásuk során kopor-
só nyomait nem észleltük. A sírgödrökbe az elhunytak
nyújtott testhelyzetben voltak elhelyezve. A 440-es sír-
ban (IX. tábla 2. kép) egy fiatalabb nõ csontváza, a
438-as sírban (IX. tábla 3. kép) egy ennél idõsebb nõ
csontváza került elõ, mindkettõre jellemzõ volt, hogy
csontjaik igen rossz megtartásúak voltak. A fiatalabb nõ
jobb medencéjén egy bronzból készült, kisméretû, ová-
lis övcsat, jobb csuklójának közvetlen közelében egy
orsógomb volt mellékletként. Az idõsebb nõ csontvázá-
nak ugyancsak a jobb medencéjén egy nagyméretû
ovális vas övcsat, bal combcsontjának belsõ oldalán a
lábak között egy igen korrodált állapotban lévõ, kis vas-
kés került elõ.

A megtalált újabb temetkezések korát a korai nép-
vándorláskoron belül keltezõ lelet hiányában pontosan
megállapítani nem tudjuk, azonban már a 2002-es ása-
tási évad során is kerültek elõ hasonló temetkezések a

lelõhelyrõl. Az általunk feltártak szorosan kapcsolódnak
a korábban elõkerült sírokhoz. Ugyanez mondható el a
megfigyelt házakra is. Ezek szerkezete és a belõlük
elõkerült tárgyak kora megerõsíti azt a véleményt,54

hogy az 5–6. században egy viszonylag laza szerkeze-
tû és feltételezhetõleg germán népességû falu létezhe-
tett ezen a területen.

A népvándorláskor egy késõbbi idõszakához köthe-
tõ az a néhány tárolóverem, melyek a kijelölt terület
DNy-i részén került elõ. A feltárt gödrök betöltése erõ-
sen hamus és faszenes volt, belõlük az avar korszakra
(6–8. század) jellemzõ másodlagosan égett házi kerá-
mia került elõ.
Zamárdi-Kútvölgyi-dûlõ 3

A 2004. november végén kezdõdtek meg a humu-
szolási munkák a zamárdi csomópont területén. Az
érintett terület a korábbi (2002. évi) ásatási felülettõl
északnyugatra, a csomópont „B” ágában található, a
Kútvölgyi-dûlõnek a 7-es autóúthoz közelebb esõ
északkeleti felén.

A 2005. márciusában elvégzett leletmentés során a
Zamárditól tervezett mindkét felhajtót megkutattuk –
ennek területe 8500 m² –, ennek során ritkásan elhe-
lyezkedõ korabronzkori, késõbronzkori és késõ kelta
régészeti jelenségek kerültek elõ.

Az objektumok egy része a kora bronzkori
Somogyvár-Vinkovci kultúrához kapcsolható. A külön-
bözõ méretû tárolóvermek mellett egy nagyobb munka-
gödör-komplexum említhetõ, amelybõl kézzel formált,
díszítetlen és seprûdíszes kerámia került elõ. Ettõl nyu-
gatra több kisebb-nagyobb gödörbõl álló komplexumot
tártunk fel, amely a leletanyag alapján a késõ bronzko-
ri Urnamezõs kultúrához sorolható. Az erõsen hamus
betöltésbõl másodlagosan égett, kézzel formált telep-
kerámia és állatcsont került elõ. Ezekkel az objektu-
mokkal egy vonalban, azoktól 200 méterre nyugatra, a
Zamárdiból jövõ felhajtósávban került elõ egy késõ kel-
ta (LT D2), félig földbemélyített, elnyújtott ovális alap-
rajzú ház. Az ÉNy–DK-i tájolású épület középsõ tenge-
lyében egymással szemben egy-egy oszlophely volt,
melyet a nyugati oldal közepén egy másik cölöplyuk
egészített ki, mely feltehetõleg a bejárattal hozható
összefüggésbe. A ház bontása során, a legfelsõ réteg-
ben, több teljesen ép szarvasagancs mellett, világos-
szürke korongolt hombár és grafitos soványítású faze-
kak töredékeit bontottuk ki.

Az átkutatott felületen elszórtan mutatkozott 17 ob-
jektum két sávban helyezkedett el az ásatás déli és
északi végén. Már az elõzetes humuszoláskor látszott,
hogy a középsõ részen egy erõsen erodált terület volt.
Az újabb felület bizonyította, hogy a korábbi ásatási te-
rület bronzkori teleprésze a dombtetõ felé tovább foly-
tatódik, de pontos kiterjedése továbbra is csak becsül-
hetõ.
Zamárdi-Kútvölgyi-dûlõ 4–5

Zamárditól délkeletre, a Tóköz-pusztára vezetõ úttól
északra található az a nagy kiterjedésû szõlõültetvény,
mely majdnem teljes egészében elfoglalja a Kútvölgyi-
dûlõ nevû dombhát platóját. Ez a mûvelési ág eddig
nem tette lehetõvé, hogy alaposabb kutatást végezhes-
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sünk a területen. A szõlõ kivágása után a kivitelezõ
földgyalu gépekkel kezdte meg a humuszolást 2004.
novemberében, ennek során egymástól nagy távolság-
ra, két felületen, régészeti objektumok mutatkoztak.
Két alkalommal, 2005. március 30. és április 7. illetve
július 13–15. között végeztünk leletmentést a lelõhe-
lyen.

Az elsõ észlelt jelenség egy, a kora bronzkori
Somogyvár-Vinkovci kultúrához kapcsolható munkagö-
dör-komplexum volt, a terület északkeleti részén. A fel-
tárt jelenséget egy nagyobb, méhkas alakú tároló-
verem, kisebb gödrök és egy tûzhely alkotta, amelyek-
bõl legnagyobb számban durvított felületû fazekak
töredékei kerültek elõ.

Ettõl a felülettõl pár száz méterre délkeletre került elõ
a másik régészeti objektum. A feltárt jelenség a Kútvöl-
gyi-dûlõ középsõ platójának nyugati felén helyezkedett
el. Az ÉNy–DK-i irányú, többszörösen tagolt árokrend-
szer keleti oldalán egy nagyméretû 2–2,5 m széles és
átlagban 1 m mélységû, „U” keresztmetszetû árokból és
ehhez nyugatról csatlakozó több kisebb, átlagban 1 m
széles, „U” és „V” keresztmetszetû árkokból tevõdött
össze (IX. tábla 4–5. kép). A kisebb árkok betöltése egy-
séges volt, a nagy árokban több, egymástól nehezen el-
választható betöltési réteget tudtunk dokumentálni, ami
természetes feltöltõdésre utal. Az objektumból lelet-
anyag alig került elõ, mindössze egy díszítetlen, kézzel
formált tárolóedény fenéktöredéke és egy kötegelt hul-
lámvonallal díszített töredéket találtunk, amelyek a késõ
avar korszakra (7–8. század) keltezhetõk.

A teljesen átkutatott területen további objektumok
nem kerültek elõ, amely a szõlõtelepítéshez kapcsoló-
dó mélyszántással magyarázható, ennek mélysége he-
lyenként elérte a 100 cm-t is. A felszínre került ároksza-
kasz íve pontosan nem állapítható meg, de a terület
földrajzi adottságait figyelembe véve a Kútvölgyi-dûlõ
nyugati oldalával haladhatott párhuzamosan, mind a
Balaton, mind Balatonendréd irányába.

A tóköz-pusztai bekötõút földmunkái kapcsán került
sor a második feltárásra 2005. július elején.55 A megfi-
gyelt két objektum a Kútvölgyi-dûlõben található szõlõ
dél-délnyugati része mellett futó út két oldalán jött elõ a
dombhát magasabb, lankásabb részén. Feltárásra ke-
rült egy közepes méretû, méhkas alakú tárolóverem,
ennek korát a benne talált kerámia alapján a bronzkor-
ra keltezhetjük valamint az árokrendszer újabb szaka-
sza. Az új felületen feltárt jelenség szerkezete teljes
egészében megegyezett a korábban feltárt árok részle-
tével, egy nagy méretû, „U” alakú árokból és ahhoz Ny-
ról csatlakozó kisebb „U” és „V” keresztmetszetû árkok-
ból tevõdött össze. Ezekbõl leletanyag nem került elõ.

Két újabb objektum, köztük az árok egy újabb sza-
kasza megerõsíti azt a tényt, hogy a Zamárditól délke-
letre elhelyezkedõ Kútvölgyi-dûlõ igen jelentõs régé-
szeti lelõhely. A megtelepedésre igen alkalmas domb-
hát nyugati oldalán, két helyen is elõkerült összefüggõ
árokrendszer említésre méltó régészeti jelenség, azon-
ban a csekély leletanyag miatt korának és funkciójának
tisztázása további kutatásokat igényel.

Balatonendréd–Lapos-telek, Szilos-dûlõ
Hajdú Ádám Dávid

2004. év végén kezdõdtek meg a humuszolási föld-
munkák a tóköz-pusztai bekötõút és a Zamárdit Bala-
tonendréddel összekötõ út közötti nyomvonalszaka-
szon.

A Zamárditól délkeletre, Balatonendrédtõl északra
elhelyezkedõ lelõhely egy észak-déli irányú domborulat
nyugati oldalán található, a mûúttól keleti irányban, a
mai Szilos-dûlõ és Lapos-telek területén. Az északnyu-
gat felé enyhén lejtõs területetet nyugatról egy völgy,
keletrõl az Endrédi-patak határolja. A dombhát folytatá-
saként az endrédi dûlõk egy természetes ÉNy–DK-i irá-
nyú platót alkotnak, amely kedvezõ feltételeket kínál az
emberi megtelepedésre.

A gépi humuszolás során elõször a Balatonendréd-
Szilos-dûlõ déli részén észleltünk régészeti objektumo-
kat, amelyek déli irányban, a Lapos-telek területén egy-
re sûrûsödtek, s a legdélibb szakaszon fokozatosan új-
ra ritkábbá váltak. A 2004–2005-ben, négy alkalommal
elvégzett régészeti leletmentés során,56 közel 35000
m² nagyságú területen, bronzkori és népvándorláskori
telepjelenségeket és egy Árpád-kori falu részletét tár-
tuk fel (2004. október 22–29, november 5–28. illetve
2005. április 4. – június 13., szeptember 7–8. között).

A kora bronzkori Kisapostagi kultúra népének telep-
objektumai viszonylag kis számban, az ásatási felület
déli felén kerültek elõ. A nem túl vastag humuszréteg
és a mezõgazdasági mûvelés miatt az objektumok igen
lepusztultak voltak és leletanyag is csak kevésbõl ke-
rült elõ. Egy tárolóverem (522. objektum) alján azonban
több kiegészíthetõ, majdnem egész edényt sikerült ki-
bontani (X. tábla 1. kép).

A népvándorláskor idõszakát egy kelet-nyugati irá-
nyú, „U” keresztmetszetû árok és két nagyméretû
tárolóverem képviselte, amelyekbõl avar kori (6–8. szá-
zad) házikerámia került elõ.

A feltárt objektumok zöme az Árpád-korra (11–13.
század) keltezhetõ. Az objektumok szerkezete, funkci-
ója, elhelyezkedése és a belõlük elõkerült régészeti le-
letanyag egy Árpád-kori falu részletét hozta a felszínre,
ennek nyomai jól követhetõ rendszert alkottak.

Az északi részen intenzív telepszerkezet volt megfi-
gyelhetõ. Nagy számban kerültek elõ veremházak,
szabadtéri kemencék, kemencebokrok és egyéb, tele-
püléshez kapcsolható jelenségek (hulladékgödrök, ár-
kok és tárolóvermek). Dél felé haladva a felületen rit-
kábban, itt viszont nagy számban találtunk cölöplyuka-
kat. Egy esetben ezek az oszlophelyek szabályos, ová-
lis formájú karámot alkottak, északi bejáratánál egy ve-
remházzal, amely így az állattartás színhelyeként értel-
mezhetõ. Talán erre utal a karámtól délre, délkeletre és
délnyugatra elõkerült árokrendszer is, amely ezt a terü-
letet határolja, ugyanakkor a falu határát is jelenthette
egy adott idõszakban.

A feltárt 23 épület a fent említett árokrendszeren be-
lül, annak is a fõleg az északi részén helyezkedett el.
A többségében téglalap alaprajzú, lekerekített sarkú,
félig földbemélyített házak tájolása a fõ égtájakhoz iga-
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X. tábla
Balatonendréd–Lapos-telek: 1. A Kisapostagi kultúra gödre, 522. objektum; 2. Árpád-kori kemencebokor; 507. objektum

3-5. Árpád-kori veremházak (209, 61, 215. objektum); 6. 147-148. Árpád-kori kemence (Fotó: Hajdú Ádám Dávid)



zodik. Tetõszerkezetüket általában a két rövidebb olda-
luk középsõ tengelyében egy-egy szelementartó osz-
lophely tartotta, de elõkerült középoszlopos (61. objek-
tum) veremház is (X. tábla 4. kép). Utóbbi esetben a
középsõ oszlop a tetõ alátámasztásaként funkcionál-
hatott.

A szerkezetileg igen hasonló típusú házaknál a leg-
nagyobb differenciáltság az épülethez tartozó tüzelõbe-
rendezéseknél van. A három csoportra elkülöníthetõ je-
lenségek (kõbõl épített szabadtûzhely, földbevájt ke-
mence, nyílt tûzhely) az uralkodó szélirányt is figyelem-
be véve a ház északi oldalán találhatóak, annak vala-
melyik sarkában, a ház belsõ területén vagy ahhoz kí-
vülrõl csatlakozva. A tüzelõberendezések sütõfelülete
ovális formájú, jól tapasztott volt, vastagságuk általá-
ban 5–10 cm között változott és többségében alapozás
nélkül készültek. Egy esetben a házhoz (4. objektum)
kapcsolódó kemence (32. objektum) sütõfelületének
bontása során állatcsont került elõ. A házak közül egy
esetben találtunk ledöngölt agyagpadlót (61. objektum)
és mindössze három esetben belsõ objektumot, ún.
ülõgödröt (X. tábla 3., 5. kép).

Az Árpád-kori jelenségek legnagyobb részét a sza-
badtéri kemencék, kemencebokrok tették ki, de feltár-
tunk aknakemencéket, nyílt tûzhelyeket és egy kör ala-
kú füstölõsátrat is (236. objektum). Ez utóbbinál egy ki-
sebb, nyílt tûzhelyet szabályos kör alakba rendezett,
hat cölöplyuk vett körül. A terület erõs bolygatottsága
folytán teljesen ép kemencét kibontani nem tudtunk,
ugyanakkor az egyes objektumok szerkezeti összefüg-
gésükben nem sok különbséget mutattak. A kemencék
formája, a veremházak tüzelõberendezéseihez hason-
lóan, cipó alakú, boltozatuk tapasztás nélküli lehetett.
A sütõfelületük ovális formájú, a száj felé lejtett, kita-
pasztott és jól átégett volt, megújítás nyomát nem ész-
leltük (X. tábla 6. kép). A platni néhány esetben kerá-
mia, kavics vagy tört kõ alapozású volt. Kettõ-három és
négy kemencével (559. objektum) ellátott változatok,
ún. kemencebokrok (X. tábla 2. kép) is elõkerültek. A
több sütõfelülettel rendelkezõ munkagödrök feltételez-
hetõleg hosszabb perióduson át lehettek használatban.

A különbözõ típusú telepjelenségek nagy száma és
rendkívüli változatossága ellenére kevés leletanyagot
találtunk. A kis számú fémtárgy (vaskések, és egyéb is-
meretlen rendeltetésû vastárgyak), kerámia és egyéb
tárgytöredékek a telep szisztematikus felhagyásával,
talán a falu elköltözésével-elköltöztetésével magyaráz-
ható. Az Árpád korra jellemzõ használati tárgyak között
legnagyobb számban házikerámia jött elõ, de találtunk
római terra-sigillata edény oldaltöredékébõl készült or-
sókarikát is. A kerámiák között kisebb palackok és bög-
rék mellett nagyobb tárolóedények, bográcsok és cse-
répfazekak töredékei is elõfordultak. Az ezeken megfi-
gyelt díszítési módok – bekarcolt, vagy benyomott vo-
nalakból álló hullámvonal-köteg vagy a kereszt alakú
fenékbélyeg – az Árpád-kor korai és kései idõszakára
is jellemzõek (11–13. század).

Az általunk megnyitott felület az Árpád-kori (11–13.
század) falu lakó és külterületét érintette, és az itt meg-
figyelt jelenségek nem sokban tértek el az eddig meg-

ismert, hasonló korú falurészletektõl. A leletanyag ké-
sõbbi részletes vizsgálata fog majd választ adni a tele-
pülés szerkezetének és idõtartamának fontosabb kér-
déseire, összefüggéseire.

Kõröshegy–Séd-eleji-dûlõ57

Hajdú Ádám Dávid

A településtõl délnyugatra elhelyezkedõ lelõhely a
Kõröshegy–Séd-eleji-dûlõ délkeleti részén, egy domb-
oldalból kinyúló kisebb földnyelven található, nem túl
messze a Séd-pataktól. Itt, a Kõröshegynél épülõ
völgyhíd hídpillérének földmunkái során két régészeti
objektum került elõ a 2005. március 24–25. között el-
végzett leletmentés során.

A két, egymáshoz viszonylag közel elhelyezkedõ
tárológödörbõl elõkerült leletanyag kisebb részét pat-
tintott kõeszközök, míg nagyobb részét õskori, kézzel
formált késõbronzkori (Urnamezõs kultúra) kerámia tet-
te ki (IX. tábla 6. kép). A további földmunkák során
újabb régészeti objektum elõzetes várakozásunkkal el-
lentétben nem mutatkozott.

Szólád–Bozótmellék
Hajdú Ádám Dávid

A településtõl északnyugatra található lelõhely, a
Szólád–Bozótmellék, a Nagy-metszés vagy más néven
Büdös-gáti-víz kétoldalán kialakult berek viszonylag
meredek partoldalán található, északról és délrõl is
mély, vizenyõs terület választja el a következõ lösz-
dombtól. A balatonõszödi csomóponthoz csatlakozó
Õszödöt és Szóládot összekötõ új bekötõút az ÉNy–
DK-i irányú domboldal nyugati szélét metszi. A 2003-as
év végén elvégzett feltárás során egy gázvezeték ke-
rült elõ a lelõhely objektumok által leginkább érintett ré-
szén. A közmû vezeték kiváltásával párhuzamosan vé-
geztük el régészeti leletmentést 2004. április 13–29,
május 24–28. között, magán a nyomvonalon a korábbi
gázvezeték 10 méteres körzetében és az új gázveze-
ték árkában, az új úttól nyugatra.

A megnyitott felületen – a 2003. évi feltáráshoz csat-
lakozva – összesen 52 különbözõ jellegû objektum ke-
rült elõ. A feltárt jelenségek döntõ része a késõ bronz-
korba, azon belül is az Urnamezõs kultúrába, amíg egy
kemence és hamusgödre az avar korszakra (6–8. szá-
zad) keltezhetõ, a kemence sütõfelületébõl elõkerült
kerámia-alapozás alapján. Ezen a feltáráson is, a
2003. évihez hasonlóan, megfigyelhetõ volt a késõ
bronzkori objektumok erõteljes hamus-faszenes betöl-
tése.

A második feltárásra az elõzõleg feltárt területtõl dél-
nyugatra került sor. Az új közmûvezeték fektetését
megelõzõen egy 50 méter hosszú és 3 méter széles ár-
kot ástak, amelynek földmunkái során további régésze-
ti objektumok kerültek elõ. A kutatásra kijelölt területen
összesen 10 objektumot tudtunk elkülöníteni, amelyek
két idõszakból származtak. Az elõkerült árok és tároló-
vermek a leletanyag tanúsága szerint az Urnamezõs
kultúrához, amíg egy kemence az avar korra (6–8. szá-
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zad) datálható. A késõ bronzkori leletanyag többségét
a házikerámia teszi ki, de elõjött egy bronzból készült
tû is. A két különbözõ korszakba keltezhetõ objektumok
egy-egy kisebb méretû telep részét képezhették és
újabb információval szolgáltak a környék helytörténeté-
vel kapcsolatban.

Fonyód–Bézsenypuszta (M7/S-33 lelõhely)
Gallina Zsolt – Somogyi Krisztina

A lelõhely Fehérbézseny mellett, Fonyódtól délkelet-
re 4 km-re, a Kaposvár-Fonyód közötti mûúttól keletre
helyezkedik el. A lelõhely a Fehérbézseny-puszta és
Bézsenyi-dûlõ nevû határrészeken, a Balaton egykori
mocsarából kiemelkedõ nagy méretû dombháton, az
ún. bézsenyi földnyelv középsõ-keleti részén terül el.
A területet a leendõ M7-es autópálya nyomvonala, illet-
ve csomópontja ÉK–DNy-i irányban szeli át.

A lelõhelyen a 2003. évi megelõzõ feltárás során
51.800 m2-en közel 1600 régészeti objektumot bontot-
tunk ki és dokumentáltunk, amelyek 9 korszakból szár-
maznak: neolitikum (Dunántúli Vonaldíszes Kerámia),
középsõ rézkor (Balaton-Lasinja kultúra), késõ rézkor
(Badeni kultúra), kora bronzkor, kelta és római kor, Ár-
pád-kor, török kor, kora újkor.58

A megelõzõ feltárás 2003-ban nem érinthette a még
használatban lévõ földút, illetve azt két oldalról övezõ
akácos területét. Ezek megkutatására 2004-ben egy
építés közbeni leletmentés során kerülhetett sor.59

2004. június 23. és augusztus 19. között a leendõ fõpá-
lya és a csomópont, valamint az új, Kaposvár–fonyódi
bekötõút területét kutattuk meg. 9100 m2-es felületen
323 objektum került elõ, amelyek négy korszakból (kel-
ta kor, Árpád-kor, török kor, kora újkor) származnak, és
jól illeszkednek a korábban megfigyelt jelenségekhez.

