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„Valamely vidéknek régészeti hírnévre csapása rende-
sen nem annak a leletekben való általános bőségétől függ, 
hanem attól, hogy vannak-e a területén a régészetnek ked-
velői, hazafiak, kik nyílt szemmel látnak, és a talált tárgya-
kat összegyűjteni nem restellenek.”

(Rómer Flóris)

BeveZeTÉS

A Magyarország Régészeti Topográfiája 1–10. kötete az Akadémiai kiadó gondozásában látott nap-
világot. A sorozat 11. kötetében Pest megye régészeti topográfiájának harmadik köteteként a volt aszódi 
és gödöllői járás lelőhelyeit adjuk közre. A korábbiakkal megegyezően az őskortól a törökkorig terjedő 
idő valamennyi lelőhelyét tárgyaljuk. Forrásként a múzeumokban és a hozzáférhető magángyűjtemények-
ben fellelhető leletanyagot, az adattárakban őrzött ásatási dokumentációkat, feljegyzéseket, a régészeti, 
művészettörténeti és történeti szakirodalmat, a középkori okleveleket, a Xvi–Xvii. századi iratokat, a 
Xviii–XiX. századi kéziratos térképeket, földrajzi névgyűjtéseket, helyi visszaemlékezéseket használtuk 
fel. A régebbről ismert lelőhelyek lokalizálása, hitelesítése és elsősorban új lelőhelyek felkutatása céljából 
terepbejárásokkal kutattuk át a feldolgozandó területet. Lehetőségünk nyílt légi felderítésre is.

*

A megye északkeleti részét elfoglaló 793,5 km2 kiterjedésű terület nyugati fele a Rákos-, Sződrákosi-, 
Szilas-patakkal a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, így szorosan kapcsolódik a Dunántúlhoz is. nagyobbik fele 
pedig a Galga és Zagyva mellékvizei, valamint a Felső-Tápió révén a Tisza vízgyűjtőjének része, ami nyi-
tottá teszi a keletről érkező hatások befogadására. Másrészt az Északi-középhegységhez (cserhát) csatla-
kozó 2–300 m magasságú dombvidék (Gödöllői-dombság) és az Alföld találkozásánál fekszik. ezek a ter-
mészetföldrajzi tényezők meghatározták, illetve alapvetően befolyásolták a terület kapcsolatrendszerének 
alakulását az őskortól kezdve napjainkig.

Régészeti szempontból fontos, hogy a Galgától k-re, a Déli-cserhátban a pattintott kőeszközök készíté-
sének nyersanyaga, a hidrokvarcit a földtörténeti harmadkori vulkánikus kitörések utótevékenysége ered-
ményeként padokban fordul elő. A dombvidékeken a vékonyabb-vastagabb rétegben lerakódott lösz a jel-
lemző fedőkőzet. előfordulnak kavicsos, homokos, futóhomokos területek is.

A dombokat a sok helyen máig megmaradt tölgyerdők borították. A napjainkra teljes egészében kultúrtájjá 
változott, alacsonyabban fekvő vidék eredetileg az erdős sztyeppék övezetéhez tartozott. Legnagyobb terü-
letet a barna erdőtalajok foglalják el. A patakvölgyekben réti talaj alakult ki.

Az újkorban kötetünk teljes területe Pest megye részét képezte. Az adatgyűjtés és a feldolgozás során az 
1962. évi közigazgatási állapotot vettük figyelembe. Akkor 28 önálló helység volt, kerepest és kistarcsát 
néhány évre egyesítették. Szétválásuk óta helyreállt az eredeti szám. A járásbeosztás fennállása alatt több-
ször változott. ennek részletezése régészeti szempontból érdektelen, itt elég annyit megemlíteni, hogy a 
Galga mente az aszódi, a Gödöllői-dombság nagy része pedig a gödöllői járáshoz tartozott (a szükséges 
részleteket – beleértve a várossá nyilvánítások időpontját is – l. az egyes települések bevezetésében).

*
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A sokszínű kutatástörténet összegezéseként megállapítható, hogy időnként és területenként változva a 
Magyar nemzeti Múzeum, Gödöllő, vác és Aszód játszottak meghatározó szerepet. Az áttekintést meg-
könnyítik a kutatástörténeti összefoglalások is (Asztalos 1981., kővári 2008. stb.).

Az első régészeti híradás 1729-ből származik: Bél Mátyás értesülése szerint a Galga kőhídjának épí-
tésekor római urnák kerültek elő tele hamuval és már korhadt emberi csontokkal. A lelőhely az Aszód és 
Bag határán fekvő középső bronzkori temetővel (3/4. lh.) azonosítható, ahol Érdy János 1854-ben az ország 
egyik első őskori feltárását végezte. Gyárfás istván rövid említése számol be a maga idejében páratlan kez-
deményezésről: „Úgy tudom, hogy ilyen forma társulat héviz-Tura környékén évi egy pengő frt. fizetése 
mellett 1848. előtt több évig fennállott, s tett is régészeti kirándulásokat és ásatásokat” (Arch. Ért. i (1868) 
309.; Asztalos 1981, 8.). Pesty Frigyes adatközlői szerint a környező falvak „honorátior osztályából ala-
kult 80 tagból álló társaság 1837-ben végzett a vácszentlászlói harminchányás halomsírmezőjében feltá-
rást (l. a 25/8. lh-nél).

Az 1860-as évek végétől megélénkülő régészeti érdeklődés Gödöllő környékén is éreztette kedvező 
hatását. A korszak jeles kutatója, varsányi János (1808–1878) megyei mérnök 1869-ben Aszódra költö-
zött, ettől kezdve gyűjtéssel és kisebb feltárással számos értékes leletet mentett meg. Megrajzolta a Galga 
mente első – és tulajdonképpen kötetünkig egyedülálló – régészeti térképét, a tágabb környékre is kite-
kintve mintegy 25 lelőhelyet tüntetett fel (57. t.). Sokoldalú tevékenységét röviden Szentesi 1992 tekintette 
át. Felülmúlhatatlan szorgalmú gyűjtő volt Závodszky istván kisszentmiklósi jegyző, aki 1868-ban kezdte 
meg tevékenységét, amit 1876-tól valkón, majd 1880-tól Gödöllőn folytatott. A halála után megvásárolt 
régészeti tárgyakat kivétel nélkül, a fegyvereket pedig többségükben lelőhely nélkül vették nyilvántartásba 
(MnM 2/1896.1–561.; MnM F 1/1896.1–133.). Azonosításuk részletes naplója segítségével is csak részben 
sikerült. csupán naplóbejegyzéséből tudjuk, hogy érmeit Éremgyűjtemény jegyzékben tartotta nyilván. 
Sem a nyilvántartásról, sem érmeinek sorsáról nincs további adatunk.

Fontos értékmentő munkát végzett Arányi Lajos középkori eredetű templomok és romok felmérésével. 
közülük többről csak alaprajzai és jelentése alapján van érdemi adatunk.

A magyarországi régészet megszervezője, Rómer Flóris is kutatott a környékünkön. Számunkra azon-
ban a legjelentősebb, hogy buzdítására és hatékony közreműködésével 1876-ban megalakult a Gödöllő és 
vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum-egylet, Pest megye első ilyen egyesülete. Rövid, mindössze két 
éves fennállása alatt is komoly eredményeket ért el. A tagság adományaiból, letétjeiből többek között jelen-
tős régészeti gyűjtemény jött létre, amelynek tárgyai sikerrel szerepeltek a viii. Őstörténelmi és embertani 
kongressszus kiállításán. huber Béla elkészítette a galgahévízi, vácszentlászlói és valkói halomsírmezők 
meglepően jó felmérését (58. t.). Az utóbbi közelében szarmata sírokat is feltárt. A lelkesedés sajnos szal-
malángnak bizonyult, a megszűnés után a gyűjtemény szétszóródott (Asztalos 1981, 15–26.).

A biztató kezdetek után hosszan tartó visszaesés következett. A véletlenül előkerült leletek a Magyar 
nemzeti Múzeumba kerültek. Márton Lajostól kezdve napjainkig, különösen 1945 után, a múzeum régé-
szei (a teljesség igénye nélkül: Fettich nándor, Gallus Sándor, Türr ervin, Mozsolics Amália, korek József, 
Török Gyula, Parádi nándor, Fehér Géza, Garam Éva stb.) látták el a helyszínelési és kisebb-nagyobb 
leletmentési feladatokat. ebben a vonatkozásban is külön ki kell emelni Patay Pál nevét, akinek több-
féle tevékenysége fűződik területünkhöz, így balassagyarmati muzeológusként Acsán is volt leletmen-
tése. kiemelkedően nagy munka volt a csörsz-árok szisztematikus kutatása, amelyet Patay Pál vezetésével 
Garam Éva és Soproni Sándor végzett el. Dobosi viola és Markó András korábban teljesen ismeretlen pale-
olit lelőhelyekkel gazdagította a Déli-cserhátat.

Az 1896-ban alakult váci Múzeum egyesület és a múzeum tevékenységét érthetően a városra és a köz-
vetlen környékére összpontosította. Területünkről mindössze egy-két szórványos tárgy került vácra. Aszód 
és Gödöllő vidéke csak azt követően került a múzeum látókörébe, amióta a váci múzeumban régész dol-
gozik. czifka Péterné 1957. évi aszódi kiszállása, kőszegi Frigyes kisebb leletmentései után hellebrandt 
Magolna végzett néhány ugyancsak kisebb, de jelentős feltárást (1969–1972). 1975 óta kővári klára rend-
szeresen leletmentett.

Az M3-as autópálya ny–k-i irányban keresztül szeli a kötet területét. Építésekor, 1975-ben még nem volt 
lehetőség megelőző feltárásokra, csak egy kelta sírt sikerült megmenteni (17/3. lh.), pedig a pálya több lelő-
helyet is érint. Az M0-ás körgyűrű csak rövid szakaszon lép be területünkre, itt 2005-ben már lehetőség 
nyílott megelőző feltárásra (18/14. lh.). két péceli lelőhely Budapestre átnyúló szakaszán a BTM régészei 
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tárták fel több korszak gazdag leletanyagát. Az M31 autópálya nagytarcsai szakaszán (18/16. lh.) a kÖSZ 
végzett feltárást.

Fentieken kívül meg kell említenünk a szolnoki Stanczik ilona 1968-as aszódi hatvani tell feltárását 
(2/2. lh.) és a soproni Gömöri János 2002-ben végzett isaszegi (13/10. lh.) leletmentését.

Műemléki helyreállításhoz czeglédy ilona isaszegi, illetve Tari edit hévízgyörki feltárása kapcsolódott.
A Galga mente régészeti kutatásának fellendülése az Aszódi Petőfi Múzeum 1958. évi megalakulása után 

következett be. Az először az Aszódi Járási Tanács fenntartásában, majd 1962-től a Pest Megyei Múzeumok 
igazgatósága keretében működő – lényegében az aszódi járásra kiterjedő gyűjtőterületű – táj-, majd területi 
múzeum besorolású intézmény vezetője, igazgatója, végül megbízott igazgatója létrejöttétől kezdve 1995-ig 
és 2002-től 2004-ig dr. Asztalos istván volt. Utódja Asztalos Tamás, illetve rövidebb ideig viszóczky ilona 
lett, majd 2011-től félállásban kővári klára a megbízott igazgató. 2007-ben Pest Megye Önkormányzata 
kérésére az oktatási és kulturális Minisztérium a kiválóan működő múzeumot sajnálatos módon leminősí-
tette „Petőfi” közérdekű Muzeális Gyűjteménnyé és kiállítóhellyé, azonos gyűjtőkörrel és gyűjtőterülettel. 
Legutoljára 2011-ben, tovább romló feltételekkel „Petőfi” közérdekű Muzeális Gyűjteménnyé alakították 
át. A Galga vidéke legalaposabb és legrészletesebb kutatástörténetét – kéziratunk eredményeire is támasz-
kodva – kővári klára írta meg (kővári 2008.).

A Galga menti kutatások – beleértve a régészetet is – motorja, fáradhatatlan szervezője és munkása 
dr. Asztalos istván volt. Jól működő leletbejelentő hálózatot épített ki, számos helyszínelést, terepbejá-
rást és több leletmentést végzett (felsorolásukat l. kővári 2008, 51–58. old.). Mindvégig támogatta alább 
tárgyalandó topográfiai munkánkat. Az MTA Régészeti intézete munkatársával, kalicz nándorral kötött 
ismeretsége és barátsága jelentős ásatásokat eredményezett, köztük a lengyeli kultúra európai hírűvé vált 
lelőhelyének feltárását. 1964 és 1966 között aszódi tanárként, majd a szentendrei múzeum dolgozójaként 
Rosner Gyula látott el leletmentési feladatokat. 1987-től kisebb-nagyobb megszakításokkal régész is volt a 
múzeumban: Pintér László, csongrádiné Balogh Éva, Scheffer krisztina, több mint egy évtizedig kulcsár 
valéria, legújabban félállásban kővári klára.

A fenti, alapvető intézményeken kívül többnyire egy-egy település leleteit gyűjtő helyi múzeumok is 
kialakultak. ezekben a régészeti feladatokat rendszerint a váci múzeum régésze és a topográfia kezdete óta 
az MTA Régészeti intézetének munkatársa látta el. Gödöllőn az 1950-es évektől heltai Miklós tanár terem-
tette meg az 1972-ben létrejött helytörténeti Szoba, 1978-tól helytörténeti Gyűjtemény alapjait, amely 
1988-ban a város fenntartásában működő Gödöllői városi Múzeummá alakult (vezetői időrendben: heltai 
Miklós, Polónyi Péter, varga kálmán, G. Merva Mária) (Merva 2004.). korábbi vegyes gyűjtésű régészeti 
tárgyait 1982-ben, a babati templomfeltárás leleteit 1992-ben leltároztuk be.

isaszegen a múzeumalapítás gondolata az 1880-as évekre nyúlik vissza. A különböző gyűjtések, „ásatá-
sok” anyaga elkallódott, 1944-ben megsemmisült. Szathmáry Zoltán (1901–1989) hentes- és mészáros mes-
ter a harmincas években kezdte meg kitartó lelkes gyűjtő és szervező munkáját, aminek eredményeként 
1967-ben megnyílhatott a PMMi-hez tartozó helytörténeti Gyűjtemény (Falumúzeum), amelyet Szathmáry 
Zoltánon kívül a Falumúzeum baráti köre is gyarapított, és gyarapít (Szmolicza 2004.). külön ki kell emelni 
Juhász vilmos nevét. A régészeti gyűjtemény szakmai gondozását a váci múzeum látja el. 2008 óta fenntar-
tója az isaszegi önkormányzat, vezetője Szmolicza József.

Molnár Lajos és Molnárné hajdú Margit pedagógusok az 1950-es években költöztek nagytarcsára, és 
kezdték meg elsősorban a néprajzi tárgyak gyűjtését. Mindvégig nagy figyelmet szenteltek a régészeti lele-
teknek is. kicsiny, de igen értékes tárgyakat is tartalmazó régészeti gyűjteményt hoztak létre. A szüksé-
gessé váló leletmentések elvégzésére régészeket hívtak meg. 1960-ban alakult meg a Falumúzeum, amely 
később betagozódott a megyei múzeumi szervezetbe (Molnár 2004.). 2008 óta fenntartója a nagytarcsai 
önkormányzat.

További múzeumokba (Balassagyarmat, cegléd, eger, Gyula, hatvan, Penc stb., illetve Drezda, new 
York) csak elenyészően kevés lelet került kötetünk területéről.

A véletlenszerűen előkerült leletek összegyűjtésével vagy célirányos terepbejárással többen foglalkoztak. 
A lelőhelyekre vonatkozó értesüléseiket, gyűjtésüket vagy teljes egészében vagy részben átadták valame-
lyik múzeumnak. közülük külön meg kell említeni Bánki horváth Péter (Budapest), Bene Mihály és Füzi 
Lajosné (verseg), horváth Lajos (veresegyház), Juhász József (Pécel), Juhász vilmos (isaszeg), kocsárdy 
károly (Gödöllő), kőváry Ferenc (Mogyoród), Mihalik Mihály (kerepes), negyela Pál (Galgamácsa), Péntek 
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Attila (kistarcsa), Süll Lajos (Tura), Szántó Lóránt (Boldog) és Zalabai Béla (Gödöllő) nevét. A jelentősebb 
amatőr régészeken és magángyűjtőkön, leletbejelentőkön kívül több régebbi és mai kisebb, gyakran csak 
egy-két tárgyból álló gyűjteményről van tudomásunk (felsorolásukat l. a Mutatókban). Lehetőség szerint 
ezeket is bedolgoztuk a kötetünkbe.

A magángyűjtemények jellemző sorsát két kiragadott példával illusztráljuk. 1979-ben dr. vécsey József 
(Szada) közölte Miklós Zsuzsával, hogy fiatal korában kisebb régészeti gyűjteménye volt. A leleteket főleg 
a környékbeliektől kapta, így nem minden esetben tudta a pontos lelőhelyet. A leletek nagy részét táb-
lákra rakta fel, minden tábláról külön lista volt a leletek adataival. Az 1950-es évek elején néhány tárgy 
kivételével elkerültek tőle a leletek. egy részük Benyovszky Sándorhoz jutott, aki helyi magángyűjtő volt. 
1976 körül bekövetkezett halála után gyűjteménye szétszóródott, megmaradt régészeti részét horváth Lajos 
(veresegyház) vette meg, aki továbbadta a váci múzeumnak. egy 1930-as évekből származó helytörténeti 
feljegyzés tudósít róla, hogy Zsámbokon Janda József iskolaigazgató és dr. Jencs árpád kisebb ásatásokat 
végeztek. A leleteket részben az 1940-ben megnyitott falumúzeumban őrizték, a ii. világháborúban elkal-
lódtak (Tóth 2000, 12.).

Rablóásatásokról is van tudomásunk: Rolkó istván (Gyömrő) kötetünk területén Pécelen végzett illegá-
lis feltárást. ennek leletei gyűjteményének elkobzása után a vTM-be kerültek.

*

Az aszódi és gödöllői járás egész területének régészeti lelőhelyeit, emlékanyagát egységes szempontok 
szerint feldolgozó munka eddig kutatástörténeti okok miatt sem készülhetett. Mindazonáltal részmunkák 
napvilágot láttak. 1904-ben nagy Géza részletesen foglalkozott a főváros és környéke – lényegében az 
akkori megye – őskorával. Márton Lajos 1910-ben a Magyarország vármegyéi és városai sorozat Pest-
Pilis-Solt-kiskun vármegyei kötetében mutatta be a honfoglalás korig terjedő időszakot. Mindketten a 
Magyar nemzeti Múzeum leletanyagára támaszkodtak, ami a mi esetünkben akkor megfelelt a teljesség 
igényének. Pest megye műemléki topográfiája (1958) a mai megye régészeti összefoglalását is tartalmazza. 
A Pest megye monográfiája i/1. kötetét a régészeti emlékeknek szentelték. A honfoglalás és kora árpád-kort 
az i/2. kötet tárgyalja. napjainkra a legtöbb település monográfiája megjelent, ezek, gyakran félkész topog-
ráfiai kutatásaink eredményeire is támaszkodva, tárgyalják a régészeti lelőhelyeket.

A történeti források feltártsági és feldolgozottsági foka összességében jónak mondható. Pest-Pilis-Solt-
kiskun vármegye történetének okleveles emlékeit a kezdetektől fogva a Xvi. század végéig Bártfai Szabó 
László tette közzé 1938-ban. Bakács istván 1982-ben a mai megye okleveleinek regesztáit 1437-ig publi-
kálta, több mint kétszeresére emelve a megismert iratok számát. A felhasználás során kiderült, hogy mun-
kája ellenőrzésre és kiegészítésre szorul. Regeszta gyűjteményének használatát a tárgyi tévedéseken kívül 
megnehezíti, hogy a különféle terminus technikusok kizárólag magyarra fordítva szerepelnek, a határjá-
rások szövege néha rövidítve jelenik meg. Az országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményéről ma már 
DvD áll rendelkezésünkre.

A Xvi. századtól új forrásként jelentkező adóösszeírásokból jó sorozattal rendelkezünk, ezeket Szakály 
Ferenc közölte 1995-ben. A török közigazgatási beosztás szerint területünk a budai szandzsák pesti 
náhiéjához tartozott. Xvi. századi adóösszeírásait káldy-nagy Gyula közölte, és dolgozta fel három köny-
vében. A Xvi. század végétől, Xvii. század elejétől erősen megnövekedett a török hódoltság ideje alatt 
végig a megye területén kívül, a királyi Magyarországon működő Pest-Pilis-Solt vármegye irattermelése. 
A helytörténeti szempontból rendkívül értékes közgyűlési jegyzőkönyvek, igazságszolgáltatási iratok, köz-
igazgatási és politikai iratok regesztáit Borosy András Lajos és munkatársai szakmailag igényes sorozat-
ban tették közzé. Meg kell említenünk holl Béla poszthumusz könyvét a Xviii. századi váci püspöki egy-
házlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzéseiről, amely számos középkori templomra 
vonatkozó adatot tartalmaz.

horváth Lajos a Pest Megyei Levéltár helytörténeti Gyűjteményére alapozva az aszódi múzeum megbí-
zásából közreadta a Galga mente történetének írott forrásait a kezdetektől a kuruc kor végéig. Ugyanő pub-
likálta Gödöllő írott forrásait is.

A történeti földrajzi munkák sorát csánki Dezső 1890-ben indított sorozatának első kötete nyitotta. 
ebben rajta kívül álló okok miatt alig egy-két adattal igazolta a települések, így Pest és nógrád megye fal-
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vainak középkori létezését. Györffy György árpád-kori történeti földrajzának iv. kötete lefedi területün-
ket. A váci egyházmegye történeti névtárát chobot Ferenc jelentette meg 1915-ben. A helységek és főleg 
a templomok történetét bővebb forrásanyaggal tárgyalja. Művét azonban fokozott kritikával kell kezelni. 
Lényegében kiegészítése és folytatása a Sándor Frigyes kéziratának felhasználásával 1997-ben megjelent 
egyházmegyei történeti földrajz (varga 1997.). Sajátos módszerrel dolgozott Szarka Gyula. A váci egy-
házmegye törökkori történeti földrajzához hangyaszorgalommal kigyűjtötte és helységek szerint csopor-
tosította a levéltárak iratait, viszont csak a jelzeteket és a helységek névalakjait közli, ezért könyve (Szarka 
1940.) elsősorban csak helynévmutatóként használható. ezt részben ellensúlyozza a püspökség gazdálko-
dásáról halála után megjelentetett könyve (Szarka 2008.), amelyben a felhasznált források tartalma is meg-
található.

Bizonyos tekintetben ide sorolható Pest megye műemléki topográfiája is (1958). Makkai László megye-
történetében térképekkel illusztrált áttekintést ad a közép- és törökkori településhálózatról. A rövid község-
történetek viszont nem merítik ki a korábbi közlések nyújtotta lehetőségeket, nem aknázták ki kellő mély-
ségben az egyházlátogatási jegyzőkönyveket sem.

Pest megye monográfiája i/2. kötetének rendkívül igényes tanulmányai számos tanulsággal szolgáltak, 
de általában kevés közvetlenül felhasználható megállapítást tartalmaztak számunkra.

A nagy számú helytörténeti monográfia szerzői eltérő színvonalon használták fel a történeti forrásokat. 
A legnagyobb számban Asztalos istván és horváth Lajos által jegyzett összefoglalások természetesen meg-
felelnek a szakmai követelményeknek. A nem szakemberek által írt könyvek is általában tisztességes mun-
káról tanúskodnak.

A forráskiadványok és feldolgozások egyenetlenségei miatt ellenőrző és kiegészítő levéltári kutatásokra 
volt szükség, amelyeket még a nyolcvanas években Jankovich-Bésán Dénes, Tamási Judit, Tóth istván 
György és főleg Tringli istván végzett el számunkra. Az időközben szaporodó forráskiadványok csökken-
tették az önálló levéltári kutatás szükségességét.

*

eredeti terveink szerint Pest megye északkeleti része 76 településének régészeti lelőhelyeit egy kötetben 
akartuk publikálni. ennek megfelelően kezdtük meg a terepbejárást és az egyéb adatgyűjtést az 1970-es 
években az ipolytól a Galgáig terjedő területen. Az 1980-as évek közepére kiderült, hogy a nagy számú, 
1700-nál több lelőhely és a bőséges múzeumi, valamint szakirodalmi forrásanyag szétfeszítené a kötet kere-
teit. ezért az MRT 9. kötetében csak a szobi és váci járást dolgoztuk fel. A volt aszódi és gödöllői járás terü-
letének 28 helységét ezután Pest megye harmadik köteteként külön terveztük tárgyalni. 