Egyetlen õskori objektumot, a kelta telephez tartozó
gödröt dokumentáltunk a bekötõút területén, szelvé-
nyünk déli részén. A 11–12. századi Árpád-kori telep-
nek további, kis számú külsõ kemencéje, kemencecso-
portja került elõ.

2003-ban a lelõhely északnyugati felében feltártunk
egy kisebb, 11 síros, késõ középkori sírcsoportot. En-
nek keleti része, 10 további sír 2004-ben került felszín-
re. A téglalap alaprajzú területen, sorokban elhelyezke-
dõ temetkezéseket árok kerítette körül. A sírokba török
kori háborús események, cselekmények60 áldozatait
temethették el. Ezt támasztják alá a fej nélküli holttes-
tek, a végtaghiány, a csontokon látható sérülésnyo-
mok. Némelyik sírba több személyt (pl. két felnõttet,
illetve négy gyermeket) temettek el.

A török kori harci eseményekre utal egy tömegsír is,
amelyben legalább 10 ember, egymásra dobott csont-
vázát figyeltük meg, de csak háromnak volt meg a ko-
ponyája (XI. tábla 1. kép). Ez a negyedik ilyen jellegû
tömegsír a lelõhelyen. A korábbiak olyan vermek vol-
tak, ahová 6–10 személy, többségében lefejezett, tete-
mét vetették bele és földelték el.61

A fent említett sírkerttõl délre kb. 60 méterre egy
újabb temetõre bukkantunk, amelynek szélsõ két nyu-
gati sírját 2003-ban dokumentáltuk. E temetõ szintén

téglalap alaprajzú volt, és sorokba rendezett sírokból
állt (XI. tábla 2. kép). A kerítõ árok teljes déli szakaszát
nem sikerült megfigyelni. A 2003-2004-ben feltárt 70 sír
között üres sírgödrök is voltak. Kettõs temetkezésekre
(XI. tábla 3–4. kép), fej nélkül eltemetett halottakra itt is
akadt példa. A koporsó famaradványai csak néhány
esetben õrzõdtek meg, a koporsó meglétére utaló vas
szögek, kapcsok gyakoribbak voltak. A keltezést elõse-
gítõ mellékletek száma igen kevés, két gyereksírban
maradtak meg a fejdísz (párta) elemei, pl. gyöngyök
(1953, 1956. sír). Az egyik gyermeket valószínûleg az
ingnyakra varrt, füles gombokkal díszített ingecskével
temették el. (1953. sír, XI. tábla 5–6. kép). Egy esetben
sodrott/tekercselt karikájú, ötszögletû lemezbõl kialakí-
tott fejû gyûrû került napvilágra (1942. sír), másik eset-
ben a sír betöltésében érmét találtunk, I. Miksa 1578-
ban vert denárját (1955. sír).

A fonyódi lelõhely jelentõségét kiemeli, hogy három
különálló temetõt sikerült teljes egészében feltárnunk.
A leendõ csomópont délnyugati részén 350 sírból álló
nagy sírmezõ (2003.), a csomópont É-i felében egymás
közelében 70, illetve 21 sírból álló kisebb sírkert (2003–
2004.) került napvilágra. Mindegyikben téglalap alap-
rajzú, árokkal övezett területen, megközelítõleg szabá-
lyos sorokban helyezkedtek el a sírok. Nagyon ritkán
lehetett szuperpozíciót megfigyelni. Ez arra utal, hogy
a temetõ nem lehetett hosszú ideig használatban. A ha-
lottakat jórészt fából készült, szegelt koporsóban te-
mették el, általában melléklet nélkül. Kis számban for-
dult elõ valamilyen lelet, általában viseleti tárgy, a
2003-ban feltárt, nagy temetõbõl franciakapcsok és
két, faragott, nyolcszögletû, féldrágakõbõl készült
gyûrû.62 A leletanyag, valamint a rendellenes csontvá-
zak (koponya nélküli, végtag hiányos, sérült) a harci
eseményekben bõvelkedõ török korszakra utalnak. A
különbözõ temetkezési szokások, például a padmalyos
sírok, a nem összekulcsolt vagy a mellen/hason ke-
resztben lévõ kéz/kartartás, a nem templom köré szer-
vezett temetõk nem magyar és valószínûleg nem ke-
resztény (vagy nem csak keresztény) népességre
utalnak.63 Az eddig ismert párhuzamok alapján (Bács-
almás-Óalmás, Dombóvár-Békató, Gyõr-Gabonavá-
sártér, Katymár-Téglagyár, Zombor-Bükkszállás) egy
balkáni, részben már muzulmán csoport temetkezhe-
tett ide.64 A párhuzamok, a kis számú leletanyag és az
írott források65 alapján a temetõt/temetõket, elõzete-
sen, a 16. század másik felére datálhatjuk. A török kor-
szak harci eseményeire utal a fent említett 4 tömegsír.

E török kori temetkezések embertani anyagának
vizsgálatát Bernert Zsolt antropológus (Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Embertani Tár) végzi el. Eddi-
gi eredményei szerint az elhunytak között a férfiak vol-
tak többségben. A férfi halottak kimagasló arányának
oka az akkori harci eseményekben keresendõ. Erre
utalnak a fõként férfi csontvázakon megfigyelhetõ trau-
más elváltozások is (leggyakrabban éles eszköz okoz-
ta vágásnyomok). A vizsgált embertani anyagban a né-
pesség életkori eloszlása is szokatlan. A nemi megosz-
lás minden életkorban szokatlan, de fõleg a fiatal fel-
nõtteknél, mert a fiatal férfi halottak száma és aránya
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XI. tábla
Fonyód–Bézsenypuszta:

1. Török kori tömegsír (1625. objektum); 2. Török kori temetõ részlete; 3-4. Török kori kettõs temetkezések (1694, 1940. sír);
5-6. Török kori sír füles gombos ruhadíszekkel (1953. sír) (Fotó: 1-4. Gyergyádes Tibor, 5-6. Molnár László)
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XII. tábla
1-4. Fonyód–Bézsenypuszta: 1. Kora újkori kemence cserépréteggel (1750. objektum)

2. Kora újkori, 1626. objektum szarvasmarha csontvázakkal; 3-4. Kora újkori kút (1934-1905. objektum);
5. Fonyód-Fehérbézseny/6701-es út: Kora népvándorláskori ház (2009.); 6. Fonyód-Vasúti-dûlõ/6701-es út: 29. objektum

(Fotó: 1-4. Gyergyádes Tibor)



meghaladja a nõkét. Jelen népesség esetében a fiatal
férfi halottak nagy száma a harci eseményekre vezet-
hetõ vissza. Koponya nélkül eltemetett férfiak a szabá-
lyosan, sírokba fektetett és a tömegsírba földelt halot-
tak között is voltak. A lefejezés nyomát a szabályos sí-
rokban talált csontvázakon csak ritkán lehetett megfi-
gyelni. A tömegsírban nyugvó egyéneknél azonban
szinte minden esetben észrevehetõek voltak a lefeje-
zés árulkodó nyomai. A koponyák általában hiányoztak,
ezért embertani sajátosságaik további vizsgálatokkal
lesznek csak megállapíthatók. A népesség párhuzama-
inak keresése kapcsán elõzetesen megállapítható,
hogy a Dombóvár–Békató puszta 16–17. századi né-
pességével való hasonlóságot az újabb megvizsgált
egyének is csak tovább erõsítik.66

Feltártuk az itt húzódó török kori-kora újkori (17–18.
század) település egy további részletét is. E falurészlet
nagy hasonlóságot mutatott a 2003-ban megkutatott
objektumokkal.67 A telepnyomok fõleg a szelvény észa-
ki felében mutatkoztak igen intenzíven, ahogy ez vár-
ható volt a 2003. évi megfigyelések alapján. Azonban a
feltárandó terület középsõ részén is viszonylag nagy
sûrûségben jelentkeztek e település objektumai. A kü-
lönbözõ gödrök, mély tárolóvermek, árokszakaszok,
cölöphelyek mellett két földbemélyített építményre buk-
kantunk. Utóbbiakban többszörösen megújított, cse-
répréteges „nyolcas” alaprajzú kemencék voltak (XII.
tábla 1. kép). Az egyik mély gödörben 7 szarvasmarha
teljes vagy részleges vázát bontottuk ki (1626. obj.). Az
állatokat szorosan egymás mellé helyezték el az objek-
tum alján (XII. tábla 2. kép). A szelvény északkeleti ré-
szét egy igen nagy kiterjedésû gödörkomplexum uralta.
Délkeleten, a bekötõút területén, három kút került fel-
színre, kettõben megmaradt a csapolt deszkázatból ál-
ló faszerkezet (XII. tábla 3–4. kép). A kutak alján ép és
törött korsókat is találtunk. A terület Ny-i felében egy
hosszú árok futott végig, amely vágott minden, ezzel
kapcsolatba került objektumot.68 A török kori temetõ és
a kora újkori település viszonya továbbra is kérdéses.
A telepobjektumok nem vágtak sírokat. Elképzelhetõ,
hogy a temetõ késõbbi sírjai és a település korai hori-
zontja összetartoztak.

A 2003. és 2004. évi feltárás eredményei szerint a
Fonyód-Bézsenypuszta (M7 S-33 lelõhely, fonyódi cso-
mópont) a Somogy megyei autópálya-lelõhelyek azon
jellegzetes csoportjába tartozik, ahol számos, de eltérõ
intenzitású régészeti korszak (összesen 9) emlékei
maradtak ránk. E sokszínûség okai a lelõhelyek földraj-
zi adottságaiban keresendõk. A bézsenyi földnyelvet
három oldalról (észak, nyugat, kelet) víz vagy mocsár
vette körül. A fonyódi hegy mellett, illetve attól délkelet-
re ez lehetett a környék egyik, megtelepedésre legin-
kább alkalmas és legnagyobb területe. A Balaton egy-
kori mocsárvilágából, berkeibõl kiemelkedõ földhátak
egyébként is minden korszakban jó megtelepedési le-
hetõségeket nyújtottak.

Fonyód–Fehérbézseny/6701-es út
Koós István

A Kaposvár-Fonyód közötti 6701-es út módosított, a
fonyódi csomópontba északról érkezõ szakaszán, a je-
lenlegi út keleti oldalán 2005 nyár elején kis felületen
humuszleszedést végeztek, a géppel szedett felszínen
régészeti objektumok foltjai váltak láthatóvá. Ezeket
gépi nyesés után kibontottuk és dokumentáltuk, május
9–13 között. Az elõkerült objektumainkat a fonyódi cso-
mópont területén feltárt M7/S-33 lelõhely rendszerébe
illesztettük. A kis kiterjedésû felületen négy gödör, vala-
mint egy ház maradványai kerültek elõ.69

A gödrök (2000–2003. objektum) a csekély kerámia-
anyag alapján a késõ római-kora népvándorláskori
(4–6. század) germán népességhez köthetõk. A 2003.
objektumból terra sigillata edény töredéke és tegula-
darabka is elõkerült.

A ház (2009. objektum, XII. tábla 5.) szabályos, le-
kerekített sarkú téglalap, melyet a szántás erõsen le-
pusztított. A benne talált kemencemaradványok (2004.
objektum) a sütõfelületig meg voltak bolygatva, de az
omladékból germán jellegû kerámiadarabkák kerültek
elõ. A ház betöltésébõl emellett gyengén kiégetett szö-
võsúlyokat bontottunk ki, melyek a döngölt agyagpad-
lón feküdtek. Az épület északkeleti és délnyugati rövi-
debb oldalain két-két cölöplyuk volt (2005–2008.
objektum), melyek betöltése leletanyagot nem szolgál-
tatott.

A feltárt objektumok egyértelmûen jelzik, hogy a le-
lõhely nem a csomópontban feltárt Fonyód-Bézseny-
puszta (M7/S-33) lelõhelyhez, hanem az ettõl nyugatra,
a Vasúti-dûlõben található lelõhelyhez kapcsolódik
(Fonyód-Vasúti-dûlõ 2, M7/S-34 Mérnöki telep, ld. fen-
tebb). Az autópálya csomópont alatti részein a töltés-
építési munkálatok elõtt további talajmunkákat nem vé-
geztek, így az esetleges lelõhelyrészeket észlelni nem
volt mód, azok területe az objektumok bolygatása nél-
kül került beépítésre.

Fonyód–Vasúti-dûlõ 2-Mérnöki telep, 2. közmûárok
Koós István

A Vasúti-dûlõ déli részén, a tervezett autópálya-mér-
nökségi telep körül 2004 szeptemberében vízközmû-
árok ásására került sor. Ez az árok a kiviteli tervek sze-
rint mintegy 700 m hosszú volt, több iránytöréssel ta-
golt, és mindössze néhány méterre húzódott az itt 2004
nyarán, intenzív régészeti lelõhelyen folytatott feltárás
(Fonyód-Vasúti-dûlõ 2, M7/S-34 Mérnöki telep, ld. fen-
tebb). területétõl. Ezt az árkot „2. közmû”-nek neveztük
el.70

Az árkot körülbelül 1,5 méter szélesre készítették,
mélysége dél felé haladva a kezdeti kb. 1,5 m-rõl csak-
nem 3,5 m-re nõtt. Az árok északabbi részében az árok
metszetfalában 17 objektum foltja jelentkezett, a lelet-
mentést 2004. szeptember 9. – október 5. között vé-
geztük el. Az objektumok fölött egyes pontokon igen
vastag (70–80 cm) és szokatlanul kötött humusz jelent-
kezett. Ez a humuszréteg például a 8. objektum felett
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olyan mennyiségben szolgáltatott egységesnek tûnõ
rézkori, a Badeni kultúrába sorolható kerámiaanyagot,
hogy ott a kutatást kiterjesztettük.

A metszetben észlelt különbözõ gödrökön kívül síro-
kat is találtunk a munkaterület északi szélén. Ezekre a
géppel kitermelt földben gyûjtött vázcsontok hívták fel a
figyelmet. Legfigyelemreméltóbbnak a korábbi és az
újonnan fektetett vezetékszakaszok északi csatlakozá-
si pontjánál megbolygatott, õskori kettõs sír mondható.
A sír nagyon sekély volt, a vázak alig néhány centimé-
terre feküdtek a humuszréteg igen élesen elhatárolha-
tó szántásvonala alatt, ezért sírgödör nem volt elkülö-
níthetõ, az árok a sír lábfelõli részét megsemmisítette.
A sírba két személyt temettek; az egymás melletti pozí-
ció azt sejteti, hogy egyidejûleg. A déli váz háton fe-
küdt, míg az északi hason; bal karja a bal vállhoz volt
felhajtva. Az épen maradt sírrészben semmilyen tárgyi
melléklet nem volt.

Néhány méterrel nyugatra, az árok két szemközti fa-
lán szabályos, mély objektum foltja jelentkezett (16.
objektum). Ezek utóbb két különálló sírnak bizonyultak,
melyek közül a déli (16/2) kisgyermek maradványait,
míg az északi (16/1) felnõtt (férfi?) csaknem teljes
csontvázát rejtette. A felnõtt csontjai szokatlanul jó
megtartásúak voltak, bal karja mentén kb. 60 cm hosz-
szan koporsódeszka húzódott. A megfigyelések alap-
ján a sírok a 16–17. századra keltezhetõek. Egy késõb-
bi alkalommal egy további felnõtt sírt találtunk és bon-
tottunk ki (16/3), a kiszórt földbõl pedig gyermekváz-ré-
szeket gyûjtöttünk (16/4); ez utóbbi sírgödrét már nem
lehetett lokalizálni. A koraújkori sírok egy, a mai 6701
-es úttal párhuzamos sort alkottak, kronológiailag való-
színûleg a fehérbézsenyi földvár közelében feltárt te-
metõkhöz köthetõk.

Az árok mindkét metszetfalán jelentkezett egy, két
kemencébõl és közös munkagödrükbõl álló együttes
(1. objektum). A kemencék sütõfelületei egyperiódusú-
ak voltak, alapozásuk nem volt, leletanyaguk alapján
Árpád-koriak.

A többi objektum túlnyomórészt õskori, valószínûleg
rézkori volt. Egyik ezek közül esetleg házként azonosít-
ható, sekély, egyenes aljú, párhuzamos oldalú mélye-
dés (12. objektum). A helyszínen egyértelmûen rézkori-
ként meghatározható kerámiaanyag került elõ az 5, 7.
és 8. objektumból. Ez utóbbiból tekintélyes mennyiség-
ben, s érdekes módon a betöltésnek inkább a felsõbb
rétegébõl. Maga az objektum némiképp tagolt aljú volt,
körvonala bizonytalan. Az árok által bolygatott szélén
rossz minõségû (gyengén átégett) kemencemaradvá-
nyokat leltünk. A további õskori gödrök (4, 10–14.
objektum) valószínûleg szintén rézkoriak voltak.

Két nagyon hasonló formájú és rétegzõdésû, orsó
alakú verem nagy valószínûséggel az avar népesség-
hez köthetõ. Az árok legdélebbi objektuma (17.
objektum) nem volt keltezhetõ. Az orsó alakú verem al-
ján lévõ kisebb, kerek mélyedésben lókoponya feküdt.
Lehetséges, hogy az objektum valamiféle áldozati gö-
dörként készült.

Az árok objektumai azt tanúsítják, hogy a mérnöki
telep helyén azonosított, több régészeti korszakra kiter-
jedõen lakott lelõhely északi és nyugati-délnyugati
irányban feltétlenül túlnyúlik a kivitelezési projekt kisa-
játítási határain. Déli-délkeleti irányban a lelõhely lezá-
rulni látszik, erre utal, hogy a közmûárok déli részének
metszeteiben nem jelentkezett régészeti objektum.

Fonyód–Vasúti-dûlõ 3 /6701-es út
Koós István

2004 nyarán a régészeti felügyelet során felszíni
szórványkerámiákat gyûjtöttünk a Vasúti-dûlõ északi
végén, a Kaposvár-Fonyód közötti, 6701-es út terve-
zett nyomvonal-korrekciója területén. A kerámiaanyag
alapján az építési területen õskori és Árpád-kori lelõ-
hely létére lehetett számítani.

2004 nyár végén az építendõ út sávja mentén köz-
mûkiváltási munkálatok folytak. A szántón keresztülhú-
zott, víznyomócsõ-fektetésre készült árokban három
méhkas alakú verem metszete jelentkezett. Ezeket ak-
kor „Fonyód–Vasúti-dûlõ, 1. közmû” lelõhely-megneve-
zéssel dokumentáltuk, illetve egy objektumot kibontot-
tuk. Ez egy viszonylag sekély, méhkas alakú veremnek
bizonyult, melynek nagyjából felét pusztította el a gépi
árokásás. Betöltésébõl, valamint a környékén átvizs-
gált kiszórt földbõl, nagyobb mennyiségû, középsõ
bronzkori, a Mészbetétes edények népe kultúrájába
tartozó edénytöredék került elõ.

Az útkorrekció területén, a kisajátítási eljárás lezá-
rultával, a humuszolást követõen, 2005. március 17. és
április 1. között végeztük el a leletmentést.71 A mintegy
7500 m²-es érintett sáv jelentõs részét kotrógéppel
megnyitottuk, s kézi nyeséssel tisztáztuk a régészeti
objektumok elhelyezkedését, összesen 59 objektumot
tártunk fel.

A bronzkori objektumok laza, szabálytalan szerkeze-
tû telep részét alkották (XIII. tábla 1. kép). Szuperpozí-
ció csak elvétve volt megfigyelhetõ (pl. 8, 38, 41, 42.
objektumok). A gödrök egy részének betöltésébõl lelet-
anyag nem került elõ, ezért keltezésük bizonytalan; õs-
kori eredetükre legfeljebb formájuk, valamint a megha-
tározhatóan bronzkori objektumok közelsége utal (XII.
tábla 6. kép). Az üres gödrök léte, valamint a meglehe-
tõsen egységes kerámiaanyag talán a telep viszonylag
rövid ideig tartó használatának jele.

Említésre méltó az egyik gödörben (48. objektum,
XIII. tábla 2. kép) lelt nagy mennyiségû, valószínûleg
konyhai hulladék csigaház. A csigák csaknem kivétel
nélkül egy, a Balatonban ma is honos faj egyedei, a csi-
gaházak mérete egységesen 3–4 centiméter, ami a be-
gyûjtésnél alkalmazott tudatos szelekciót jelzi. A több
száz csigaház a gödör betöltésében nagyobb csomók-
ban került elõ, melyek mérete azt sugallja, hogy hulla-
dékként, nagyobb tálból vagy vödörbõl öntötték ki. Egy
veremben (58. objektum) tûzvészben elpusztult ház
paticsfalának komoly hányada került elõ. A paticsdara-
bokon jól megfigyelhetõek az eredeti fa tartóváz eleme-
inek, csatlakozási pontjainak lenyomatai. Több töredé-
ken a falfelület ívelt formája is látható.
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HONTI SZILVIA ET AL.40

XIII. tábla
1-2. Fonyód–Vasúti-dûlõ / 6701-es út: 1. A lelõhely látképe. 2. Középsõ bronzkori gödör;

3-6. Fonyód–Tüskés tábla: 3-4. Árpád-kori árokrendszer és árok; 5. Árpád-kori kemencebokor
6. Árpád-kori külsõ kemence (Fotó: 3-6. Gyergyádes Tibor)



A bronzkori, az Észak-dunántúli mészbetétes kerá-
mia kultúrájába tartozó telep a feltárt sávból minden
irányba tovább nyúlhat, kivéve dél felé: itt a geológiai
altalaj mélyebbre fut, s felette feltöltõdéses jellegû (mo-
csári eredetû?) iszapos réteg van. Ezen a részen régé-
szeti objektumok egyáltalán nem találhatóak.

Az õskori objektumokon kívül néhány gödör betölté-
sébõl és egy, a kisajátítási határ miatt csak részben fel-
tárt kemencebokorból (24. objektum) Árpád-kori kerá-
miák kerültek elõ. Elhelyezkedésük alapján feltételez-
hetõ, de nem állapítható meg egyértelmûen, hogy az
egykori falu a feltárástól merre található; a legvalószí-
nûbb lehetõségnek a keleti-északkeleti irány tûnik, mi-
vel nyugat felé a terep viszonylag hamar beleereszke-
dik a berekbe. A feltárás északi részén megfigyelt mé-
lyedés túloldalán, a terepbejárási eredmények alapján
a lelõhely folytatódik, illetve újabb lelõhely kezdõdik
(Fonyód-Tüskés-tábla).

A felületen több, nagyjából észak-déli irányú árok-
szerû jelenség foltja is elõkerült (4., 5., 51. objektu-
mok). A 4. és 51. obj. a betöltésében talált hulladék
alapján bizonyosan 20. századi. Az 5. bontásából
azonban nem került elõ lelet; bár ez nagy valószínû-
séggel szintén modern, a korábbra keltezés sem kizár-
ható.

Fonyód–Tüskés-tábla 1
Gallina Zsolt – Hornok Péter – Somogyi Krisztina

A Tüskés-tábla nevû határrész Fonyódtól keletre ta-
lálható, a Kaposvár-Fonyód közötti mûút vasúti keresz-
tezõdésétõl északra, a Balaton mocsárvilágából ki-
emelkedõ, ÉÉNy-DDK-i irányú vonulat északi végén.
Nyugatról a Pogány-völgyi-víz mocsaras-nádasos ré-
sze, valamint a vasútvonal, északról és keletrõl a jelen-
legi halastó, délrõl pedig egy földút határolja.

A 6701-es út módosított nyomvonala ezen a részen
a vasútvonallal kb. párhuzamosan halad. A 2005 márci-
usában végzett terepbejárás során a Tüskés-tábla
szántott részében egy nagy kiterjedésû (észak-déli
irányban mintegy 450 m hosszú) lelõhelyet dokumen-
táltunk, amelynek legsûrûbb és legszélesebb része (kö-
zel 400 m) közvetlenül az északon levõ erdõsáv elõtt
húzódik, és DDNy felé erõsen szûkül (80 m). A lelõhely
keleti széle illeszkedik a domborzati viszonyokhoz, a
térszín ugyanis itt kezd lejteni a halastó irányába.

A bekötõút nyomvonala a lelõhely nyugati részét
vágja át. Ennek kb. 300 m hosszú és 10-16 m széles
szakaszát tártuk fel a megelõzõ feltárás során 2005. jú-
nius 13. és július 1. között. A 4089 m2-es felületen 132
régészeti objektumot bontottunk ki.72 Keskeny szelvé-
nyünk a településnek csak egy szûk szeletébe enge-
dett bepillantást, így az objektumok sûrûsödésébõl és
elhelyezkedésébõl csak korlátozott mértékû következ-
tetéseket tudtunk levonni.

A lelõhelyen 5 korszak (középsõ rézkor, kora bronz-
kor, római kor, Árpád-kor, 14–15. század) objektumait
különítettük el. A feltárt objektumok legnagyobb részét
a különbözõ formájú gödrök, vermek és árkok tették ki,
de hat külsõ kemencét és egy földbemélyített házat is

találtunk. 78 objektumban egyáltalán nem találtunk kor-
határozásra alkalmas leletet, de több esetben keltezhe-
tõ objektummal való kapcsolatuk alapján lehetõség
nyílt korlátozott korhatározásukra.

A lelõhelyen elõször a középsõ rézkorban teleped-
tek meg. A Balaton-Lasinja kultúra kemencével is ellá-
tott, földbemélyített házában (43. objektum) jellegzetes
háromszög alakú bütykökkel díszített tál-, valamint egy
agyagkanál töredéket és kovapattintékokat találtunk. A
kultúra hasonló, félig földbe mélyített házát tárták fel a
közeli Ordacsehi-Bugaszeg lelõhelyen.73

Szelvényünk déli felében, elszórtan, öt sekélyebb
gödörben bronzkori kerámiatöredékeket találtunk,
amelyek közül kettõben a kora bronzkor idõszakára jel-
lemzõ seprûzött oldaltöredékek kerültek elõ. Egymástól
viszonylag nagy távolságra talált három, szintén sekély
gödörbõl néhány római kori korsótöredék került elõ. Az
egyetlen terra sigillata töredéket egy Árpád-kori gödör-
ben találtuk.

Az 54, leletanyaggal keltezett objektumból 40 Ár-
pád-kori volt, amelyek a szelvény déli végét leszámítva
egyenletesen fordultak elõ. Feltûnõ, hogy a viszonylag
jelentõs területre kiterjedõ feltárás során egyetlen egy
épületet sem találtunk. A 91. számú veremben azonban
vesszõlenyomatos paticsdarabok kerültek elõ, amelyek
felmenõ, tapasztott sövényfallal is rendelkezõ épület lé-
tére utalhatnak. A feltárt terület északi végében egy Ár-
pád-kori, DNy–ÉK-i irányú árokrendszert találtunk,
amely többszörösen tagolt, valamint szorosan egymás
mellett húzódó, feltehetõen egykor összetartozó árkok-
ból állt (XIII. tábla 3. kép). A hosszan elnyúló árokkomp-
lexumnak csak egy rövid szakaszát tudtuk feltárni, ren-
deltetését így nem tudjuk biztosan meghatározni. Mivel
az Árpád-kori objektumok az árok mindkét oldalán elõ-
fordultak, ezért biztosan nem a települést határoló árok
volt. A szelvényünk középsõ harmadában mintegy 70
méter hosszan ÉNy–DK-i irányban futó, egyenes, a
szelvényen túl is folytatódó Árpád-kori árok húzódott
(11. obj.), amelyhez délnyugati irányból rá merõleges
árkok kapcsolódtak (XIII. tábla 4. kép). A hosszabb árok
délnyugati irányban jelentõsen lejtett, így elsõdleges
funkciója az esõvíz elvezetése lehetett. Erre a hosszú
árokra építették rá a szelvénynek kizárólag a déli felé-
ben elõforduló, hat külsõ kemencébõl hármat.

Az Árpád-kori kemencék zöme a hagyományos sü-
tés-fõzésre szolgáló földbevájt, tojás alakú elõtérgödör-
rel ellátott típushoz tartozott, amelyek kerámia- és tég-
ladarabokkal kirakott alapozással készültek (XIII. tábla
5. kép). Az egyik elõtérgödörben lócsontokat bontot-
tunk ki (2–3. objektum, XIII. tábla 6. kép). Funkciójában
és felépítésében is némiképpen eltért a fentiektõl a 45.
számú kemence, amely igen nagy méretû, mélyre
ásott, félköríves alaprajzú volt. Erõsen átégett falával
ellentétben, faszenes, hamus betöltésû alja egyáltalán
nem égett át. Az objektumot füstölõként használhatták.
Az árkok és a külsõ kemencék mellett természetesen a
tárológödrök alkották az objektumok döntõ részét, és
innen származott a leletanyag nagyobb része is. A
méhkas alakú és a meredeken szûkülõ vermek betölté-
se szürke hamuval kevert volt, több esetben halcsonto-
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kat és pikkelyeket is tartalmaztak, ami jelzi a halászat-
nak a balatonparti települések életében betöltött szere-
pét. Az objektumokból jellegzetes 12–13. századi be-
karcolt hullám- és csigavonalakkal, fogaskerékmintá-
val, perem alatti ferde körömbecsípésekkel díszített ke-
rámiaanyag került elõ. A töredékek zöme fazekakból
származott, feltûnõen kevés volt ugyanakkor a cserép-
üst-töredékek száma.

A szelvény északi végében elhelyezkedõ néhány gö-
dörbõl és egy gödörkomplexumból, kis mennyiségû,
14–15. századi, gyorskorongon készült, sárgásfehér és
vörös palack-, körbefutó hornyolásokkal díszített edény-
töredékek, valamint egy fedõgomb került elõ. A lelõhely
terepbejárása során azt tapasztaltuk, hogy e korszak le-
letei a szelvénytõl északra lévõ alacsonyabb domb tete-
jén sûrûsödtek, ezt a területet – a középkori település
központi részét – azonban a nyomvonal elkerülte.

Balatonkeresztúr-Réti-dûlõ 2-3-4
Fábián Szilvia – Hajdú Ádám – Koós István

A Balatonkeresztúr-Balatonújlak közötti bekötõút és
a Nagy-berek nyugati széle között található lelõhelyen
2003–2004-ben a megelõzõ feltárások során az idõ rö-
vidsége miatt a lelõhely legintenzívebb keleti, berek-
parthoz közelebbi részét (ld. fentebb) tártuk fel. Ekkor a
feltárástól nyugat felé nyitott kutatóárokban régészeti
jelenségeket nem találtunk. Az M7-es autópályához
kapcsolódó komplex pihenõhely építése során azon-
ban, a megelõzõ feltárás területétõl nyugatra, 2004-
2005-ben három alkalommal rövidebb régészeti lelet-
mentés vált szükségessé. 2004 nyarán, a pihenõ déli
szárnyának fõpálya felõli szélén, majd a pihenõhely
ÉNy-i szárnyának földmunkái közben,74 2005-ben pe-
dig a pihenõ DNy-i negyedében bukkantak munkatár-
saink munkagépek által bolygatott régészeti objektu-
mokra. A 3 helyszínen összesen 16.000 m2-es felületet
kutattunk meg.

A pihenõ déli szárnyának fõpálya felõli szélén 2004
júliusa folyamán a rendelkezésre álló két hét alatt 500
m2 területû szondát nyitottunk. Ebben különbözõ mére-
tû és funkciójú hulladéktároló gödrök, cölöplyukak és
egy árok feltárása történt meg. A gödrökbõl nagy meny-
nyiségû rézkori (Balaton-Lasinja kultúra) kerámia és ál-
latcsont került elõ. Az objektumok a megnyitott felület
keleti felében sûrûsödtek. Itt megfigyelhetõ volt egy 20-
40 cm-es, viszonylag vastag, leletekben igen gazdag
réteg. A kutatószonda nyugati felében egy nagyméretû
keresztmetszetben „V” alakú árok került elõ (XIV. tábla
2. kép), amely talán a telepet nyugatról védõ árokrend-
szer része lehetett. Ezt a feltevést erõsítette az is, hogy
a kutatószondában az árok két szabályos záródású vé-
gét, ezek között pedig folytonossági hiányt tártunk fel,
amelyet bejáratként értékeltünk. Érdekes módon azon-
ban déli irányban a kotrógéppel e célból nyitott párhu-
zamos szondákban nem lehetett az árok folytatását
észlelni. A 2005-ös leletmentés folyamán sem találtuk
meg további szakaszait, így a település körárkának
meglétét az esetleges késõbbi, autópálya-nyomvona-
lon kívüli földmunkák során lehet talán igazolni.

A pihenõ ÉNy-i felén már nagyobb területen (5511
m2) végzett szeptemberi feltárás során összesen 64 ré-
gészeti jelenséget észleltünk, melyek többségét szin-
tén a Balaton-Lasinja kultúra települési objektumai al-
kották. A középsõ rézkori gödrök a teljes felületen meg-
jelentek. Egy részük kiterjedt, szabálytalan, több egy-
másba ásott gödörbõl álló komplexum, amelyeket
egyes esetekben 30–40 cm vastag, nagyon sok lelet-
anyagot tartalmazó összefüggõ réteg fedett le. A terület
északi, északnyugati részén feltártuk a kultúra méhkas
alakú vermeit is. A gödrökbõl, vermekbõl nagy mennyi-
ségû kerámiatöredék, állatcsont, kova, agyagkanál és
kagyló került elõ. A rézkori objektumok között egy, a
munkagépek által erõsen rongált szórthamvas sír ma-
radványait dokumentáltuk.

A kutatott terület délnyugati végében a kora bronz-
kori Kisapostagi kultúra egy gödrét tártuk fel, mely egy
edény összetartozó töredékein kívül jelentõs mennyi-
ségû, kisebb-nagyobb méretû kagylót tartalmazott.
Közvetlenül a gödör mellett egy erõsen zsugorított te-
metkezésre (XIV. tábla 4. kép) bukkantunk, melléklete
azonban nem volt.

A terület középsõ részén egy Árpád-kori kemencét
és hamusgödrét (XIV. tábla 3. kép), valamint néhány ki-
sebb méretû cölöplyukat, gödröt bontottunk ki. A keleti
részen elszórtan paticsos-faszenes omladékfoltokat fi-
gyeltünk meg, köztük néhány cölöplyukkal, melyek
egyikébõl késõ középkori kerámiatöredékek kerültek
elõ. Ezek feltehetõen középkori telepjelenségekre utal-
nak, melyeket azonban részben a földmûvelés, rész-
ben az autópálya építés munkagépei jórészt megsem-
misítettek.

A 2005-ös év nyarán a tervezett komplex pihenõ dé-
li szárnyában ismét régészeti objektumok kerültek a
felszínre.75 Az érintett terület a Balaton-Lasinja kultúrá-
hoz köthetõ, korábban azonosított település legintenzí-
vebb részéhez tartozik. A teljes lehumuszolt terület
mintegy 10.000 m² nagyságú volt. A rendelkezésre álló
másfél hónap alatt (június 18. – július 27. között), az idõ
rövidsége miatt célzottan az objektumfoltokra irányuló
gépi nyesés során azt tapasztaltuk, hogy az objektu-
mokkal ténylegesen fedett, összefüggõ felületrész
nagysága a 6000 m²-t nem haladta meg. Ezt a terüle-
tet sûrûn borították az objektumfoltok, melyek némelyi-
ke a 100 m²-es méretet is meghaladta. Felszínükrõl,
valamint a közöttük lévõ, egységesen világos vöröses-
barna szubhumuszból nagy mennyiségû rézkori kerá-
mia került elõ már a gépi nyesés során is. A teljes felü-
let lehumuszolása után a talaj világos vörösesbarna ré-
tege került elõ. Ezt már a rézkori gödrök is átvágták, ez
alapján az általunk XB-ként elnevezett réteg a korabeli
talaj szubhumusza lehet. A gödrök fekete, erõsen agya-
gos betöltése nagy mennyiségû kerámiát tartalmazott.
A betöltések általában kevéssé rétegzõdtek, az egy-
mást metszõ beásásoknál nem minden esetben volt
megállapítható a szuperpozíció. Az objektumok széle
néha nem volt egyértelmûen kijelölhetõ, a belsõ tagolá-
suk rendkívül gyenge volt.

A közel 6000 m²-en feltárt 77 objektum nagy része a
középsõ rézkori Balaton-Lasinja kultúrához köthetõ. A
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cölöplyukakkal (Fotó: 5. Rákóczi Gábor)



hatalmas foltokként jelentkezõ, többségében szabályta-
lan formájú beásások (XIV. tábla 1. kép), melyek funkci-
óját általában egyértelmûen nem lehetett meghatározni,
rengeteg leletanyagot szolgáltattak. Elõkerült még egy
meglehetõsen sekély, derékszögben elforduló ároksza-
kasz, amelynél felvetõdött rézkori ház alapárkaként való
azonosítás. A nyugat felé húzott kutatóárokkal – mivel
abban további objektumokat nem észleltünk – egyértel-
mûen meghatározható volt a rézkori telep határa.

Már a korábbi feltárások egyértelmûvé tették, hogy
Balatonkeresztúr-Réti-dûlõn együtt és folyamatában
vizsgálhatók a rézkor folyamán idetelepült emberek
(Balaton-Lasinja kultúra – Furchenstich – protoboleráz
horizont – Bolerázi csoport – Badeni kultúra) megtele-
pülései. A Balaton-Lasinja települési objektumok a lelõ-
hely nyugati, mûúthoz közel esõ részén koncentrálód-
tak. A középsõ rézkor második felében és a késõ réz-
kor folyamán egy kelet felé történõ elmozdulás figyel-
hetõ meg a megtelepedésben. A késõ rézkori Badeni
kultúra emberei már a Nagy-berekhez egészen közel
húzódó kiemelkedést lakták.76

A felület északnyugati részén talált kerek, méhkas
alakú verem a Kisapostagi kultúrához köthetõ. A gödör
feltehetõen a nyomvonal nyugati felén feltárt kora
bronzkori település szélét jelzi, csakúgy, mint a komp-
lex pihenõ északnyugati szárnyának délnyugati felén
feltárt gödör és csontvázas temetkezés.

Területünk északi részén került elõ egy Árpád-kori
építmény (pince), illetõleg ugyanerre a korra keltezhe-
tõ két kemence, közös munkagödrével együtt. Az emlí-
tetteken kívül, néhány további Árpád-kori gödör mellett,
egy kisméretû, középkori hulladékgödröt tártunk fel.

A feltárásra került régészeti jelenségek és az elõke-
rült leletanyag szorosan kapcsolódik a 2003–2004-es
évben a lelõhely nyugati részén folytatott megelõzõ ré-
gészeti feltáráshoz, és újabb információkkal szolgál a
terület történetét illetõen.

IV. A 67-ES ÚTKORREKCIÓ TERÜLETÉN VÉGZETT
MEGELÕZÕ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK

Az M7-es autópálya építéséhez kapcsolódóan a 67-
es út Somogytúr, Látrány és Balatonlelle lakott területét
elkerülõ szakasza is megépül. A mintegy 12 km-es új út
Somogytúrtól délre indul, és végig a Tetves-patak völ-
gyében halad, annak elõbb a bal, majd a jobb partján.
A Tetves-patak ma már kiépített árok, a Balaton egyik
nagy, tölcsér alakú, mocsaras öblébe vezeti a környe-
zõ vizeket. Ez a Szemesi-berek, mely a torkolati részen
közel négy kilométer széles, dél felé fokozatosan kes-
kenyedik. Az új út a szemesi szakaszon még mocsaras
területen vezet át, a szemesi autópálya csomóponttól a
Balatonlelléhez tartozó rádpusztai részen, a berek ma-
gasabb partján indulva, fokozatoson megközelíti a be-
rekpartot. Látrány és Visz területén, ahol meredek ol-
dalú dombok, a Diós-hegy és a Kálmán-hegy kíséri a
völgyet, a patakhoz közel, mocsaras és a mocsarakból
kiemelkedõ dombosabb részeken halad észak-déli
irányba, a végén elhagyva a völgyet, csatlakozik a mai
67-es útba.

A kiváló megtelepedést nyújtó berekparton – a sze-
mesi és a lellei szakaszon – végig lelõhelyek sora hú-
zódik. A balatonszemesi szakaszon az autópálya építé-
sét megelõzõen már 2000–2003 között elvégeztük a
feltárásokat, a szemesi csomópont területén Honti Szil-
via és Németh Péter Gergely, a régi 7-es úthoz vezetõ
bekötõúton Serlegi Gábor vezetésével (M7/S-13
Balatonszemes–Szemesi-berek és M7/S-19 Balaton-
szemes–Egyenes-dûlõ). A lellei szakaszon, az északi
párszáz méter kivételével (a berekparttól viszonylag tá-
volabb), az új út nyomvonalán mindenütt kerültek elõ
régészeti leletek, mintegy 1900 m hosszan, és ahogy
az út nyomvonala közeledik a berekparthoz, egyre in-
tenzívebb lelõhelyet sejtetett (XV. tábla 1. kép). Rész-
ben régészeti megfontolásokból, részben technikai
okokból a tulajdonképpen egyetlen lelõhelyet négy
részre osztottuk. Az északi (67/2 Balatonlelle–Rádi út
mellett) területén rézkori kerámia került elõ a terepbe-
járás során, ettõl délre (67/3 Balatonlelle–Rádi-domb)
vegyesen õskori. Majd a rádpusztai szélsõ házak mel-
lett (67/4 Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja-dûlõ) az
õskor mellett a római kor egyre intenzívebben jelentke-
zett. A déli szakaszon, a rádpusztai középkori templom-
rom közelében a római és az Árpád-kori–középkori ke-
rámia volt a jellemzõ (67/5 Balatonlelle-Rádpuszta-
Romtemplom mellett). A 67/2 és 67/3 lelõhelyet egy új,
a Rádi-domb nyugati szélébe bevágott út választja el,
ám a feltárások során kiderült, hogy a 67/3 lelõhely
északi széle a 67/2 szerves folytatása (XV. tábla 3.
kép). A 67/3 Balatonlelle–Rádi-domb lelõhelynek ezen
az északi részén a 70-es években homokbányászás
során késõ római sírok kerültek elõ, sajnos a feltárások
során bebizonyosodott, hogy a temetõt a bánya meg-
semmisítette. Ennek a lelõhelynek a déli, hosszabb
szakaszán, ahogyan az útnyomvonal közeledett a be-
rekparthoz, északról dél felé fokozatosan intenzívebbé
vált az õskori lelõhely. A 67/4 és 67/5 lelõhelyen találjuk
a lelõhely legintenzívebb részét, nyomon követhetõ,
ahogy a római telep fokozatosan sûrûsödik, majd a leg-
délebbi, alacsony fekvésû részen a régészeti objektu-
mok újra megfogyatkoznak, és a fekete mocsári föld-
ben alig megfoghatók. Az intenzív római kori jelenlét
egy átkelõre utal, itt, a mocsár összeszûkülõ részén ve-
zethetett át a Balaton partján vezetõ kelet-nyugati út.
Esetleg erre utalnak a jelenkori adatok is: Néhány évti-
zeddel ezelõttig szekérrel járható töltés vezetett a mo-
csáron át, valahol a rádpusztai templomrommal egy vo-
nalban. Érdekes módon a templomrom környékén
megfigyelt középkori településnek ezen a részen nem
volt nyoma, csak az Árpád-kori telep külsõ, gazdasági
részei kerültek elõ.