A váci kötet írásának befejezése után az 1990-es évek elejétől változatlan szerzői gárdával folytattuk 
a felfüggesztett kutatást. A 2000-es évek legelejére lényegében befejeződtek a terepmunkák, kb. 50 %-os 
készültséget értünk el a kézirat összeállításában.

Az autópályák építéséhez és egyéb nagyberuházásokhoz kapcsolódóan örvendetesen megnőtt feltárási 
lehetőségek, valamint a további feladatok azonban igen nagy mértékben igénybe vették a régészek kapaci-
tását, jelentősen lecsökkentették vagy teljesen lehetetlenné tették a topográfiában való részvételt. ez és az 
anyagi támogatás beszűkülése, majd megszűnése a kutatás ellehetetlenüléséhez vezetett. 2002-től a folyta-
tás reménye nélkül maradt félbe Aszód és Gödöllő környékének régészeti topográfiája.

Az MTA Régészeti intézete és a Pest Megyei Múzeumok igazgatósága között 2007-ben létrejött együtt-
működési megállapodás teremtette meg a kutatás felújításának alapját. A két intézmény személyi és anyagi 
támogatásával a szerzők részvételével folytatódott a munka.

itt említjük meg Szőke Mátyás nevét, aki a Galga mentén még jóval a topográfiai kutatások megkez-
dése előtt, 1962–1963-ban végzett a szakdolgozatához eredményes terepbejárásokat, 100-nál több lelőhelyet 
talált. kvassay Judit 1977-ben szintén szakdolgozatához kezdett terepbejárni, majd szerzőtársként vett részt 
a munkában. Miklós Zsuzsa a topográfia előmunkálataként kezdte meg a Gödöllői dombvidék és környéke 
földvárainak kutatását. A napjainkig folyó, továbbfejlesztett kutatás első összefoglalása 1982-ben jelent 
meg. A terepbejárások többségét Miklós Zsuzsa végezte, kővári klára és Torma istván közreműködésével. 
A terepbejárásokat kezdettől fogva összekötöttük a régi leletek lelőhelyének kiderítésével. A gyakran valósá-
gos nyomozást igénylő lokalizálást minden olyan esetben megkíséreltük, amikor legalább a dűlőnevet vagy a 
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találó nevét ismertük. Térképek, helynévgyűjtemények átnézésével, helyismerettel rendelkező idős embe-
rek megkérdezésével csaknem kivétel nélkül sikerült a már csaknem feledésbe merült helyneveket azonosí-
tani. Ahol mód nyílt rá, a felszíni megfigyelések hitelesítésére Miklós Zsuzsa szondázó ásatásokat végzett, 
munkáját több helyszínen segítette csajka Ferenc.

A hosszan elhúzódó és időközben megszakadt kutatás miatt sem a félkész kötet szerkezetén, sem az 
illusztrációk rendszerén nem kívántunk változtatni. Az időközben előkerült leleteket és irodalmat termé-
szetesen bedolgoztuk, kiegészítő terepbejárásokat végeztünk. A rendszerváltás után lehetőségünk nyílt légi 
fotózásra is (Miklós Zsuzsa, munkájához Talabos Gábor pilóta hozzáértő figyelmével fontos segítséget 
nyújtott a lelőhelyek pontosabb megfigyeléséhez, dokumentálásához). A végső kézirat és az illusztrációk 
elkészítéséhez felhasználtuk a számítástechnika lehetőségeit. A könyvhöz cD-t kívánunk csatolni a teljes 
tartalommal.

A korábbi kutatások és főleg az intenzív terepmunka eredményeként összesen 891 lelőhelyet sikerült 
regisztrálnunk. Az 1 km2-re eső 1,12 lh. valamennyivel alatta marad a váci (1,26 lh.) és az esztergomi 
(1,2 lh.) kötet lelőhelysűrűségének, de felülmúlja a szentendrei kötetét (0,8 lh.). Az önmagukban semmit-
mondó statisztikai adatok külön elemzést igényelnének. Az aszódi és gödöllői járás lelőhelysűrűsége lénye-
gében megfelel a domb- és hegyvidéki területekének. A Galga-völgy kiszélesedő alsó szakaszán viszont a 
szomszédos alföldi területekre jellemző jóval nagyobb lelőhelysűrűség jelentkezik. A statisztika összeállí-
tásakor igazolódott a lelőhelysűrűségnek korábban csak sejtett nagy szórása (36 ha/lh.–191 ha/lh.) A nagy 
különbségek részben természetföldrajzi, részben hozzáférhetőségi, kisebb részben pedig kutatástörténeti 
okokkal magyarázhatók.

A kötet a hat társszerző legszorosabb együttműködésével íródott. A szerzők saját szakterületükért felel-
tek. Bizonyos átfedések előfordultak. Az őskori lelőhelyeket kővári klára és Torma istván, a paleolit, szar-
mata, kvád és részben a népvándorlás kori lelőhelyeket Dinnyés istván írta meg. Utóbbiak és az árpád-
kori lelőhelyek megírásában kvassay Judit is részt vett. A népvándorlás kori és X–Xi. századi temető-
ket Tettamanti Sarolta és Dinnyés istván ismerteti. A legtöbb középkori település régészeti részét Miklós 
Zsuzsa írta le. Tőle származik az őskori és árpád-kori földvárak ismertetése is. A legtöbb középkori falu-
történetet Torma istván írta meg. ebben részt vett Dinnyés istván is. A kutatás szakmai összefogása Torma 
istván feladata volt.

Többen engedték közöletlen feltárásuk, illetve ásatásaik dokumentációjának, leleteinek felhasználá-
sát: Batizi Zoltán, csongrádiné Balogh Éva, Gömöri János, hellebrandt Magdolna, kulcsár valéria. nagy 
nándor kulcsár valéria püspökhatvani (20/9. lh.) feltárásából készült szakdolgozatát bocsátotta rendelke-
zésünkre. Speciális leletanyagok, problematikus tárgyak meghatározását Bácskay erzsébet, Bíró katalin, 
Dobosi viola, Gabler Dénes, Gáspár Dóra, Gedai istván, holl imre, kovács László, Lővei Pál, Markó 
András, Takács Miklós, Torbágyi Melinda végezte el számunkra.

A lelőhelyeket a sorozat korábbi köteteivel megegyezően helységek szerint csoportosítva adjuk közre. 
Az összes lelőhelyet feltüntető községtérkép alatt a lelőhelyek ismertetése előtt röviden jellemezzük a dom-
borzatot, vízrajzot, utalunk a régészeti lelőhelyek elhelyezkedését és a felszíni kutatás lehetőségeit befolyá-
soló kőzettani, talajtani viszonyokra, a növénytakaróra, a mezőgazdasági művelési ágak és üdülőterületek 
viszonylagos nagyságára. esetenként megemlítjük a város vagy falu monográfiáját.

egy lelőhely alatt tárgyaljuk azokat a régészeti jelenségeket és leleteket, amelyek a környezettől vagy más 
szomszédos lelőhelytől földrajzilag elkülöníthető, körülhatárolható területen észlelhetők, tekintet nélkül arra, 
hogy az adott helyen csak egy vagy több régészeti kor anyaga található. Lektorunk javaslatára a lelőhely neve 
alatt közreadjuk a kÖh lelőhely-nyilvántartó számot is. A lelőhelyek leírásában a kutatástörténet, a terepbe-
járási eredmények, az előkerült leletanyag, a fontosabb irodalom összefoglaló ismertetésére és a lelőhelyre 
vonatkozó tévedések kiigazítására törekszünk (a középkori adatok bedolgozásának szempontjait l. alább). A 
terepjárások végzőire és időpontjára a szövegben zárójelben utalunk, pl.: (Miklós, 1979.). Megadjuk a doku-
mentációk és a leletek őrzési helyét és leltári számait. A lelőhelyek utáni *** jel alatt a szóban forgó helység 
területén napvilágot látott, de közelebbi lelőhelyhez nem köthető anyag ismertetése következik, általában kro-
nológiai sorrendben. + + + jel alatt foglaljuk össze a csak írott forrásokban szereplő egykori települések törté-
netét, amelyekről kisebb-nagyobb valószínűséggel megállapítható, hogy valamely település mai határain belül 
helyezkedtek el. végül – – – jel alatt azokat az adatokat említjük meg, amelyek valójában nem a tárgyalt hely-
ségre vonatkoznak, de a szakirodalomban tévesen odavonatkoztatják.
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A községtérképen és a szövegben egyaránt szereplő jelek feloldását a jelkulcs adja meg. A felszínen gyűj-
tött leletanyag legtöbbször településre utal, amit gyakran a kísérőjelenségek (patics, kő, elszíneződések stb.) 
is jeleznek. Azokat a leleteket, amelyekről nem dönthető el, hogy telepről, temetőből vagy raktár-(kincs-) 
leletből származnak-e, bizonytalan jellegűnek nevezzük. Szórványleletként csak azokat a magányos lelete-
ket kezeljük, amelyek nagy valószínűséggel az egykori telepen kívül szóródtak vagy vesztek el. Az érem-
lelet jelét csak a zárt leletben előkerült éremegyüttesekre alkalmazzuk, a sírokban, telepeken talált és szór-
vány érmeket csak a mutatóban soroljuk fel.

A régészeti jelenségek és leletanyag jellemzésekor igyekeztünk a szakirodalomban általánosan elfoga-
dott és használt terminológia alkalmazásával a lehetőségekhez képest legpontosabb időrendi, kulturális 
(etnikai), valamint tipológiai meghatározást elvégezni.

*

A volt aszódi és gödöllői járás három nagy régészeti-történeti tájegység találkozásánál fekszik, ezért 
az itt megtelepült őskori kultúrák elterjedési területének központja vagy a Dunántúlon vagy az Alföldön, 
vagy pedig Észak-Magyarországon helyezkedett el. Több korszakban éppen itt húzódott az egykorú kultú-
rák határa. ilyenkor különösen a felszíni gyűjtésből származó leletek alapján sokszor lehetetlen eldönteni, 
hogy vegyes etnikumú településről vagy valamelyik kultúra kerámiájának importjáról van-e szó. kevésbé 
jellegzetes leletek esetében többször előfordul, hogy a kulturális besorolást akkor sem lehet elvégezni, ami-
kor azt az elterjedési okok nem akadályozták. Éppen ezért az alábbiakban megadott számok csak tájékoz-
tató jellegűek.

Legkevésbé a nem hiteles feltárásból származó, többnyire csak az adatközlők elmondásából ismert, mel-
léklet nélküli csontvázas sírokat, csontokat tudjuk keltezni. A 29 ilyen lelőhely az őskortól kezdve bárme-
lyik korszakból, akár az újkorból is származó temetkezést tartalmazhat. 10 esetben regisztráltunk isme-
retlen korú, feltehetően temetkezési célra emelt fennálló vagy már elpusztult halmot. ezeknél leginkább a 
szarmata kor jöhet számításba, de a többnyire az Alföld peremén előforduló magányos halmok a rézkorból 
is származhatnak.

valójában össze nem tartozó vegyes anyagot foglal magába az „őskor általában” megjelöléssel elkü-
lönített csoport. Az egymagukban előforduló szórványos kőeszközök egyaránt lehetnek újkőkoriak vagy 
rézkoriak, kisebb részben pedig bronzkoriak is. Magas a jellegtelen őskori cserepeket tartalmazó telephe-
lyek száma, ezek a rézkortól a kora vaskorig terjedő időből származhatnak. Anyaguk és technikájuk alap-
ján többségük még leginkább bronzkorinak lenne tekinthető. Sajnos a 103 ilyen lelőhelyen a jó megfigye-
lési körülmények és megismételt terepbejárások ellenére sem sikerült jellegzetesebb tárgyakat gyűjtenünk. 
ezeknél és a jól meghatározható, de csekély mennyiségű leletet szolgáltató lelőhelyeknél nem dönthető el, 
hogy eleve kisebb, futólagos megtelepülésről vagy a lelőhely erős lepusztulásáról van-e szó. elfedett lelő-
helyre csak egészen ritka esetben gyanakodhatunk. hét olyan temetkezésről van tudomásunk, amelyet csak 
nem hiteles forrásból ismerünk. A zsugorított csontvázas temetkezések az őskor első felében, a hamvasztá-
sosak a második felében kerülhettek földbe.

A Déli-cserhátban a középső paleolitikumban telepedett meg az ember a felszíni hidrokvarcit padok 
kibányászása céljából, amelyek a földtörténeti harmadkori vulkanikus kitörések utótevékenysége eredmé-
nyeként jöttek létre. ismert őskőkori lelőhelyeink csaknem kivétel nélkül itt csoportosulnak. 6 lelőhelyen 
kulturális besorolásra alkalmatlan, jellegtelen paleolit leleteket gyűjtöttek. A középső paleolitikumot egy, 
kultúrához nem köthető lelőhely, a Jankovich-barlangi kultúra 1 telepe, 1 másodlagos lelőhelyű levélka-
paró és a bábonyi ipar 5 lelőhelye képviseli. 5 lelőhelyről jellegtelen felső paleolitikus leleteink vannak. A 
Szeleta-kultúrának mindössze egy vagy két szórvány leletéről, az aurignaci kultúrának 5, a pavlovi kultú-
rának 6 településéről tudunk. nem ismerünk mezolit lelőhelyet.

14 olyan település van, amelyről az sem dönthető el, hogy az újkőkor melyik szakaszából származik.  
A Gödöllői-dombság és a Galga mente teljes egészében a dunántúli vonaldíszes kerámia elterjedési terüle-
téhez tartozik. A kultúrán belül közelebbről nem keltezhető lelőhelyek száma igen magas, felülmúlja a váci 
kötetét. A 96 telep az őskori kultúrák közül a második helyet foglalja el. A korai szakasz cserepei 3 lelő-
helyen fordulnak elő, ezek kivétel nélkül a Galgától k-re helyezkednek el. A kottafejes kerámiának 37, a 
zselizi kultúrának 26 telepéről tudunk. Az alföldi vonaldíszes kerámia 4 lelőhellyel képviselt import leletei 
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egységesen kötetünk területének k-i szélén, az elterjedési terület ny-i határának közelében fordulnak elő. 
hasonló elterjedési képet mutat a szakálháti csoport és a vinčai kultúra 1-1 importja. Utóbbinak több tár-
gya a lengyeli kultúra kiemelkedő jelentőségű aszódi telepén (2/3. lh.) is jelentkezik. Aszódon a jellemzően 
zsugorított temetkezéseken kívül hamvasztásos sírok is előfordultak. Megjegyzendő, hogy kalicz nándor a 
Papi-földeket újabban a lengyeli és a tiszai kultúra közös lelőhelyének tartja. A lengyeli kultúra viszonylag 
nagy számú, de kifejezetten szegényes és sokszor bizonytalan kronológiai helyzetű leletei további 36 lelő-
helyen vannak jelen.

Biztosan a kora rézkorra keltezhető lelőhelyet nem ismerünk. A korszak emlékanyaga minden bizony-
nyal a késő lengyeli kultúra lelőhelyein kereshető. Ma már nem dönthető el egy péceli sírról, hogy az újkő-
kor második feléből vagy a rézkorból származik-e?

Sajnos igen sok, 48 olyan lelőhelyünk van, ahol csak a cserepek anyaga, egy-egy profil vagy díszítési 
elem alapján valószínűsíthető a rézkorra keltezés. A középső rézkorban mind a bodrogkeresztúri kultúra, 
mind a ludanicei csoport megtelepedett a területünkön, több lelőhelyen mindkettő leletei megtalálhatóak. 
A bodrogkeresztúri kultúrának 11 telepe, illetve településre utaló lelete és 13 biztos vagy sejthető temetke-
zése ismert, a ludanicei csoporthoz 9 telep és 2 temetkezés sorolható. emiatt a 9 helyről ismert rézeszkö-
zöket is csak feltételesen köthetjük a bodrogkeresztúri kultúrához. négy telepen jelentkezik tűzdelt baráz-
dás kerámia is. külön említést érdemel a két jellegzetes idoltöredék. A váci kötet 31 lelőhelyével összeha-
sonlítva meglepően kevés, mindössze 5 jelentéktelen telep és egy bizonytalan jellegű lelőhely képviseli a 
bolerázi csoportot. kiemelkedő lelet viszont egy kis agyagpecsétlő. ennél jóval több, de a szokásosnál vala-
mivel kevesebb, 68 telephelye és 4 bizonytalan jellegű lelőhelye van a klasszikus badeni kultúrának. egy 
helyen szarvasmarha temetkezést is feltártak. Meglepőek a kosztoláci kultúra zsámboki cserepei, amelye-
ket az elterjedési területtől távol gyűjtöttek. csak bizonytalan és elég valószínűtlen feltételezés egy acsai 
halomnak (1/4. lh.) a rézkori keltezése.

Szintén igen magas azoknak a lelőhelyeknek a száma (91 telephely, 2 temetkezés, 7 bizonytalan lelő-
hely és egy szórvány), amelyeknek leletanyaga nem elégséges a kora, illetve a középső bronzkoron belüli 
pontosabb keltezésre. 10 településről csak annyit tudunk, hogy valamikor a kora bronzkorban létezett. 25 
település, 1 temetkezés és egy bizonytalan jellegű lelet köthető a makói kultúrához. isaszegről van egy 
nem hiteles lelőkörülményű somogyvári típusú hengeres edény, aminél a kötetünk területén kívüli szár-
mazás valószínűsíthető. A kora bronzkor második felét és a teljes középső bronzkort lényegében a hat-
vani kultúra töltötte ki. 10 földvárán kívül 48 nyílt telepét, 16 szórt hamvasztásos, illetve urnás temetke-
zési helyét regisztráltuk. A 7 bizonytalan jellegű leletet szolgáltató lelőhelyének egy részén is temetkezés 
lehetett. egy feltételezhető kincslelet és egy idol sorolható még ide. A korszakra jellemzően gyakoriak az 
import leletek: két lelőhelyen fordul elő kisapostagi, 5 lelőhelyen tokodi cserép, 4 helyen észak-dunántúli 
és egy helyen dél-dunántúli mészbetétes kerámiát találtunk. 1-1 ottományi és szőregi lelet is jelentkezik.  
A füzesabonyi kultúrát meglepő módon egyetlenegy, kérdőjelesen aszódi korsó képviseli, aminek lelőhelye és 
lelőkörülményei ismeretlenek. A kultúra áttételes hatása csak a késő hatvani lelőhelyeken mutatható ki. A két 
vatyai település a kultúra budapesti lelőhelyeihez csatlakozik. közülük az elsősorban véletlen előkerülési lele-
tekből ismert mogyoródi település (17/1. lh.) edénylelete és bronzbaltája alapján jelentősebb lehetett.

62 késő bronzkori telephelyet és 8–10, elsősorban bronztárgyat nem tudunk kultúrához kötni. A kötet 
egész területét lefedő halomsíros kultúra 41 telepe és 13, részben vegyes rítusú temetkezése közül több is 
jelentős leleteket szolgáltatott. csak leírásból ismerünk egy raktárlelet részletet. A 6 esetben nyilvántar-
tásba vett magányos bögre, urnatöredék, kis urna legalább részben temetkezésből származhat. Az észak-
magyarországi pilinyi kultúra 33 teleppel és egy-egy csontvázas, illetve hamvasztásos temetőrészlettel 
jelentkezik, a legnyugatibb sarok kivételével lényegében lefedi a két járás teljes területét. egy raktárlelete 
ritkaságokat is tartalmaz (diadém, bronzcsésze). néhány kísérőlelet nélküli jellegzetes edény és bronztárgy 
tartozik még a kultúrához.

kissé bonyolultabb a helyzet a késő bronzkor második felében: a Galga mente az urnamezős kultúra 
határvidéke. A különböző periódusokba sorolható 86 telephelye ugyan magas számot képvisel, de elmarad 
a nyugatabbra fekvő területek lelőhelysűrűségétől. egy lelőhely nagy valószínűséggel erődített volt. kisebb 
temetőrészletet 7 helyről ismerünk. ehhez a kultúrához sorolunk négy raktárleletet, egy csészés markolatú 
kardot és egy bronzüstöt, továbbá néhány jól keltezhető szórványos bronztárgyat. közvetlen szomszédsá-
gunkban kezdődik az észak-magyarországi kyjatice-kultúra törzsterülete. Az átmeneti sávban mindkét 
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kultúra hatása érezhető. A leletanyag szétválasztása nem végezhető el mindig egyértelműen, a szakiroda-
lomban is eltérő vélemények látnak napvilágot. A 7 kyjaticei vagy kyjaticei gyanús telephely, az 1 kétséges 
besorolású temetkezés, két bizonytalan jellegű lelet és szórvány kivétel nélkül kötetünk É-i, Ék-i részén 
csoportosul.

A kora vaskor általában besorolást adtuk 30 telephelynek, 1 feltételezett temetkezésnek és néhány 
bizonytalan jellegű lelőhelynek. ezek nagy része, a jellegzetes leletek hiánya ellenére, minden bizonnyal a 
szkíta kultúra hagyatéka. közöttük bújhatnak meg a preszkíta korszak (mezőcsáti kultúra) jelenleg elkülö-
níthetetlen leletei is. A preszkíta korszak sajátságos lószerszám tartozékai két helyen kerültek elő. 29 olyan 
telepet regisztráltunk, ahol jellegzetes szkíta cserepek is vannak. két csontvázas temetkezésről, több szór-
ványos nyílhegyről van tudomásunk. kiemelkedő jelentőségű a nagytarcsai csengő és csörgő leletegyüttes. 
egy kis lószobor vagy kora vagy késő vaskori.

A 143 kelta telep az őskori kultúrák közül kiemelkedően a legmagasabb számot képviseli. A 13 temet-
kezés a csontvázas és hamvasztásos rítus között oszlik meg. néhány magányos edényről, fémtárgyról nem 
dönthető el, hogy sírból származnak-e. Mindössze egy bizonytalan szórványos éremről tudunk. egy tele-
pülési objektumban vassalakot is feltártak.

kötetünk a kr. u. i–iv. században túlnyomó részben a szarmata, kis részben a kvád településterület-
hez tartozott. nincs olyan kelta lelőhelyünk (település, temetőrészlet, sírlelet), melynek kora bizonyíthatóan 
benyúlt volna az i. századba. Figyelemre méltó viszont a péceli 19/2. lh. budapesti határba átnyúló része, 
ahol a BTM munkatársai olyan, az i. század 2. felére, a ii. század első felére keltezett településrészletet is 
feltártak, melynek anyagában kelta, kézzel formált szarmata kerámia és a ii. század elejétől fellépő, provin-
ciális áru egyaránt jelen van.

Mindössze három, Acsa területének északi felén elhelyezkedő lelőhelyen (Acsa 1/9., 1/15. és 1/20. lh.) 
volt kvád település. Leletanyaga alapján (32. t. 1–9.) az 1/15. lh. települése még a korai császárkorban léte-
sült, a másik két település közül az 1/9. lh. nem keltezhető, az 1/20. lh. – legalább részben – iii–iv. századi 
(32. t. 10.). kvád temetkezésről szóló adatunk, leletünk nincs.