A 67/2 Balatonlelle–Rádi út melletti lelõhelyen és a
67/5 Balatonlelle–Rádpuszta-romtemplom melletti lelõ-
helyen Molnár István (SMMI), a 67/3 Balatonlelle–Rádi-
domb lelõhelyen Serlegi Gábor (MTA RI) vezette a fel-
tárásokat, a 67/4 Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja-
dûlõ lelõhelyen Honti Szilvia és Németh Péter Gergely
(SMMI). 2005-ben a nyomvonalba esõ négy lelõhely
túlnyomó részét feltártuk, 2006-ra a 67/4 lelõhely kis ré-
sze maradt feltáratlan.
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2. Balatonlelle-Rádi domb: Késõ avar árkok a bányagödör északi lejtõjén;
3. Avar kori árokrendszer a 67/2-es és 67/3-as lelõhelyen (Fotó: 1, 3. Rákóczi Gábor)



A látrányi szakaszon az út nyomvonala mély, több
helyütt mocsaras részen halad, a terepbejárás csak bi-
zonytalan lelõhelyeket eredményezett. A 67/6
Látrány–Téglaházi-dûlõ és a 67/7-Látrány–Szarka-
irtás-dûlõ lelõhely a Diós-hegynek a völgybe nyúló eny-
he magaslatán található, itt a szondák alapján az út
nyomvonala a kelta és késõ bronzkori telepnek csak a
nyugati szélét érinti. A 67/8–9 Látrány–Illés-tanya 1–2
lelõhely közvetlenül a Tetves-patak partján található ki-
sebb dombokon, meglepõen mély területen került elõ,
a feltárás a terepbejárási adatok alapján kettéválasztott
lelõhely összefüggését igazolta.

Somogytúrnál az út nyomvonala áttér a patak bal
partjára, a 67/10 Somogytúr–Tetves-patak mente lelõ-
hely egy vizenyõs területbõl kiemelkedõ, nem túl ma-
gas szigeten található, s újabb bizonyítékát szolgáltat-
ta annak, hogy az Urnamezõs kultúra és a kelta kor
idején mainál szárazabb éghajlati periódus volt. A 67-
es útkorrekció bekötõ szakaszán a fokozatosan emel-
kedõ terepen régészeti lelõhely nem került elõ (szonda
a 67/11 Somogytúr–Szabad-réten). A Látrány és
Somogytúr területén folytatott feltárásokat és szondázó
ásatásokat az Archeosztráda kft munkatársai végezték,
Hajdú Ádám Dávid, Mersdorf Zsuzsa és Koós István
vezetésével.

A 67-es útkorrekció somogytúri szakaszának régé-
szeti munkálatait a Magyar Közút Kht, a Látrány-
Balatonszemes közötti szakaszét az Nemzeti Autópá-
lya Zrt anyagi támogatása tette lehetõvé.

Balatonlelle–Rádi út mellett (67/2)
Molnár István – Sipos Carmen

A lelõhely a 67-es út nyomvonalának Balatonlelle és
Rádpuszta közötti szakaszán, a Rádpusztára vezetõ
mûúttól nyugatra található, délrõl egy földút választja el
a 67/3 lelõhelytõl. A lelõhely nyomvonalba esõ része a
Tetves-pataktól keletre található dombokon fekszik.
Ezek a dombok, a víz közelsége miatt, kiváló helyet je-
lentettek a megtelepülésre, amit jól mutat, hogy a lelõ-
helyen hat korszak volt elkülöníthetõ, kisebb-nagyobb
megszakításokkal a neolitikumtól a népvándorláskorig
lakott volt. Ugyanakkor a környezõ terület elõzetes és
ásatás közbeni bejárásakor megfigyelhetõ volt, hogy a
kerámiatöredékek a nyomvonaltól nyugatra, a vízhez
közelebb esõ dombokon sûrûsödtek. Sajnos az inten-
zív mezõgazdasági mûvelés, az egykor itt kiépített ön-
tözõrendszer és a mélyszántás miatt a lelõhely egyes
területein az objektumok erõsen sérültek, illetve csak
mélyebben voltak megfigyelhetõek. A nyomvonalsza-
kasz déli részén található domboldalban egy avar kori
árokrendszer mellett csak viszonylag kevés régészeti
jelenség volt, az ettõl északra található dombon, a fel-
tárt terület középsõ és északi részén sûrûsödtek az ob-
jektumok. A munkálatokat 2005. április 15-én kezdtük
meg. 2005. június 29-ig 14 872 négyzetméteren 262
objektumot tártunk fel. 77

A lelõhely legkorábbi idõszakát a Dunántúli Vonaldí-
szes Kerámia késõi szakaszának gödrei jelentik. Az ob-
jektumok egy csoportban helyezkedtek el, sekély mély-

ségben maradtak meg, kevés leletanyagot tartalmaz-
tak. A bennük található kerámiaanyag legszebb része
egy arcos edény töredéke volt (XVI. tábla 1. kép). Az
orrot bütyökszerûen alakították ki, a két szemet függõ-
leges, a szájat vízszintes vonal jelzi. Az orr felett ki-
emelkedõ vízszintes borda, alatta, ezzel párhuzamo-
san, az orr két oldalán bekarcolt vízszintes vonal talál-
ható. Bekarcolt illetve vörös festésû edénytöredékek,
csõrõs fülek, talpas edény töredéke, orsógomb és
kovapattinték adták a középsõ neolit telep objektumai-
nak leletanyagát. Megfigyelhetõ volt, hogy a gödrök a
kevés állatcsont mellett kagylóhéjakat is tartalmaztak,
ami a víz közelségével magyarázható.

A lelõhely objektumainak legnagyobb része a réz-
korra tehetõ. A középsõ rézkori Balaton–Lasinja kultúra
több kisebb-nagyobb gödrét, valamint két szabálytalan
ovális alakú, igen nagyméretû – 20 m-nél hosszabb –,
egyenetlen mélységû objektumát is feltártuk. Az utóbbi-
ak talán agyagnyerõ gödrök lehettek. Az objektumok el-
szórva jelentkeztek a lelõhely középsõ és északi ré-
szén, elhelyezkedésük alapján feltételezhetjük, hogy a
nyomvonaltól keletre a vízhez közelebb sûrûsödtek.
Kettõskónikus tálak, csõtalpas edények darabjai, bü-
työkdíszes töredékek mellett agyagkanalak kerültek elõ
ebbõl a korszakból. A rézkori objektumok másik cso-
portja a késõ rézkorba, a Bolerázi csoporthoz és a
Badeni kultúra idõszakához köthetõ. A település álta-
lunk feltárt objektumai a lelõhely középsõ és északi ré-
szén elszórtan helyezkedtek el. A korszakra jellemzõ
módon elsõsorban gödröket találtunk. A feltárt területen
nem voltak épületek, egyedül néhány másodlagos
helyzetû, gödörbõl elõkerült, növényi lenyomatos,
egyenes falból származó paticsdarab utal egykori épít-
ményekre. Egy igen nagyméretû, (35 m hosszú), sza-
bálytalan „L” alakú objektumot is feltártunk, ennek funk-
ciója kérdéses, talán agyagnyerõ gödörként mûködhe-
tett. Az objektum igen gazdag leletanyagot – állatcson-
tot, kerámiatöredékeket – tartalmazott, ami arra utal,
hogy hulladékkal, szeméttel töltõdött fel. Egy nagyobb
méretû, sekély, szabálytalan ovális alakú, egyenetlen,
mélyedésekkel tagolt aljú gödör keleti sarkában egy tü-
zelõberendezést bontottunk ki (XVI. tábla 2. kép). Az
objektum eredetileg körülbelül másfél méter átmérõjû,
ovális alakú volt. Sajnos – mivel egy újkori vízvezeték
bolygatta – eredeti mérete nem állapítható meg ponto-
san. A tüzelõberendezés alját, ami a gödör aljánál 20
cm-rel magasabban feküdt, kevés kerámiával rakták ki,
felette tíz centiméter vastag vörösre égett réteg volt. A
tüzelõberendezésnek nem volt jól megfogható platnija,
fala sem maradt meg. A korszakra jellemzõ kerámia-
anyag – perem fölé húzott fülû mericék, függõleges
kannelúrás díszû, kisméretû bögrék, zegzug és pontso-
ros díszû tálak, perem felé emelkedõ fülû és alagútfü-
les, bütykökkel, ujjbenyomkodásos bordákkal díszített
edények töredékei – mellett orsógombot, õrlõkõ-töre-
dékeket, növényi lenyomatos paticsdarabokat, mindkét
oldalán hegyes csonttárgyat és egy pecsételõt is talál-
tunk a késõ rézkori objektumokban. A pecsételõ ábrá-
ján belsõ körbõl sugár irányban kiinduló egyenes vona-
lak láthatóak, ez talán napábrázolásként értelmezhetõ
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(5. kép). A késõ rézkori idõszak telepének objektumai-
ban igen nagy mennyiségû állatcsont került elõ, ennek
nagy részét marhacsontok adták.

Néhány, a lelõhely középsõ részén, egymás közelé-
ben elhelyezkedõ, objektum a korai bronzkori
Somogyvár-Vinkovci kultúra idõszakára tehetõ. Seprû-
díszes, illetve benyomkodott bordadíszes töredékek
mellett mészbetétes díszû, a Vuć̀edoli kultúra területé-
rõl származó import kerámia is elõkerült az egyik ilyen
gödörbõl. A késõ bronzkori Urnamezõs kultúra idõsza-
kára több, a területen elszórtan elhelyezkedõ gödör da-
tálható. A korszakra jellemzõ síkozott peremtöredékek
mellett egy kõvésõ és egy megmunkált csonttárgy volt
az objektumokban.

Jelentõs számban voltak a lelõhelyen avar kori ob-
jektumok. Több gödör, cölöplyuk, árok mellett egy kutat
és több külsõ kemencét is feltártunk. A lelõhely déli ré-
szén egy, három koncentrikus árokból álló, árokrend-
szert találtunk, ennek tengelye a nyomvonaltól keletre
lévõ dombtetõn volt (XV. tábla 3. kép, középen). Az ár-
kok az avar település sûrûbb, kemencékkel rendelkezõ
részénél jóval délebbre voltak. Nehéz megmondani mi-
lyen célt szolgáltak a nagy területet közrefogó objektu-
mok, melyeket a déli részen a talaj erodáltsága miatt
nem lehetett tovább követni. A lelõhely középsõ, illetve
északi részén két, feltehetõen kör alakú árok kis része,
és egy egyenes árok hosszabb szakasza esett a nyom-
vonalba. Ezek talán kerítõ árkok vagy karámok lehettek
– hasonló funkciójú objektumok ismertek avar tele-
pekrõl.78

A lelõhelyen öt külsõ kemencét, valamint egy olyan
kemencebokrot is kibontottunk, ahol három kemence
tartozott egy elõtérgödörhöz. A tüzelõberendezések két
csoportot alkotva helyezkedtek el a területen. A külsõ
kemencék lekerekített téglalap alakú, viszonylag nagy-
méretû elõtérgödörrel rendelkeztek. Ezek viszonylag
mélyek, függõleges falúak, vízszintes aljúak voltak. Az
egyik esetben (222. objektum) két cölöplyukat bontot-
tunk ki a kemence szájánál, a hajdan ezekben álló cö-

löpök a kemence felett lévõ könnyûszerkezetû tetõt tar-
tották. Egy nagy õrlõkövet találtunk a 144. kemence
szája elõtt (XVI. tábla 3. kép). Ezt a jelenséget több
avar kori telepen megfigyelték, a malomkõ funkciója
valószínûleg a kemence szájának elfedése volt. Az
egyik kemence (252. objektum) elõtérgödrében egy
melléklet nélküli, háton fekvõ, kissé felhúzott lábú
csontváz volt (XVI. tábla 4. kép). A halott még a kemen-
ce gödrének feltöltõdése elõtt került az objektumba.

Egyértelmûen lakóházként meghatározható objek-
tum nem volt a lelõhelyen. A terület déli részen több cö-
löplyuk ovális alakú területet fogott közre - feltehetõ,
hogy valamilyen könnyûszerkezetû épület nyomát ta-
láltuk itt meg. Nem messze ettõl egy sekély, lekerekített
téglalap alakú objektumot bontottunk ki. Ez talán egy
épület nyoma lehetett, de egyenetlen alja, valamint a
tüzelõberendezés, cölöplyuk, padló hiánya miatt lakó-
ház nem lehetett. A csoportban jelentkezõ kemencék
melletti nagyobb, üres felületek talán felszíni vagy csak
kissé földbemélyített épületekre utalnak, amelyek nyo-
mai a lelõhely erõs lepusztultsága miatt is eltûnhettek.
Több avar kori gödröt találtunk, ezek egy része méhkas
alakú, nagyméretû, viszonylag kevés leletanyagot tar-
talmazó tárolóverem volt. Feltártunk szûk nyílású, mély
gödröket is, ezek általában erõsen hamus-paticsos be-
töltéssel rendelkeztek, funkciójuk, rendeltetésük kérdé-
ses.

Egy kút is volt a területen, amelyet hat és fél méter
mélységig bontottuk ki. A kút felsõ részének sötét, hu-
muszos, az alatta lévõ résznek sárga homokos betölté-
se volt – ez arra utal, hogy két lépcsõben töltõdött be,
megszûnése után betemették vagy szemetes gödör-
nek használták. A felsõ részben nagy mennyiségû
edénytöredéket találtunk. Több esetben az összetört
edények darabjai között növényi maradványok - való-
színûleg a bennük maradt élelem nyomai - is felfedez-
hetõek voltak. A kút általunk feltárt részében nem volt
faszerkezetnek nyoma. Az avar kori település északi
irányban folytatódik. A lelõhely avar kori objektumaiból,
az idõszakra jellemzõ leletanyag – sötétszürke és bar-
na színû, kihajló peremû, hullámvonalköteg-díszes, be-
nyomkodott peremû fazekak, durva kézzel formált illet-
ve jól iszapolt, jó anyagú edények – mellett, több õrlõ-
kõdarab, fenõkõ, vaspenge, vas- és bronztöredék is
felszínre került. Az egyik avar gödörben találtunk egy
átfúrt, másodlagosan felhasznált római pénzt. Elõkerü-
lésére magyarázatul szolgálhat a területtõl délre – a
67/4 és 67/5 lelõhelyen – feltárt római telep. Valószínû-
leg egy, a lakóhelyük közelében talált pénzt alakítottak
viseleti tárggyá az avar falu lakói. Elõkerült egy tégla-
test alakú, két centiméter hosszú csonttárgy is, amely
három hosszú oldalán bekarcolt egyenes vonallal, a
maradék három oldalán pedig bekarcolt körrel van dí-
szítve.

Több, leletanyag hiányában nem datálható objek-
tum – gödrök és cölöplyukak mellett – két, melléklet
nélküli, csontvázas sírt is feltártunk. Ez utóbbiak igen
sekély mélységben, a mezõgazdasági mûvelés által
bolygatva feküdtek.
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5. kép: Késõ rézkori agyag pecsételõ Balatonlelle-
Rádi út melletti lelõhelyrõl (Fotó: Varga Gyula)
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XVI. tábla
1-4. Balatonlelle–Rádi út mellett: 1. Arcos edény töredéke; 2. 171. gödör, késõ rézkori tüzelõberendezéssel;

3-4. Avar kori külsõ kemencék; 5-6. Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja-dûlõ: 5. Késõ rézkori gödörbe ásott sír
(112. objektum); 6. Korai bronzkori gödörkomplexum kemencékkel (55-57, 223-224. objektum.)

(Fotó: 1-2. Varga Gyula, 3-4. Beke Zsolt, 5-6. Nyári Zsolt)



Balatonlelle–Rádi domb (67/3 lelõhely)
Serlegi Gábor

A 67-es fõközlekedési út nyomvonal-korrekciója által
érintett, nagykiterjedésû lelõhelynek itt tárgyalt szaka-
sza az új M7-es autópálya balatonszemesi csomópont-
jától délre, a Tetves-patak mentén húzódó domboldal
gerincén és nyugati lejtõjén helyezkedik el. A megelõzõ
feltárás munkálataira 2005 májusa és augusztusa kö-
zött került sor, amelyet az MTA Régészeti Intézete vég-
zett el.79

A területrõl ismert volt egy, a 20. század második fe-
léig használt homokbánya. A bányamûvelés kapcsán
végzett leletmentés során, a század 70-es éveiben ke-
rült a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba néhány késõ
római sír és egy szétdúlt telep leletanyaga.80 A bányá-
szat felhagyása után a mezõgazdasági mûvelésre át-
adott terület rekultivációs munkálatai eltüntették az
egykori bányagödör körvonalait.

A lelõhely északi részén megfigyelt, a környezet
domborzatához viszonyítva szokatlanul mély részrõl
gyanítható volt, hogy ezen a részen van a bányagödör
közepe. A legmélyebb ponttól dél felé a terep erõsen
emelkedett, míg északi irányban egy enyhébb lejtõvel
érte el a vízszintes terepszintet. A bányamûvelés be-
szüntetése után a területet rekultiválták, munkagépek-
kel a bánya északi oldalát betolták a gödör aljába. Ez
okozta az északi és a déli lejtõ eltérõ meredekségét. A
mai állapotok alapján azonban az eredeti felszín re-
konstrukciója nem lehetséges. Az egykori domb és a
bányászat, valamint az utómunkálatok által érintetlenül
hagyott felszín határának kijelölése csak régészeti
módszerekkel volt lehetséges, ezért, a feltárás elsõ
szakaszában feladatunk a bányagödör kiterjedésének
pontos meghatározása és a homokkitermelés által
érintetlenül hagyott, nyomvonalba esõ régészeti lelõ-
hely felderítése volt.

Ennek lokalizálása céljából, egy hosszanti szondát
húztunk a lelõhely északi határától a feltételezett bá-
nyagödör északi lejtõjén, valamint a déli lejtõn át, a
gyaníthatóan érintetlenül hagyott plató határáig. Mind
az északi, mind a déli lejtõ felsõ részén régészeti ob-
jektumokat észleltünk, amelyek a lejtõkön a gödör bel-
seje felé haladva fokozatosan megszûntek, elfogytak.
A két felület között, a megközelítõleg 330 m átmérõjû,
nagyjából 5,5 m mély bányagödör alján létesített szon-
dában, jól megfigyelhetõ volt a rekultiváció során visz-
szatöltött modern kori rétegzõdés.

A munkálatok elsõ szakaszában a bányagödör
északi lejtõjét tártuk fel. Ezen a részen számos, meg-
közelítõleg észak-déli és arra merõleges, kelet-nyugati
irányú árkokból (XV. tábla 2. kép és 3. kép lent) nép-
vándorláskori, a késõ avar népességhez köthetõ lelet-
anyag, pecsételt díszû kerámia és kézi korongon ké-
szült fazekak töredékei, valamint bronztárgyak kerültek
elõ. Az árkok között szintén ehhez az idõszakhoz tarto-
zó gödröket is feltártunk. A megnyitott terület déli olda-
lán több szelvényben kézi szintsüllyesztést kellett vé-
geznünk, ugyanis itt a rekultivációs munkák során mun-
kagépekkel viszonylag vastag, újkori visszatöltést

hordtak a régészeti objektumok fölé (XIV. tábla 5. kép).
A humusz és homok keverékébõl álló réteg elbontása
után találtuk meg a domboldal fentebbi részein jól kö-
vethetõ árokszakaszok folytatását, valamint újabb ob-
jektumokat, és lokalizáltuk azt a határvonalat, amelytõl
délre a bányamûvelés teljesen elpusztította a régésze-
ti emlékeket.

Az északi oldal feltárása után megkezdtük a homok-
bányától délre esõ, megközelítõleg 460 méter hosszú,
nagyobb részt, a domb gerincén futó nyomvonalsza-
kasz objektumainak kibontását. A lelõhelynek ezen a
felén népvándorláskori objektumokat nem észleltünk. A
felület északi részén talált beásásokból a középsõ réz-
kori Balaton-Lasinja és a késõ rézkori Bolerázi-Badeni
kultúra leletanyaga került elõ. A terület déli harmadá-
ban a rézkori gödrök mellett egyre nagyobb számban
jelentek meg a kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci és
Kisapostagi kultúra objektumai. A bányától délre fekvõ
terület déli végén a nyomvonal enyhe ívben kanyarod-
va letér a domb gerincérõl a Tetves-patak irányába hú-
zódó nyugati lejtõre. Az elõzetes felmérések a lelõhely
súlypontját ezen a domboldalon valószínûsítették.
Mindezt jól alátámasztották a terület nyitása során tett
megfigyelések, ugyanis délnyugati irányba haladva a
lelõhely intenzitása – a gerincen észlelt objektum sûrû-
séggel szemben – növekedett.

A lelõhely déli oldalán az említett régészeti korsza-
kokhoz kapcsolható beásások túlnyomó többsége táro-
ló és hulladékgödör, valamint számos, egymásba ásott
objektumból álló gödörkomplexum volt. A gödrök mel-
lett két esetben tártunk fel egy késõ rézkori illetve egy
kora bronzkori kemencét, valamint kibontottunk egy kö-
zépsõ rézkori lakóházat. A ház déli végét három sza-
kaszból álló, „U” alakú alapárok alkotta, amelyeknek al-
ján 21 cölöplyukat figyeltünk meg (XIV. tábla 6. kép).
A ház északi oldalán alapárkot nem találtunk, ezen a
részen az alapárkok meghosszabbításában, valamint a
ház középtengelyében egy-egy cölöplyuk-sort azonosí-
tottunk. A terület déli végén feltártunk a nyomvonalra
csaknem merõlegesen, mintegy 40 méter hosszan és 5
méter szélesen húzódó kora bronzkori árkot is. Az árok
iránya, és rövidsége miatt funkciója egyelõre nem meg-
határozható. A déli oldal objektumaiból nagy mennyi-
ségben kerültek elõ középsõ és késõ rézkori, illetve ko-
ra bronzkori kerámiák és állatcsont, valamint szép
számban találtunk kovapengéket, megmunkált kõ- és
csonteszközöket, orsógombokat is.

A munkálatok végére a kijelölt lelõhely területe elér-
te a 27.000 m²-t, amelybõl a homokbánya mintegy
12.000 m²-t pusztított el, így 15.000 m² régészetileg
érintett terület került feltárásra.

Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja dûlõ (67/4 lelõ-
hely)
Honti Szilvia – Németh Péter Gergely

A Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja-dûlõ lelõhely
már az útépítéshez kapcsolódó terepbejárást megelõ-
zõen is ismert volt: 1986-ban földkitermelés során meg-
bolygatták a lelõhelyet, ekkor a kaposvári múzeum
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XVII. tábla
Balatonlelle–Rádpuszta-Temetõalja-dûlõ: 1. Légifelvétel a feltárt területrõl; 2. A Halomsíros kultúra gödrének metszete
(107. obj.); 3. Avar kemence és hamusgödre (178-179. obj.); 4-5. Késõ rézkori építmény és többször megújított kemence

(182-183 objektum) (Fotó: 1. Rákóczi Gábor, 2-6. Ferencz Bálint)



régészei végeztek itt leletmentést. Ennek során több
római objektum (földbevájt házak és gödrök), egy jelen-
tõs, a korai mészbetétes idõszakba sorolható gödör-
építmény,81 valamint egy késõ avar temetõ néhány
sírja82 került elõ. Szerencsésen az út nyomvonalában a
rekultiváció csak kis mértékben sértette meg a felszí-
nét, így a lelõhely viszonylag jó állapotban maradt meg.

A lelõhelyrészen az intenzív õskori megtelepedés és
a római telep objektumainak északról-dél felé megfi-
gyelt sûrûsödése jellemzõ (XVII. tábla 1. kép, a felület
déli része még feltáratlan): A Bolerázi csoport és a
Badeni, Somogyvár-Vinkovci, Kisapostagi kultúra mel-
lett a késõ kisapostag-korai mészbetétes idõszak vala-
mint a Halomsíros kultúra települései képviselik az õs-
kort, míg a római korból középsõ császárkori (2–3. szá-
zad) leletanyag került elõ. Néhány objektum avar illetve
Árpád-kori. 2005. szeptember 15 – november 15. kö-
zött 7000 m2 nagyságú felületen 350 régészeti objektu-
mot tártunk fel.83

Legnagyobb számban a késõ rézkori Bolerázi cso-
port és a Badeni kultúra objektumai kerültek elõ. A
nagyméretû, szabálytalan gödrök szélén és betöltésé-
ben számos esetben tüzelõhelyet, égésnyomot figyel-
tünk meg, ezek közül több a gödörégetéses kerámiaké-
szítés emléke lehet. Ezek mellett agyaggal kitapasztott
aljú, hamusgödörrel ellátott szabályos, földbevájt, bolto-
zatos kemencéket is találtunk. Az egyik, háromszor
megújított tüzelõlapos kemence elõtérgödrének alján
döngölt padlót figyeltünk meg, ez eszerint valamilyen
állandóbb építmény lehetett, bár cölöpszerkezetre uta-
ló nyom nem volt (XVII. tábla 4–5. kép). Érdekes módon
a kemence elõterét egy korábbi, szabálytalan gödörbe
mélyítették. A méhkas alakú tárolóvermek viszonylag
kevesebb leletanyagot tartalmaztak, az egyik betöltésé-
be egy erõsen zsugorított, feltehetõleg összekötözött
halottat temettek el (XVI. tábla 5. kép). A leletanyag egy
része talán még a bolerázi idõszakba tartozik, a többsé-
ge azonban a korai és klasszikus badeni jellegzetessé-
geket mutatja: legnagyobb számban a tárolóedények –
a durvított felszínû tálfazekak és hombárok – töredékei
kerültek elõ, az ujjbenyomásos bordasorral díszített fa-
zekak mellett. A finomkerámiát a kannelúra-díszes és
zeg-zug mintás tálak, korsók és bögrék képviselik. A kõ-
eszközök között pattintott kovaeszközöket, csiszolt kõ-
baltákat és vésõket találunk, a csonteszközök közül a
szép csont nyílhegyeket emelhetjük ki.

A lelõhely a korai bronzkor teljes idõszakában lakott
volt. A Somogyvár-Vinkovci kultúra idõszakából egy
nagyméretû, szabálytalan körvonalú gödörkomplexum-
hoz többször „átépített”, de gyengén átégett, földbevájt
kemencék csatlakoztak (55–57, 223–224. objektum,
XVI. tábla 6. kép). A kultúra leletanyaga (seprûdíszes
fazéktöredékek, megvastagított peremû edények töre-
dékei) a lelõhelyen többnyire ehhez hasonló, szabály-
talan gödrökbõl illetve néhány kerek tárolóverembõl ke-
rült elõ. A méhkas alakú hombárgödrökbõl több a
Kisapostagi kultúrába tarozott. Az 1986. évi, a késõ-
kisapostag–kora-mészbetétes idõszakhoz sorolható
építményhez közel, a feltárt felület nyugati részén egy
csoportban, további hasonló korú gödröket (leginkább

méhkas alakú vermeket) tártunk fel. A 67/5 Romtemp-
lom melletti lelõhely területén ezeknél fiatalabb, a kö-
zépsõ mészbetétes idõszakba sorolható urnasírok ke-
rültek elõ, innen délre mintegy 200 m-re.

A középsõ és késõ Halomsíros kultúra idõszakából
(RB C-D) származó gödrök némelyikében igen gazdag
leletanyagot találtunk (XVII. tábla 2. kép): több kiegészít-
hetõ edény töredékein kívül különösen nagy számban
kerültek elõ belül áglenyomatos, kívül lesimított felszínû
paticsok, egyik-másik gödröt ezek töltöttek ki. A megnyi-
tott felület déli részén egy hatalmas, 40×60 méteres folt
felszínén ennek a kultúrának a leletanyagát találtuk
meg, a gödörkomplexum feltárása 2006-ra maradt.

A római korból házak, kemencék, árkok, oszlopsor-
ok kerültek elõ. Két, szokatlanul hosszúkás, téglalap
alaprajzú, félig földbemélyített épületnek döngölt padló-
ja volt, a tetõt tartó szerkezetre egy-egy, a rövidebb ol-
dalon található oszlophely mutatott. Az épületek kis
mérete és a tüzelõhely hiánya alapján feltehetõen nem
lakóházak voltak, hanem gazdasági célú épületek. Egy
nagyobb, földfelszíni épületre utal egy kettõs oszlop-
lyuk-sor. A feltárt felület közepén és déli részén megfi-
gyelt árkok rendszere, funkciója sajnos nem egyértel-
mû, mivel sekély voltuk miatt csak egy-egy szakaszuk
volt megfigyelhetõ. Egy részük bizonyára a település-
szerkezethez tartozik, a különféle funkciójú település-
részeket választja el. A leletanyag 2–3. századi, közép-
sõ császárkori. Ugyanebbe a korba tartozik az a magá-
nyosan eltemetett gyermeksír, melynek melléklete egy
bronzfibula volt. Meglepõ, hogy a 67/4 és 67/5 lelõhely
területén, egymástól kb. 150–200 méterre került elõ há-
rom, magányos, római sír.

Az elõkerült kemencék változatos formájúak és kü-
lönbözõ korúak: Egy mélyen földbevájt, ovális elõterû
kemence római kori. Egy másik kerek kemencének
nagy, négyzetes elõtere volt, és több bepecsételt pere-
mû fazék töredéke került elõ belõle, ennek alapján a ké-
sõ avar korra, a 9. századra keltezhetõ (XVII. tábla 3.
kép). Ezzel szemben a többkemencés objektumok
felszínközeliek, így erõsen sérültek a mélyszántás és a
bánya-rekultivációs munkái miatt. A megfigyelések alap-
ján ezeknél csak egyetlen kemencét használtak egy
idõben, majd a hamusgödörnek egy másik részén új ke-
mencét létesítettek. Ezek között Árpád-koriak is voltak.

A lelõhelyen dél felé az intenzív római kori telep mel-
lett az õskori jelenségek is folytatódnak, 2006-ban
mintegy 5000 négyzetméteres felület megelõzõ régé-
szeti feltárását kell elvégeznünk.

Balatonlelle–Rádpuszta-Romtemplom mellett
(67/ 5 lelõhely)
Molnár István – Sipos Carmen

A lelõhely a 67-es út nyomvonalának Balatonlelle és
Rádpuszta közötti szakaszán, Rádpusztától és az Ár-
pád-kori romtemplomtól nyugatra, a Tetves-pataktól ke-
letre található. A munkálatokat 2005. június 27-én kezd-
tük meg. 2005. november 16-ig, 9837 négyzetméteren
650 objektumot bontottunk ki.84 A lelõhelytõl nyugatra
mocsaras terület van. A feltárás során megállapítható
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volt, hogy a különbözõ korokban máshol volt ennek a
mocsaras, zsombékos résznek a határa. A terület jelen-
tõs részén sötétbarna-fekete mocsári talajba ásták az
objektumokat, ez a réteg helyenként három méter mély
is lehetett, helyenként fedte is régészeti jelenségeket.
Ebben a rétegben sokszor nagyobb mennyiségû, ob-
jektum nélkül jelentkezõ leletanyagot találtunk, a római
és õskori kerámiatöredékek mellett több bronztû is elõ-
került innen. Ezeken a területeken – különösen a lelõ-
hely déli, délnyugati részén – az objektumok biztos el-
különítése nehézségekbe ütközött. Ezért a lehumuszolt
felület egy kisebb – körülbelül ezer négyzetméteres –
részét nem tártuk fel. Feltételezhetjük, hogy a középkor
folyamán a mocsaras-zsombékos rész jóval nagyobb
területet foglalt el, míg a római korban és az õskor bi-
zonyos szakaszaiban ennél kisebb, inkább a mai szint-
jéhez hasonló területet borított be. A lelõhely déli, az
Árpád-kori romtemplomhoz közel esõ része mélyebben
feküdt, észak felé haladva emelkedett a tengerszint fe-
letti magasság. Az objektumok a lelõhely középsõ és
északi részén sûrûsödtek. Ugyanakkor a középsõ
dombtetõn lévõ területen erõsen erodálódott, a mezõ-
gazdasági mûvelés miatt bolygatott volt a talaj.

A lelõhely legkorábbi idõszakát a rézkori Balaton-
Lasinja kultúra gödrei képviselik. Az objektumok a lelõ-
hely középsõ és északi részén, nagyobb területen el-
szórva jelentkeztek. A kultúrára jellemzõ kerámiatöre-
dékek mellett agyagkanál töredék és kõbalta darabja
került elõ ezekbõl az objektumokból.

A terület északi, középsõ részén négy zsugorított
sírt is kibontottunk, ezekbõl kettõ késõ rézkori, a
Badeni kultúrába keltezhetõ. A két sír nagyjából párhu-
zamosan, egymástól körülbelül négy méterre helyezke-
dett el. Mindkét esetben zsugorítva, jobb oldalukra fek-
tetve, nagyjából észak-déli tájolással temették el az el-
hunytakat. Közös jellemzõje a síroknak, hogy a vázhoz
tartozó koponyán kívül több emberi koponya, illetve ko-
ponyatöredék volt a bennük. A 415. sírban a vázhoz
tartozó koponyától északra még négy koponya feküdt,
az alkar alatt is találtunk egy koponyatöredéket. Három
edényt is tettek a csuklóján réz karperecet, a nyakában
átfúrt gyöngyöt viselõ elhunyt mellé (XVIII. tábla 1.
kép). A másik sírban (367.) eltemetett halott koponyája
alatt egy betört koponya feküdt, a térdénél is koponya-
töredék volt. Az alsó lábszárcsontok mellett átfúrt állat-
fogak voltak, amelyeket valószínûleg felfûzve, ékszer-
ként viselt tulajdonosa. A sírba tett koponyák jelensége
nem ismeretlen a késõ rézkorban.85 A sírok kapcsolat-
ban állhatnak a lelõhelytõl északra lévõ, a 67/2–3–4 le-
lõhelyeken feltárt késõ rézkori teleppel. A többi két sír
melléklet nélküli, elhelyezkedésük alapján akár az
elõbb említett zsugorított sírhoz, akár a mészbetétes
hamvasztásos sírokhoz kapcsolódhatnak.

A középsõ bronzkorból az Észak-dunántúli mészbe-
tétes kerámia öt urnasírját és egy szórthamvas temet-
kezését találtuk meg. A feltárt objektumokban a kor-
szakra jellemzõ temetkezési szokások voltak megfi-
gyelhetõek.86 A sírok egymáshoz viszonylag közel, ívelt
vonalban helyezkedtek el, kettõ (337, 388.) egymás
mellett volt. Az urnás temetkezések közül három erõ-

sen sérült, itt csak az edények alját, valamint az egyik-
ben (338) két kis edényt találtuk meg. Feltételezhetõ,
hogy több magasan fekvõ sír a mezõgazdasági mûve-
lés során megsemmisült. Az épen maradt sírokban
megfigyelhetõ, hogy az urnákat tállal fedték le, belse-
jükbe kisebb edényeket tettek. A 362. sír nagyméretû
urnájának szétbontásakor a földjében több kisebb
edény töredékét találtuk meg, a benne lévõ nagyszámú
csont alapján a késõbb beköltözõ rágcsálók miatt sérült
meg az urna belseje. A 348. urnáját tállal fedték le, a
belsejében a hamvakra, az égett csonttöredékekre he-
lyezve, hét kisebb méretû, mészbetétes díszû edény –
két tál és öt kis pohár – feküdt (XVIII. tábla 2. kép). A
sírban az urna mellett volt egy kisebb méretû edény,
ezt is tállal fedték le, a belsejébe három edényt tettek.
A szórthamvas sírnál (374.) körülbelül huszonöt edényt
sikerült elkülöníteni, egy részük megsérült, töredékes
állapotban maradt meg (XVIII. tábla 3. kép). Ovális
vagy szögletes tálak, kis méretû perem alatti fülekkel
rendelkezõ poharak, csuprok adták az eltemetett edé-
nyek döntõ hányadát. Ezek többsége sûrûn egymás
mellett, téglalap alakba rendezve feküdt, a hamvakat
ezek között, illetve alatt találtuk meg. Két nagyobb
edény ezektõl kissé távolabb, az ovális sírgödör széle-
ihez közel helyezkedett el. Állatcsontot, valószínûleg
ételmelléklet maradványát találtunk az edényeken, il-
letve az egyik tálban.

A késõ bronzkori Urnamezõs kultúra településének
számos objektumát – nagyméretû gödreit, árkait, ke-
mencéit – tártuk fel. Az objektumok a lelõhely egész te-
rületen elszórtan helyezkedtek el, a lelõhely északi vé-
gében sûrûsödtek. Itt egymástól tíz-tizenöt méterre vol-
tak a nagyméretû, igen mély tárolóvermek, ezek mére-
teikhez képest viszonylag kevés leletanyagot tartal-
maztak. Kerámiatöredékek mellett több kõtárgy – közte
egy kõvésõ és egy kõgolyó –, egy öntõminta, agyagne-
hezékek, több orsógomb és egy csontár került elõ az
objektumokból. Találtunk több növénylenyomatos pa-
ticsdarabot is, amelyekrõl feltételezhetjük, hogy felszíni
épületek falából származnak. Egyéb késõ bronzkori
épületre utaló jelenség nem volt a lelõhelyen, a terüle-
ten lévõ nagyszámú cölöplyuk nagyobb része a római
korra volt datálható.

A lelõhelyen elõkerült objektumok többsége a római
korra keltezhetõ, a Temetõalja-dûlõi római teleprésszel
egykorú, 2–3. századi. Kibontottunk tizenhárom földbe-
mélyített épületet, valamint nagyszámú cölöplyukat,
amelyek elhelyezkedése némely esetben egyértelmû-
en felszíni épületre utalt. Egy füstölõ és számos ke-
nyérsütõ kemence mellett találtunk öt edényégetõ ke-
mencét is. Elõkerült négy nagyméretû kút, több árok és
számos kisebb-nagyobb gödör, tárolóverem, valamint
három, igen mély és nagy méretû (körülbelül 20–25 m
hosszú, 10 m széles) objektum, amelyek valószínûleg
agyagnyerõ gödrök voltak.

A földbe mélyített épületek döntõ része délnyugat-
északkeleti tájolású volt. Általában a két rövid oldaluk
közepén volt egy-egy cölöplyuk, amelyben egykor az
ágasfák álltak. Elõfordult, hogy az épület közepén egy
harmadik cölöplyuk utalt egy középágasra (149. épület)
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vagy a két cölöplyuk tengelyében egy keskeny, sekély
árok volt (239. épület). Az egyik esetben (244. épület)
a rövid oldali nagyobb, ágasfa helyét jelzõ cölöplyukak
mellett az épület gödrének sarkaiban is voltak kisebb
cölöplyukak. A házgödrök fala általában közel függõle-
ges volt vagy meredeken szûkült, egy esetben a gödör
déli, hosszabb oldali fala rézsûs, lejtõs volt, ez talán a
bejárat helyére utal. Több esetben sikerült keményre
járt illetve tapasztott padló maradványait megfigyel-
nünk. Az épületek alján, padlóján többször is nagyobb
égett felületeket lehetett találtunk, ezek utalhatnak nyílt
tüzelésre, de az épületek pusztulásakor is keletkezhet-
tek. A 149. épülettõl délre nagyobb méretû cölöplyukak
rajzoltak ki egy felszíni épületet vagy épületrészt (XVIII.
tábla 4. kép). A 73. épület igen mély volt, több oldala
mentén padkákat találtunk, tõle északra egy sekélyebb
lemélyedésben szintén felszíni épületrészre vagy épü-
letre utaló cölöplyukak voltak. A lelõhely bizonyos ré-
szein, fõleg északon, nagy mennyiségû cölöplyuk volt,
ezek gyakran rendszertelenül helyezkedtek el, de több
esetben sorokba rendezõdve felszíni épületek vonalát
rajzolták ki.

A lelõhelyen talált tüzelõberendezések igen nagy
formai és funkcionális változatosságot mutattak. Több
szabadban álló, földbe vájt kemencét bontottunk ki.
Ezek lekerekített sarkú téglalap vagy ovális alakú elõ-
térgödörrel rendelkeztek. A platnijukat néha megújítot-
ták, az alatta lévõ hõtartó réteg általában kerámiatöre-
dékekbõl állt, ezt többször salakkal vagy kõvel kever-
ték. Az elõzõektõl eltérõ típusú az 509. kemence. En-
nek alját peremes téglákkal rakták ki, fala sajnos nem
maradt meg, elõtérgödre nem volt. A lelõhely északi ré-
szén egy füstölõ kemence is elõkerült. Ezt egy kerek
elõtérgödörbõl vájták földbe, a körülbelül 130 cm-es, le-
felé tartó, lejtõs járat végén egy harmincöt centiméter
átmérõjû, függõleges kürtõt alakítottak ki. Jól megfi-
gyelhetõ volt, hogy az objektum alja az elején, az elõ-
térgödörnél égett ki a legerõsebben. Itt gyújtottak tûzet,
amelynek füstje lehûlve távozott az objektum kürtõjén.
A füstölõ járatának hosszúsága és lejtése elõsegítette
a füst minél alacsonyabb hõmérsékletre való hûtését. A
kürtõ felett valószínûleg könnyûszerkezetû épület lehe-
tett de ennek nyomát nem találtuk meg.

A lelõhelyen talált edényégetõ kemencék három jól
elkülöníthetõ csoportba sorolhatóak. Két földbevájt,
rostélyos edényégetõ kemencét bontottunk ki. Ezek
hosszúkás munkagödörrel rendelkeztek, a tûzterüket
nem osztotta borda. Az egyiknél (65. objektum) hét lyuk
volt a domború, nagyjából egy méter átmérõjû kerek
rostélyon, a tûztere 80 cm mélyen volt a rostély alatt.
Egy méter hosszú földbe vájt járat kötötte össze a ros-
tély alatti részt a viszonylag nagyméretû, ovális munka-
gödörrel (XIX. tábla 1–2. kép). A 42. kemence hasonló
szerkezetû volt, valamivel kisebb elõtérgödre és kevés-
bé mély tûztere volt, a rostélyát lépcsõsre alakították.