Az acsai 1/9. és 1/15. lelőhely közötti ny–k-i vonaltól alig É felé, a Sápi-patak Dny-i partján levő 1/26. 
lelőhely késő szarmata települése a legészakibb szarmata lelőhely kötetünk területén. Tőle kb. 1,5 km-re 
ÉÉk felé van a 1/20. lelőhely szintén késő császárkori, kvád telepe. Tehát a kvád és a szarmata szállásterü-
let között nincs éles határvonal, nincs érzékelhető, lakatlan területsáv. Az 1/26. lelőhelytől D-re eső terü-
leteken kizárólag szarmata lelőhelyek vannak a császárkorban. 392 szarmata településhez 6 nem lokalizál-
ható (köztük az 1/1. lh-nél tárgyalt, késő szarmata cserepek) teleplelet társul. 5 lelőhelyen biztosan vagy 
nagy valószínűséggel a szarmatákhoz köthető vassalakot is megfigyeltek. Szarmata temetkezést 4 halmos 
temetőből, 20 lelőhelyen temetőrészletből, vagy sírleletből ismertetünk, további 6 településnél lelőhelyhez 
nem köthető sírleletről van adatunk. Bizonyára a szomszédsági kereskedelem jelei a szarmata leletanyagban 
megjelenő kvád és vandál tárgyak. kvád kerámia 16 telepanyagban és két sírleletben (Bag 3/7. lh. és iklad 
12***), vandál ill. valószínűleg vandál kerámia 6 szarmata telepanyagban fordult elő. A jelentős mennyi-
ségű, i–iv. századi, római áru döntő többsége szintén a kereskedelmi kapcsolatok bizonyítéka. három kvád 
településünk közül egynél gyűjtöttünk provinciális házikerámiát (Acsa 1/15. lh.), a szarmatáknál 69 lelő-
helyen házikerámia, 35, az előbbiekkel részben egyező lelőhelyen terra sigillata került elő. Szarmata lele-
tek, főleg a telepleletek tárgyalásakor a szarmata jelző általában az i–iv. századon belül pontosabban nem 
keltezhető leletanyagot takar. A szarmata–késő szarmata települések esetében a leletanyag egy része való-
színűen, vagy egyértelműen megelőzi a késői korszakot, s folytatódik a késői periódusban. késő szar-
mata korszakon a iii. század közepe után kezdődő és az v. század eleji hun hódítással záruló időszakot ért-
jük. A késő szarmata települések élete folytatódhatott a hun korban, néhány lelőhelynél (pl. Bag 3/4. lh.) 
külön jelezzük, ha a leletanyag ezt valószínűsíti. Felszíni leleteink közül kiemelendő a turai 22/7. lh. és a 
22/19. lh. kopott, pénzszerű amulettje (35. t. 22.). Mindkét szarmata amulett Süll Lajos turai gyűjtő éles 
szemét dicséri. A szarmata településterület É-i részén haladó csörsz-árok sáncvonal északi (Galgamácsa 
9/4. lh.–Aszód 2/22. lh.–verseg 27/3. lh.) és középső (Aszód 2/8. lh.–kartal 14/2. lh.) vonalának ny-i kezde-
tei kötetünk területén találhatók. Az újonnan felfedezett galgagyörki sáncrészlet (7/29. lh.) az északi vonal-
hoz tartozhatott. Mogyoród belterületétől k felé, Turán át a megyehatárig követhető a belső, a D-i sánc-
vonal (Mogyoród 17/2.–kerepes 15/8.–Gödöllő 10/40.–valkó 26/26.–vácszentlászló 25/17.–Tura 22/4. lh.). 
Mindhárom sáncvonal a szarmata településterületen belül létesült. 
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népvándorlás korba soroltuk 15 lelőhely igen jellegtelen és többnyire csekély mennyiségű telepleleteit, 
melyek kézzel formált edénytöredékei nagy valószínűséggel nem szarmata vagy korábbi készítmények, de 
pontosabb besorolásuk sem lehetséges. három lelőhely temetkezéseit az adatok szűkössége miatt nem lehet 
pontosabban keltezni.

A kárpát-medencei hun korszakot egyetlen lelőhely, a csömörön 1871-ben előkerült női temetkezés 
(4/15. lh.) leletei képviselik.

A hun uralom összeomlása és az avar honfoglalás közötti évszázad leletanyaga máig ismeretlen kötetünk 
területén. Legfeljebb a nagytarcsai i. iustinianus szórványos pénz (18/21. lh.) sorolható ebbe az időszakba.

Az avar telepleletek számottevő részét (31 lelőhely) nem tudjuk pontosabban keltezni. Biztosan korai 
avar telepet egy lelőhelyen (nagytarcsa 18/5.) találtunk, ezzel szemben a késői és valószínűleg késői tele-
pek száma 99. A jelentős eltérést – legalább részben – a telepleletek meghatározásának bizonytalansága 
is okozhatja. Temetkezéseket 19 lelőhelyről ismerünk. korai és középső avar sírt, temetőrészletet 8 lelő-
helyen találunk, lovas temetkezést a kerepesi 15/3. lh. temetőjében tártak fel, talán lovas sír is elpusztult a 
péceli 19/40. lelőhelyen. A korai avar vezetőréteg temetkezései Dányon (5/15. lh.) és Zsámbokon (28/24. lh.) 
kerültek elő. A versegi 27/1. lh. korai avar temetkezése az északi csörsz-ároktól Ék-re került elő, helyzete 
északabbra tolja a korai avar szállásterület eddig feltételezett É-i határát. három temetőrészletbe (Gödöllő 
10/21., kerepes 15/6., Pécel 19/12. lh.) a késői periódusban is temetkeztek, velük együtt 10 lelőhelyen van 
késő avar temetkezés, továbbá két nem lokalizálható lelőhelyű, késői sírlelet. két esetben a temetkezés kora 
bizonytalan az avar korszakon belül. Ritkaság a Dunától k-re eső területeken az isaszegi 13/9. lh. frank 
szárnyas lándzsája (43. t. 20.), mely mind a iX., mind a X. század emlékei közé beilleszthető.

honfoglalás korinak vagy kora árpád-korinak 72, szinte kizárólag kisebb telephelyet  határoztunk meg. 
A 14 temetkezésből három helyen lovas temetkezés volt. egy sírból került elő érem. 4 lelőhelyen találtak 
nagy valószínűséggel erre a korszakra keltezhető vassalakot.

A középkori lelőhelyek tárgyalásakor a régészeti adatokon kívül az okleveles és egyéb írott forrásokból 
is merítettünk. A középkori települések, kastélyok, monostorok, templomok történetének rövid összefogla-
lására törekedtünk; az első okleveles említésen és a település pusztán maradását regisztráló adatokon kívül 
foglalkoztunk a birtoklástörténettel. A topográfiai szempontból fontos határjárásokban előforduló földrajzi 
neveket igyekeztünk a maiakkal azonosítani. A Xvi–Xvii. századi magyar és török adóösszeírásokat a fal-
vak nagyságára utaló számsoraik miatt vagy éppen pusztulásuk bizonyítására használtuk fel. A középkori 
templomokra szinte kivétel nélkül közvetett adataink vannak (pápai tizedjegyzék, papok említése), ezeket 
éppen a közvetlen adatok kis száma miatt kellett felhasználni a templomok, illetve a gyülekezet meglétének 
bizonyítására. A településnevek etimológiája a névadók etnikumára és régészeti leletek mellett a kialaku-
lás idejére nyújt támpontot.

Ugrásszerűen megemelkedett a középkori lelőhelyek száma. csaknem minden második lelőhelyen volt 
középkori emlék. Az írott forrásokban előforduló helységek száma mintegy 75-re rúg. Az adatok komplex 
elemzése arra utal, hogy az árpád-kori önálló helységek többségének fennmaradt írott forrásban a neve, a 
késő középkoriakét pedig maradéktalanul ismerjük. A települések többségének helyét régészeti, illetve épí-
tészeti emlékekkel is alátámasztva sikerült azonosítani. Forráshiány miatt néhány terráról, prediumról nem 
tudtuk eldönteni, hogy egyáltalán lakott hely volt-e valamikor.

A régészeti, történeti és névtani adatok összevetése fontos eredményekkel járult hozzá a terület tele-
püléstörténetének és településszerkezetének megismeréséhez. közülök néhányat vázlatosan ismertetünk. 
A hazai okleveles gyakorlatból fakadóan a helységek megismerhető története, különösen Mohács előtt, 
gyakorlatilag valójában birtoklástörténetükkel egyezik meg. A birtokviszonyok összefoglaló áttekintését 
Makkai László, legutoljára pedig a megyei monográfia szerzői elkészítették, a helytörténeti monográfiák 
pedig részletesen tárgyalják.

A helységnevek döntő többsége magyar névadás terméke. A biztosan szláv eredetű Galga tövében a 
„sár, mocsár” jelentésű kalъ szó kereshető (kiss 1988. i. 493). nagy valószínűséggel szláv eredetű Garancs, 
Tura és valkó. isaszeg eredetibb irsa előtagja az égerfa jelentésű szóból alakult. névtörténeti és névföld-
rajzi szempontból rejtélyes a csak a Xvii. századból adatolható Paróca. Az újkori szlovák falunevek a 
korábbi magyar nevekből származnak (Jača, horná Jurka, Pišpeki). A mintegy 70 magyar eredetű helynév 
beleilleszkedik a tágabb környék névadási rendszerébe. Mindössze kér és Megyer képviseli a törzsneve-
ket. Besenyő, Tótfalu és talán nándor(földe) népnevet őrzött meg. Utóbbi személynévi eredetű is lehetett. 
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két név utal szolgáltatókra (csatár, Dusnok). Földrajzi környezetről, illetve a jellemző növényzetről kapta 
nevét Aszód, hévíz, Liget, Lugos, Sukoró, Almás, Babat (?), Diód, körtvélyes, Mogyoród. A neveknek 
mintegy egyharmada puszta személynévi. három nemzetségnév (ákos, kartal és Zsidó) is megőrződött. 
hiányoznak az –i képzős és –falva végződésű nevek. nem nagy számban előfordulnak személynévhez tár-
suló, birtokviszonyt kifejező szavak: ákosülése, ákosmonostora, imreülése, ordasháza, Pálülése. egyházi 
intézmény vagy templomcím vált falunévvé: Monostor(alja), kápolna, illetve Mindszent, Szentegyed, 
Szentgyörgy, Szentjakab, Szentkereszt, Szentkirály, Szentlászló, Szentpál. Az –egyháza, -telke utótaggal 
(nyíregyháza, Szentgyörgyteleke) a település ideiglenes vagy végleges elpusztulása után bővült ki az ere-
deti név. A helynévanyag összességében azt a feltevést támasztja alá, hogy területünk településhálózata az 
árpád-korban kialakult.

A történeti forrásokban az írásbeliség elterjedésének megfelelően területünkön a falvak kivétel nélkül 
keletkezésüknél jóval később jelentkeznek. különösen vonatkozik ez Pest megye nagy részére. A Xi. szá-
zadban csupán a 1074. évi mogyoródi csata színhelyéről írtak. A Xii. századból is csak csömör és kerepes 
említése maradt meg. Még a Xiii. század sem bővelkedik az oklevelekben (11 falu). A következő század 
hozta meg az áttörést, mintegy 35 falu első említésével. Még a Xv. századra is maradt 16, addig írott forrás 
nélküli hely, közülük több már elpusztulása került be oklevélbe. Utóbbiak között olyanok is vannak, ahol 
már a Xii–Xiii. században templom állt (Babat, hévízgyörk).

Fentiekben csak az írott forrásokban szereplő településekkel foglalkoztunk. A terepbejárások eredmé-
nyeként ezeknél sokkal több településnyomot ismerünk. 364 árpád-kori (Xi–Xiii. századi) telephelyünk 
van. ez többszörösen felülmúlja bármelyik korszak lelőhelyeinek számát. ez a hatalmas szám természete-
sen nem jelent egyfelől ennyi egyidejű, másfelől ennyi önálló települést. Az árpád-kor lelőhelyeinek hozzá-
vetőlegesen egyharmada a korszak első felére, többsége pedig a Xii–Xiii. századra keltezhető. ennél szű-
kebb időbeli behatárolást a leletanyag jellege nem enged meg. A rendszerint kis kiterjedésű, egymás köze-
lében gyakran csoportosan elhelyezkedő lelőhelyek szállásszerű szórt települési rendszert jeleznek, ami a 
szabályozatlan talajváltó földműveléssel és az állattenyésztéssel állt összefüggésben. ez folytonos költöz-
ködéssel, a telephelyek gyakori változásával járt. A települések átköltözése az ország sűrűn megszállt köze-
pén kezdettől fogva viszonylag szűk területre, a korán kialakult birtokhatárokon belülre korlátozódott. 
ezzel magyarázható, hogy a mintegy 75, oklevélből is ismert helységet alapul véve egy középkori falu terü-
letén, azaz átlagban 10,6 km2-en csaknem 5 árpád-kori telepnyomot találtunk. A földrajzi körülmények 
különbözősége miatt jelentős eltérésekkel találkozunk. A késő középkorban is tovább élő, régészetileg meg-
figyelhető helységek kivétel nélkül árpád-kori, nagyobbrészt Xii–Xiii. századi leletanyaggal indulnak.

A szabályozott talajváltó művelés, a jobbágytelek rendszer általánossá válása a települési szerkezet 
átrendezését eredményezte, lényegében megszűntek a szétszórt települések, általánossá vált a falurendszer. 
128 késő középkori településnyomot rögzítettünk, ezeknek közel fele az oklevelekben előforduló falvakkal 
azonos helyen van. néhány lelőhely az egykori belterület szélét jelzi. Több lelőhelyen a település életének 
végét a Xiii. vagy a Xiv. századra egyaránt keltezhető, illetve egyértelműen Xiv. századi cserepek mutat-
ják. ezek a lelőhelyek a korábbi szórt települési rendszer legkésőbbi tagjaiként értékelhetők. A kevés fenn-
maradó lelőhely értelmezése ásatás nélkül nem oldható meg. A falvaktól több száz vagy ezer méter távol-
ságra fekvő, kivétel nélkül kis kiterjedésű leletanyaggal képviselt rövid életű, a Xiv–Xvii. század közötti 
idő valamelyik szakaszára keltezhető települések semmiképpen nem voltak önálló falvak. Földrajzi környe-
zetüktől függően, majorsági, szőlőhegyi épületeket, állattartó szállásokat sejthetünk mögöttük.

A településszerkezet átrendeződésével párhuzamosan több birtok végleg lakatlanná vált. A feltűnően nagy-
számú, csaknem 20, késő középkori folytatás nélkül maradt település elnéptelenedésének kiváltó okát nem 
ismerjük. Szóba jöhet a tatárjárás. Rossz adottságú természeti környezet is közrejátszhatott, habár a pusz-
ták között kifejezetten jó környezetűek is előfordulnak. Birtoklástörténeti okokra is gondolhatunk. A meg-
maradt falvak közül Mohács előtt talán csak Locsod, nyír(egyháza), Paróca és Szentkereszt néptelenedett el. 
A törökkor legelején 7 falu vált végleg lakatlanná: Almás, csömör, ecskend, egerszeg, Monostoralja, Tótfalu 
és Újfalu. közülük az újkorban csak kettő (csömör és váckisújfalu) éledt újra. A törökkor legelején elpusztult 
Aszód csak a Xvii. század közepétől vált újra lakottá. A 15 éves háború pusztításait Felsőtarcsa és kartal már 
nem tudta kiheverni. (Galga)györk és iklad csak több évtizedes lakatlanság után települt újra. végig lakott-
nak mondható Acsa, Bag, Dány, Domony, hévíz, Mácsa, Gödöllő, (hévíz)györk, kerepes, Mogyoród, (nagy)
tarcsa, Pécel, Püspökhatvan, Szada, Szentlászló, Tura, valkó, verseg, Zsámbok, Zsidó. Megjegyzendő azon-
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ban, hogy a Xvii. század elején mindegyiknél volt egy-két évtizedes lakatlan periódus. A felszabadító hadjá-
ratok és kuruc szabadságharc további pusztításokat okoztak.

A megfogyatkozott lakosság pótlására már a Xvii. század elejétől kezdve spontán népmozgalom és föl-
desúri telepítés keretében a királyi Magyarország területéről érkeztek elsősorban szlovák jobbágyok. ezek 
és a Xviii. századi népmozgalmak átalakították az eredetileg színmagyar vidék etnikai képét: a 15 magyar 
többségű település mellett 12 szlovák és egy német falu alakult ki.

Területünkön nem épült kővár. A kilenc földvárból 7 biztosan árpád-kori volt, egyet a késő középkor ele-
jén is használtak. egy esetben az erődítés léte és kora is bizonytalan. eredeti funkciójuk megszűnése után 
egy helyen monostor (ákosmonostora), három helyen falusi templom épült bennük. különleges színfoltot 
képvisel egy árpád-kori téglaház (22/23. lh.) ásatással feltárt maradványa. Az egyéb földesúri lakóhelyek-
ről keveset tudunk, az oklevelekben szereplő néhány kúria régészeti nyomait nem ismerjük. Leletmentés, 
illetve régészeti megfigyelés során valószínűen a mácsai kúria némi maradványát sikerült megfigyelni. 
különleges szerencse volt Báthori Miklós mogyoródi kastélyának létezését reneszánsz kövekkel igazolni.

három vagy négy monostor állt kötetünk területén. A hercegi alapítású mogyoródi és az ákos nemzet-
ség monostora bencés rendi volt. Sajnos az újkori bolygatások mindkét helyen megsemmisítették a temp-
lom maradványait. A Zsidó nemzetség premontrei monostora még nincs feltárva. Bizonytalan adatok szól-
nak az Aszód mellett feltételezett Szentkereszt premontrei monostorról. Az újabb egyháztörténeti munkák 
általában nem fogadják el létezését. A helytörténeti irodalomban többen a kartal nemzetség monostorának 
tartják. Feltárásunk alapján inkább románkori falusi templommal számolhatunk itt.

44 templomról van tudomásunk, ami azt jelenti, hogy valamivel több, mint minden második faluban állt 
valamilyen egyházi épület. A forráshiány a templomokra fokozottan vonatkozik, ezért a templomok több-
ségének hozzávetőleges építési idejét sem ismerjük. 10 templomról csak annyit tudunk: valamikor a közép-
korban, 11-ről, hogy az árpád-korban, 13-ról, hogy az árpád- és a késő középkorban, illetve 10-ről, hogy a 
késő középkorban létezett. Arányi Lajos felmérései, műemléki kutatások és saját feltárásaink eredménye-
ként mintegy negyedrészüknek ismerjük főbb jellemzőit, építési periódusaikat. A 9 értékelhető eredményt 
adott, megvizsgált templomból hétnek az első vagy egyetlen periódusa románkori. A késő középkorban 
is lakott falvak templomai gótikus elemekkel bővültek. csak a kerepesi templom épült a Xiv. században.  
A gótikus jegyeket mutató turai templomról nem tudjuk, hogy volt-e román előzménye. A ma még megku-
tatatlan templomoknál is hasonló arányokra számíthatunk.

Több középkori halastógátat figyeltünk meg, illetve láttunk régi térképeken. Sikerült néhány (késő-) közép-
kori malom, malomárok és malomtó helyét viszonylag pontosan meghatározni. A viszonylag sok helyen elő-
forduló vassalak helyi kovácsokra utal, akiket a Xvii. században néha felvettek az összeírásokba is.

*

A kötetben tárgyalt lelőhelyeket községtérképeken adjuk közre. A térképrajzolás együtt megkezdett 
munkáját nagy ernő 1986-ban bekövetkezett halála után Merényi Armandné folytatta. A községtérké-
pek jórészt elkészültek a rendszerváltás előtt. A 2007. évi újrakezdés után Ősi Sándor folyamatosan fris-
sítette és számítógépre vitte az 1:25 000-es léptékű térképeket. A korábbi stupid titkosítási szabályok fel-
oldása után alkalom nyílt volna részletgazdag valódi térképek készítésére vagy alaptérképek átvételére és 
szakanyaggal történő kiegészítésére. ez és ennek nyomdai kivitelezése azonban irreális többletköltséget 
jelentett volna. ezért döntöttünk az elavult térképvázlatok közlése mellett, mivel minden kényszerű hiá-
nyosságuk ellenére sem tartalmaznak területi torzítást. A lelőhelyeket digitalizálva áttettük a részletesebb 
tájékozódást segítő 10 000-es léptékű térképekre, amelyek ma már több helyen tanulmányozhatók (kÖh, 
Régészeti intézet, váci Múzeum). Aktualizálásukat a kötet megjelenése után is tervezzük. A digitalizálást 
Érdi Benedek végezte el. A mellékletként megjelenő 1:100 000-es méretarányú, korok szerinti áttekintő tér-
képeket a szerkesztő tervei szerint Érdi Benedek ezek felhasználásával állította össze.

A földvárak, halomsírmezők és középkori épületmaradványok felmérésében és szövegközti illusztráci-
óként történő közreadásában teljességre törekedtünk. eltávozott kollégáink emléke előtt tisztelegve állapít-
juk meg, hogy a földvárak felmérését elsődlegesen szinte kivétel nélkül virágh Dénes készítette el. A temp-
lomfelmérések, faragott kövek értelmezett rajzai, a rekonstrukciók egyed endre ügyszeretetét és szakér-
tését dicsérik. nováki Gyula a halomsírmezőket a Tőle megszokott alapossággal mérte fel, ezenkívül több 
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problémás lelőhely helyszínelése során segített bennünket. Az összes szövegközti illusztráció számítógépre 
vitelét, légi fotókkal történő egybevetését, összeszerkesztését és végleges megrajzolását Réti Zsolt végezte.

A korszakok szerint összeállított fényképes tábláknál arra törekedtünk, hogy lehetőleg a még közölet-
len anyagokból áttekintő képet adjunk a területünkön előforduló régészeti kultúrák, korszakok legjellem-
zőbb leletanyagáról. A paleolit táblát Torma istván, a többi őskori táblát kővári klára, a római koriakat, 
népvándorlás és honfoglalás koriakat Dinnyés istván, a középkoriakat Miklós Zsuzsa tervezte. általában 
mellőztük a nagyobb ásatásokból származó leleteket, ezeknek közreadása szétfeszítette volna a topográfia 
kereteit, legtöbbjük önálló publikálása egyébként is várható. A tárgyfotókat Fazekas Fanni és néhány eset-
ben kádas Tibor, orlik edit, a profilrajzokat Ősi Sándor készítette. A táblák végleges megformálása szin-
tén Ősi Sándor munkája. végül lelőhelyeket, leleteket ábrázoló archív felméréseket, térképeket, fényképe-
ket mutatunk be.

A német fordításokat h. Simon katalin és Tettamanti Sarolta végezte.

*

A kötet végleges kéziratát 2007–2012 között állítottuk össze. Az anyaggyűjtést 2010-ben fejeztük be, de 
az irodalmat tovább is nyomon követtük.

Jelen kötet is az MTA Régészeti intézete (2012-től MTA BTk Régészeti intézet) és a Pest Megyei 
Múzeumok igazgatósága közötti szoros együttműködés eredményeként jöhetett létre. Munkánk támogatá-
sáért köszönettel tartozunk mindkét intézmény korábbi és jelenlegi igazgatóinak, hasonlóképpen az aszódi, 
gödöllői, isaszegi és nagytarcsai múzeum vezetőinek.

Többszörösen köszönettel tartozunk Asztalos istván nyugalmazott múzeumigazgatónak kutatásunk 
sokoldalú támogatásáért. külön kiemelt köszönet illeti Bondár Máriát, aki korábban a topográfiai adatgyűj-
tést szervezte, majd már igazgatóhelyettesként oroszlánrészt vállalt abban, hogy a félbemaradt munkát foly-
tathassuk és befejezhessük. köszönjük lektorunk, Jankovich-Bésán Dénes hasznos tanácsait.

külön szólnunk kell a felejthetetlen emlékű hegyi Zoli bácsiról, aki a legnehezebb terepre is elvezette 
gépkocsiját, és atyáskodó gonddal törődött velünk. A hasonlóan jól vezető korondán Zoltán több felmérés-
ben is aktívan részt vett.

Munkánkhoz nyújtott segítségüket megköszönjük a fentebb megfelelő helyeken már név szerint felso-
roltaknak, függetlenül attól, hogy munkaköri feladatukat teljesítették, vagy Rómer Flóris idézett sorai sze-
rint „… a régészetnek kedvelői, hazafiak, kik nyílt szemmel látnak, és a talált tárgyakat összegyűjteni nem 
restellenek.”

vác–Budapest, 2012. április 25.
A szerkesztő
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FeLhASZnáLT FoRRáSAnYAG ÉS RÖviDÍTÉSek

Acta Arch. hung. = Acta Archaeologica Acadamiae Scientiarum hungaricae
Acta cassae Parochorum 7. = Acta cassae Parochorum. egyházmegyék szerint besorolt iratok. 1773–1779. 

Művészettörténeti adatok. 7. füz. erdélyi, váci és veszprémi egyházmegyék. Bp. 1980. 320 
old. (A Művészettörténeti Dokumentációs központ Forráskiadványai Xvii.)

ADAM i–ii. = Szentpéteri, József (herausgeber): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in 
Mitteleuropa. Bp. 2002. 700+76 old. + térképmellékletek (varia Arch. hung. 13/1–2.)