Az edényégetõ kemencék közül három téglából
épült. Az objektumok szétbontásakor jól megfigyelhetõ
volt építésük módja. Elõször kiásták és kiégették göd-
rüket, majd ebbe építették nyers – eredetileg kiégetet-
len – téglából a kemencék falát és rostélyát. A téglák

ezután, már a helyükön égtek ki, ennek köszönhetõen
a belsõ részükön erõsen, a külsõ oldalukon sokkal ke-
vésbé égtek át. Az egyik kemence (269.) nagyobb mé-
retû és jobban megépített volt (XIX. tábla 3–4. kép).
A téglalap alakú, északnyugati-délkeleti tájolású objek-
tumnak körülbelül egy méter hosszú tûztere volt, a falai
öt sor tégla – azaz körülbelül negyvenöt centiméter –
mélyek voltak. A hátsó fala függõleges volt, az oldalfa-
lak lefelé szûkültek. A kemence száj felõli oldalánál és
a közepénél téglákból egy-egy bordát alakítottak ki,
ezeken és a kemence hátsó falán hat hosszabb téglát
fektettek keresztbe. Ezekbõl egy az eredeti helyén volt,
kettõt beszakadva találtunk meg. Ezek a téglák alkottál
a kemence rostélyát, a köztük lévõ rések szolgáltak a
rostély nyílásául. Az objektum száját és a mögötte lévõ
járatot a tûztér gödrével együtt kiásott és kiégetett gö-
dörbe, téglából építették. Ez a rész körülbelül hetven
centiméter hosszú és négy sor tégla mély volt, az elõ-
térgödörnél egy sor keskeny téglával szélesítették, ami
a száj megerõsítésére szolgált.

A két kisebb méretû, egyszerû szerkezetû, téglából
rakott edényégetõ téglalap alakú volt. Az objektumok
szájánál nem volt megépített járat, kisebb méretû és
csak három esetleg négy sor tégla mély tûztérrel ren-
delkeztek. Egyszerûbb, kisebb, de hasonló módon épí-
tett, hasonló funkciójú objektumok voltak, mint a 269.
kemence.

A nagyobb és az egyik kisebb méretû, téglából épí-
tett edényégetõ kemencéhez egy közös elõtérgödör
tartozott. A két objektum között nem látszott idõbeli el-
térés, az elõtérgödör egyszerre töltõdött fel. Közvetle-
nül mellettük egy hagyományos, földbe vájt, rostélyos
edényégetõ kemence helyezkedett el (XIX. tábla 5.
kép). A három objektumot körülvevõ, általában párosá-
val álló cölöplyukak, valamilyen könnyû szerkezetû
építmény, tetõ nyomai voltak. A három különbözõ fajtá-
jú edényégetõ és az ezeket körbevevõ cölöplyukak,
egy olyan mûhelyre utalnak, ahol talán funkcionális el-
térés volt a különbözõ típusú kemencék között.

A lelõhely középsõ és déli részén több nyugat-keleti
irányú árok futott, ezek a vízelvezetést is szolgálhatták,
mivel a mocsár felé tartottak, ugyanakkor viszonylag
szabályos ismétlõdésük alapján valamilyen más, talán a
település-szerkezettel kapcsolatban álló funkciót is fel-
tételezhetünk esetükben. A feltárt területen számtalan
kisebb-nagyobb gödröt és nagyméretû tárolóvermet ta-
láltunk. Négy kút is volt a lelõhelyen, ezeket a talajvíz-
szintig, azaz körülbelül négyszázötven centiméterig tud-
tuk kibontani, kettõnél a november végi hideg idõjárás,
a harmadiknál a nyári esõzések miatti beomlás akadá-
lyozta a további bontást. A kutak, különösen a felsõ ré-
szükön, nagy mennyiségû leletanyagot tartalmaztak.
Humuszos és égett rétegek alkották a betöltésüket,
használatuk megszûntével szemetesgödörnek használ-
ták, illetve betemették az objektumokat. Több esetben is
sikerült elkülöníteni a kutak oldalán egy kevésbé kevert,
sárgásabb, homokosabb réteget, amit az egykori kút-
szerkezeten kívül esõ részként azonosíthatunk. Három
nagyméretû, mély, szabálytalan alakú, egyenetlen aljú
objektum volt a lelõhely északi részén (XIX. tábla 6.
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kép). A valószínûleg agyagnyerõ gödörként meghatá-
rozható objektumok nagyobb mennyiségû leletanyagot
tartalmaztak, a település hulladékával töltõdtek fel.

A lelõhelyen talált római objektumokban jelentõs
mennyiségû leletanyag volt. Igen nagy mennyiségû ke-
rámiatöredék – köztük sok terra sigillata darab, vala-
mint fazekak, nagyméretû tárolóedények, korsók, tálak,
dörzstálak, fedõk töredékei – mellett több fibuladarab,
üvegdarabok, vas- és bronztöredékek, nagyobb meny-
nyiségû tégladarab és õrlõkõ került elõ ezekbõl. A ró-
mai kori telep valószínûleg hosszabb ideig állt fenn, er-
re utalhat, hogy az erre az idõszakra keltezett objektu-
mok több esetben metszik egymást.

Két nyújtott csontvázas, viszonylag gazdag mellék-
lettel eltemetett sír biztosan, egy melléklet nélküli sír
pedig feltételesen, a római korra tehetõ. Mindegyik sír-
gödörben háton fekvõ, nyújtott helyzetben temették el
a halottat. Az 1. sír a lelõhely déli részén helyezkedett
el. Délnyugat-északkeleti tájolású volt, az elhunyt jobb
vállához és a bal bokájához edényeket tettek, az övén
vaskés függött. A sírtól nem messze egy erõsen boly-
gatott sír feküdt, ebben csak az alsó lábszár és néhány
egyéb csont maradt meg. Az 515. sírt az elõbbiektõl
nagy távolságra, a lelõhely északi részén találtuk meg.
ÉNy–DK-i tájolású volt, a medencecsonttól jobbra egy
edényt és egy szekercét találtunk. Az elhunyt fibulát és
ezüstgyûrût viselt, a mellkasára egy pénzt – halotti obu-
lust – tettek (XVIII. tábla 5. kép).

Feltártunk több avar kori gödröt, egy épületet és egy
magányos késõ avar sírt is. A gyermeksír erõsen boly-
gatott volt, de több övveret és egy fülbevaló is megma-
radt a mellékletei közül. A lelõhely dél végében, magá-
nyos, erõsen sérült, nyugat-keleti tájolású, melléklet
nélküli sír került elõ (53. objektum), a kora ismeretlen,
elképzelhetõ, hogy a tõle nyugatra lévõ templom körüli
temetõvel lehet kapcsolatba.

Kibontottunk több Árpád-kori objektumot: egy házat,
három kemencét és több gödröt. Az Árpád-kori objektu-
mok, a lelõhely déli, templomrom melletti részén, vala-
mint északon, a mai Rádpuszta település északi házai-
tól nyugatra jelentkeztek. A földbe mélyített épület mély,
körülbelül 370 cm hosszú és 250 cm széles gödrének
északnyugati sarkában félig bevájt kemence volt. A nyu-
gati, rövid oldalán, a kemence mellett, másfél méter
hosszú, lejtõs bejáratot figyeltünk meg. Hasonló elren-
dezésû házakra számos példát találunk az Árpád-kor-
ban, elsõsorban annak korai szakaszában.87 Az épület
nyugati rövid oldalán és közepén sikerült egy-egy cölöp-
lyukat kibontani. A ház betöltésében igen gazdag lelet-
anyag volt: több fenõkõ, egy fél sarkantyú, egy sarló,
agyagnehezék, tégladarabok mellett nagy mennyiségû,
az Árpád-kor korábbi szakaszára keltezhetõ kerámiatö-
redéket – csigavonalas díszû és hullámvonalköteg-dí-
szes fazekak valamint cserépbográcsok töredékeit, egy
közel ép állapotú, zömök, kisméretû fazekat – találtunk.

A lelõhely északi irányban folytatódik, összeér a
67/4. lelõhellyel. Egy rövid, közlekedésre meghagyott
sávot nem humuszoltunk le, ennek feltárása elõre lát-
hatóan jövõre a 67/4. lelõhelyen folytatódó munkálatok
kapcsán történik meg.

Látrány-Téglaházi dûlõ (67/6 lelõhely)
Hajdú Ádám Dávid

A lelõhely Látránytól északkeletre, a Tetves-patak és
a Diós-hegy déli vége között helyezkedik el. A Diós-
hegy és a Hosszú-hegy ezen részén, egy kisebb, DK-
ÉNy-i irányú völgy található, amely kiemelkedve a kör-
nyezetébõl félszigetszerûen lehúzódik a Tetves-patak
partjáig. 2005. õszén, szeptember 22.–november 11.
között, szondázó jellegû kutatást folytattunk a lelõhe-
lyen a nyomvonalszakasz régészeti érintettségét vizs-
gálandó.88

A kijelölt észak-déli irányú ásatási felület a domb
északi oldalán helyezkedett el. Ezen 5 különbözõ mé-
retû és tájolású kutatóárkot húztunk, amelyben késõ
bronzkori és késõ kelta telepjelenségek kerültek elõ. A
feltárás során igen nagy szintbeli eltéréseket mutatva,
helyenként elérve a 1, 5 méter mélységet is, jelentke-
zett az altalaj feletti természetes feltöltõdés, amely arra
enged következtetni, hogy igen nagy mértékû lehetett a
késõ kelta idõszak utáni erózió. Az egyes szondákban
összesen 24 különbözõ jellegû objektumot, így gödrö-
ket, cölöplyukakat és egy árkot tudtunk feltárni. A lelet-
anyagot fõleg a késõ kelta kor (LT-D) és kisebb há-
nyadban a késõ bronzkori Urnamezõs kultúra különbö-
zõ típusú edénytöredékei tették ki, emellett az egyik
méhkas alakú tárolóverembõl elõkerült egy bronzdrót-
ból készült fibulatû is. A késõ bronzkori jelenségek a
domb tetején és annak északi oldalán elszórtan, míg a
kelta objektumok csak a domboldal északi részén, egy
csoportba tömörülve kerültek elõ. A feltárt jelenségek
elhelyezkedése és kis száma a két különbözõ korszak-
ra keltezhetõ telep külsõ részére utal.

Látrány–Szarka-irtás-dûlõ (67/7 lelõhely)
Koós István

A Tetves-pataktól keletre haladó útnyomvonal itt a
patak irányában lejtõ domboldalon fut végig. A felszí-
nen igen kevés szórványanyag volt, ennek koncentrá-
ciója enyhén erõsödött a patak felé, a nyomvonalon kí-
vül. Intenzív lelõhelyre a kisajátítási határokon belül
nem számíthattunk. Az 1700 m2-es felületû szonda so-
rán, 2005. szeptember 5. – október 6. között 33 objek-
tumot tártunk fel.

A feltárásra kijelölt területen gépi munkával hosz-
szanti szondákat nyitottunk. A nyugat felé erõsen lejtõ
sáv keleti (I.) és nyugati (II.) szélén, valamint közöttük
(III.); a három szondát a déli végükön összenyitottuk.
Ezektõl északra két kisebb szelvénnyel vizsgáltuk meg
a kijelölt terület végét (IV–V.). A legmélyebben fekvõ
nyugati szonda régészeti szempontból teljességgel ér-
dektelen volt; benne a humusz alatt induló, szürke, lej-
jebb iszapos mocsári altalaj jelentkezett. A II. számú-
ban egyértelmû objektumfoltok nem jelentkeztek, vi-
szont három, jól elkülöníthetõ, árokszerû jelenség volt
észlelhetõ (14–15–16. objektumok). Ezeket egy-egy
ponton átvágtuk; igen sekély, egyszerû profilú árkok-
nak bizonyultak. Egyrétegû betöltésükbõl leletanyag
alig került elõ.
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A nyomvonal melletti domb lábára leginkább felhú-
zódó I. szondában 13 objektumot különítettünk el. Ezek
nagyobbrészt gödrök, illetve egy árok és három, nehe-
zen azonosítható, leletanyagot szolgáltató folt. (Utóbbi-
ak talán a magasabban feltételezhetõ lelõhelyrõl lecsú-
szott eróziós humuszlencsék.) Az objektumok lelet-
anyaga egységesen kelta (La Tène D) kerámia. Az
egyik verembõl (4. objektum) kelta kerámiatöredékek
kíséretében bronztû is elõkerült. Az 5. objektum betöl-
tésében két, csaknem ép kézimalomkõ volt (XX. tábla
4. kép).

A IV. és V. szondában semmilyen objektumfolt nem
jelentkezett, bár elõbbiben az iszapos altalajban rossz
megtartású (bronzkori?) edényt találtunk.
Az I. szondát még hat méterrel kiszélesítettük a III. fe-
lé, hogy meghatározhassuk az objektumokkal fedett te-
rület kiterjedését. Az újonnan nyitott felületen további
objektumokat találtunk (17–33.). Ezek leletanyaga a
korábbiakhoz hasonlóan késõ kelta. Annyi mindenkép-
pen megállapítható, hogy a lelõhely központi (intenzív)
része ténylegesen a kijelölt útnyomvonaltól keletre, a
domb magasabb részén lehet, az általunk kutatott terü-
let nagyobb része régészetileg üres.

Látrány–Illés tanya 1–2 (67/8-9 lelõhely)
Mersdorf Zsuzsa

A 67-es út tervezett nyomvonalán, Látrány határá-
nak délkeleti részén, az Illés-tanya közelében 2005
augusztusában és szeptemberében egy 2600 m²-es fe-
lületet tártunk fel.89 A lelõhely90 egy megközelítõleg
északnyugat-délkeleti irányú dombvonulat lábánál he-
lyezkedik el, a Tetves-patak jobb partján található lá-
pos, mocsaras terület és a dûlõút között. A feltárás so-
rán végig problémát okozott a talajvíz jelenléte, amely
a szelvény alacsonyabban fekvõ részeit tartósan elbo-
rította. A tárgyalt korszakokban azonban a terület a ma-
inál lényegesen szárazabb lehetett.

A feltárt nyomvonalszakaszon egy intenzív középsõ
neolit és egy szórványos kelta település képe bontako-
zott ki. A Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájához
tartozó gödrök a keleti szelvényfal közelében sûrûsöd-
tek, így a feltárásból jelenleg kimaradt erdõsáv területe
alatt is intenzív telepnyomokkal kell számolnunk.

Az újkõkori felszín jelentõsen különbözött a mostani-
tól: a patak felé, déli és nyugati irányba lejtett, és kelet-
nyugati irányú sekély vízmosások tagolták. A neolit te-
lep pusztulása után a terület erdõsödött, melynek ered-
ményeként egy átlagosan 40 cm vastag vörös erdõta-
laj réteg keletkezett, erre rakódott a késõbbiekben 60-
160 cm vastagságban a fölötte húzódó dombhát talaj-
pusztulás során keletkezett hordaléka. Az erdõtalajban
foltokban nagy mennyiségû, rétegszerûen jelentkezõ
kerámiatöredék és patics került elõ, mely az objektu-
mok fölött különösen intenzívvé vált.91 Sajnos a régé-
szeti jelenségek határa a vörös erdõtalajban nem rajzo-
lódott ki, betöltésük csak az altalajban különült el. A ré-
tegviszonyok alapján a neolit járószint nagyjából az er-
dõtalaj sávjának felsõ határán húzódhatott. Ebbõl adó-
dóan számolnunk kell az objektumok felsõ 20–40 cm-

es sávjának pusztulásával, mely a sekély árkok és cö-
löplyuk-együttesek esetén megnehezíti a telepjelensé-
gek értelmezését.

A szelvény keleti részén két párhuzamos sorba ren-
dezõdött cölöplyukakat találtunk (17., 18., 60., 62., 63.,
65. és 79. obj.). A 60–80 cm átmérõjû, kerek oszlophe-
lyek nagyjából kelet-nyugati tengely mentén rendezõd-
tek, a két sor távolsága 2 m (XX. tábla 5. kép). Az osz-
lopsoroktól 15 m-re délre két derékszögben találkozó,
35–40 cm széles, 5 ill. 7 m hosszú árkot bontottunk ki
(27. és 76. objektum). Az objektumok alján a végpon-
tokban és a köztes szakaszokon is cölöplyukak mutat-
koztak; a jelenséget egy felmenõ falú, nagyobb épület
alapárkaként határozhatjuk meg. Az oszlopsorok és az
árkok által határolt területen szabálytalan elrendezés-
ben további cölöplyukak találhatók.

A 27. objektum északi végének közvetlen közelében
keskeny, sekély árkokból álló „U” alakú komplexumot
tártunk fel (72., 73. és 74. objektum). Az egymáshoz
derékszögben csatlakozó árkok egy megközelítõleg
2×4 m-es területet fogtak közre. Metszéspontjaiknál cö-
löplyukakat bontottunk ki, melyek valószínûleg egy
földfelszíni épület szerkezetéhez tartoztak. Sajnos az
épületnyomok egymáshoz való viszonya nem határoz-
ható meg, térbeli közelségük és azonos tájolásuk azon-
ban tudatos szerkesztésre utalhat.92

A lelõhelyen három nagyobb méretû szabálytalan
folt bontakozott ki (83., 91. és 139. objektum). A sekély,
kissé egyenetlen aljú objektumok alján további gödrök
különültek el. Betöltésük erõsen faszenes, és nagy
mennyiségû vesszõlenyomatos paticsdarabot tartalma-
zott. Ezekben az esetekben sövényfonatos falszerke-
zet omladékával számolhatunk. A 91. objektum alján je-
lentkezõ kisebb gödrökbõl egy peremén ujjbenyomko-
dással tagolt, tölcséres nyakú hombáredény, valamint
egy gömbös testû, csípettdíszes edény kiegészíthetõ
darabjai kerültek elõ.

A feltárás keleti szélén egy földbemélyített sütõke-
mencét bontottunk ki, a hozzá tartozó munkagödörrel
együtt (40-41. objektum, XX. tábla 1. kép). A DVK tele-
pülésre jellemzõek a függõleges falú, mély tároló-
vermek is. A lelõhelyen több keskeny, sekély árkot tár-
tunk fel, melyek részben a domboldal lejtésével párhu-
zamosan, részben arra merõlegesen húzódtak. Felte-
hetõleg vízelvezetõ funkciójuk lehetett.

Nagyon bõséges leletanyagot tartalmazott az 53. és
56. objektum. A sok állatcsont és patics mellett egy ku-
pacban edények összetartozó töredékei kerültek elõ.
Több fényezett, fekete színû, karcolt vonaldíszes, fordí-
tott csonkakúp alakú csõtalpas tál, továbbá vörösre
égett, gömböstestû és tölcséresnyakú edények, vala-
mint egy nagyméretû, bütyökfüles, nyomott gömbös
testû edény (XX. tábla 2. kép) töredékeit sikerült majd-
nem teljes egészében begyûjtenünk.

A feltárás során az elõkerült cserepek között a Du-
nántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájának korai fázisára
és a Keszthelyi csoportra jellemzõ kerámiákat egyaránt
megtaláljuk. Korai jellegzetességeket képviselnek a
Bicske típusú kettõs kónikus edények, valamint az ún.
elkent vagy simított barbotin díszítéssel ellátott darabok.
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A lelõhelyrõl elõkerült, a Keszthelyi csoportba tartozó fi-
nomkerámia bekarcolt ívelõ vonalakkal díszített, fekete,
fényezett felületû. Tipikus formáik a gömbös testû edé-
nyek és a fordított csonkakúp alakú, mély tálak. Emel-
lett a tölcséresnyakú edények és csõtalpas kelyhek is
gyakoriak. A vastag falú, szerves soványítású, nagymé-
retû edények fala kívül-belül vörösre, vörösesbarnára
égett, középen fekete. Többségükben erõsen porózu-
sak, gyenge megtartásúak. Felületükön a plasztikus dí-
szek dominálnak: a legkedveltebbek a tagolt függõleges
vagy vízszintes állású szalagfülek, tagolt fülek, bütyök-
fülek. Az edények falán gyakran megjelenik az ujjbe-
nyomkodásos borda, illetve a függõleges bekarcolás.
Formakincsükre a gömbös testû, az enyhe S-profilú töl-
cséres nyakú edények és a fordított csonkakúp alakú
tálak jellemzõk. Az egykori szellemi életre utaló lelet egy
erõsen töredékes, karcolt díszû szögletes kerámiatárgy,
mely valószínûleg egy oltár töredéke lehetett.

A pattintott kõeszközök – többségükben pengék –
fõleg radiolaritból készültek, a helyi gyártásról a mag-
kövek és kovaszilánkok tanúskodnak. Csiszolt kõesz-
közök ritkán fordulnak elõ a leletanyagban: az 53. ob-
jektumból két laposbalta nyéllyuk nélküli változata ke-
rült elõ.

Az újkõkori népesség táplálkozási szokásaira a fel-
tárt állatcsontokból következtethetünk. Leggyakoribbak
a szarvasmarha és kiskérõdzõk csontjai, de kagylók,
csigák és egy vaddisznóagyar is elõkerült. Gabonafo-
gyasztásra utalnak a lelõhelyen talált õrlõkövek (köztük
egy összeillõ pár).

A leletanyag jól beleillik a DVK jelenségei közé, leg-
jobb párhuzamai a közeli Balatonszárszó–Kis-erdei-
dûlõ lelõhelyen kerültek elõ.93 A DVK középsõ szaka-
szában a látrányi telep a Kalicz Nándor által meghatá-
rozott Keszthelyi csoport területén feküdt, a zselizi kul-
túra leletei azonban egyáltalán nem kerültek elõ.94

A kelta telep objektumai a feltárt terület déli részén
helyezkedtek el. Az esetek többségében kerek, függõ-
leges falú, lapos aljú tárolóvermeket tártunk fel. Egyi-
kük alján (55. objektum) összefüggõ foltokban nagyobb
paticsdarabok kerültek elõ, az 52. objektum alján, egy
kupacban, behúzott peremû tálak darabjai hevertek.
A 176. lejtõs falú, lapos aljú, hosszúkás gödör közepén
cölöplyuk volt, ez lefedett belsõ terû objektum lehetett.