Alapi 1917 = Alapi Gyula: komáromvármegye levéltárának középkori oklevelei. komárom 1917. 160 old.
Anj. okm. = Anjou-kori okmánytár i–vii. köt. Szerk: nagy imre, Tasnádi nagy Gyula. Bp. 1878–1920.
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár i. Budapest–Szeged 1990. (Documenta Res hungaricas Tempore 

Regum Andegavensium illustrantia 1301–1387.)
APM = Aszódi Petőfi Múzeum
Arányi 1877 = Arányi Lajos: általános jelentés a pestmegyei pilisi és váczi járások egyes községeiben kuta-

tott műemléki (nemkülönben egyéb régészeti) adatok dolgában. Arch. közl. 11 (1877) 1–9.
Arányi 1878 = Arányi Lajos: A pestmegyei váci járásban fölmerült régészeti adatok vázlatos elésoro-

lása, helységről helységre lett [így!] beutazás alapján. in: Gödöllő és vidéke Történelmi és 
Régészeti Muzeum-egyletének második évi jelentése. Bp. 1878. 35–52.

Arató é. n. = Arató Mátyás: Aszód környéke a török uralom alatt. Aszód é. n. (Múzeumi Füzetek 2.) 12–25.
Arch. Ért. = Archaeologiai Értesítő
Arch. hung. = Archaeologia hungarica
Arch. közl. = Archaeologiai közlemények
Asztalos 1963 = Asztalos istván: Az aszódi Petőfi Múzeum ásatásai és leletmentései [1960-ban, 1961-ben és 

1962-ben]. Aszód 1963. 34–37. (Múzeumi Füzetek 1.)
Asztalos 1967 = Asztalos istván: Az aszódi Petőfi Múzeum ásatásai és leletmentései [1963-ban, 1964-ben és 

1965-ben]. Aszód 1967. 73–75. (Múzeumi Füzetek 3.)
Asztalos 1968 = Asztalos istván: Az aszódi Petőfi Múzeum ásatásai és leletmentései [1966-ban és 1967-ben]. 

Aszód 1968. 105–106. (Múzeumi Füzetek 4.)
Asztalos 1975 = Asztalos istván: Leletmentő építők. Pest megyei hírlap – Gödöllő és vidéke ii. évf. 105. 

szám (1975. május 7.)
Asztalos 1981 = Asztalos istván: Régészeti-, történelmi- és múzeumi egyesületek Pest megyében 1875–1949. 

vác 1981. 7–87. (váci könyvek 1.)
Asztalos 1991 = Asztalos istván: verseg és környékének természetföldrajzi vázlata. in: Régészeti tanulmá-

nyok Pest megyéből. Szentendre 1991. 65–71. (Stud. com. 21.)
Asztalos 1994 = Asztalos istván: határhasználat ikladon a Xviii. század közepén. in: néprajzi tanulmányok 

ikvai nándor emlékére. Szentendre 1994. 243–257. (Stud. com. 23.) 
Asztalos 1997 = Asztalos istván: Aszód a középkorban. Török uralom alatt. in: Asztalos istván (szerk.): 

kisváros a Galga mentén. Aszód város története 1944-ig. i–ii. Aszód 1997. 85–128. 
(Múzeumi Füzetek 46.)

Asztalos 2000 = Asztalos istván: isaszeg. Bp. 2000. 195 old. (Száz magyar falu könyvesháza)
Asztalos 2000a = Asztalos istván (szerk.): Tura története i–ii. Tura 2000. 589, 460 old.
Asztalos é. n. = Asztalos istván: A hévízgyörki r. kat. templom. Aszód é. n. 34. (Múzeumi Füzetek 2.)
Asztalos–Brandtner 1991 = Asztalos istván–Brandtner Pál: iklad. egy magyarországi német falu története. Aszód–iklad 

1991. 412 old.
Asztalos–kalicz–
kővári–Miklós 1983

= Asztalos istván–kalicz nándor–kővári klára–Miklós Zsuzsa: Galga mente. vezető az 
aszódi Petőfi Múzeum állandó kiállításához. Aszód 1983. 72 old. (Múzeumi Füzetek 25.)

áUo = árpádkori új okmánytár. közzéteszi Wenzel Gusztáv. i–Xii. kötet. Bp. 1860–1874. 
(hasonmás kiadás Pápa 2001–2003.)

Bakács 1971 = Bakács istván: hont vármegye Mohács előtt. Bp. 1971. 477 old.
Bakács 1982 = Bakács istván: iratok Pest megye történetéhez. oklevélregeszták 1002–1437. Bp. 1982. 532 

old. (Pest megye múltjából 5.)
Bakács-gyűjt. = Bakács istván oklevélgyűjtése Pest megye történetéhez, 1438–1457. (kézirat a PmL-ben)
Bakay 1971 = Bakay, kornél: Scythian rattles in the carpathian Basin and their eastern connections.  

Bp. 1971. 131 old., 12 t.
Bakay 1978 = Bakay kornél: honfoglalás- és államalapításkori temetők az ipoly mentén. Szentendre 1978. 

200 old. (Stud. com. 6.)
Bakay 1989 = Bakay kornél: Feltárul a múlt? A múlt jövője. Bp. 1989. 359 old.
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Balás 1961 = Balás vilmos: Az alföldi hosszanti földsáncok. Bp. 1961. 146 old., 77 térkép. (Rég. Füz. Ser. 
ii. no. 9/1-2.)

Balás 1963 = Balás, vilmos: Die erdwälle der Ungarischen Tiefebene. Acta Arch. hung. 15 (1963) 309–336.
Balassa 1973 = Balassa iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp. 1973. 630 old.
Balázs 1988 = Balázs József: Bag földrajzi nevei. in: Bag. néprajzi tanulmányok. Aszód 1988. 157–173. 

(Múzeumi Füzetek 35.)
Balázsovits 1989 = Balázsovits Zsuzsa: A középkori falfestménytöredékek restaurálása. in: A hévízgyörki 

középkori templom. egy Xiii. századi romtemplom régészeti feltárása és műemléki helyre-
állítása (Szerk.: Asztalos istván). Aszód 1989. 77–82. (Múzeumi Füzetek 39.)

Balla 1793 = Mappa specialissima … comitatum Pest Pilis et Solth … Jazygiae cumaniae Majoris et 
Minoris …Anno MDccXciii. Studio et opera Antonii Balla … (Színezett, hasonmás 
kiadása Pest megye múltjából 1. Bp. 1965. mellékleteként)

Balogh 1988 = csongrádiné Balogh Éva: Őskőkori nyomok a Galga vidékén. Pest Megyei Múzeumi 
hírmondó 15 (1988) 3–4. sz. 30–34.

Balogh 1988a = csongrádiné Balogh Éva: Szarmata sír feltárása Turán. Pest Megyei Múzeumi híradó 15 
(1988) 3–4. sz. 35–36.

Balogh 1991 = csongrádiné Balogh Éva: Az aszódi Petőfi Múzeum ásatásai. Pest megyei Múzeumi híradó 
19 (1991) 1–2. sz. 22–24.

Balogh 1991a = csongrádiné Balogh Éva: későneolit település nyomai verseg-kertekalján. in: Régészeti 
tanulmányok Pest megyéből. Szentendre 1991. 113–130. (Stud. com. 21.) 

Balogh 1993 = csongrádiné Balogh Éva: Régészeti emlékek. in: Asztalos istván (szerk.): Galgahévíz. 
Fejezetek egy Galga menti falu történetéből. Galgahévíz–Aszód 1993. 9–27.

Balogh 2007 = csongrádiné Balogh Éva: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Pest megyében. in: Pest 
m. monográfiája i/1. 41–52.

Balogh–Dobosi 1991 = csongrádiné Balogh Éva–T. Dobosi viola: Paleolit és neolit kőeszközök verseg-Tatárdombon. 
in: Régészeti tanulmányok Pest megyéből. Szentendre 1991. 97–111. (Stud. com. 21.)

Balogh–Dobosi 1995 = csongrádi-Balogh, Éva–T. Dobosi, viola: Paleolitic settlement traces near Püspökhatvan. 
Fol. Arch. 44 (1995) 37–59.

Bándi 1965 = Bándi, Gábor: Data to the early and Middle Bronze Age of northern Transdanubia and 
Southern Slovakia. Alba Regia 4–5 (1963–1964). Székesfehérvár 1965. 65–71.

Bándi–kovács 1969–1970 = Bándi Gábor–kovács Tibor: Adatok Dél-Magyarország bronzkorának történetéhez.  
(A Szeremle-csoport). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 14–15 (1969–1970) 97–110.

Banner 1927 = Banner János: A magyarországi zsugorított temetkezések. Dolgozatok 3 (1927) 1–58.
Banner 1956 = Banner, János: Die Péceler kultur. Bp. 1956. 314 old., 120 t. (Arch. hung. 35.)
Banner–kutzián 1961 = Banner, János–Bognár-kutzián, ida: Beiträge zur chronologie der kupferzeit des 

karpatenbeckens. Acta Arch. hung. 13 (1961) 1–32.
Baranyai 1954 = Baranyai Béláné: Adatok a magyar falusi templomok berendezéstörténetéhez. 

Művészettörténeti Értesítő 3 (1954) 265–269.
Barkóczi 1956 = Barkóczi László: császárkori kelta edényégető telep Bicsérden. Fol. Arch. 8 (1956) 63–80.
Bartalos 1910 = Bartalos Gyula: Magyarország önállásának és függetlenségének kivívása 1074 és 1075-ben. 

A csörszárkok, mint haditényezőknek felhasználása által. eger 1910. 327 old.
Bártfai Szabó 1938 = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599-ig. Függelékül 

az inárchi Farkas, az irsai irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy családok története.  
Bp. 1938. 637 old.

Baumgartner 1949–1950 = Baumgartner egon: A friesachi denárok magyarországi utánvereteinek kérdéséhez. num. 
közl. 48–49 (1949–1950) 25–29.

Bayer 1928 = Bayer, Josef: Die ossarner kultur, eine äneolithische Mischkultur im östlichen Mitteleuropa. 
eiszeit und Urgeschichte 5 (1928) 60–91.

Bazsanth 1900 = Bazsanth János: Galga-völgye ii. váczi közlöny XXii. évf. 30. szám (1900. július 19.) 7.
Beke 1900 = Beke Antal: Római emlékek a magyar egyház Xv-ik századi történetéből. Történelmi Tár 1 

(1900) 1–15.
Bél 1737/1977 = Bel, Matthias: notitia hungariae novae historico geographica ... Tomus tertius. viennae 

1737. (Pest megyére vonatkozó része Szabó Béla fordításában: Bél Mátyás Pest megyéről. 
Szentendre 1977. 178 old.)

Bene 1980 = Bene Mihály: Adatok verseg történetéhez. Aszód 1980. 170 old. (Múzeumi Füzetek 16.)
Benkó 1911 = Benkó imre: Zsigmond király adománylevele udvari szabója részére. Turul 29 (1911) 69.
Benkó 1912 = Benkó imre: A dubraviczai Dubraviczky-család a Xvi-ik században. Turul 30 (1912) 146–170.
Berente 1940 = Berente istván: Besnyő története. Gödöllői hírlap Xiii. évf. 29., 30. sz. (1940. júl. 14., 21.) 

1–2. old.
Berente 1940a = Berente istván: Babat története. Gödöllői hírlap Xiii. évf. 27. sz. (1940. jún. 30.) 1–2. old.
Berente 1940b = Berente istván: Gödöllő és környéke az őskorban és a népvándorlás idején. Gödöllői hírlap 

Xiii. évf. 33., 34., 35. sz. (1940. aug. 11., 18., 25.) 1–2. old.
Berente 1940c = Berente istván: Gödöllő és vidékének múltja a honfoglalástól a mohácsi vészig. Gödöllői 

hírlap Xiii. évf. 37., 38., 39., 40. sz. (1940. szept. 8., 15., 22., 29.) 1–2. old.
Berente 1940d = Berente istván: Gödöllő és vidéke a török hódoltság alatt és utána. Gödöllői hírlap Xiii. évf. 

44., 45., 47., 48., 50. sz. (1940. okt. 27., nov. 3., nov. 17., nov. 24., dec. 8.) 1–2., illetve 2–3. old.
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Betzler 1974 = Betzler, Paul: Die Fibeln in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. i. 
(Urnenfelderzeitliche Typen). München 1974. 178 old.

Bíró 1970 = Bíró Bertalan: egyházmegyénk oltárképei. in: váci egyházmegyei Almanach. vác 1970. 
91–98. old.

Bíró 1992 = T. Bíró katalin: Adatok a korai baltakészítés technológiájához. Pápai Múzeumi Értesítő 3–4 
(1992) 33–79.

Bóna 1958 = Bóna, istván: chronologie der hortfunde von koszider Typus. Acta Arch. hung. 9 (1958) 
211–243.

Bóna 1959–1961 = Bóna istván: Tiszakeszi későbronzkori leletek. A herman ottó Múzeum Évkönyve 3 (1959–
1961) 15–31.

Bóna 1963 = Bóna, istván: The cemeteries of the nagyrév culture. Alba Regia 2–3 (1961–1962) 
Székesfehérvár 1963. 11–23.

Bóna 1975 = Bóna, istván: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südlichen Beziehungen. Bp. 1975. 
317 old., 281 t. (Arch. hung. 49.)

Bóna 1980 = Bóna, istván: Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Arch. hung. 32 
(1980) 31–95.

Bóna 1993 = Bóna istván: A hunok és nagykirályaik. Bp. 1993. 274 old., 75 rajz, 117 kép, 30 t.
Bondár 1984 = Bondár, Mária: neuere Funde der kostolac- und der spätbadener kultur in Ungarn. Acta 

Arch. hung. 36 (1984) 59–84.
Bondár 1985 = Bondár Mária: Rézkori idol nagytarcsáról. Arch. Ért. 112 (1985) 206–209.
Bondár 2007 = Bondár Mária: Élet a történelem előtti korokban. in: Pest m. monográfiája i/1. 53–152.
Bónis 1969 = Bónis, Éva: Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest. Bp. 1969. 308 old., 

106 kép, 56 t. (Arch. hung. 47.) 
Bónis 1971 = Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 424 old.
Bónis–Sellye 1988 = Bónis Éva–Sellye ibolya: Római kori emailmunkák. Bp. 1988. 81 old. (Évezredek, évszá-

zadok kincsei 5.)
Borosy 1983 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. 

i. 1638–1644., 1656–1665. Bp. 1983. 250 old. (Pest Megyei Levéltári Füzetek 6.)
Borosy 1984 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. 

ii. 1666–1680. Bp. 1984. 282 old. (Pest Megyei Levéltári Füzetek 7.)
Borosy 1987 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. 

v. 1703–1710. (1632, 1664, 1691-1692, 1698, 1702). Bp. 1987. 359 old. (Pest Megyei Levéltári 
Füzetek 14.)

Borosy 1989 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712–1740. 
Új sorozat i. 1712, 1715–1718. Bp. 1989. 249 old. (Pest Megyei Levéltári Füzetek 17.)

Borosy 1997 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása i–ii. Bp. 1997. 
1298 o. (Pest megye múltjából 8/1–2.)

Borosy 1998 = Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. igazságszolgáltatási 
iratok i. 1589–1660. Bp. 1998. 334 old. (Pest Megyei Levéltári Füzetek 27.)

Borosy–kisfaludy 1993 = Borosy András–kisfaludy katalin: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 
regesztái. 1712–1740. Új sorozat iv. 1726–1730. Bp. 1993. 259 old. (Pest Megyei Levéltári 
Füzetek 22.)

Borosy–kisfaludy–Szabó 1999 = Borosy András–kisfaludy katalin–Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési ira-
tainak regesztái. igazságszolgáltatási iratok ii. 1661–1720. Bp. 1999. 359 old. (Pest Megyei 
Levéltári Füzetek 30.)

Borosy–kiss 2004 = Borosy András–kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. 
közigazgatási és politikai iratok iv. 1731–1740. Bp. 2004. 377 old. (Pest Megyei Levéltári 
Füzetek 36.)

Borosy–Szabó 2000 = Borosy András–Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. 
igazságszolgáltatási iratok iii. 1721–1740. Bp. 2000. 435 old. (Pest Megyei Levéltári 
Füzetek 32.)

Botka 1988 = Botka János: Latin és magyar nyelvű források a Jászság Xvi–Xvii. századi történetéhez. 
Szolnok megyei Levéltári Füzetek 11 (1988) 181–358.

Bottyán 1955 = Bottyán árpád: Szkíták a magyar Alföldön. Bp. 1955. 80 old., 37 t. (Rég. Füz. Ser i. no. 1.)
Böckh 1888 = Böckh János: i. igazgatósági jelentés. A Magyar kir. Földtani intézet évi jelentése 1887-ről. 

Melléklet a Földtani közlöny 18 (1888) kötetéhez. Bp. 1888. 5–23.
Bökönyi 1959 = Bökönyi, Sándor: Die frühalluviale Wirbeltier Fauna Ungarns (vom neolithikum bis zur La 

Tène Zeit). Acta Arch. hung. 11 (1959) 39–102.
Bökönyi 1968 = Bökönyi Sándor: Az állattartás történeti fejlődése közép- és kelet-európában. Agrártörténei 

Szemle 10 (1968) 277–335.
Bökönyi 1974 = Bökönyi, Sándor: history of domestic mammals in central and eastern europe. Bp. 1974. 

597 old., 150 kép.
Bökönyi 1986 = Bökönyi, Sándor: environmental and cultural effects on the faunal assemblages of four large 

4th mill. B. c. sites. A Béri Balogh ádám Múzeum Évkönyve 13 (1986) 69–88.
Bökönyi 1988 = Bökönyi Sándor: környezeti és kulturális hatások későneolitikus kárpát-medencei és bal-

káni lelőhelyek csontanyagán. Akadémiai székfoglaló 1986. jan. 9. Bp. 1988. 62 old., 24 ábra, 
5 táblázat (Értekezések emlékezések)



26

BPM = Balassagyarmati Palóc Múzeum (Régészeti gyűjteménye és adattára 1974 óta a szécsényi 
kubinyi Ferenc Múzeumban)

Bud. Rég. = Budapest Régiségei
Bunyitay 1883 = Bunyitay vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. i–ii. nagyvárad 

1883. 474, 540 old.
Buzás 2001 = Buzás Gergely: Pest megye középkori művészeti emlékei. in: Pest m. monográfiája i/2. 

223–254.
catalog Graz = catalog der bei Gelegenheit der XLviii. versammlung der deutschen Aerzte und naturforscher 

in Graz aus Ungarn ausgestellten praehistorischen Gegenstaende. Graz 1875. 25 old.
chalikova–chalikov 1981 = chalikova, elena Alexandrovna–chalikov, Alfred hassanovitsch: Altungarn an der kama 

und im Ural. Bp. 1981. 132 old. (Rég. Füz. Ser ii. no. 21.)
chobot 1915 = chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. első rész: Az intézmények törté-

nete. vác 1915. 448 old.
ckM = ceglédi kossuth Múzeum
ckM É = ceglédi kossuth Múzeum, éremgyűjtemény
CNH I. = Réthy László: corpus nummorum hungariae i. köt. – árpádházi királyok kora. Bp. 1899. 

40 old., 20 t.
CNH II. = Réthy László: corpus nummorum hungariae ii. köt. – vegyesházi királyok kora. Bp. 1907. 

40 old., 14 t.
cnh P = Zimmermann Lajos: Pótlék a corpus nummorum hungariae Magyar egyetemes Éremtár i. 

füzetéhez. árpádházi királyok pénzei. Bp. 1907. i–Xi old., i–iii. t.
cod. Dipl. = codex Diplomaticus hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera G. Fejér. i–Xi. köt. 

Budae 1829–1844.
com. Arch. hung. = communicationes Archaeologicae hungariae
compte-Rendu = congrès international d`anthropologie et d`archéologie préhistoriques, compte-rendu de la 

huitième session à Budapest 1876. i. Bp. 1877. 706 old. ii. 1878. 187, 108 old.
czajlik 2004 = czajlik Zoltán: Légi régészeti kutatások Magyarországon 2002-ben (Rövid beszámoló az 

eLTe Régészettudományi intézetének Térinformatikai kutatólaboratóriumában végzett 
munkáról). Rég. kut. 2002. 161–170.

czeglédy 1985 = czeglédy ilona: Az isaszegi római katolikus templom feltárása és műemléki helyreállítása. 
in: Régészeti tanulmányok Pest megyéből. Szentendre 1985. 431–450. (Stud. com. 17.)

czobor 1877 = czobor Béla: hazai tudományos intézetek és leletek. Arch. Ért. 11 (1877) 191–193.
csáky okl. = A körösszegi és adorjáni gróf csáky család története. i/1–2 (oklevéltár). Bp. 1919–1921. 960 old.
csallány 1956 = csallány, Dezső: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Bp. 1956. 224 

old., 1 térkép
csallány 1959 = csallány, Dezső: Ungarische Zierscheiben aus dem X. Jahrhundert. Acta Arch. hung. 10 

(1959) 281–325.
csallány 1970 = csallány, Dezső: Weiblicher haarflechteschmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen 

Landnahmezeit im karpatenbecken. Acta Arch. hung. 22 (1970) 261–301.
csalog–kemenczei 1966 = csalog Zsolt–kemenczei Tibor: A Jászberény–cserőhalmi későbronzkori temető. Arch. Ért. 

93 (1966) 65–94.
csánki 1890 = csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a hunyadiak korában. i. kötet. Bp. 1890. 

788 old. (hunyadiak kora Magyarországon)
csatkai 1955–1956 = csatkai endre: numizmatikai vonatkozások az első magyar nyelvű hírlapban. num. közl. 

54–55 (1955–1956) 67.
cser 2003 = cser istván: A galgamácsai templom története. in: Pesti klára (szerk.): Galgamácsa története 

i. Tanulmányok Galgamácsa történetéből. Galgamácsa 2003. 122–145.
cser 2003a = cser istván: A barokk plébániaház. in: Pesti klára (szerk.): Galgamácsa története i. 

Tanulmányok Galgamácsa történetéből. Galgamácsa 2003. 146–149.
csetneki Jelenik 1876 = csetneki Jelenik elek: Az őstörténelmi és embertani kongresszus. vasárnapi Ujság 23 (1876) 

37. szám 585–586.
DDM = Debreceni Déri Múzeum
Dedek-crescens 1910 = Dedek-crescens Lajos: Pest-Pilis-Solt-kiskun vármegye története. in: Pest-Pilis-Solt-

kiskun vármegye i. köt. Bp. 1910. 200–436. (Magyarország vármegyéi és városai)
Deininger 1915 = Deininger imre: Éremleletek. num. közl. 14 (1915) 71.
Dercsényi–Genthon–Rózsa 1958 = Dercsényi Dezső–Genthon istván–Rózsa György: Művészettörténeti áttekintés. in: Pest 

megye műemlékei i. köt. Bp. 1958. 171–195.
Desericius 1770 = Desericius, Josephus innocentius: historia episcopatus Dioecesis et civitatis vaciensis. Pest 

1770. 270 old.
Detre 1997 = Detre János: Az evangélikus gyülekezet és az elemi iskola élete. in: Asztalos istván (szerk.): 

kisváros a Galga mentén. Aszód város története 1944-ig. i–ii. Aszód 1997. 613–640. 
(Múzeumi Füzetek 46.)

Dinnyés 1975 = Dinnyés istván: Az S alakú koporsókapcsok használatáról. in: Tanulmányok Pest megye 
múzeumaiból. Szentendre 1975. 61–74. (Stud. com. 3.)

Dinnyés 1989 = Dinnyés istván: Szarmata sírok a templom alatt. in: A hévízgyörki középkori templom. egy 
Xiii. századi romtemplom régészeti feltárása és műemléki helyreállítása (Szerk.: Asztalos 
istván). Aszód 1989. 67–76. (Múzeumi Füzetek 39.)
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Dinnyés 1991 = Dinnyés istván: A hévízgyörki szarmata sírok. in: Régészeti tanulmányok Pest megyéből. 
Szentendre 1991. 145–185. (Stud. com. 22.)

Dinnyés 2007 = Dinnyés istván: A jazig-szarmaták és a kvádok régészeti emlékei Pest megyében. in: Pest m. 
monográfiája i/1. 351–386.