Különleges jelenség a 135–136–137. gödöregyüttes
(XX. tábla 3. kép). Az ovális, meredeken lejtõ falú 135.
munkagödör aljáról vastag faszénréteg került elõ, alat-
ta nagyobb átégett foltok húzódtak. A közvetlen közelé-
ben elhelyezkedõ kemence (136. objektum) alaprajza
kör alakú; kupolája kissé lapított, alja gyengébben, ol-
dala jól átégett. Az objektum klasszikus értelemben vett
„szájjal” nem rendelkezett. Egyik nyílása a kupola tete-
jén található, ezt kerámiával lefedve találtuk meg. Az
objektumhoz északi irányból egy kb. 120 cm hosszú,
10 cm átmérõjû kürtõ csatlakozott (137. objektum),
melynek fala jól át volt égve. A kemence belsõ terének
betöltése erõsen faszenes, közepén egy kb. 15 cm ma-
gas, hegyével lefelé fordított csepp alakú, nagyon ke-
ményre átégett agyagmag helyezkedett el. Az objek-
tum feltehetõleg füstölõkemenceként mûködött.

A lelõhelyen feltárt kelta kerámia jellemzõ darabjai a
gyorskorongolt, finom anyagú szürke és fekete faze-
kak, valamint behúzott peremû tálak. A cseréptöredé-
kek alapján a telep kora a La Tène C2-D1 idõszakára
keltezhetõ.

Somogytúr-Tetves patak mente (67/10):
Hajdú Ádám Dávid

A Somogytúrtól keletre elhelyezkedõ lelõhelyen, a
tervezett fõút nyomvonalában 2005. június 27. –
szeptember 6. között végeztük el a megelõzõ feltárást.
Ennek során egy késõ bronzkori és egy késõ kelta te-
lepülés részletét tártuk fel, összesen 8300 m² nagysá-
gú területen (XXI. tábla 1–2. kép).95

A délrõl északra folyó Tetves-patak Somogytúr ezen
részén, egy észak-déli irányú völgy keleti oldalán ha-
lad, egy viszonylag mélynek mondható, most is vize-
nyõs, lapos területen. Ebben a kiszélesedõ völgyben
több kisebb dombszerû kiemelkedés található, ame-
lyek megtelepedésre alkalmasak lehettek. A kitûzött fe-
lület a településtõl néhány száz méterre keletre, a Tet-
ves-pataktól nyugatra, annak partján, helyezkedett el.
Az SMMI által 2004-ben elõzetesen elvégzett terepbe-
járás során õskori, kelta, római és késõ középkor-újko-
ri leletanyag került elõ, amely egy többrétegû lelõhely
képét mutatta.

A késõ bronzkori Urnamezõs kultúra telepobjektu-
mai a felület déli és középsõ részén mutatkoztak, de a
középen elhelyezkedõ objektumok felett – a mezõgaz-
dasági mûvelés ellenére – viszonylag épségben meg-
maradt a kulturréteg. Így itt a szelvényenkénti feltárást
választottuk (XXI. tábla 2. kép), amely után különbözõ
méretû tárolóvermek kerültek elõ. A gödrök betöltése
erõsen hamus-faszenes volt, amely a korszak egyik jel-
lemzõje. Házhely nem került elõ, ugyanakkor a felület
középsõ részének nyugati határán egy omladékos be-
töltést figyeltünk meg (55. objektum). A nagy mennyisé-
gû patics- és tapasztásdarabok két nagy foltban, egy
kisebb területet körbehatárolva, urnamezõs kerámiával
együtt kerültek elõ (XXI. tábla 5. kép). A megfigyelt je-
lenség további kutatást igényel, de nem kizárható,
hogy egy földfelszíni épület maradványairól lehet szó.

A többségében méhkas alakú gödrökbõl elõkerült le-
letanyag nagy részét kerámia tette ki. A díszítetlen,
kézzel formált bütyökdíszes hombárok, fazekak (XXI.
tábla 4. kép), korsók és poharak, agyagkanalak mellett
behúzott és turbántekerccsel díszített tálak is elõkerül-
tek.

Ezek között a kerámialeletek között különleges he-
lyet foglal egy csizma alakú edény (6. kép és XXIV. táb-
la 5. kép). A sötétbarna színû, kézzel formált 19 cm ma-
gas, 15 cm széles füles edény jó kidolgozású, formáját
tekintve egy jobb oldali lábbelihez hasonlítható, pere-
me enyhén kihajló. A külsõ felületét, az alját kivéve,
gondosan lesimították, mely helyenként megkopott
ugyan, de az edény nagy részén jól megmaradt, a be-
simított vonalakból álló mintával együtt. A felületkeze-
lés és a minta elõállításának eszköze egy kavics lehe-
tett. Elõször szabályos mezõket alakítottak ki, amelye-
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4. Fazék az urnamezõs kultúra 156. gödrében; 5. 55. késõ bronzkori objektum (Fotó: Hajdú Ádám Dávid)



ken belül átlósan egymásra, vagy egymás mellé rakott
párhuzamos vonalakat hoztak létre. Mindezt a külsõ ol-
dalán egy-egy kör alakú rátett díszítés egészítette ki,
mely az emberi láb bokacsontjait imitálta.

A Balkánon a neolitikumtól kezdve elõforduló csizma
alakú edények a Kárpát-medence területén csak a ké-
sõ bronzkori anyagban találhatóak meg.96 A többségé-
ben temetõkbõl (Budapest-Békásmegyer, Nagyberki-
Szalacska, Velem-Szent-vid), elõkerült példányok kö-
zött mindössze egy darab ismert telepásatásról (Keszt-
hely-Apátdomb). A somogytúri darab azonban, formáját
tekintve, kissé eltér a békásmegyeri temetõ anyagától,
egyrészt hiányzik róla a nyakhoz kapcsolódó kiszélese-
dõ edényrész, másrészt füllel készítették. Hasonló kül-
sõ jegyeket visel a szlovákiai Chotin/ Hetény területén
feltárt késõ bronzkori urnamezõs temetõ 9. sírjának
edénye is.97 A kutatás értelmezése szerint a láb vagy
csizma alakú edény szimbolikus jelentõségû tárgy,
amelyet szertartások során használhattak, és ivó-
edényként funkcionálhatott. Az általunk talált darab is
inkább ebbe az edénytípusba sorolható.
A csizmaedény mellett az objektumok betöltésében
bronztárgyakat, például egy igen szép kidolgozású, ép,
szakállas nyílhegyet, egyik végén lapított, másik végén
hegyes ponctût és egy drótból, hullámosra hajlított há-
tú drótfibula töredékét találtuk. Hasonló fibula ismert a
Balatonboglár-Borkombinát lelõhelyrõl. Mindezek a le-
letek jól illeszkednek a Balaton déli partján eddig elõke-
rült idõsebb és középsõ urnamezõs (Ha A1-A2) korú te-
lepek leletanyagához, és egy gazdag anyagi kultúrával
rendelkezõ népességrõl tanúskodnak.

A késõ vaskor végérõl (LT D1–D2) származik a lelõ-
helyen elõkerült objektumok másik fele. Az ásatási fe-
lületen két kisebb csoportban feltárt telepobjektumok –
félig földbemélyített házak, vermek, árkok és egy nagy
méretû gödörkomplexum – fõként a felület vízmentes,
dombszerû kiemelkedésén kerültek elõ. A feltárt 17 fé-
lig földbemélyített ház három típusba sorolható. A leg-
elterjedtebb a téglalap alakú, lekerekített sarkú, rövi-
debb oldalának középtengelyében lévõ két szelement
tartó oszloplyukas változat, de ismert három oszlophe-

lyes veremház (29. objektum) is, ahol a középsõ osz-
lophely a nyeregtetõ alátámasztását szolgálhatta, és
feltártunk egy több cölöplyukas épületet is (108. objek-
tum). Az épületekben tüzelõberendezés nem volt hasz-
nálatban és járószint is mindössze egyben (120. objek-
tum) volt megfigyelhetõ. Az épületek szerkezeti jelleg-
zetességei a kelta idõszak késõ idõszakától a római kor
végéig elõfordulnak, legközelebbi párhuzamait a
Balatonlelle-Kenderföld, Balatonszemes-Egyenes dûlõ
lelõhelyek kelta házai között találjuk meg,98 ezt a kelte-
zést erõsíti az objektumokból elõkerült leletanyag is.

Az innen ismert edények között a kézzel formált, ún.
„durva kerámia” mellett korongolt edények és festett
kerámia is elõkerült. A nagyméretû hombárok, seprûdí-
szes fazekak, grafitos soványítású fazekak mellett,
mélytálak töredékei, gombos fülû és behúzott peremû
tálak kerültek elõ. Kelta használati tárgyak fémbõl ké-
szült darabjai között különbözõ vastárgyak: kések, ár,
nyílhegyek is elõkerültek. A kelta viseleti tárgyaknál
említést érdemel két bronzból készült ún. hosszútestû,
simalábú fibula és egy bronz drótból tekercselt fülbeva-
ló. A kelta idõszak közepén (LT B) megjelenõ változat
használata egészen a késõi idõszakig (LT D) nyúlik, így
elõfordulása nem tekinthetõ véletlennek.

A felület északi részén feltárt tipikus kelta házak kö-
zött két esetben, a tárolóvermeknél egy esetben fordult
elõ az, hogy a bontásuk alkalmával a nagy mennyisé-
gû kelta anyag mellett néhány római szürke kerámia és
egy terra sigillata töredéke (2–3. század) jött a felszín-
re. Mivel a fent említett objektumok jól körülhatárolható
csoportban, a felület északi részén kerültek elõ, nem
lehet kizárni a bennszülött telep kontinuitását a római
korig. Azonban a település pontos belsõ kronológiájá-
nak eldöntése, az egyes objektumok egymáshoz való
viszonya további kutatást igényel.

A kelta falu kiterjedését vizsgálva további három ku-
tatószondát nyitottunk a kijelölt felülettõl északi irány-
ban, a nyomvonalon. Az egyes szondák kelta régésze-
ti jelenséget nem, de egy kora újkori objektumot a fel-
színre hoztak, amelybõl 17–18. századra keltezhetõ
kerámia került elõ.

A nyári csapadékos idõjárás, majd ennek következ-
ményeként létrejövõ magas talajvíz ellenére 185 objek-
tumot tártunk fel, amelyek egy jól körülhatárolható he-
lyen kerültek elõ. A késõ bronzkori falu, majd a késõ
kelta telep is ÉNY–DK-i irányban helyezkedett el, lehú-
zódva egészen a Tetves-patak partjáig.

V. AZ ÚTÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HOMOKBÁ-
NYÁK MEGELÕZÕ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSAI
ÉS LELETMENTÉSEI

Ordacsehi–Kécsimezõ
Pásztókai-Szeõke Judit – Polgár Péter – Honti Szilvia –
Molnár István – Németh Péter Gergely99

2004. augusztus 9. és november 30. között megelõ-
zõ feltárást, 2005 októberében rövid leletmentést vé-
geztünk a több mint két évtizede ismert lelõhelyen.100

A lelõhely a település keleti külterületén, egy észak-dé-
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6. kép: Késõbronzkori csizma alakú edény a
Somogytúr-Tetves patak menti 29. objektumból

(Rajz: Nyári Zsolt)



li irányú dombháton található, amelyet hosszú idõ óta
homokbányának használnak. Emiatt a régészeti jelen-
ségek folyamatosan pusztultak, számos, egy-két napos
leletmentéssel csak kevés régészeti objektumot lehe-
tett megmenteni. 2004 kora õszétõl, a felgyorsuló autó-
pálya-építkezéssel párhuzamosan, az itteni homokki-
termelés folyamatossá és nagymértékûvé vált, így a le-
letmentésnek indult munkánk fokozatosan nagy felüle-
tû megelõzõ feltárássá alakult át.

2004-ben a bányakrátertõl északra, keletre és nyu-
gatra 24158 m2 területen 191 régészeti objektumot tár-
tunk fel több korszakból. A régészeti jelenségek száma
észak felé fokozatosan csökkent. A lelõhely középsõ
valamint keleti részén a kelta temetõ sírjainak és a
bronzkor objektumainak; a nyugati oldalon egy már is-
mert római kori település további földbe mélyített háza-
inak és objektumainak jelentõsebb koncentrációja
emelhetõ ki. A kelta temetõ északkeleti szélét 2004-ben
nem sikerült meghatároznunk, ezen a részen még to-
vábbi sírok felbukkanása várható.

A neolitikum idõszakából a keleti szelvényben a Du-
nántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrája két gödrét tártuk
fel, közülük a nagyobb abból a szempontból érdekes,
hogy délkeleti szélénél több, a klasszikus periódusba
sorolható, összeállítható edény között egy õrlõkõ fe-
küdt, rajta nagyméretû okkertömbbel. A nyugati szel-
vényben, annak megnyitása elõtt jelentõs mennyiségû
kerámiatöredéket és egy henger alakú idol töredékét
találtuk a nyesés során. Az itt feltárt sekély gödrökbõl
viszonylag sok kerámia, kovapenge, csonteszköz és
õrlõkõtöredék került elõ. Az egyik mélyebb tároló-
veremben ép miniatûr edényre bukkantunk.

A rézkort a Balaton-Lasinja kultúra földkitermelõ- és
hulladékgödrei jelzik elszórtan a teljes feltárt felületen,
viszonylag gazdag kerámiaanyaggal.

Több gödör kora leletanyag hiányában nem volt
meghatározható, ezek elsõsorban az északi felületen
jelentkeztek. Ugyanezt mondhatjuk el arról a két mel-
léklet nélküli csontvázas sírról is, melyek a középsõ-
északi részen helyezkedtek el. Az egyik hátán fekvõ, a
másik a jobb oldalára zsugorított helyzetû; utóbbit a rí-
tus alapján esetleg a rézkorra tehetjük.

A kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultúra objek-
tumainak nagy része földkitermelõ illetve hulladékgö-
dör, viszonylag jó kerámiaanyaggal és egy bronz kar-
pereccel. A kultúra jelenségei között különösen jelentõs
egy gödörház, mely dél-északi tájolású, bejárata felte-
hetõen a déli rövidebb oldalon volt, cölöphely nyomát
csak itt fedeztünk fel, az épületen kívül. A lakógödörben
három díszített edény töredékeit találtuk meg: Egy kis,
kihajló peremû korsót, perem alól induló és vállra tá-
maszkodó füllel, a vállon beszurkált díszítéssel. Egy
bikónikus testû nagyobb urna alakú edény darabját,
bordázott füllel, felsõ részét körben bekarcolt halszálka
motívum díszíti, ebben helyenként még látszik a mész-
betét. Ezek mellett találtunk egy teljesen ép, belsõdí-
szes tálat, melynek talpa négy kis lábban végzõdik. Dí-
szítését ugyancsak mészbetéttel kitöltött, háromszöge-
ket mintázó alakzatok adják, egy kis részen még némi
vörös festés nyoma is látszik.

Szintén különleges objektum képviseli a kisapostagi
kultúrát, egy kb. 10.000 m2 területet magába foglaló
ovális körárok, melynek funkciója bizonytalan (XXII.
tábla 7. kép). Szélessége 1–4 m közötti, mélysége 0,2–
1 m. Északi és keleti oldalán egy-egy nagyjából 2 m
széles átjárót fedeztünk fel. Az árokban kb. 0,6 m mély-
ségben húzódó, kagylókból és csigákból álló sávot fi-
gyeltünk meg. Óriási mennyiségû leletanyag került elõ
belõle, elsõsorban a viszonylag egységes felsõ, söté-
tebb barna feltöltõdésbõl, ami valószínûleg az árok
funkciójának szándékos megszûntetésével függ össze.
Legnagyobb számban a kultúra klasszikus idõszakára
keltezhetõ kerámiatöredék, köztük sok díszített illetve
néhány miniatûr edény származott belõle. A pattintott
kövek, õrlõkövek, fenõkõ, orsógombok, agyagkanál
mellett nagy számban találtunk állatcsontot is.

A késõ bronzkori Urnamezõs kultúrának két, egy-
mástól kb. 16 m távolságra esõ urnasírját tártuk fel, fel-
tételezzük, hogy É–ÉK-i irányban további sírok rejle-
nek. Mindkét sír elég magasan helyezkedett el, ezért
sérültek; a hamvakat mindkét esetben kihajló peremû,
nyomott hasrészû, mély tálban helyezték el. Az épen
megmaradt, vállrészén ferdén árkolt urnát (XXII. tábla
6. kép) több más edény, kisebb fazekak, csuprok ösz-
szeillõ töredékei borították, egy kis csésze feküdt mel-
lette. Ezek alapján a sírokat a kultúra idõsebb szaka-
szára datálhatjuk.

A LT B2–LT C1 korú birituális kelta temetõ 42 temet-
kezését sikerült feltárnunk, 24 szórthamvasztásos, 16
csontvázas, továbbá két, bolygatottságából adódóan
nem megállapítható rítusú sírt. A sírok dél-észak tájolá-
súak. Kilenc észak-déli irányú sírsort figyeltünk meg.
Ezek egy része csak hamvasztásos, illetve csak csont-
vázas temetkezést foglalt magába, de voltak vegyes rí-
tusú sírsorok is. A sírgödrök ovális vagy téglalap alakú-
ak, jelenlegi mélységük – a terület korábbi lehumuszo-
lásából adódóan, továbbá az eróziónak és a mezõgaz-
dasági mûvelésnek köszönhetõen – változó volt, né-
hány cm-tõl 1 m-ig terjedt. Az egyik nagyméretû, tégla-
lap alakú, sírgödör két hamvasztásos temetkezést fog-
lalt magába (XXII. tábla 2. kép). A sírok nagy százalé-
ka bolygatott, de csak kisebb részük rabolt, nagyobb
részük a talajmûvelésnek esett áldozatul.

A temetõ mellékletekben gazdag, melléklet nélküli
sírt nem találtunk. A síradományok egy részét az edé-
nyek jelentik, beltartalmuk vizsgálatára földmintákat
gyûjtöttünk. Szinte mindegyik halotton, illetve a hamvak
mellett vagy között, kerültek elõ vas- és bronzékszerek,
kar-, láb-, nyakperecek, láncok, gyûrûk, hajtûk, fibulák
(XXIII. tábla 1–5. kép. Egy-egy esetben nemesfém-ék-
szer is elõfordult: egy kifosztott sírban arany huzalgyû-
rût, egy másik temetkezésben kisméretû ezüstkarikát
találtunk. Meg kell említenünk két fekete, valószínûleg
szapropelitbõl készült karperecet is (XXIII. tábla 6.
kép). Használati tárgyat jóval ritkábban helyeztek a ha-
lottak mellé: egy esetben vasollót és gombos végû bo-
rotvát, egy másikban orsógombot. Elõkerült tûzcsiholó
szerszám is. Több bolygatott sírban megtaláltuk a fegy-
verzet egyes darabjainak töredékeit: vas pajzskeret ve-
reteket, kardhüvely vas részeit, kardpenge(?) töredé-
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XXII. tábla
Ordacsehi–Kécsimezõ: 1-4. Kelta sírok: 1. 316. sír 2. 170 és 177. kettõs sír 3. 198. kardmellékletes sír 4. 204. sír.;

5. Textilmaradványok a 204. sír nyakperecérõl; 6. 188. késõ bronzkori urnasír
7. Légifelvétel az ásatási területrõl a kisapostagi árok foltjával (2004)

(Fotó: 1. Varga Gyula; 2-4, 6. Polgár Péter; 5. P. Szeõke Judit, 7. Rákóczi Gábor)
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XXII. tábla
Leletek Ordacsehi–Kécsimezõ kelta temetõjébõl

1-2, 5. 98. sír, 3-4. 204. sír, 6. 178. sír; 7-12. Válogatás a temetõ kerámiájából
(Fotó: 1-9. Balla Krisztián, 10-11. Horváth Péter, 12. Szentmihályi Zsuzsa)
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keket. A 198. csontvázas sír férfi halottját derekáról
csüngõ vaskardjával, lándzsájával, valamint pajzsával
együtt temették el (XXII. tábla 3. kép). Említésre méltó-
nak tartjuk, hogy viszonylag sok textilmaradványt doku-
mentálhattunk a fémtárgyak felületén. Egy ténylegesen
fennmaradt foszlány, több, fémsóktól átitatott töredék,
továbbá a negatív lenyomatok jelentik ezeket az emlé-
keket (XXII. tábla 5. kép).

A bánya délnyugati részén késõ római kori települési
objektumokat tártunk fel. Több oszlophelyes, padlós
mûhelyek mellett mély tárológödröket találtunk, vala-
mint egy kemencét, melynek hamusgödre ép vasfibulát
tartalmazott. A félig földbemélyített építményekben
több töredékes csontfésû volt, ez a településrészlet va-
lószínûleg az itt már korábban megtalált csontfaragó-
mûhely része lehetett.

A 2005. évi leletmentés a bányamûvelés folytatódá-
sa miatt vált szükségessé. 2005. májusában valamint
október 12. és 18. között, összesen 33 objektumot tár-
tunk fel. 101

A bánya északkeleti részén a Kisapostagi kultúra
idõszakára tehetõ település maradványait találtuk meg.
Hat nagyméretû, szabálytalan ovális alakú gödör bizto-
san, három gyér leletanyagot tartalmazó kisebb mére-
tû objektum feltételesen, erre a korszakra datálható. A
nagyméretû gödrök viszonylag bõséges leletanyagot
tartalmaztak, nagyobb mennyiségû kerámia – közte
mészbetétes díszû egyfülû csuprok, nagyobb méretû,
mészbetétes szalagfülekkel díszített edények töredékei
– mellett kovapattintékok, megmunkált kövek került elõ
a gödrökbõl.

A lelõhelynek ezen a részén három csontvázas sírt
is találtunk. Ezekbõl kettõ biztosan, a harmadik nagy
valószínûséggel a kelta korra tehetõ. Ez utóbbi sír Ny-
K-i tájolású, bolygatott volt, a földjébõl egy vascsat ke-
rült elõ, más melléklete nem volt. A másik két sír DNy-
ÉK-i tájolású volt, egymással párhuzamosan feküdtek.
Az egyik mellett vaskarperecet és a lábához tett edényt
találtunk, a másiknak bronz lábperecei, a bal kezén

vaskarperece volt, lábához két edényt tettek, mellette
egy hosszúkás, megmunkált kõdarab feküdt (XXII. táb-
la 1. kép). Elõkerült még két, erõsen sérült hamvasztá-
sos rítusú sír is. Az egyikben urna alakú edény és tál
darabjai mellett töredékes vastárgy volt, a másik sír
csak hamvakat tartalmazott. A sírok meghatározzák a
temetõ északkeleti hátárát, az ezektõl északra és
északkeletre is folytatott humuszolás során további sí-
rokra nem bukkantunk, kelet felé még folytatódhat a
temetõ.

A bánya délnyugati-nyugati részén 2005 tavaszán
kutatóárkokkal határoztuk meg a lelõhely kiterjedését.
A szondák területének déli szakaszán valamint 2005
õszén megnyitott kisebb felületen a Dunántúli Vonaldí-
szes Kerámia néhány sekély objektumát és a római te-
lephez tartozó két gödröt tártunk fel.

Fonyód-Feketebézseny, homokbánya
Molnár István

A lelõhelyen 2005. október 18-án végeztünk lelet-
mentést102, miután kiderült, hogy a területen mûködõ
homokbánya délnyugati végében ásott vízelvezetõ
árokban, illetve a bánya nyugati falában objektumok
maradványai találhatóak. Az objektumok erõsen sérül-
tek, csak a vízelvezetõ falában lévõ részük maradt
meg. Nyolc objektumot bontottunk ki és dokumentál-
tunk. Ezek közül négy gödör és két kemence õskori ke-
rámia anyagot tartalmazott, perem fõlé húzott fülû
merice, benyomkodott bordákkal, bekarcolt vonalakkal
díszített töredékek és orsógomb utalnak a Badeni-
kultúra megtelepülésére a területen. Egy gödör bizto-
san az Árpád-korra volt keltezhetõ, egy kemencében
pedig nem volt leletanyag. A maradványok és a lelõhely
bejárása alapján megállapítható, hogy egy nagyobb ki-
terjedésû régészeti lelõhely – egy Árpád-kori és egy ké-
sõ rézkori település – maradványai fekszenek a bányá-
tól nyugatra és délre lévõ területen.
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XXIV. tábla
1. Középkori állatalakos bronzcsap Tikos–Nyárfás-dûlõ 623. objektumából

2-4, 6. Leletek az Ordacsehi–kécsimezei kelta temetõbõl: (2-3, 6. 178. sír; 4. 98. sír)
5. Késõbronzkori csizma alakú edény a 27. gödörbõl, Somogytúr–Tetves-patak mente (Fotó: Balla Krisztián)
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1 2005 novemberében kezdtük meg Balatonszárszó-Kis-
erdei-dûlõ lelõhelyen az erõdített templomkörzet és Bala-
tonlelle-Kenderföld római lelõhelyen a kibõvített pihenõ te-
rületén a megelõzõ régészeti feltárást, ezek munkálatairól
a késõbbiekben fogunk beszámolni.

2 Munkatársak: Pásztókai-Szeõke Judit és Mordovin Maxim
régészek, Polka Mónika, Tétényi Csaba és Varga Gyula
régésztechnikusok. Munkájukat ezúton is köszönöm.

3 Munkatársak: Pásztókai-Szeõke Judit és Mordovin Maxim
régészek, Polka Mónika, Tétényi Csaba és Varga Gyula
régésztechnikusok. Munkájukat ezúton is köszönöm.

4 A feltáráson részt vett: Molnár István (SMMI), Somogyi
Krisztina, Gallina Zsolt (Ásatárs Kft) régészek, Mészáros
Szilvia (SMMI), Vajdics István, Bánhalmi Ildikó, Gyergyá-
des Tibor (Ásatárs Kft) technikusok.

5 Munkatársak: Pásztókai-Szeõke Judit és Mordovin Maxim
régészek, Polka Mónika, Tétényi Csaba és Varga Gyula
régésztechnikusok. Munkájukat ezúton is köszönöm.

6 Munkatársaink Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép
Tamás, Ferencz Bálint, Gál Zoltán és Nyári Zsolt voltak.
A térinformatikát az Archeodata Bt biztosította.

7 Serlegi 2004a, 45.
8 A lelõhely feltárási munkálataiban nélkülözhetetlen segít-

séget nyújtottak Fábián Szilvia, Kiss Csaba, Skriba Péter,
Bek Tamás, Hufnágel Szabolcs, Illés László, Pesti Kriszti-
na, Skriba Pál, Fekete Kati.

9 Az ásatás elõzetes jelentése az ásató régésztõl és intéz-
ménytõl független technikai okok miatt, a Régészeti Kuta-
tások Magyarországon 2004. évi kötetébe nem került be-
le.

10 Az ásatáson részt vett: Molnár István (SMMI), Gallina
Zsolt és Somogyi Krisztina (Ásatárs Kft) régészek, Vajdics
István, Bánhalmi Ildikó, Barta Gábor technikusok (Ásatárs
Kft)

11 Munkatársaink Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép
Tamás, Ferencz Bálint, Gál Zoltán, Nyári Zsolt és Varga
Gyula voltak. A térinformatikát az Archeodata Bt biztosítot-
ta.

12 A korhatározásban Mersdorf Zsuzsa volt segítségünkre.
13 A feltárásban nyújtott segítségükért Kiss Csaba, Pesti

Krisztina, Illés László, Hufnágel Szabolcs munkatársak-
nak tartozom köszönettel. A lelõhely geodéziai felmérését
a Geoszervíz Kft végezte, munkájukat ez úton is köszö-
nöm.

14 Az ásatás elõzetes jelentése az ásató régésztõl és intéz-
ménytõl független technikai okok miatt a Régészeti kuta-
tások Magyarországon 2004. évi kötetébe nem került be-
le.

15 Molnár-Gallina 2005, 277.
16 Kalicz 1991b, 375-380; Kalicz 2001, 398-401.
17 Az ásatás elõzetes jelentése az ásató régésztõl és intéz-

ménytõl független technikai okok miatt a Régészeti kuta-
tások Magyarországon 2004. évi kötetébe nem került be-
le.

18 A feltárásban nyújtott segítségükért Kiss Csaba, Pesti
Krisztina, Illés László, Hufnágel Szabolcs munkatársak-
nak tartozom köszönettel. A lelõhely geodéziai felmérését
a Geoszervíz Kft végezte, munkájukat ez úton is köszö-
nöm.

19 Az ásatáson részt vett: Molnár István (SMMI), Gallina
Zsolt, Somogyi Krisztina (Ásatárs Kft) régészek, Mészáros
Szilvia (SMMI) Vajdics István, Bánhalmi Ildikó, Barta
Gábor, Gyergyádes Tibor (Ásatárs Kft) technikusok.

20 Straub 2005, 5.
21 Munkatársaink Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép

Tamás, Ferencz Bálint, Gál Zoltán, Nyári Zsolt voltak.
A térinformatikát az Archeodata Bt biztosította.

22 Az ásatás szakmai-technikai lebonyolítását az Ásatárs
Kft, a gépi földmunkát a Leveller Kft, a kézi földmunkát az
Arch-Homo 2003 Kft, a geodéziát és a térinformatikát az
Archeoadata Bt biztosította. Ásatásvezetõ: Gallina Zsolt,
Munkatársak: Molnár István, Somogyi Krisztina, régészek,
Barta Gábor, Mészáros Szilvia, Vajdics István techniku-
sok.

23 Bondár 1998, 21-24.
24 Kalicz 1974, 83, X. tábla 2.
25 Ruttkay 1997, 166-167, Abb. 1, 2.
26 Bánffy 1986, 25-27, Virág 1996, 23.
27 Belényesy-Horváth 2004, 24.
28 Kulcsár 2002, 26.
29 Kiss 2004b, 49.
30 Somogyi 2000, 245.
31 Virág 1996, 24.
32 Bondár-Honti-Kiss 2000, 94-95, 105.
33 Balatonszemes-Szemesi-berek: Honti-Németh 2002, 6.;

Balatonõszöd: Belényesy-Horváth 2004, 24.; Balaton-
keresztúr-Réti-dûlõ: Fábián 2004, 10.; Balatonlelle-
Országúti-dûlõ: Sófalvi 2004, 20.

34 Honti 1981
35 Somogyi 2004, 165-166.
36 Horváth 2004a
37 Az 5-6. századi leletanyag meghatározásában Szõke

Béla Miklós és Takács Miklós segédkezett. Fogadják érte
köszönetünket.

38 Az ásatás szakmai-technikai lebonyolítását az Ásatárs
Kft, a gépi földmunkát a Leveller Kft, a kézi földmunkát az
Arch-Homo 2003 Kft, a geodéziát és a térinformatikát az
Archeoadata Bt biztosította. Ásatásvezetõ: Gallina Zsolt,
Munkatársak:, Molnár István, Somogyi Krisztina, régé-
szek, Barta Gábor, Gyergyádes Tibor, Mészáros Szilvia,
Vajdics István, technikusok.

39 A megelõzõ feltárást az SMMI és a MTA RI közötti együtt-
mûködés keretében végeztük el.

40 A 2004. évi ásatás során Serlegi Gábor régész vett részt
az ásatás irányításában és munkatársak voltak: Kiss Csa-
ba, Skriba Péter, Skriba Pál, Fekete Kati, Illés László,
Hufnágel Szabolcs, Bek Tamás, Pesti Krisztina, Böröczky
Blanka és Pál Róbert. Munkájukat hálásan köszönöm.
A lelõhely geodéziai felmérését és feldolgozását a Geo-
szervíz Kft végezte, ezúton is köszönjük munkájukat.

41 Sümegi et al. 2004, 410-413.
42 Horváth 2004a, 75-78; 2004b 68-72.
43 Az embertani anyag vizsgálatát Köhler Kittinek köszönöm
44 Az állatcsontok meghatározását Daróczi-Szabó Márta

végzi.
45 A kovaeszközöket Marton Tibor vizsgálta meg elõzetesen,

segítségét ezúton is köszönöm.
46 A meghatározásért Redõ Ferencnek tartozom köszönet-

tel.
47 A lelõhely késõ vaskori leletanyagát Serlegi Gábor dolgoz-

za fel.
48 Skriba - Sófalvi 2004, 121-163.
49 A leletanyag feldolgozását Skriba Péter végzi.
50 Fábián 2004, 14.

Jegyzetek
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51 Köszönet dr. Grynaeus Andrásnak a kutak famintáinak
meghatározásáért.

52 A középkori leletanyag feldolgozása folyamatban van,
amelyet Kiss Csaba végez.

53 Kiss 2004b, 47-51.
54 Kiss 2004b, 51.
55 A leletmentést Mersdorf Zsuzsa végezte. Munkáját ezúton

is köszönöm.
56 A feltárásokon közremûködtek Hajdú Ádám Dávid, Koós

István és Mersdorf Zsuzsa régészek; Áfra György, Deme-
ter András, Gál Ervin, Gazdag Zoltán, Kovács Zsuzsa,
Skriba Péter, Szapu Dániel, Tóth Árpád régésztechniku-
sok. A geodéziai munkát a Geomontan Kft. végezte, mun-
kájukat külön köszönöm.

57 Itt szeretnék köszönetet mondani Hoffman György mér-
nök úrnak (Völgyhíd Konzorcium), aki lehetõséget terem-
tett a rövid feltárásra.

58 Gallina 2004, 34-40.
59 Az ásatás szakmai-technikai lebonyolítását az Ásatárs

Kft, a gépi földmunkát a Leveller Kft, a kézi földmunkát az
Arch-Homo 2003 Kft, a geodéziát és a térinformatikát az
Archeoadata Bt biztosította. Ásatásvezetõ: Gallina Zsolt,
Munkatársak: Molnár István, Sípos Carmen, Somogyi
Krisztina, régészek, Barta Gábor, Gyergyádes Tibor, Mé-
száros Szilvia, Vajdics István, technikusok. Munkájukért
fogadják köszönetünket.

60 Az írott források összefoglalásáról lásd: Gallina 2004, 34-40.
61 Az elõzõekrõl lásd: Gallina 2004, 38.
62 Gallina 2004, 38., 6. kép
63 Wicker 2002, 95-124.
64 Gallina 2004, 38-40.
65 Lásd: Gallina 2004, 77-78. jegyzet.
66 Köszönet az információért az embertani anyagot feldolgo-

zó Bernert Zsoltnak.
67 Gallina 2004, 40.
68 Kérdéses, hogy ez az objektum ehhez a településhez tar-

tozott, elképzelhetõ, hogy a legújabbkori földesutat kísérõ
árok volt, aminek persze lehetett korábbi elõzménye.

69 Munkatársunk Szapu Dániel régésztechnikus volt.
70 Munkatársak voltak: Gáll Ervin régész, Kovács Zsuzsa,

Áfra György, Hajdú Attila, Hufnágel Szabolcs, Skriba Pé-
ter, Tóth Árpád régésztechnikusok

71 Munkatársak voltak: Kovács Zsuzsanna, Áfra György,
Skriba Péter, Tóth Árpád régésztechnikusok.

72 A lelõhely szakmai-technikai lebonyolítását és dokumen-
tálását az ÁSATÁRS Kft végezte. A kézi munkaerõt az
Arch-Homo 2003 Kft, a geodéziát és a térinformatikát az
Archeodata Bt biztosította. Régészek: Gallina Zsolt, Hor-
nok Péter, Somogyi Krisztina, technikusok: Barta Gábor,
Gyergyádes Tibor, Molnár László. Mindannyiuk munkáját
köszönjük!

73 Polgár-P. Szeõke 2004, 41.
74 Munkatársak voltak: Skriba Péter, Kiss Csaba, Illés Lász-

ló, Pesti Krisztina, Böröczki Blanka, Hufnágel Szabolcs,
Hajdú Attila, Tóth Árpád.

75 Munkatársak voltak: Vajda Olga régész, Tátrai Bíbor, Áfra
György, Áfra Gergely, Szapu Dániel, Tóth Árpád régész-
technikusok.

76 Lásd a Balatonkeresztúr-Réti-dûlõ megelõzõ feltárásáról
szóló cikket ugyanebben a kötetben.

77 Az ásatáson részt vettek: Molnár István, Sipos Carmen
régészek, Mészáros Szilvia, Varga Gyula, Beke Zsolt,
Móricz Róbert technikusok.

78 Bóna 1973, 63-64.

79 A lelõhely feltárási munkálataiban nélkülözhetetlen segít-
séget nyújtottak Bek Tamás, Fekete Kati, Hufnágel Sza-
bolcs, Lajtos Tamás, Skriba Pál

80 Somogyi Múzeumok Közleményei 1974-75, 296.
81 Honti-Kiss 1996
82 Honti-Költõ-Németh, Boglárlelle 1988, 40-41.
83 Munkatársaink Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép Ta-

más, Ferencz Bálint, Gál Zoltán, Nyári Zsolt voltak. A tér-
informatikát az Archeodata Bt biztosította.

84 Az ásatáson részt vett: Molnár István-Sipos Carmen régé-
szek, Mészáros Szilvia, Varga Gyula, Beke Zsolt, Móricz
Róbert technikusok.

85 Horváth 2004, 74.
86 Kiss 2004a, 246, 249.
87 Fodor 1989, 23-25.
88 Az ásatáson régészként: Koós István, Mersdorf Zsuzsa,

technikai munkatársak: Demeter András, Kovács Zsuzsa,
Skriba Pál, Szapu Dániel vett részt. A geodéziai munkát a
Geoservice kft. végezte. Mindenki munkáját nagyon köszö-
nöm.

89 Az ásatáson technikusként közremûködött Bek Tamás,
Hufnágel Szabolcs, Szapu Dániel, Tátrai Bíbor és Vajda
Olga. A lelõhely feltárása, értékelése során Oross Kriszti-
án és Marton Tibor nyújtott szakmai segítséget, fáradozá-
sukat ezúton is köszönöm.

90 A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának munka-
társai az elõzetes terepbejárás során egymás közvetlen
közelében két lelõhelyet határoztak meg (67/8. és 67/9.
lh.), neolit, rézkori, kelta, valamint kevés késõ-középkori
leletanyaggal. A feltárásra kijelölt sáv a természeti környe-
zet kedvezõtlen terepviszonyai (mocsár) illetve fedettsége
(erdõ) miatt tulajdonképpen a két lelõhely határán húzó-
dott. A gépi humuszolás során kiderült, hogy egy össze-
függõ, intenzív lelõhelyrõl van szó.

91 A gépi nyesés során mutatkozó leletkoncentrációkat szi-
getszerûen meghagytuk, és kézi erõvel végeztük el a
szintsüllyesztést.

92 A 76. obj. keleti szélét a fölötte húzódó erdõ miatt 2005-
ben nem tudtuk feltárni, a kérdéses terület azonban a
nyomvonalba esik, így a késõbbiekben van esély az alap-
árok kiterjedésének, irányának pontos meghatározására.

93 Oross 2004, Marton 2004.
94 Kalicz 1991a, 6. Abb. 1.
95 Az ásatáson régészként vett részt: Mersdorf Zsuzsa, tech-

nikai munkatársak: Áfra György, Borbély Zsuzsanna,
Demeter András, Kovács Zsuzsa, Körösi Petra, Skriba
Pál, Skriba Péter, Vajda Olga. A geodéziai felmérést a
Geomontan Kft készítette. Mindenki munkáját nagyon
köszönöm.

96 Kalicz-Schreiber 1991, 161-196., Kalicz-Schreiber-Kalicz
1997, 353-371.

97 Novotná 1995, 385. Abb. 11.
98 Serlegi 2004b, 15-18; Marton-Serlegi 2004, 29-31; Hor-

váth 1987, 59-80.
99 A 2004. évi feltárások vezetõje Pásztókai-Szeõke Judit,

Polgár Péter illetve Németh Péter Gergely voltak, 2005.
tavaszán Németh Péter Gergely, õszén Honti Szilvia illet-
ve Molnár István.

100 Németh-K. Zoffmann-Bartosiewicz 2002, 7.
101 A feltárásokon technikusként részt vettek Ambrus Edit,

Balla Krisztián, Gál Zoltán, Mészáros Szilvia, Móricz Ró-
bert, Nyári Zsolt és Varga Gyula.

102 A feltáráson részt vett: Molnár István régész, Mészáros
Szilvia, Varga Gyula, Móricz Róbert technikusok.
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The Somogy County Museums Directorate together with the
Archaeological Institute of the Hungarian Academy conducted
preceding and rescue excavations connected with the
construction of the M7 highway on an approximately 20 km
long section starting from Balatonkeresztúr and ending at the
county’s border. On 16 spots preceding excavations, and at
the same time, accompanying the construction of the
motorway between Zamárdi and Balatonkeresztúr, archaeo-
logical survey and where needed, rescue excavations took
place (with the help of the Archeosztráda Kft).
Connected with the highway construction, the tracks of a
number of approach roads were modified, thus preceding
excavations took place on the encircling road around Zamárdi
(Ásatárs Kft), and on the modified section of the road between
Fonyód and Lengyeltóti (Archeosztráda and Ásatárs Kft). The
preceding excavations of the correctional section of Route No.
67. between Somogytúr and Balatonszemes can also be
connected to the above mentioned research (the Somogy
County Museums Directorate, the Archaeological Institute of
the Hungarian Academy and the Archeosztráda Kft. worked on
the sites). The sand mines opened due to construction work
were also excavated (preceding excavation at Ordacsehiben,
rescue excavation at Fonyódon, test excavation in Buzsák).
In two years on 42 sites of 350.000 m2 territory about 10.000
archaeological objects were excavated. In our summarizing
table the order of the reports and the most important data of
these excavations can be found. (Fig. 1.)
I–II. The most important results during the preceding
excavations on the track of M7 highway were: Fonyód-Vasúti-

dûlõ 2. – Roman (4–5. Century) and Early Migration Period
(5–6.Century) settlement and cemetery, Balatonkeresztúr-
Réti-dûlõ – Copper-Age, Árpád and medieval periods, Tikos-
Nyárfás-dûlõ – Copper-Age, Árpád and medieval periods,
Tikos-Homokgödrök – Urnfield Culture) and Szõkedencs-
Cölömpös-árok – cemetery of the Somogyvár-Vinkovci
Culture.
III. Among the rescue excavations Fonyód-Bézsenypuszta –
Turkish settlement and cemetery – is worth mentioning.
IV. Within the scope of the preceding excavations that took
place on the territory of the correction of Route No. 67., on the
expanded site of Balatonlelle-Rádpuszta (Temetõalja-dûlõ és
Romtemplom mellett) Roman Aged archaeological evidence
and finds are prominent. The boot shaped vessel of the
Urnfield Culture is the most spectacular find from the
Somogytúr-Tetves patak site from 2004–2005.
V. Before sand mining on the territory of Ordacsehi-
Kécsimezõ, we excavated the site, where the most important
Celtic cemetery (LT B-C) of Southern Transdanubian is
situated.
These excavations of great extension were primarily
supported by the Nemzeti Autópálya Zrt. (on M7 highway and
the larger part of Route No. 67.), while on the Somogytúr
section of Route No. 67. the Magyar Közút Kht provided the
financial means. We could build an exceptionally good
cooperation with the executors during the construction of the
Zamárdi-Balatonszárszó section, where the Hídépítõ Rt
provided the facilities for the archaeological works.

Archaeological research on the Somogy county section of the M7 highway
and on Route No. 67. (2004-2005)
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