Diss. Pann. = Dissertationes Pannonicae
DL/DF 4.2. = A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL/DF 4.2). Szerkesztette: 

Rácz György. Bp. 2003. Arcanum cD-RoM.
DL-DF 4.3. = collectio Diplomatica hungarica. A középkori Magyarország digitális levéltára (DL-DF 

4.3). Szerkesztette: Rácz György. Bp. 2008. Arcanum DvD-RoM.
Dobosi 1975 = Dobosi viola: Magyarország ős- és középső-kőkori lelőhely katasztere. Arch. Ért. 102 (1975) 

64–76.
Dobosi 1990 = Dobosi, viola: Leaf-shaped implements from hungartian open-air sites. Études et Recherches 

archéologiques de l’Universitè de Liège. no 42 (1990) 175–188.
Dobosi 1991 = T. Dobosi viola: Paleolit telep verseg-kertekalján. in: Régészeti tanulmányok Pest megyé-

ből. Szentendre 1991. 73–84. (Stud. com. 21.)
Dobosi 2005 = Dobosi, viola T.: cadastre of Paleolithic finds in hungary state of art 2005. com. Arch. 

hung. (2005) 49–81.
Dobosi–kulcsár 1997 = Dobosi viola–kulcsár valéria: Püspökhatvan régészeti emlékei. in: Lami istván: Fejezetek 

Püspökhatvan múltjából. Püspökhatvan 1997. 21–30.
Dobosi–Szántó 2003 = T. Dobosi viola–Szántó Zsuzsa: A gravetti időszak hagyományos és radiokarbon koradatai. 

Arch. Ért. 128 (2003) 5–15.
Dobozi 1878 = Dobozi istván: isaszeg, Péczel és Maglód történelmi és régészeti szempontból. in: Gödöllő 

és vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum-egyletének második évi jelentése. Bp. 1878. 
25–34.

Draskóczy 1984 = Draskóczy istván: Litterátusok egy Pest környéki nemes családban a Xiv–Xv. században. 
Magyar herold 1 (1984) 155–185. (A Történelem Segédtudományai Tanszék kiadványai 4.)

eBM = esztergom, Balassi Bálint Múzeum
egyháztört. eml. iii. = egyháztörténelmi emlékeink a magyarországi hitújítás korából. iii. kötet, 1535–1541. 

(Szerk.: Bunyitay vince–Rapaics Rajmund–karácsonyi János)
engel 1984 = engel Pál: hunyadi János kormányzó itineráriuma (1446–1452). Századok 118 (1984) 974–997.
erdélyi 2007 = erdélyi Gabriella: „Szerettem egyszer egy nőt” házasságkötés és házasságtörés 1500 körül. 

Történelmi Szemle 49 (2007) 165–178.
Érdy 1854 = Érdy János értekezése az aszódi pogánysírokról. Magyar Akadémiai Értesítő 14 (1854) 

131–140.
erősvári 1993 = erősvári Pál: hévíz a középkorban (-1526-ig). Török iga alatt (1526–1686.). in: Asztalos 

istván (szerk.): Galgahévíz. Fejezetek egy Galga menti falu történetéből. Galgahévíz–Aszód 
1993. 28–50.

Fábián 1997 = k. Fábián ilona: A váradi Regestrum helynevei. Adattár. Szeged 1997. 164 o., ill. (Szegedi 
középkortörténeti könyvtár 13.)

Farkas 1979 = Farkas György: Mogyoródi évszázadok. Aszód 1979. 123 old. (Múzeumi Füzetek 10.)
Farkas 1994 = Farkas György: A hamvay-kúriától a helytörténeti Gyűjteményig (1662–1982). Gödöllő 

1994. 73 old. (Gödöllői Múzeumi Füzetek 1.)
Fehér–Éry–kralovánszky 1962 = Fehér Géza–Éry kinga–kralovánszky Alán: A közép-Duna-medence magyar honfogla-

lás- és kora árpád-kori sírleletei. (Szerk.: Szőke Béla). Bp. 1962. 99 old., 2 térkép. (Régészeti 
Tanulmányok ii.)

Fehértói 2004 = Fehértói katalin: árpád-kori személynévtár (1000–1301). Bp. 2004. 895 old.
Fekete 1982 = Fekete, Mária: Angaben zu kontakten italien und Transdanubien. Savaria 16 (1982) 129–144.
Feld 2007 = Feld istván: A motték kérdése Magyarországon. Savaria 31/2 (2007) 217–245.
Fényes 1837 = Fényes elek: Magyar-országnak s’ a’ hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja  

statisztikai és geographiai tekintetben. ii. köt. Pest 1837. 680 old.
Fényes 1851 = Fényes elek: Magyarország geographiai szótára. Pest 1851. i–iv. köt.
Ferencz 1993 = Ferencz Márta: A gödöllői árpád-kori temető antropológiai vizsgálata. A Gödöllői városi 

Múzeum Évkönyve (1992) [1993] 27–35.
Ferenczy 1844 = Ferenczy József: Tekintetes nemes Pest Pilis és Sólt törvényesen egyesült vármegyékben ... 

minden helységnek ... névtára ... Buda 1844. 184 old.
Fettich 1926 = Fettich, nándor: Garnitures de fourreaux de sabres du temps des Avares en hongrie. 

Aréthuse 3, fasc. 2. (Paris 1926) 1–14.
Fettich 1931 = Fettich, nándor: Bestand der skythischen Alterthümer Ungarns. in: Rostowzew, M. (szerk.): 

Skythien und der Bosporus. Berlin 1931. 494–529.
Fettich 1937 = Fettich nándor: A honfoglaló magyarság fémművessége. Die Metallkunst der landnehmenden 

Ungarn. Bp. 1937. 303 old., 137 t. (Arch. hung. 21.)
Fettich 1938 = Fettich nándor: népvándorláskori gyűjtemény. in: vezető a régészeti gyűjteményben.  

Bp. 1938. 131–170.
Fettich 1953 = Fettich nándor: A szeged - nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. Bp. 1953. 203 old., 58 t.,  

2 térkép. (Arch. hung. 32.)
Fitz 1963–1964 = Fitz Jenő: Pannonien und die klientel-Staaten an der Donau. Alba Regia 4–5 (1963–1964) 

73–85.
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Fol. Arch. = Folia Archaeologica
Foltiny 1969 = Foltiny, Stephen: The hungarian archeological collection of the American Museum of 

natural history in new York. Bloomington 1969. 140 old. (indiana University Publications 
Uralic and Altaic Series 77.)

Földváry 1898 = Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történelméhez 1–2. rész.  
Bp. 1898. 318, 360 old.

Fuxhoffer–czinár 1858–1860 = Damiani Fuxhoffer benedictini Pannonii Monasteriologiae Regni hungariae libri duo 
totidem tomis comprehensi. Recognavit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus czinár. 
i. köt. Bécs és Pest 1858. 346 old., ii. köt. Pest 1860. 240 old.

Fülöp 1976 = Fülöp Gyula: Újabb tanulmány a római érmek szarmata kori forgalmáról a mai magyar 
Alföldön. Arch. Ért. 103 (1976) 253–262.

Gabler 1968 = Gabler Dénes: Terra sigillaták a kelet-Pannóniával szomszédos Barbaricumban. Arch. Ért. 
100 (1968) 211–240.

Gabler–vaday 1986 = Gabler, Dénes–h. vaday, Andrea: Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und 
Dazien. Bp. 1986. 85 old., 37 kép. (Fontes Archaeologici hungariae)

Gabler–vaday 1992 = Gabler, Dénes–h. vaday, Andrea: Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und 
Dazien. 2. Teil. Acta Arch. hung. 44 (1992) 83–160.

Galgamácsa mutatvány = Dinnyés istván–kővári klára–kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma 
istván: Mutatvány a Galga mente régészeti topográfiájából. 9. Galgamácsa. in: egy múzeum 
szolgálatában. Tanulmányok Asztalos istván tiszteletére. Aszód 1998. 113–147. (Múzeumi 
Füzetek 48.)

Galgóczy 1876, 1877 = Galgóczy károly: Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. Bp. 1876. i. 
köt. 248 old.; Bp. 1877. ii. köt. 275. old.; iii. köt. 408 old.

Galgóczy 1896 = Galgóczy károly: Péczel község leirása, régi és újkori ismertetése. Bp. 1896. 96 old.
Gallus 1940 = Gallus Sándor: A Magyar nemzeti Múzeum néhány újabb ásatása. Arch. Ért. Új folyam 1 

(1940) 138–140.
Garam 1964 = Garam Éva: Szarmata kori kurgánok isaszegen. Fol. Arch. 16 (1964) 49–60.
Garam 1969 = Garam Éva: A késő avarkori korongolt sárga kerámia. Arch. Ért. 96 (1969) 207–241.
Garam 1983 = Garam, Éva: Über die frühawarischen Gräber von Zsámbok. Fol. Arch. 34 (1983) 139–156.
Garam 1993 = Garam, Éva: katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstände und der Fundstücke aus den 

Fürstengräbern im Ungarischen nationalmuseum. Bp. 1993. 125 old., 103 tábla, 1 térkép. 
(catalogi Musei nationalis hungarici. Series Archaeologica i.)

Garam 2001 = Garam, Éva: Funde byzantinischer herkunft in der Awarenzeit vom ende des 6. bis zum ende 
des 7. Jahrhunderts. Bp. 2001. 432 old., 139+XL t. (Monumenta Avarorum Archaeologica 5.)

Garam–Patay–Soproni 1983 = Garam, Éva–Patay, Pál–Soproni, Sándor: Sarmatisches Wallsystem im karpatenbecken.  
Bp. 1983. 140 old. (Rég. Füz. Ser. ii. no. 23.)

Garam–Patay–Soproni 2003 = Garam, Éva–Patay, Pál–Soproni, Sándor: Sarmatisches Wallsystem im karpatenbecken. 
Zweite, erweiterte Ausgabe. Bp. 2003. 191 old. (Rég. Füz. Ser. ii. no. 23.) [sorszám így!]

Gárdonyi 1936 = Gárdonyi Albert: Budapest történetének okleveles emlékei. i. köt. Bp. 1936. 384 old.
Gedai 1965–1966 = Gedai istván: árpádkori lemezpénzeink kormeghatározásához. num. közl. 64–65 (1965–

1966) 33–40.
Gedai 1969 = Gedai, istván: Fremde Münzen im karpatenbecken aus den 11–13. Jahrhunderten. Acta 

Arch. hung. 21 (1969) 105–148.
Genthon 1951 = Genthon istván: Magyarország műemlékei. Bp. 1951. 576 o.
Genthon 1961 = Genthon istván: Magyarország művészeti emlékei 2. Duna-Tisza köze, Tiszántúl, Felsővidék. 

Bp. 1961. 386 old.
Gerecze 1905 = Gerecze Péter: A Műemlékek országos Bizottsága Rajztárának jegyzéke. in: Magyarország 

műemlékei (szerk.: Forster Gyula). Bp. 1905. i. köt. 173–480.
Gerecze 1906 = Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. in: Magyarország műemlékei 

(szerk: Forster Gyula) Bp. 1906. ii. köt. 377–646.
Gerő 1968 = Gerő László: Magyar várak. Bp. 1968. 322 old.
Gervers-Molnár 1972 = Gervers-Molnár vera: A középkori Magyarország rotundái. Bp. 1972. 93 old. 

(Művészettörténeti füzetek 4.)
Gläser–Regenye 1989 = Gläser, Roland–Regenye Judit: A vonaldíszes kerámia és a lengyeli kultúra telepe kúpon. 

veszprémi Történelmi Tár 2 (1989) 18–32.
Gohl 1900 = Gohl Ödön: A m. nemzeti múzeum éremtárának gyarapodása 1899. évben. Arch. Ért. 20 

(1900) 433–439.
Gohl 1902 = Gohl Ödön: A magyar nemzeti múzeum éremtárának1901. évi gyarapodása. Arch. Ért. 23 

(1902) 186–191.
Gohl 1904 = Gohl Ödön: Szarmata érmek a római császárság korából. num. közl. 3 (1904) 77–87.
Gömöry 1894 = Gömöry Gusztáv: A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 24-én. hadtörténelmi 

közlemények 7 (1894) 680–685.
Gróf 2007 = Gróf Péter: késő római kor – kora népvándorlás kor. in: Pest m. monográfiája i/1. 387–396.
GvM = Gödöllői városi Múzeum (1988-ig Gödöllői helytörténeti Gyűjtemény)
Gyárfás 1868 = Gyárfás istván: Adatok a magyar pecséttárhoz. Századok 2 (1868) 487–493.
Gyöngyössy 2008 = Gyöngyössy Márton: Florenus hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. 

Bp. 2008. 138 old.
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Gyöngyössy 2010 = Gyöngyössy Márton: A királyi Magyarország pénztörténete (1527–1608). Bp. 2010. 111 old.
Györffy 1952–1953 = Györffy György: A szávaszentdemeteri görög monostor Xii. századi birtokösszeírása. MTA 

ii. osztályának közleményei 2 (1952) 325–362. 3 (1953) 69–104. 
Györffy 1973 = Györffy György: Budapest története az árpád-korban. in: Budapest története i. köt.  

Bp. 1973. 217–349.
Györffy 1977 = Györffy György: istván király és műve. Bp. 1977. 668 old.
Györffy 1987 = Györffy György: Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza. iii. heves, hont, hunyad, 

keve, kolozs, komárom, krassó, kraszna, küküllő megye és kunság. Bp. 1987. 568 old.
Györffy 1987a = Györffy György: Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza. i. Abaújvár, Arad, árva, 

Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, csanád és 
csongrád megye. harmadik kiadás. Bp. 1987. 910 old.

Györffy 1993 = Györffy katalin: Az aszódi evangélikus templom oltára. in: entz Géza nyolcvanadik szüle-
tésnapjára (szerk.: valter ilona). Bp. 1993. 67–76. (Művészettörténet – Műemlékvédelem 2.)

Györffy 1998 = Györffy György: Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza. iv. Liptó, Máramaros, 
Moson, nagysziget, nógrád, nyitra, Pest és Pilis megye. Bp. 1998. 714 old.

H = huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn – von 1000 bis heute. corvina, é. n., h. n. (Bp. 1979.) 
366 old.

halikova 1976 = halikova, elena Aleksandrovna: Ősmagyar temető a káma mentén. Arch. Ért. 103 (1976) 
53–78.

hampel 1876 = hampel, Joseph: catalogue de l’exposition préhistorique des Musées de Province et des 
collections particulieres de la hongrie, arrangée a l’occasion de la viiième Session du 
congrès international ď Archéologie et ď Anthropologie préhistorique à Budapest. Bp. 1876. 
160 o., ill.

hampel 1876–1877 = hampel, Joseph: Antiquités préhistoriques de la hongrie. esztergom 1876–1877. 1–2. füzet. 
24 t.

hampel 1880 = hampel József: Magyarhoni régészeti leletek repertóriuma ii. Arch. közl. 13 (1880) 33–75.
hampel 1880a = hampel József: A n. múzeum érem- és régiségosztályának gyarapodása a f. évi július-novem-

beri hónapokban. Arch. Ért. 14 (1880) 340–358.
hampel 1880b = hampel József: Rákospalotai bronzlelet. Arch. Ért. 14 (1880) 49–60.
hampel 1881 = hampel József: Jelentések az orsz. régészeti és embertani társulat üléseiről. Arch. Ért. 15 

(1881) iii–Xi. old.
hampel 1886 = hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban. i. rész. képes atlasz. Bp. 1886. 18 old., 

i–cXXvii. t.
hampel 1888 = hampel: A magyar nemzeti múzeumi érem- és régiségosztály gyarapodása 1887 szeptem-

bertől deczember végéig. Arch. Ért. 8 (1888) 175–178.
hampel 1892 = hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban. ii. rész: A leletek statisztikája. Bp. 1892. 

175 old., cXXviii–cLXXXii. t.
hampel 1892a = hpl.: A n. muzeumi régiségtár gyarapodása 1892. áprilistól szeptember végéig. Arch. Ért. 

12 (1892) 372–380.
hampel 1893 = hampel: A n. múzeumi régiségtár gyarapodása 1892. október-deczember hónapokban. Arch. 

Ért. 13 (1893) 86–90.
hampel 1894 = hampel: A n. muzeumi régiségtár gyarapodása 1894. április- és májusban. Arch. Ért. 14 

(1894) 261–271.
hampel 1894, 1897 = hampel József: A régibb középkor emlékei Magyarhonban. i. Bp. 1894. 174 old., 48 kép,  

200 tábla. ii. Bp. 1897. 512 old., 95 ábra, 162 tábla.
hampel 1895 = hpl.: A n. muzeumi régiségtár gyarapodása az 1895-ik évi második negyedben. Arch. Ért. 

15 (1895) 435–438.
hampel 1898 = hpl.: A magyar nemzeti múzeumi régiségtár gyarapodása az 1897-ik év utolsó negyedében. 

Arch. Ért. 18 (1898) 50–52.
hampel 1898a = h. J.: A nemzeti múzeum régiségosztályának gyarapodása az 1898. év ii. negyedében. Arch. 

Ért. 18 (1898) 374–376.
hampel 1898b = hpl.: A nemzeti múzeum régiségosztályának gyarapodása az 1898. év iii. negyedében. Arch. 

Ért. 18 (1898) 444–445.
hampel 1899 = h. J.: A nemzeti múzeumi régiségtár gyarapodása az 1898. év utolsó negyedében. Arch. Ért. 

19 (1899) 74–75.
hampel 1899a = hpl.: A n. múzeum régiségtárának gyarapodása az 1899. év második és harmadik negyedé-

ben. Arch. Ért. 19 (1899) 428–430.
hampel 1899b = hpl.: A n. muzeumi régiségtár gyarapodása az 1899-dik évi első negyedben. Arch. Ért. 19 

(1899) 376–378.
hampel 1900 = hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei. in: Pauler Gyula–Szilágyi Sándor:  

A magyar honfoglalás kútfői. Bp. 1900. 507–830.
hampel 1902 = hpl.: A nemzeti múzeumi régiségtár gyarapodása 1902-ben. Arch. Ért. 22 (1902) 419–448.
hampel 1902a = hpl.: A magyar nemzeti muzeumi régiségtár gyarapodása az 1901. év második felében. 

Arch. Ért. 22 (1902) 85–87.
hampel 1903 = hpl.: A m. n. muzeumi régiségosztály gyarapodása az 1903-ik évben. Arch. Ért. 23 (1903) 

425–447.
hampel 1904 = hampel József: ornamentika a honfoglalási kor emlékein. Arch. Ért. 24 (1904) 105–152.



30

hampel 1905 = hampel, József: Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig 1905. i. köt. 
853 old., ii. köt. 1000 old., iii. köt. 539 t.

hampel 1907 = hampel József: Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Bp. 1907. 274 old., 116 t.
hazai okm. = hazai okmánytár. kiadják nagy imre, Paur iván, Ráth károly és véghelyi Dezső. Bp. 

1865–1891. i–viii. kötet.
heckenast 1970 = heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai árpád-korban. Bp. 1970. 135 

old. (Értekezések a Történeti Tudományok köréből. Új sorozat 53.)
hegyi 2001 = hegyi klára: Az oszmán hatalom berendezkedése és működése. in: Pest m. monográfiája 

i/2. 255–328.
héjj-Détári 1975 = héjj-Détári, Angéla: herrengrunder Gefässe: “ein Wunder der natur.” Ars Decorativa 3 

(1975) 61–79.
hellebrandt 1999 = hellebrandt, Magdolna: celtic Finds from northern hungary. Bp. 1999. 300 old. (corpus of 

celtic Finds in hungary iii.)
heltai 1975 = heltai Miklós: A rákosparti város története. in: Gödöllő (Szerk.: Dékán Antal). Gödöllő 

1975. 9–135.
henszlmann 1865 = henszlmann, imre: Die mittelalterliche Baukunst in Ungarn. oesterreichische Revue 2 

(1865) 186–207.
henszlmann 1876 = henszlmann imre: Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylű műemlékeinek rövid 

ismertetése. Bp. 1876. 177 old., 8 t.
henszlmann 1876a = henszlmann imre: A történelem előtti és embertani viii. nemzetközi congressusnak 
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1. AcSA (aszódi járás, 2694 ha)
(1966-tól váci járás)

 1  Bv, á  Bv ? Sza
 2  LT, nk, á, kk
 3  LT
 4  R? v?  kö?
 5  á–kk  á?–kk  á ☼ kk
 6  B, LT, nk, á–kk 
 7  á
 8  Bv? LT, á, kk
 9  Bv, LT, Q, á
10 + R
11  U, B, Bv, LT, á
12  U, B, Bv  I
13  Ő
14  Bv 
15  LT, Sza? Q, nk, á

16  Bv? LT
17  Ő
18  LT, á
19  Bv? v?
20  Q, á
21  á
22  á
23  Bv, nk, á 
24  kk
25  Bv, nk? M?
26  Bv, LT, Sza, nk, á
27  nk, á
28  á
29  M–á
30  á

31  Bv
32  R? LT? á
33  nk
34  M–á
35  Ő
36  Ő, á
37  Bv, á
38  B, M–á
39  Sza?
40  Ő
41  P
42  P
43  P
44  P
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A falu a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó Galga 
felső szakaszának szűk völgyében, 160–180 m 
tengerszint feletti magasságban települt meg. A 
határ ny-i felében a nyugati-cserhát alacsonyabb 
(160–210 m), általában enyhébb lejtőjű, helyenként 
lösszel borított dombjait találjuk. ezen a területen a 
Galga és a belefolyó Sápi-patak, Sinkár-patak és a 
kisebb mellékvizek vizenyős völgyeinek kivételével 
csaknem mindenhol szántóföld van. határának k-i 
felében emelkednek a Déli-cserhát részben ande-
zitből felépült hegyei: Éhes-hegy (323 m), nagy-
Papucs-hegy (266 m), kis-Papucs-hegy (267 m), 
Magas-hegy (259 m). itt a nagy kiterjedésű tölgyer-
dők mellett kevesebb szántóföld és szőlő van.

Régészeti szempontból fontos, hogy az utóbbi 
területen a pattintott kőeszközök készítésének ked-
velt nyersanyaga, a földtörténeti harmadkori vul-
kánikus kitörések utótevékenysége során kelet-
kezett hidrokvarcit nagy padokban fordul elő. Az 
akkor még valószínűleg fedetlen felszíni nyers-
anyag lelőhelyek környékén a jégkor végi emberek 
hosszabb-rövidebb időre megtelepedtek (1/41–44. 
lelőhely).

1/1. cSeLin-heGY:  Bv, á Bv ? Sza
(kÖh 25684)

A község Dny-i határában, a Galga és a Sinkár-
patak közt emelkedik a mintegy 200 m magas hegy. 
ny-i és D-i oldala lankás, k-en meredeken szakad 
le a Galga felé.

A hegytetőn kiszántott cserepekre már a XiX. 
század közepén felfigyeltek.1 Patay Pál szóbeli köz-
lése alapján 1930-ban hillebrand Jenővel kétnapos 
ásatást végeztek itt, a leleteket Prónay Dezső küldte 
be az MnM-be. Patay Pál nyomán a cselin-hegy az 
irodalomban a hatvani kultúra telepeként szerepel, 
ahol részleges erődítés nyomai figyelhetők meg.2

Terepbejárásaink során (Szőke, 1963; Miklós, 
1977, 1979; Miklós–Nikolin, 1980.) a 900 × 300–
400 m nagyságú lelőhelyen nem találtunk a hatvani 
kultúrához tartozó cserepeket, erődítésre utaló nyo-
mokat sem észleltünk. csupán a hegy k-i, Galga 
felőli meredek oldalán láttunk egy kb. 3 m szé-
les teraszt, amely azonban nem tekinthető erődítés 
részének. A felszínen több hamus foltot figyeltünk 
meg, ezekből kerámiát, állatcsontot, őrlőkő töredé-
keket szedtünk össze. A lelőhely D-i részén kiss 
imre budapesti, az Ény-i és Dk-i részén Péntek 
Attila kistarcsai lakos gyűjtött késő bronzkori cse-
repeket, egy trapéz alakú kővésőt, dörzskövet és 

egy pattintott kőeszközt, utóbbi több pattintékot is.3 
A lelőhely D-i fele Püspökhatvan határában fekszik.

Miklós Zsuzsa 1999. július 7-én légi fotókat készí-
tett a lelőhelyről. Az érett búzában megfigyelhető 
különböző alakú zöld foltok talán régészeti objek-
tumokra utalnak.4 A 2005–2006. évi légi felvétele-
ken településre, illetve erődítésre utaló nyomok nem 
mutatkoztak. A 2006. évi infra fényképeken a lelő-
hely Dk-i szélén igen bizonytalanul, mintha betöltő-
dött sáncárok mutatkozna.5 2007 májusában, szán-
tásban jól látszott a dombtetőt háromnegyed körív-
ben védő sáncárok, amely k felől a meredek oldal-
hoz kapcsolódott. Az így körülhatárolt terület mint-
egy 230 × 200 m-es. Ugyanezen a területen a június 
közepi légi felvételen kukoricában, nagyjából kör 
alakú felületen sötétebb zöld volt a növényzet, mint 
a közvetlen környéken6 (65. t. 1.). Terepbejáráson a 
légi fotókon látható sáncároknak felszíni nyomát már 
nem tudtuk rögzíteni. csupán néhány kisebb terep-
lépcsőt figyelhettünk meg, geodéziai felmérést azon-
ban már nem érdemes készíteni.7 (Miklós, 2008.) 
2009 tavaszán ismét szántásban sikerült fényképezni 
a lelőhelyet: ekkor a földvár ny-i oldalán kettős sánc-
árok látszott. A kettős sötét sáv között a világos csík 
feltehetően elszántott sáncra utal.8 Mindezek alapján 
teljesen szétszántott késő bronzkori földvárral szá-
molhatunk itt, amelyet minden bizonnyal az urnasí-
ros kultúra idejére keltezhetünk.

A késő bronzkori leletanyag9 részben a halom-
síros, részben az urnasíros kultúrához tarto-
zik. előbbit a kicsücskösödő fazékperemek; tál-
töredék peremből felemelkedő, háromszög átmet-
szetű bütyökkel; füles bögre töredéke és a vállon 
rovátkolt fazéktöredékek, utóbbit kihajló, síkozott 
nyaktöredékek; csésze töredéke peremből felhú-
zott füllel és kannelúrázott oldalak jellemzik. van 
néhány pilinyi típusú töredék is, ezek főleg élesen 
profilált díszítetlen vagy árkolt válltöredékek, a fia-
talabb pilinyi kultúrához sorolhatók.10 Az MnM-
ben őrzött néhány cserép11 szintén késő bronz-
kori: árkolt nagy bütykös oldal; kihajló, csücskös 
peremű, tagolt bordadíszes fazék töredékei; átló-
san bekarcolt vonalakkal díszített fül (?) töredék. 
Péntek Attila a kyjatice-kultúrához sorolható, erő-
sen nyomott gömbtestű rövid nyakú csészetöredé-
ket is gyűjtött, amelynek alsó részét körbefutó, öblét 
pedig függőleges kannelúrák díszítik.12

Prónay Dezső acsai birtokos néhány szarmata 
edénytöredéket is ajándékozott az MnM-nek, eze-
ket Párducz Mihály Acsa–cselintető néven említi.13 
A terepbejárások során viszont római kori lelet-
anyagot nem találtunk. A cserepek közül a ii–iii. 
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századra tehető a ferdén, szélesen lehajló peremű, 
belül, a perem alatt lépcsőszerűen tagolt falú, 
szürke, finoman iszapolt, korongolt tál töredéke. A 
sötétszürke felületű, korongolt, gömbszelet alakú 
testen rövid, hengeres nyakú, lekerekített peremű 
táltöredék (nyakán besimított hullámvonal, alatta 
borda) és a sárgásszürke, jól iszapolt, korongolt, 
vízszintes peremű, vállán bordadíszes hombár két 
töredéke pedig késő szarmata. valószínűnek tart-
juk, hogy a leletanyag nem itt látott napvilágot.

egy körbefutó vonalakkal díszített árpád-kori 
töredék is van.14

1 Pesty 1864/1976, 12–13. 2 Patay 1958, 53., az MnM 
RŐ 26/1931.1. ltsz. alatt őrzött cserepekre hivat-
kozik, ezek azonban késő bronzkoriak.; kalicz 
1968, 124.; Bondár 2007, 98. 3 APM leltározatlan. 
4 MTA Ri neg. sz. 183.782–183.783. 5 MTA Ri neg. 
sz. 205.601–602; 206.065–066.; Miklós 2007, 137.  
6 MTA Ri neg. sz. 206.635.; Miklós 2008, 145., Miklós 
2009, 132. 7 Miklós 2009, 132. 8 2009. április 6. digitá-
lis felvétel DSc 0067. 9 APM 79.3.1–18.; 48.1.; 80.1.1–
39.; 87.1–19.; 100.1–32.; BPM 51.125–127. (kőbalta- és 
őrlőkő töredékek). 10 APM 80.87.13.; 100.16, 25.; 
kővári 1998, 43, 56. 11 MnM RŐ 26/1931.1.; MnM 
cserépleltár 29/1948. 12 APM leltározatlan. 13 MnM 
16/1932.1–2.; Párducz 1932, 114. 14 APM leltározatlan.

1/2. kiS-PAPUcS-heGY:  LT, nk, á, kk
(kÖh 25685)

A község É-i szélénél, a Galga árteréből kiemel-
kedő hegy lábánál 1956 nyarán útépítéskor őskori 
és árpád-kori települést bolygattak meg. Patay Pál 
leletmentésén1 bronzkori településre utaló, de köze-
lebbi korhatározásra alkalmatlan szórványos cse-
repek, főleg kihajló és egyenes peremű táltöredé-
kek kerültek elő.2 A késő vaskori településhez tar-
tozó két, földbe mélyített lakóházat, illetve a kerá-
mia kis részét Patay Pál ismerteti.3 Az egyik, felte-
hetően téglalap alakú épület java részét elpusztítot-
ták, a másik, szintén téglalap alaprajzú, 4,9 × 3,5 m 
nagyságú, valószínűleg nyeregtetős házat sikerült 
feltárni. Az ásató lehetségesnek tartja, hogy fazekas 
lakása volt, mivel a Dk-i sarkában levő teknős göd-
röt néhány mm vastagon grafitos massza borította. 
Mindkét épület a feltöltésükben talált kerámia alap-
ján az LT c periódusra keltezhető.4

A lelőhely késő vaskori kerámiájában5 sok a gra-
fitos, fésűs díszű fazéktöredék, némelyiken a perem 

alatt bevagdosott borda fut körbe. előfordulnak még 
többek közt kihajló vagy duzzadt peremű, nyomott 
hasú táltöredékek; enyhe bordával, illetve sekélyen 
bekarcolt vonalakkal díszített urnaoldalak is. A kéz-
zel formált kerámiát hordó alakú, oldalán körömbe-
nyomás sorral és bütyökkel díszített fazék töredé-
kei; behajló peremű táltöredékek; tagolt bordadí-
szes fazéktöredékek képviselik. A kerámián kívül 2 
töredékes vassarló, görbe hátú vaskés és öntőcső (?) 
töredéke, valamint lignitből készült karperec töre-
dékek is előkerültek.6

A leletmentés során megfigyelt és részben fel-
tárt objektumok közül 2 kemencét, 4 tűzhelyet és 5 
beásást formájuk, illetve a bennük talált leletanyag 
alapján Patay Pál árpád-korinak határozott meg.7 
Az egyik kemence, melynek boltozata részben épen 
maradt, jellegzetesen árpád-kori formájú, a másik 
előterében pedig Xii. századi peremtöredékek 
kerültek elő. Az egymás közelében elhelyezkedő 
tűzhelyek közül kettőben talált az ásató árpád-kori 
kerámiatöredéket. A település legkorábbi részét 
szerinte is a l3. számú beásás jelzi, melyben szé-
lesen kihajló perem- és párhuzamosan bekarcolt, 
laza ívű hullámvonal köteges oldaltöredékek voltak. 
ezeket a iX. századra keltezzük.8 A X–Xi. száza-
dot három gödör (6, 12. és 15. sz.) leletei képvise-
lik: ferdén levágott szélű perem-, párhuzamos vona-
lakkal és vonalkötegekkel, hullámvonalkötegek-
kel díszített oldaltöredékek; egymásra hajtott végű, 
bronz pántgyűrű poncolt pontsorokkal és egy rom-
busz alakú nyílhegy.9 ennek közelében vaskést is 
találtak.10 A kerámia zömét Xii–Xiii. századi tagolt 
perem-, párhuzamosan bekarcolt és ferdén bevag-
dosott vonalakkal, hullámvonallal díszített oldal-, 
illetve bélyeges fenéktöredékek11 alkotják. néhány 
Xiv. sz-i galléros fazék, valamint vörös festésű 
korsó peremtöredéke és hornyolt oldal12 is előkerült. 
ide sorolható még a két sárga mázú orsógomb.13

1 MnM Adattár 121.A.ii.; 274/1985.Xvi.; Rég. kut. 
1956, l5. 2 BPM 70.4.125–l28, 144–147, 165–166, 173, 
182. 3 Patay 1959, 39–44, ii. t. említi Bondár 2007, 
123. 4 Patay 1959, 41. 5 BPM 70.4.1–208, 213, 223. 
6 BPM 70.4.101, 170, 184–185, 207. 7 MnM Adattár 
121.A.ii.; Rég. kut. 1956, 15.; Patay 1959, 39. megem-
líti. 8 BPM 70.4.324–325. 9 BPM 70.4.318–320, 322, 
306.; 15.1. 10 BPM 70.4.297. 11 BPM 70.4.215–216, 
219–222, 224, 227, 235, 239–240, 243–244, 261–262, 
264, 271, 276, 278–281, 284, 286, 291–294, 299–303, 
309–313, 315, 326, 328, 330–331, 333–334. 12 BPM 
70.4.211, 217, 248, 257, 283, 305. 13 BPM 70.4.337–338.



48

1/3. vASÚTáLLoMáS:  LT
(kÖh 25686)

A Galga völgyének ny-i oldalán, a vasútállomás-
nál 1896-ban kelta urnasírokat találtak. A mellékle-
tek közül egy kisméretű, kettőskúpos urna és egy 
díszítetlen, grafitos csöbör került múzeumba. A ii. 
világháború alatt a két edény elpusztult.1

1 BPM 51.130–13l.; Patay 1956, 189., XiX. t.

1/4. ZSiDÓ-DoMB:  R? v?  kö?
(kÖh 25688)

A belterület Dk-i szélén emelkedő meredek lej-
tőjű domb tetején egy 1–1,5 m magas, 20–25 m 
átmérőjű halom áll az erdőben. (Miklós–Torma, 
1984.) Patay Pál 1932-ben, Fettich nándor irányí-
tásával feltárta a halom egy részét. Az ásatási napló 
szerint az eredeti talajszint alá 0,6–0,9 m mélyre 
lenyúló kamrasírban É–D-i tájolású „félig nyújtott” 
csontvázat talált, amelyet még a lágy részek elpusz-
tulása előtt rablással megbolygattak. Melléklet nem 
volt, a sírgödör földjében, a koponyától 1 m-re egy 
háromélű, szkíta bronznyílhegy és a medencecsont 
felett 10 cm-re egy kis bronzgyöngy került elő.1 Az 
ásató a nógrádi dombvidék szkíta leleteit közreadó 
munkájában 34–38 éves nő nyújtott csontvázáról ír.2

Patay Pál újabban megkérdőjelezte a leleteknek 
a sírral való összefüggését, ezért a sírt – melléklet 
nélkülisége miatt – inkább a rézkori gödörsíros kul-
túrához tartozónak tartja.3 Magunk részéről nem 
tartjuk valószínűnek ezt a besorolást.

Az ásatási naplóban szerepel egy kettétörött 
„ezüst lemez pénz” is, ami elkallódott, csak feltéte-
lesen tarthatjuk középkorinak.

1 MnM Adattár 48.A.i. A nyílhegy és a gyöngy a 
háború alatt elveszett. 2 Patay 1955, 68.; Párducz 1973, 
59., a nyílhegyes lelőhelyek között sorolja fel. 3 Patay 
1987, 89.

1/5. BeLTeRÜLeT:  á–kk  á?–kk  á 
☼ kk
(kÖh 25687)

A falu belterületén, a Galga bal partján emelkedő 
domb oldalán és tetején, mintegy 280 × 200 m-es 
területen tudtunk leleteket gyűjteni. A Fő utcán 
(kossuth u.) az út két oldalán, virágoskertekben 

gyűjtöttünk cserepeket. (Kővári–Miklós, 1981, 
1993.) A házak felett, a dombtetőn, az iskola és az 
evangélikus templom között 1993-ban tornater-
met építettek. ennek alapozási gödreiben, árkai-
ban kiszedett alapfal maradványokat, illetve rész-
ben még meglevő alapfalakat figyeltünk meg. Az 
árkokban, illetve a kidobott földben nem találtunk 
leletet, az árkok és gödrök falán nem mutatkozott 
rétegződés.1

A virágágyásokban talált cserepek közül árpád-
kori a két, kavicsos anyagú, szürke, vastag falú 
fazékoldal.2 A Xv–Xvi. századra tehetők a szür-
késfehér, többszörösen tagolt fazékperemek, seké-
lyen hornyolt oldalak, amelyek közül az egyiket 
belül zöld máz fedi.3

Lelőhelyünk a középkori nógrád vagy Pest 
megyei Acsa faluval azonosítható.4 neve puszta sze-
mélynévből keletkezett magyar névadással.5 első 
említésként tévesen vonatkoztatják ide az 1341-ben 
feltűnő Acsa-i Sebestyén fia Jánost,6 aki az Alpár 
melletti Acsateleke birtokosa volt.7 először valójá-
ban 1344-ben birtokosa, Acsa-i Berend fia Berend 
nevében tűnik fel, akinek szolgái Zacha Miklós 
fiain hatalmaskodtak.8

György comes fia Berend és vérrokona, csuda 
(chywda) fia Miklós 1300 előtt iii. endrétől meg-
kapta Rádot (MRT 9. köt. 25/11. lh.). 1347-ben 
Berend fiai, Márton, Berend és Gergely három 
részre osztották több megyében fekvő birtokai-
kat, köztük a nógrádi Acsát kőtemplommal, Sikár 
(1/9. lh.), Sőreg (Seureg), Rákaszó (Rakazow) és 
Béltek (Beltuk, l. még 1636-nál és 1654-nél) pusz-
tával (cum terris seu possessionaris portionibus).9 
1378-ban Battyán (MRT 9. köt. 32/4. lh.) kettéosz-
tásánál tanúként részt vett Acsa-i Berend fia János.10 
1397-ben Acsa-i János fia imre és Benedek a szom-
szédos Sápon (nógrádsáp) elkövetett erőszakosko-
dás ügyében királyi ember.11 1464-ben állítólag a 
rádi csuda család pereskedett az acsaival.12

1422-ben Garai Miklós nádor a heves megyei 
hort és Szekeresegyház birtokát adta cserébe cső-i 
András fiainak, Miklósnak és Tamásnak a nógrád 
megyében fekvő Rád (MRT 9. köt. 25/11. lh.), Acsa, 
Sikár és a szolnoki megyei Szele birtokaikért.13 A 
cső-iek számos birtoka korvin János kezére jutott, 
aki Solymár várát (MRT 7. köt. 25/6. lh.) több falu-
val, így Acsával együtt 1491-ben eladta Ráskay 
Balázsnak. A birtokba iktatás Acsán csuda fiai bir-
tokrészének kivételével történt meg.14

1513-ban a néhai Bodon-i chuda imre lányai – 
Zsófia, orsolya és Anna – tiltakoztak az ellen, hogy 
az őket apai örökség címén megillető külső-Szolnok 
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megyei Bala (ma csudabala Túrkeve határában) és 
Pest megyei acsai, valamint kartali (14/1. lh.) birto-
kaikat Zsófia férje, Miletinc-i Miklós megkérdezé-
sük nélkül átadta anyjuknak, katalinnak.15

A defterek számsora szerint lakossága a török-
kor első felében növekedett: 1546-ban 19, 1559-ben 
42, 1562-ben 50, 1580-ban 48, 1590-ben pedig 34 
lakosát írták össze. Az első két összeírásban egy, a 
második kettőben pedig két malomkerék szerepel.16 
A Xvi. századi rovásadó jegyzékekben jellemzően 
9 portával szerepel (1571, 1576, 1582), 1572-ben 11, 
1588-ban 25 [!], illetve 6 portával vették fel. 1639-
ben még 3, majd legtöbbször (1647, 1661, 1668, 
1683) 1/2 portát írtak össze. 1577-től kezdve adatol-
hatóan részben taksások voltak, 5 Ft-ot kellett fizet-
niük. 1686-ban deserta volt. A tizedjegyzékekből 
lényegében hiányzik.17 Fontos adatokat tartalmaz a 
korszak végéről Bosnyák Judit javainak két össze-
írása: 1682-ben 9 gazdának 11 fiát, 3 házatlan zsel-
lért, 31 ökröt, 20 tehenet és 10 lovat vettek számba.18 
1684-ben a családnak Acsán 21 sessiója volt. A job-
bágyok állatállománya: 22 ökör, 18 tehén, 19 növen-
dékmarha, 88 sertés, 65 juh, 16 kecske.19

A tizenötéves háború után számos peres és 
egyéb iratban szerepel. Az alábbiakban ezekből 
adunk válogatást. Több földesúr között oszlott meg. 
1612-ben vámosy istván és Balassa imre egy-egy 
jobbágya vett részt püspökhatvani (20/1. lh.) határ-
vitában.20 Mindkettőjük birtoklására további adatok 
is vannak. 1630-ban másokkal együtt az acsaiakat 
is megvádolták Györk (7/1. lh.) és Almáspuszta 
(7/2. lh.) jogtalan használatával.21 A Xvii. szá-
zad első felében legalább részben Acsát is Bosnyák 
Tamás füleki várkapitány szerezte meg. 1635-ben 
fiáé, Bosnyák istván esztergomi kanonoké lett.22

1636-ban a pusztán álló cső (MRT 9. köt. 4/7. lh.) 
körülhatárolásánál Acsa, Sáp és cső között, Sáp 
felől volt a Beteleg nevű hely, nézsa felé Beteleg 
völgye.23 ezen a környéken volt 1654-ben is a 
Beltellek nevű hely,24 amely valószínűleg megfe-
lel az 1347-ben említett Bélteknek (Beltuk). A mai 
határ Ény-i sarkában kereshető helyet nem tud-
juk régészeti lelőhellyel azonosítani. A feltehetően 
a csuda családból származó velikey Anna első 
házasságából származó fia Aszalay Ferenc volt, 
leánya Aszalay erzsébet és férje, vámosy istván 
kérésére 1639-ben és 1645-ben végeztek vizsgála-
tot Acsa, cső és Sáp (nógrádsáp) határa ügyében.25 
1654-ben és 1655-ben koháry istván itteni jobbá-
gya tanúskodik györki határvitában. 26

A királyi Magyarországról dél felé irányuló nép-
mozgás egyik bizonyítéka az 1652-ben lefolytata-

tott vizsgálat, amely megállapította, hogy Acsán 
és Püspökhatvanban összesen 11, név szerint felso-
rolt jobbágy lakik, akik Palásthy Tamás korponától 
délre fekvő drinói birtokáról szöktek el.27

A vámosy házaspár kérésére 1656-ban az északi 
szomszéd, Guta (ma Galgaguta, nógrád megye) 
felől végeztek vizsgálatot, amelyben szó esik a hatá-
ron levágott törökről és acsai malomhelyről, vala-
mint malomárokról („…az a víz, ahol azon acsai 
malomra kivettek…”).28 Az i. és ii. katonai felmé-
rés nem ábrázol malmot, így csak annyit valószínű-
síthetünk, hogy valahol a Galgának a falutól É-re 
eső szakaszán állhatott.

1668-ban Fekete László és az esztergomi érsek 
jobbágyait is meghallgatták a véget nem érő györki 
határperben,29 1669-ben rajtuk kívül Bosnyák 
Juditét is.30 Az Acsa és cső között kiújult határ-
vitában 1673-ban, a másodszor is megözvegyült 
Aszalay erzsébet tiltakozott.31

A békésnek egyáltalán nem nevezhető viszonyok 
jellemezték a század második felét is. 1665-ben 
Fekete László [Aszalay erzsébet második férje] til-
takozott, mert acsai jobbágyát Balassa imre özve-
gye, Bosnyák Judit – miután acsai része a kemény 
adóztatás miatt elpusztult – csábrági várába hur-
coltatta.32 A bonyolult érdekellentétek jellemző 
esete 1667-ben robbant ki: acsai és csővári jobbá-
gyok elvettek a korponai katonáktól 29 ökröt. A 
Rácországból hajtott jószágokat a vármegye rende-
lete értelmében vissza akarták adni jogos tulajdo-
nosaiknak, de azok véletlenül török kézre kerültek. 
ezért a korponai katonák Szabados János paraszt-
vármegyei hadnagyot Bozókra hurcolták, ahonnan 
500 (részben a töröktől uzsorakamatra kapott) tallé-
rért váltották ki.33

Az 1347-ben szereplő kőtemplomára34 nem 
ismerünk további középkori adatot. A kora újkori 
és újkori írott források több, nehezen kibogozható 
ellentmondást, utóbbiak pedig tévedést tartalmaz-
nak a katolikus és az evangélikus templom egymás-
hoz való viszonyáról. A török hódoltság első fele 
magyar lakosságának vallási hovatartozásáról nincs 
adatunk. A tizenötéves háború után betelepült szlo-
vákok a lutheránus egyházhoz tartoztak. Az acsai 
gyülekezetnek 1636-ban állítólag már volt lelké-
sze.35 Pongrácz György 1675. évi jelentése is a luthe-
ránus falvak között sorolja fel.36 1662-ben a katoli-
kusok sérelmei, a protestánsok által elvett templo-
mok között szerepelt.37 Dvornikovits Mihály püs-
pök Xvii. század végén keletkezett jelentése sze-
rint jól fedett katolikus temploma, de lutheránus 
prédikátora volt.38 1702-ben viszont a falun kívül, 
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dombon álló, régóta elhagyott templomáról írtak.39 
Az 1721. évi canonica visitatio részletes leírását 
adta: eszerint a szép fekvésű helyen álló templom-
nak nagy tornya, romladozó oldalfalai és szentélye, 
szentségtartó fülkéjének és cintermének maradvá-
nyai még álltak.40 Az evangélikusok a törökkor után 
először fatemplomot építettek, időhatárunkon kívül 
eső megújításaival és kőtemplomuk emelésével nem 
foglalkozunk.41

1733-ban összeállították a megye területén talál-
ható parókiák és templomok listáját. ebben Acsáról 
azt írják, hogy evangélikus parókia, maguk épí-
tette templom és prédikátor van itt. A katolikusok 
leányegyházként Püspökhatvanhoz tartoznak. ezen 
kívül van egy régi katolikus templom romja torony-
nyal, amelynek egyik kápolnájában misézni szok-
tak.42 Ferenczy József szerint viszont az evangéliku-
sok 1733-ban egy régi omladékos templomot hasz-
náltak.43 nyilván a korabeli helyzetfelmérés felelhet 
meg a valóságnak. Galgóczy károly szerint a „most 
is meglevő régi templomomladék” körül gyak-
ran találnak a földben fegyvereket, puskákat, kar-
dokat.44 valószínűbbnek tartjuk, hogy a nem hely-
színi megfigyelésre alapuló, a leletekről sztereotip 
elemeket tartalmazó megállapítás a XiX. századnál 
régebbi állapotot tükröz.

1746-ban Prónay Gábor megegyezett a váci püs-
pökkel, hogy kertjéből a régi kőtemplom romjait 
elhordatja, új helyet ad a katolikus kápolnának és 
210 Ft-tal hozzájárul felépítéséhez. Patay Pál szóbeli 
közlése szerint a középkori templom helye a kastély-
tól k-re, az evangélikus templom tornya előtt 20–30 
m-re, a domb legmagasabb részén volt. köveiből 
épült a kastélytól É-ra, lenn a völgyben a műrom. 
A Prónay-kastély és környéke 1993-ban még kato-
nai terület volt, ezért csak külön engedéllyel lehe-
tett terepbejárást végezni. Az elhanyagolt, bokros, 
bozótos kastélyparkban nem találtunk középkori 
templomra utaló nyomokat. (Miklós, 1993.)

A penci múzeumban egy három darabra törött, 
szépen kidolgozott csigás sörényű kőoroszlánt 
őriznek Acsáról,45 amely Dercsényi Dezső szerint 
nagyobb méretű kapuzat részeként képzelhető el.46 
A követ Jakus Lajos szóbeli közlése szerint föld-
munkánál a kastély udvarán találták, feltételezhető, 
hogy a templomhoz tartozott. Patay Pál az evangéli-
kus templom két elpusztult harangjáról számol be.47 
közülük a „Sursum corda 1654” feliratú eredeti-
leg még bizonyára a középkori templomban lakott. 
A „verbum Domini manet in aeternum 1698” fel-
iratú pedig már az új evangélikus templom számára 
készült. Az 1700-as évek legelején az evangélikus 

templomban álló szárnyas oltár Baranyai Béláné 
szerint régebben a katolikus templom oltára lehe-
tett.48

A mai katolikus templom a középkori falu jelen-
leg ismert határán kívül, temploma valószínűsít-
hető, eredeti helyétől több száz m-re keletre épült 
fel. Alapkőletételére 1747-ben került sor. A templom 
felirata szerint a régi, azelőtt Mindenszentek tiszte-
letére emelt templom újjáépítését 1780-ban fejezték 
be. Építéséhez nyilván felhasználták a középkori 
templom köveit. A XiX. században végzett reno-
válása óta nagyboldogasszony a titulusa.49 Arányi 
Lajos a barokk korban átalakított gótikus templo-
mok között sorolja fel,50 elindítva ezzel a műemléki 
szakirodalomba bekerült tévedéssorozatot.51 A bajt 
csak tetézte, hogy a műemléki topográfiában idé-
zik Rómer Flóris feljegyzését is, amely valójában a 
vértesacsai templomra vonatkozik.52

nem tudjuk értelmezni Fényes elek közlését, 
ami szerint „van itt … a határban egy régi templom-
omladék.”53

1 vTM Adattár 1711. 2 APM 81.89.1.; 93.19.1. 
3 APM 93.19.3–4. 4 Történetét a Xiv. század köze-
péig Györffy 1998, 225. tárgyalja. További sorsára 
néhány adat: csánki 1890, 24, 93., Reiszig 1910, 31., 
Dedek-crescens 1910, 220., chobot 1915, 128.. Pest 
m. műemlékei i. köt. 210., varga 1997, 15., Pest m. 
kézikönyve i.köt. 10. 5 kiss 1988, 53. 6 horváth 1982, 
26.; kiss 1988, 53.; varga 1997, 95. stb. 7 Anjou-
oklt. XXv. köt. 826. reg. 8 oL Dl.3729.; Anj. okm. 
iv. köt. 454.; Bártfai Szabó 1938, 128. reg.; horváth 
1980, 31. reg.; Bakács 1982. 573.á reg.; Györffy 1998, 
225. 9 oL Dl. 3937.; Anj. okm. v. 56. okl.; Bártfai 
Szabó 1938, 301. reg.; horváth 1980, 33. reg., Bakács 
1982, 613. reg.; Györffy 1998, 225. és 292. 10 oL Dl. 
64944.; csáky okl. i. 148.; Bártfai Szabó 1938, 424. 
reg.; horváth 1980, 54. reg.; Bakács 1982, 916. reg.  
11 oL Dl. 98035, 98018.; horváth 1980, 100, 102. reg.; 
Bakács 1982, 1095, 1097–1099. reg. 12 Ladányi 1934, 
269. 13 oL Dl. 11229.; Bártfai Szabó 1938, 596. reg.; 
Bakács 1982, 1402. reg.; Az adatot ismerte csánki 
1890, 106. is, az ő nyomán említi Dedek-crescens 
1910, 220. 14 oL Dl. 22510.; horváth 1980, 237–238, 
259. reg. 15 Bártfai Szabó 1938, 1360. reg.; horváth 
1980, 286. reg. 16 káldy-nagy 1971, 144.; káldy-nagy 
1977, 226.; káldy-nagy 1985, 55-57. 17 Szakály 1995, 
34, 37, 43, 46, 53, 59, 60, 61, 72, 74, 75, 86, 96, 97, 105, 
106, 108, 109, 175. Az adatok egy részét közli Szarka 
2008, 416. 18 Szakály 1981, 281. 19 horváth 1981, 305. 
reg. 20 horváth 1981, 54. reg. 21 horváth 1981, 60. reg. 
22 horváth 1981, 64. reg. 23 horváth 1981, 66. reg. 
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24 horváth 1981, 144. reg. 25 horváth 1981, 72, 86. reg.; 
Borosy 1998, 19. reg. 26 horváth 1981, 133. reg. (Téve-
sen kovári istván néven.), 145. reg. 27 Borosy 1998, 87. 
reg. 28 Borosy 1998, 130. reg. 29 horváth 1981, 245. reg. 
30 horváth 1981, 247. reg. 31 horváth 1981, 270/a. reg. 
32 Borosy 1983, 888. reg. 33 Összefoglalóan Szakály 
2001, 476. old. a korábbi irodalommal. 34 Történe-
tét összefoglalja Tari 2000, 11., a korábbi iroda-
lommal. 35 Pest m. műemlékei i. köt., 211. 36 Mez-
ősi 1938, 51. 37 Pest m. műemlékei i. köt., 210. 
38 nagy 1869, 166.; chobot 1915, 128. 39 holl 2004, 
38. 40 holl 2004, 38.: kevésbé részletesen és rész-
ben pontatlanul: Baranyai 1954, 266. és Pest m. 
műemlékei i. köt., 211. 41 Pest m. műemlékei i. köt., 
211. 42 Borosy–kiss 2004, 59. 43 Ferenczy 1844, 4. 
44 Galgóczy 1877, 121. 45 PFM 58.3.1-3=66.6.1-3. Pest 
m. műemlékei i. köt., 621. 46 Dercsényi – Genthon – 
Rózsa 1958, 174. 47 Patay 1989, 64, 67. old., 316, 402. 
szám. 48 Baranyai 1954, 269. A canonica visitatióból 
közli leírását: „elegans parvum altare ex asseribus 
exstructum, in medio imago Xi Xfixi et Magdalenae 
amplectentis pedes crucifixi... et.. S. virg. Maria 
dolorosa et S. Johannes adstantes dein 2 columnulae 
albo et aureo colore alysque coloribus pictae. Ad 
alas altaris a dextris nativitas, a sinistris Resurrectio 
D.ni desuper misterium S. Spiritus super Apostolos 
descendentis...”; Pest m. műemlékei i. köt., 211. 49 Pest 
m. műemlékei i. köt., 211. 50 Arányi 1877, 6.; Arányi 
1878, 35. 51 Genthon 1951, 331.; Pest m. műemlékei i. 
köt., 210, 211.; Genthon 1961, 11.; Tari 2000, 11.; varga 
1997, 16., felismeri, hogy az újkori katolikus templom 
új helyen épült fel, de a téves adatoktól csak részben 
tud szabadulni. Feltételezi, hogy az új templomnál 
talán átvették a régi méreteit, esetleg más korábbi épü-
let romjaira építették. 52 Rómer Jkv. XXvi. köt. 100. 
53 Fényes 1851, i. 8.

1/6. keRT ALATTi RÉTek:  B, LT, nk, á–kk
(kÖh 25689)

A belterülettől D-re, a Galga árteréből kissé 
kiemelkedő dombon, a 200 × 100 m-es kiterje-
désű lelőhely k-i és ny-i szélén néhány szürke fol-
tot és kiszántott tűzhelyet figyeltünk meg. (Miklós, 
1979.) A közepes sűrűségben előforduló cserepek 
közül egy perem bronzkori,1 a grafitos perem- és 
oldaltöredékek kelták.2 egy vonalköteges oldaltöre-
dék3 késő avar. ezen kívül Xii–Xiii. századi fehér 
fazékperemeket, bekarcolt hullámvonallal és fer-
dén bevagdosott vonalakkal díszített váll-, párhuza-
mosan bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke-

ket4 és Xv–Xvi. századi sárgásfehér, vörös festésű 
fazékoldalakat5 gyűjtöttünk.

1 APM 80.3.1. 2 APM 80.2.1–2.; 3.2–3. 3 APM 80.2.3. 
4 APM 80.2.4–5.; 3.4–7. 5 APM 80.2.6.

1/7. TáBLák:  á
(kÖh 25690)

A határ É-i szélénél, a Galga jobb partján, a 
patakra lejtő dombon, kb. 50 m-es körzetben néhány 
Xii–Xiii. sz-i edénytöredéket találtunk, köztük egy 
fehér fazék válltöredékét bekarcolt hullámvonallal.1 
(Kővári–Miklós–Torma, 1981.)

1 APM 81.146.1.

1/8. kenDeR-FÖLDek:  Bv? LT, á, kk
(kÖh 25691)

A falutól D-re, a Magas-hegy É-i lábánál, a Galga 
árteréből pár méterre kiemelkedő dombnyúlványo-
kon, 400 × 80 m-es területen gyűjthetők cserepek. 
A lelőhely közepe táján szürke foltok is megfigyel-
hetők. (Miklós, 1979.) A foltokban és a környékükön 
összeszedett cserepek közül két, behúzott peremű 
tál töredéke legvalószínűbben késő bronzkori.1 A 
lelőhely egész területén találtunk kevés kelta és 
árpád-kori kerámiát: korongolt edények peremtö-
redékeit és grafitos csöböroldalakat,2 illetve fazekak 
kihajló perem- és párhuzamosan bekarcolt vonalak-
kal díszített oldaltöredékeit.3

Miklós Zsuzsa értesülése szerint kiss imre 
gyógyszerész Acsa és Püspökhatvan között, a 
viszoki vrh mellett, a „Galga szigetén” egy őskori, 
kelta vagy szarmata, Xiii. és Xvii. sz-i cserepeket 
gyűjtött, amelyeket 1985-ben az MnM-nek ajándé-
kozott. A leleteket Miklós Zsuzsa 1995-ben Biczó 
Piroskától átvette az APM számára.4 A gyűjtés 
helyeként az 1/6. és az 1/11. lelőhely is szóba jöhet.

1 APM 80.5.1–2. 2 APM 80.4.1–3.; 5.3–4.; 6.l. 
3 APM 80.4.4.; 5.5.; 6.3. 4 APM leltározatlan.

1/9. SinkáR:  Bv, LT, Q, á
(kÖh 25692)

A határ ny-i szélén, a Sinkár-patakra eny-
hén lejtő domboldalon és részben már a vizenyős 
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részen, a 700 m hosszan elnyúló, 50–150 m széles 
lelőhelyen közepes sűrűségben találtunk leleteket. 
(Szőke, 1963; Kővári–Miklós, 198l.) A lelőhely ny-i 
nagyobb felét az 1990-es évek elején az acsai víztá-
rozó építésekor elpusztították.

néhány kevésbé jellegzetes késő bronzkori cse-
rép is volt, közülük egy grafitmázas tál töredéke a 
vállán függőleges árkolással talán a pilinyi kultúrá-
hoz tartozik.1 A keltákat szürke, lekerekített perem 
és grafitos oldal képviseli.2

A kvád leletanyaghoz egy kézzel formált, durva 
fazékperem, valamint szürke, finoman iszapolt, 
korongolt, vízszintes peremű fazéktöredék tartozik.3

A lelőhely É-i, magasabban fekvő részén tagolt 
peremet, ferdén bevágott és párhuzamosan bekar-
colt vonalakkal díszített, Xii–Xiii. századi oldaltö-
redékeket,4 továbbá vassalakot gyűjtöttünk.5

A dűlő és a patak neve a középkori Sikár falu 
emlékét őrizte meg. neve a zsurló jelentésű sikár 
szóból származik.6 1347-ben Berend fiai, Márton, 
Berend és Gergely három részre osztották több 
megyében fekvő birtokaikat, köztük a nógrádi 
Acsát (1/5. lh.) Sikár (Sykar), Sőreg (Seureg), 
Rákaszó (Rakazow) és Béltek (Beltuk) pusztával 
(cum terris seu possessionaris portionibus).7 1422-
ben Garai Miklós nádor a heves megyei hort és 
Szekeresegyház birtokát adta cserébe cső-i András 
fiainak, Miklósnak és Tamásnak a nógrád megyé-
ben fekvő Rád (MRT Xiii/2. köt. 25/11. lh.), Acsa 
(1/5. lh.), Sikár (Sykár) és a szolnoki megyei Szele 
birtokaikért.8 A többi puszta neve – talán Béltek 
(vö. 1/1. lh.) kivételével – nem maradt fenn. Györffy 
György szerint a névsor a Sinkár-patak völgyé-
ben fekvő, tatárjárás előtti lakott helyeket tartal-
mazza. Felveti, hogy esetleg a később feltűnő fal-
vak (nézsa, keszeg, Agárd) területén kereshetők.9 
véleményünk szerint a birtokrészek inkább Acsa 
közvetlen közelében, későbbi határában fekhettek. 
Így Sikár nagy valószínűséggel lelőhelyünkkel azo-
nosítható. idetartozhatott egy, a csővári határból 
átnyúló telepnyom is (MRT Xiii/2. köt. 4/18. lh.).

1 APM 80.98.1–2.; 81.92.1.; kővári 1998, 54.; kővári 
1998, 44, 56. 2 APM 81.92.3–4. 3 APM 81.92.2, 5. 
4 APM 81.92.6, 8–9. 5 APM 81.92.11. 6 kiss 1988, ii. 
köt. 475. 7 oL Dl. 3937.; Anj. okm. v. 56. okl.; Bártfai 
Szabó 1938, 301. reg.; horváth 1980, 33. reg.; Bakács 
1982, 613. reg.; Györffy 1998, 225. és 292. 8 oL Dl. 
11229.; Bártfai Szabó 1938, 596. reg.; Bakács 1982, 
1402. reg.; Az adatot ismerte csánki 1890, 106. is, az 
ő nyomán említi Dedek-crescens 1910, 220. 9 Györffy 
1998, 292.

1/10. GUTAi-heGY: + R
(kÖh 25693)

A falutól É-ra, a Galga és a Sápi-patak között 
emelkedő hegy közelebbről ismeretlen pontján 
szántottak ki egy jászladányi típusú 16,3 cm hosz-
szú, ellentett élű rézcsákányt.1

1 BPM 51.124.; említí Patay 1958, 18.; közli Patay 
1984, 71., 29. t. 336.; Bondár 2007, 71.

1/11. kenDeR-FÖLDek:  U, B, Bv, LT, á 
(kÖh 25694)

A belterülettől D-re, a Magos-hegy lábánál, a 
Galga árterébe benyúló domboldalon, a szántás-
ban 150 × 150 m-es területen a jó megfigyelési lehe-
tőségek ellenére nagyon kevés cserepet találtunk. 
(Miklós, 1979; Miklós–Torma, 1984.) A meglehe-
tősen jellegtelen leletanyagból egy csőtalp töredék 
talán a lengyeli kultúrához köthető.1 Gyűjtöttünk 
egy pengeszerű hidrokvarcit szilánkot is.2 Az erő-
sen lekopott, seprűs díszítésű oldalak bronzkoriak.3 
egy egyenes peremű edény és a vállán benyomko-
dott körökkel díszített bögre töredéke késő bronz-
kori (halomsíros kultúra?).4 A keltákat vörös és 
szürke, korongolt oldal és grafitos csöbörtöredék 
képviseli.5 A sekélyen bekarcolt vonalakkal díszí-
tett, kavicsos anyagú, szürkésbarna fazékoldal 
árpád-kori.6

1 APM 84.88.l. 2 APM 84.88.2. 3 APM 84.88.3. 4 APM 
84.88.4–5. 5 APM 84.1.1.; 88.6–7. 6 APM 84.1.2.

1/12. kAnkÓ-TeTŐ:  U, B. Bv  I
(kÖh 25695)

A falutól ny-ra, a Sinkár-patak ártere fölé maga-
sodó dombvonulat tetején és patak felőli oldalán, 
kb. 400 × 800 m nagyságú területről gyűjtöttünk 
cserepeket, melyek a domb Galga felőli peremén 
sűrűbben, többi részén ritkábban feküdtek. (Szőke, 
1963; Miklós, 1979; Kővári–Miklós, 1981.)

egy vörösesbarna, kissé pelyvás anyagú töredék 
újkőkori.1 A textildíszes és seprűs oldaltöredékek a 
hatvani kultúrához sorolhatók.2 A leletek többsége 
a fiatalabb pilinyi kultúrához tartozik;3 legjellegze-
tesebbek a profilált válltöredékek árkolással, illetve 
benyomott pontokból kialakított „virágszirom” min-
tával. Találtunk egy obszidián magkőszilánkot is.4
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czajlik Zoltán 2002. évi légi fotózási beszámo-
lójában említést tesz az Acsa-csibaj nevű helyen, 
kisebb platón, talajelszíneződésként jelentkező öt 
szabályos gyűrű alakú foltról.5 A megkapott nagyí-
tás alapján lelőhelyünk D-i sarkába lokalizáltuk az 
5 vagy inkább 6, világos színű foltot, amelyek az 
alacsony, ritka gabonában nem látszottak, mind-
össze egy szabálytalan világos foltot észleltünk.6 
(Kővári–Miklós–Torma, 2008.) Feltárás nélkül nem 
dönthető el a foltok rendeltetése és kora, nagyságuk 
alapján talán halomsírok voltak.

1 APM 80.7.1. 2 APM 80.7.2–4.; 81.90.8. 3 APM 79.4.1–
5.; 80.7.5–7.; 80.88.1–5.; 81.90.2–8. 4 APM 81.90.1. 
5 czajlik 2004, 169. 6 Miklós 2009, 132.

1/13.:  Ő
(kÖh 25696)

A belterület Dny-i szélénél, a Galgára lejtő domb-
oldal alján a szántásban 50 × 50 m-es területen néhány 
jellegtelen őskori cserepet találtunk. (Miklós, 1979.)

1/14. TABán (FeLSZABADULáS U. 15.):  Bv
(kÖh 25697)

A belterület Ék-i szélén vezető út melletti domb-
oldalon, hegyi Mihály agyagfejtés közben turbán-
tekercses peremén két felálló füllel ellátott tálat 
talált, állítólag csontváz mellett.1 A tál szerintünk 
az urnasíros kultúra hagyatéka, kemenczei Tibor a 
kyjatice-kultúra leletei közt közli.2

1 MnM RŐ 57.79.1. 2 kemenczei 1970, 17.; kemenczei 
1984, 127., LXiX. t. 1.; Szilas 2007, 174.

1/15. keRTek ALJA:  LT, Sza? Q, nk, á
(kÖh 25698)

A belterület É-i részén, a Galga árteréből 
alig kiemelkedő magaslaton, a Dózsa György u. 
mögötti szántásban, kb. 200 × 30–40 m-es terüle-
ten közepes sűrűségben találhatók edénytöredékek. 
(Miklós,1980.)

A kelta korszakot kissé homokos anyagú, kihajló 
peremű, korongolt edénytöredékek, valamint grafi-
tos, fésűs díszű csöbör darabok képviselik.1

A leletanyag többsége ii–iii. századi, kvád tele-
pülést jelez. A kézzel formált, homokos anyagú, 

egyenletesen simított és grafitos bevonatú edény-
töredékek díszítése sekély, vízszintes vonal; ferde 
kannelúra; három, mélyen karcolt vonalból és 
három, keskeny, benyomkodással tagolt bordá-
ból álló, vízszintes szalag2 (32. t. 4, 7.). egy finom 
kidolgozású, nem grafitos pohár (?) töredéken víz-
szintes borda fölött függőleges, három vonal között 
két borda látszik (32. t. 6.).3 Az i–ii. századra jel-
lemző a homokos anyagú, vonalköteg ívekkel díszí-
tett fazéktöredék (32. t. 5.).4 A homokos-kavicsos 
soványítású, jól iszapolt anyagú, kézzel formált, 
simított felületű edénytöredékek5 – kihajló peremű 
fazekak (32. t. 1.); kissé behajló peremű, félgömbös 
tál (32. t. 3.) – közül egy fazékoldalon széles, kar-
colt vonal van. hasonló, de durvább kidolgozású, 
többnyire fazéktöredékek között ujjbenyomások-
kal tagolt perem; vállon bekarcolt vonalból lelógó, 
benyomkodásokkal kitöltött, karcolt háromszögek-
kel; széles, lapos, ferdén vagdalt bordával díszített 
válltöredékek és mélyen karcolt, vízszintes vonal 
alatt körömbenyomás sorokkal díszített oldaltö-
redékek (32. t. 2, 8–9.) találhatók.6 Római import 
a világosszürke anyagú, szürke bevonatos, ii–iii. 
századi tál gyűrűs talpának töredéke;7 két szürke, 
korongolt edénytöredék talán szarmata készítmény.8

egy durva kidolgozású, kézzel formált fazéktö-
redék és a vöröses, belül fekete színű, homokkal 
soványított anyagú, vonalköteg díszes oldaltöredék 
késő avar.9 A Xi–Xii. századra keltezzük a szür-
késbarna, vonalköteges fazékoldalt; a fehéres színű 
perem- és vonaldíszes oldaltöredék pedig Xiii. szá-
zadi.10

1 APM 80.119.5–9. 2 APM 80.119.2–3,10. 3 APM 
80.119.4. 4 APM 80.119.17.; említi Dinnyés 2007, 373. 
5 APM 80.119.1, 12, 18. 6 APM 80.119.13–16, 22. 
7 APM 80.119.11. 8 APM 80.119.11, 20. 9 APM 80.119.12, 
17. 10 APM 80.119.17, 19, 21.

1/16. GáBoRMAJoR:  Bv? LT
(kÖh 25699)

A galgagutai határ mellett, a Galga árteréből 
kiemelkedő dombon a szántásban 140 × 100 m-es 
területen kevés cserepet találtunk. (Miklós, 1980.) A 
lelőhely É-i részén gyűjtött késő bronzkori (?) cse-
repek közül egy behúzott tálperemet őriztünk meg.1 
A főleg a D-i részen jelentkező kelta leletek közül a 
grafitos csöbrök töredékei a jellegzetesebbek.2

1 APM 81.19.1. 2 APM 81.19.2–5.
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1/17. GáBoRMAJoR:  Ő
(kÖh 25700)

A galgagutai határ közelében, a Galga árteréből 
kissé kiemelkedő dombon 100 × 40 m-es területen 
kevés jellegtelen őskori cserepet találtunk a szán-
tásban. (Miklós, 1980.)

1/18. GáBoRMAJoR:  LT, á
(kÖh 25701)

A falutól É-ra, a Galgára enyhén lejtő dombol-
dalon két kis foltban kelta grafitos csöbörperemet 
és fésűs oldalt,1 valamint párhuzamosan bekarcolt 
vonalakkal díszített, Xiii. századi oldaltöredékeket 
és egy kettősen tagolt peremű fazéktöredéket2 gyűj-
töttünk. (Miklós, 1980.)

1 APM 80.120.1–2. 2 APM 80.120.3.; 84.82.1–2.

1/19. GáBoRMAJoR:  Bv? v?
(kÖh 25702)

A falutól É-ra, a Galgára lejtő domboldalon, a 
szántásban igen kevés jellegtelen cserepet találtunk. 
egy vízszintesen kihajló, erősen lekopott felületű 
peremtöredék talán késő bronzkori vagy kora vas-
kori.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 80.121.1.

1/20. GáBoRMAJoR:  Q, á
(kÖh 25703)

A falutól É-ra, a Galga árteréből kiemelkedő 
k–ny-i irányú dombon, 170 × 150 m-es körzet-
ben a terepbejárásra alkalmas körülmények elle-
nére, elszórtan találtunk néhány kerámiatöredéket. 
(Miklós, 1980.)

A kézzel formált, grafitos felületű, széles 
kannelúrás oldaltöredék iii–iv. századi, kvád 
készítmény1 (32. t. 10.). A szürke, korongolt fenék 
és egy kézzel formált oldaltöredék a császárkoron 
belül pontosabban nem keltezhető.2 néhány kihajló, 
illetve tagolt perem- és párhuzamosan bekarcolt 
vonalakkal díszített oldaltöredék pedig a Xiii. szá-
zadot képviseli.3

1 APM 80.122.1. 2 APM 80.122.2–3. 3 APM 80.122.4–7.

1/21. MáRTon-heGY:  á
(kÖh 25704)

A községtől É-ra, a Galga árteréből erősen 
kiemelkedő ny–k-i irányú domb lejtőjén 200 m 
hosszan, 45–50 m széles sávban, a jó megfigyelési 
lehetőségek dacára, kevés Xii–Xiii. századi, zöm-
mel fehér anyagú, tagolt peremet, hullámvonallal és 
párhuzamos vonalakkal díszített oldalt találtunk.1 
(Szőke, 1963; Miklós, 1980).

1 APM 79.5.1–2.; 80.91.1–3.

1/22. ÉheS-heGY LeJTŐJe:  á
(kÖh 25705)

A falutól É-ra, a Galga közelében, az Éhes-hegy 
ny–Dny-i lejtőjének alján, a vizenyős rétből alig 
kiemelkedő dombon, a terepbejárásra alkalmas 
körülmények ellenére is csak néhány Xiii. századi, 
párhuzamosan bekarcolt vonalakkal díszített, fehér 
fazék oldaltöredéket találtunk.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 80.124.1.

1/23. GALGA-PART:  Bv, nk, á
(kÖh 25706)

A falutól É-ra, a nagy-Papucs-hegy ny-i lejtőjé-
nek alján, a Galga vizenyős árteréből alig kiemel-
kedő dombon, kb. 220 × 80 m nagyságú terüle-
ten a fiatalabb pilinyi kultúrához tartozó cserepe-
ket gyűjtöttünk.1 Legjellegzetesebbek: árkolt váll-
töredékek; benyomott pontokkal díszített nyaktö-
redék; kihajló, síkozott peremű táltöredék. néhány 
hullámvonal- és vonalköteges késő avar2 és fehér 
színű, díszítetlen, árpád-kori3 fazék oldaltöredéket 
is találtunk. (Miklós, 1980.)

1 APM 80.125.1–8.; 81.20.1–7.; kővári 1998, 44, 56. 
2 APM 81.20.8. 3 APM 81.20.9.

1/24. cSeR-vÖLGY:  kk
(kÖh 25707)

A határ D-i részében elterülő völgy közelebbről 
ismeretlen pontján egy 123,5 cm hosszú Xv. szá-
zadi pallost (?) találtak.1

1 BPM 51.149. elveszett.
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1/25. GALGA-PART:  Bv, nk? M?
(kÖh 25708)

A falutól É-ra, a nagy-Papucs-hegy ny-i lábá-
nál, a Galga árteréből alig kiemelkedő dombon, 
300 × 120 m-es területen sok őskori cserepet talál-
tunk. A kevés jellegzetes darab – erősen profilált, 
függőlegesen árkolt válltöredék, hasonló díszítésű 
bögreoldal és néhány perem – a fiatalabb pilinyi kul-
túrához tartozik.1 Gyűjtöttünk egy sűrűn bekarcolt 
vonalakkal díszített viii–iX. vagy X–Xi. századi, 
kézzel formált oldalt is.2 (Szőke, 1963; Miklós, 1980.)

1 APM 79.6.1–3.; 80.94.1–3.; kővári 1998, 44, 56. 
2 APM 79.6.4.

1/26. FUnToS:  Bv, LT, Sza, nk, á
(kÖh 25709)

A belterület Ény-i szélénél, a Sápi-patak Ény-i 
partjára ereszkedő domboldalon, 100–140 × 300 m 
nagyságú területen ritkásan találtunk cserepeket. 
A felszínen néhány sötét foltot is láttunk. (Miklós, 
1980; Kővári–Miklós–Torma, 1981.)

néhány cserép – behúzott peremtöredék; szögle-
tes átmetszetű fül; enyhén kihajló fazékperem – késő 
bronzkori.1 egy szürke, grafitos oldaltöredék kelta.2

A szürke, jól iszapolt, korongolt, kifelé félkörö-
sen vastagodó peremű, perem alatt sekélyen árkolt 
táltöredék és a szürke, korongolt hombártöredékek3 
a késő szarmata korszakot képviselik.

egy enyhén kihajló perem és egy vonalköteges 
oldal viii–iX. századi;4 az ujjbenyomással tagolt 
perem az avar koron belül nem keltezhető.5 A bebö-
kött háromszögekkel és a fogaskerékkel benyomott 
mintával díszített oldalak Xii–Xiii. századiak.6

1 APM 80.105.1–5. 2 APM 80.105.6. 3 APM 80.105.7–8. 4 
APM 80.105.9–10. 5 APM 81.145.1. 6 APM 80.105.11–12.

1/27. AcSAÚJLAk:  nk, á
(kÖh 25710)

A Sápi-patak mellékvizének partján, a vizenyős 
rétből alig kiemelkedő dombon, a szántásban kb. 
30 m átmérőjű területen viii–iX. századi bevag-
dosott szélű fazékperemet, hullámvonal- és vonal-
köteges oldalakat,1 Xii–Xiii. századi díszítet-
len fehér fazékoldalt2 és vassalakot3 gyűjtöttünk. 
(Miklós, 1980.)

1 APM 80.101.1–3. 2 APM 80.101.4. 3 APM 80.101.5.

1/28. AcSAÚJLAk:  á
(kÖh 25711)

A Sápi-patak mellékpatakjának völgyéből enyhe 
lejtővel kiemelkedő domb oldalán, mintegy 50 m 
átmérőjű körben kevés jellegtelen őskori és kör-
befutó vonalas, Xiii. századi1 cserepet találtunk a 
szántásban. (Miklós, 1980.)

1 APM 84.2.1.

1/29. hoMokBánYA:  M–á
(kÖh 25712)

A falu k-i szélén, a Galga időszakos mellékpatak-
jának É-i oldalán emelkedő domb oldalán, 1956-ban 
homokbányászással temetőt bolygattak meg. Patay 
Pál az általános iskolában két koponyát, a helyszí-
nen pedig legalább három sírból származó szétszórt 
csontokat látott. A bánya falában egy Dny–Ék-i 
tájolású, nyújtott csontváznak a medencétől lefele 
eső részét figyelte meg. A sír földjében egy lapos 
huzalból készült, nyitott bronzgyűrűt talált.1 A lelő-
helyen feltehetően X–Xi. századi temetővel számol-
hatunk.2

1 MnM Adattár 121.A.ii. A gyűrű elkallódott. 
2 A lelőhelyet említi Tettamanti 2001, 18.

1/30. AcSAÚJLAk:  á
(kÖh 25713)

A Sápi-patakra lejtő domb oldalán és tetején, a 
szántásban 150 × 100 m-es területen Xii–Xiii. szá-
zadi fehér fazekak néhány párhuzamosan bekar-
colt vonallal díszített oldaltöredékét gyűjtöttük.1 
(Miklós, 1980.)

1 APM 80.106.1–2.

1/31. DAnkÓTeLeP (TÉGLAháZ):  Bv
(kÖh 25714)

A Galga és a Sápi-patak összefolyása közötti 
domb oldalán fekvő téglavetőből Prónay Dezső 
1931-ben késő bronzkori cserepeket küldött az 
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MnM-nek. A nyomott gömbhasú bögre és a perem-
ből felhúzott bütyökkel ellátott tálak töredékei a 
halomsíros kultúrához, a turbántekercses és síko-
zott peremű, valamint a kannelúrás díszítésű töre-
dékek az urnasíros kultúrához sorolhatók.1 Innen 
származik egy orsógomb is.2

A részben beépített területre eső lelőhelynek 
csak az É-i, 100 × 50 m-es szélén tudtunk a szántás-
ban néhány kevésbé jellegzetes késő bronzkori cse-
repet gyűjteni.3 (Szőke, 1963; Miklós, 1980.)

1 MnM RŐ 26/1931.2.; ezek alapján sorolja kőszegi 
1963, 12. Acsát a halomsíros kultúra lelőhelyei közé.  
2 BPM 51.129. 3 APM 80.95.1.; 84.3.1–2.

1/32. AcSAÚJLAk:  R? LT? á
(kÖh 25715)

A határ Ény-i szélén, a Sápi-patak mellékvízére 
lejtő dombon, kb. 300 × 50 m-es területen kevés cse-
repet találtunk a szántásban. A lelőhely Ény-i szé-
lén néhány jellegtelen őskori töredéket gyűjtöttünk. 
A sárgásvöröses, szemcsés anyagú oldalak eset-
leg rézkoriak. egy szürke, kis edény hasrésze talán 
kelta kori,1 a ferdén levágott szélű fazékperem és 
néhány bekarcolt díszítésű oldaltöredék Xii–Xiii. 
századi.2 (Miklós, 1980; Miklós–Torma, 1984.)

1 APM 80.102.1. 2 APM 80.102.2.

1/33. AcSAÚJLAk:  nk
(kÖh 25716)

A Sápi-patak mellékvízének partján, a Gutai-
hegy tövében, a vetésben 20 m széles, 50–60 m 
hosszú sávban belső oldalán hullámvonalas viii–
iX. századi peremeket (42. t. 2.), hullámvonal- és 
vonalköteges oldalakat találtunk.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 80.103.1–3.

1/34. AcSAÚJLAk:  M–á
(kÖh 25717)

A Sápi-patak két mellékvizének összefolyásá-
nál enyhén kiemelkedő domb szélén, a szántásban 
300 × 100 m-es területen gyűjtöttünk edénytöre-
dékeket. A X–Xi. századi oldaltöredékeken sűrűn, 

egymást metszően bekarcolt párhuzamos vona-
lak és hullámvonalkötegek vannak.1 A jellegzetes 
fehér, párhuzamosan bekarcolt vonalakkal díszí-
tett Xii–Xiii. századi oldaltöredékek a lelőhely D-i 
részén sűrűsödtek, ugyanitt találtunk egy vaskést 
is2 (56. t. 8.). (Miklós, 1980.)

1 APM 80.104.1–2. 2 APM 80.104.3–4.

1/35. PAP-oLDAL:  Ő
(kÖh 25718)

A Galga és a Sápi-patak között emelkedő Gutai-
hegy D-i, igen meredek lejtőjű nyúlványának tete-
jén, kb. 50 m-es körzetben kevés jellegtelen őskori 
cserepet találtunk a szántásban. (Miklós, 1980.)

1/36. cSeR-vÖLGY:  Ő, á
(kÖh 25719)

A falutól D-re húzódó völgy déli oldalán, a patakra 
enyhén lejtő területen, a lucernában két–három,  
köröm nagyságú, őskori és árpád-kori cserepet 
gyűjtöttünk. A lelőhely újrajárásakor a fiatal gabo-
nában nem találtunk semmit. (Kővári–Miklós, 1993. 
Miklós–Torma, 2008.)

1/37. MAGAS-heGY ALJA:  Bv, á
(kÖh 25720)

A falutól Dny-ra, a cselin-heggyel szemben, a 
Galga k-i partja melletti ártérből 1–2 m-re kiemel-
kedő dombon 180 × 50 m nagyságú lelőhely talál-
ható a folyó és az erdő közt. A szántásban sok cse-
repet gyűjtöttünk, a szürke talajban kiszántott köve-
ket (főleg mészkövet), az erdőszél közelében pati-
csos foltot figyeltünk meg. kb. 8–10 helyen egy-egy 
kupacban egy vagy egy-két edény széttört darabjai 
hevertek. (Miklós, 1983)

A leletanyag túlnyomó többsége késő bronz-
kori.1 Az általános típusok mellett (benyomkodott 
bordadíszes oldalak, behúzott tálperemek, kihajló 
peremű urnanyak töredékek, szalagfülek, büty-
kös oldalak) a kicsücskösödő fazékperem, a vállu-
kon többszörös, bekarcolt vonalak alkotta, fordított 
háromszögekkel, ill. bekarcolt vonalakkal kitöltött 
háromszögekkel díszített urnatöredékek a halomsí-
ros kultúrához tartoznak.2 Az íves bemélyítésű, szé-
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les, vízszintes kannelúrázású darabok a kyjatice-
kultúrához sorolhatók.3

egy sárgásfehér színű, kavicsos anyagú, kettő-
sen tagolt fazékperem a Xiii. századra keltezhető, a 
sárgás színű, szintén kavicsos anyagú fazék enyhén 
profilált nyaktöredéke árpád-kori.4

1 APM 94.18.1–24. 2 APM 94.18.1, 2, 11. 3 APM 
94.18.12–14. 4 APM 94.18.23–24.

1/38. MAGAS-heGY ALJA:  B, M–á
(kÖh 30862)

A belterülettől ny–Dny-ra, a Magas-hegy 
alján, a Galga bal partján, az ártérből 1–2 m-rel 
kiemelkedő dombon, mintegy 300 × 40 m-es terü-
leten húzódik a lelőhely. A szántásban a talaj 
szürke, a cserepek közepes sűrűségben fordulnak 
elő. A lelőhely É-i részén többnyire őskori, a többi 
részen elsősorban kora árpád-kori leletek gyűjthe-
tők. (Miklós, 1993.)

A textildíszes és a kívül sárga, belül fekete színű, 
díszítetlen oldal, valamint egy roncsolt felületű 
fenéktöredék a hatvani kultúrához tartozik.1

A kora árpád-kori fazéktöredékek szürke, illetve 
fekete színűek, a peremek széle lekerekített, fer-
dén levágott vagy bevagdosott; az oldaltöredékeket 
befésült párhuzamos- és hullámvonalköteg, illetve 
széles vízszintes bekarcolás díszíti.2

1 APM 93.20.1–2, 4. 2 APM 93.20.3. 5–9.

1/39. cSeR-vÖLGY:  Sza?
(kÖh 25721)

A falutól D-re húzódó völgy déli oldalán, a 
patakra enyhén lejtő területen a lucernában a disz-
nótúrásokban egy-két paticsszemcsét és köröm 
nagyságú szarmata (?) cserepet gyűjtöttünk. A 
megismételt bejáráskor a tárcsázott szántásban nem 
találtunk leleteket. (Miklós, 1993, 2008.)

1/40. cSeR-vÖLGY:  Ő
(kÖh 25722)

A falutól D-re húzódó völgy É-i oldalán, egy-
kori karám helyén, partlevágásban mindössze 
egyetlenegy őskori cserepet találtunk. (Miklós, 
1993.)

1/41. RovnYA:  P
(kÖh 34314)

A belterülettől k-re, a céklás-völgyi-patak két 
forrásága által közrefogott, 273 m magas, meredek 
oldalú domb tetején helyezkedik el az É–D-i hossz-
tengelyű, 80 × 60 m-es lelőhely, ahol 2001 és 2007 
között többek, több alkalommal gyűjtöttek a felszí-
nen kőeszközöket, magköveket, töredékeket és szi-
lánkokat, amelyeket az MnM Paleolit gyűjteményé-
ben őriznek.1 2002-ben, majd 2004-ben T. Dobosi 
viola vezetett ásatást.2 60–80 cm mélységben nyílt-
színi, korai felső paleolit (Aurignaci-kultúra) tele-
pülési felszínt lokalizált, amelyet kőeszközök, szi-
lánkok, okker- és faszénszemcsék jeleztek.3 Az 
elvégzett radiokarbon kormeghatározás nem ered-
ményezett régészetileg értékelhető adatot (2240 
±40, calBc 380-340).4

1 T. Biró katalin, Béres Sándor, Markó András és 
T. Dobosi viola gyűjtése: MnM Pb 2001/1-28.; Péntek 
Attila gyűjtése: MnM Gy 2003.1, 12; 2007.6.; Béres 
Sándor, homola istván, Markó András, Péntek Attila, 
Tolnai Gergely és Tolnai Márton gyűjtése 2002-2003: 
MnM Pb 2003/346–763.; MnM Adattár 337/2005.
LXvii. 2 MnM Adattár 330–331/2006.LXXv.; Rég. 
kut. 2002, 173. 3 MnM Pb 2003/764-797.; 2006.1.1–
111.; Dobosi 2005, 61, 72 (95. lh.). 4 Dobosi–Szántó 
2003, 12. 1. táblázat. Szeletai felzites porfír szilánk 
anyagvizsgálatáról Markó–Bíró–kasztovszky 2003, 
307, 1–2. tábla, 6–9. kép.

1/42. PRovoSZnYA:  P

A belterülettől Dk-re, a 283 m magas, meredek 
oldalú domb tetején, Béres Sándor és Péntek Attila 
terepbejárásából ismert a 90 × 70 méteres, középső 
paleolit, nyíltszíni lelőhely, ahol kőeszközöket, szi-
lánkokat és gyártási hulladékokat gyűjtöttek.1 Az itt 
talált leletek közelebbi kulturális besorolásra nem 
alkalmasak.2

1 MnM Pb 2003/338–345.; MnM Gy 2007.5. 
2 Dobosi 2005, 59, 72 (82. lh.). Markó András és 
Péntek Attila terepbejárásáról ír.

1/43. JánoS-heGY:  P

A belterület Dk-i szélén, a bányászással erősen 
bolygatott, 210 m magas, meredek oldalú hegy tete-
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jén, kis területen Péntek Attila és Markó András 
gyűjtött paleolit leleteket. A nyíltszíni lelőhely kul-
turális besorolása a kisszámú, feldolgozás alatt álló 
lelet alapján nem lehetséges.1

1 Dobosi 2005, 67, 76 (257. lh.).

1/44. viSZoki-heGY:  P

A határ D-i szélén, a cser-völgyet D-en hatá-
roló, 278,8 m magas, meredek oldalú hegy tetején, 
120 × 90 méteres területről gyűjtött Péntek Attila 
paleolit kőeszközöket és gyártási hulladékokat.1 
A feldolgozás alatt álló, kisszámú lelet a nyíltszíni 
lelőhely kulturális besorolását nem teszi lehetővé.2

1 MnM Gy 2007.7. 2 Markó–Bíró–kasztovszky 2003, 
1. tábla.; Dobosi 2005, 67, 76 (256. lh.).

* * *

 n? i

varsányi János galgamenti térképén Acsán lele-
teket jelez1 (57. t.).

közelebbről ismeretlen acsai lelőhelyről szárma-
zik egy tokosbalta (ha A).2

„… egy 1859ik évben itt nyaraló katona tiszt… 
a falu felett egy dombon több ásatásokat kisértvén 
meg egy kiásot emberi csontváznál olyan féle réz 
sodronyokból készült boglárra akadot, melly hajdan 
fej diszül a hajnak öszve tartására szolgált a romai 
nőknél.”3

Rómer Flóris Melczer Gyula acsai lelkész levele 
alapján számol be az erdőkürtről (nógrád m.) 
Acsára vezető út partjában talált „bronzkori urnate-
mető”-ről. A lelkész több, k-i irányban fekvő csont-
vázat tárt fel. Mindegyik sírban volt kis edény és 
rosszul kiégetett nagy urna cserepe. egy bronz-
gyűrű és karperec is előkerült. A kiásott temető-
részlet mindenképpen fiatalabb a bronzkornál, leg-
inkább a népvándorlás korra gondolhatunk. Az 
egyik nagy csontváz lábánál talált két, mély üreg, 
amelyben kb. 2 liter köles mag volt, feltehetően 
újkori, a temetkezésekkel nem függ össze. A leírás-
ból nem derül ki, hogy a lelőhely valójában melyik 
falu határában fekszik.4 Rómer Flóris a temetők lis-
tájában Acsánál szerepelteti.5

Bővebb adatok és hivatkozás hiányában nem tud-
juk értékelni Reiszig ede közlését, ami szerint Acsa 
„már a honfoglalás korában megült hely volt, mit a 
határban előkerült leletek bizonyitanak.”6

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 BPM 51.128. 3 Pesty 1864/1976, 13. 
4 Rómer 1878, 184. 5 Rómer 1878, 186. 6 Reiszig 1910, 31.
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2. ASZÓD (aszódi járás, 1620 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1   ? á–kk  á  kk
 2  ▲ B ▼ Bv
 3  U, v, Sza  U
 4  Sza, á–kk
 5  U, R, Bv, LT, Sza  U, Bv, LT,
    Sza ? B, Ak +v ▼ kö
 6  B
 7  B?
 8  Sza

 9  R, Bv, v, LT, Sza
10  Bv, LT, Sza
11  U, LT, Sza, nk
12 ▼ Ő  Sza, á
13  B, Bv, á
14  LT ▼ n?
15  LT
16 ▼ P
17 + B

18  B, LT?
19  B, Bv, LT, Sza, M–á  Bv
20  B, Sza, M–á
21  Ő
22  Sza
23  Bv, Sza, á, kk
24  U
25  R, Bv, Sza  Bv
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Az Aszód-Sziráki dombvidék Dny-i részén, 
a k–Dk felé haladó és kiszélesedő Galga-völgy  
k–Ék-i szélén, 125–170 m magasságban elterülő 
település a Galga-vidék központja. 1966-ig a gödöl-
lői járásba olvasztott aszódi járás székhelye volt, 
1990 óta város. A dombvidék alapkőzete a vulka-
nikus eredetű andezit és andezittufa, melyre a har-
madkor végén tengeri üledék (homok, homokkő) 
rakódott. Tektonikus mozgások (kiemelkedés, süly-
lyedés) darabolták fel a dombvidéket, így jött létre a 
határ É-i részén a nagy-völgy és a völgy Ék-i olda-
lán húzódó, 250–275 m magas gerinc, délebbre a 
248 m magas Sinai-hegy gerince, a várostól É-ra 
levő, 190 m magas Ó-hegy (kakas-hegy) vonulata. 
vastag lösztakaró keletkezett a jégkorszakokban a 
határ jelentős részén, ahol a löszös, vályogos talajon 
erdőtalajok alakultak ki. A szél és a csapadék fel-
színt lepusztító hatására a dombok közötti völgyek-
ben, teknőkben, főleg a Galga völgyében a lehordott 
löszből humuszban gazdag, réti talaj keletkezett. A 
dombok közötti völgyek időszakos vízfolyásai és a 
nagy-völgyben eredő Breda-patak a Galgába tor-
kollnak.

A határ túlnyomó része szántó, összefüggő erdő 
a nagy-völgy Ék-i oldalán található. néhány szőlő-
gyümölcsös kert és kisebb erdőfoltok, a völgyek 
menti domboldalakon (pl. a Szentkereszt határrészt 
Ék-en határoló völgyben) helyezkednek el.

2/1. SZenTkeReSZT:   ? á–kk  á  kk
(kÖh 24102)

A falutól É-ra, a nagyvölgyi-patak és egy ma 
már száraz völgy által határolt dombháton a helyi 
hagyomány szerint egykor kolostor állt, amelyet a 
történeti irodalom egy része a szentkereszti pre-
montrei prépostsággal azonosított. A hely történetét 
a régészeti adatokat is felhasználva, Asztalos istván 
írta meg mértéktartóan.1

Az 1814-ben született Glembay károly 1864-ben 
Rómer Flórishoz írt levelében szlavóniai lelőhelyek-
ről és leletekről beszámolva, felidézi gyerekkori 
emlékét, amikor öregapjával felkeresték a helyet, 
ahol egykor „az Aszódi Szent kereszti Prépostság 
főegyháza” állt. emlékezete szerint sok tégla volt a 
felszínen.2 A kutatók közül elsőként, 1854-ben Érdy 
János járt itt, aki a földdel borított düledékek között 
egy vaskést talált.3 Pesty Frigyes adatközlői szerint 
a dombon „nagyobb kö és tégla falak alapjait fedez-
ték fel, valamint varsányi János mérnök ur legkö-
zelebb több sirokat ásatott fel, mellyekben azon-

ban csontok ‚s némely érdektelen ércz gomb‚ s csat 
darabon kivül semmit sem talált.”4 Minden bizony-
nyal erre utal henszlmann imre 1865-ben közölt, 
románkori kis templom ásatására vonatkozó adata.5 
később viszont saját ásatásról ír: „ehhez hasonlót 
[temetkezési kápolnát] ástunk fel Aszódon, csak-
hogy itt nem ossuariumot, hanem csak kevés rende-
sen fekvő csontvázat találtunk.”6 Arányi Lajos sze-
rint az 1870-es években az aszódi apátsági temp-
lomnak már csak a nyoma volt kivehető.7 Genthon 
istván a monostor még kivehető maradványairól 
írt.8

A lelőhelyen az 1950-es második felétől kezdve 
Asztalos istván is többször járt.9 A megismételt 
terepbejárások során 500 × 200 m-es kiterjedésben 
figyeltünk meg településre és templomra utaló nyo-
mokat. Mintegy 150 m hosszan található tégla- és 
kőtörmelék. cserepek a hamus foltokban és azokon 
kívül is gyűjthetők.10 (Szőke, 1962; Miklós, 1976; 
Miklós–Torma, 1980.) 2003-ban klamár Zoltán 
gyűjtött egy fazékperemet a lelőhelyen.11 Miklós 
Zsuzsa 1999. április 6-án, majd 2006. május 25-én 
és július 5-én légi felvételeket készített a lelőhely-
ről. egyértelműen régészeti objektumra utaló foltok 
azonban nem mutatkoztak, csupán néhány sötétebb 
folt érzékelhető. 12

1964. novemberben, majd decemberben Rosner 
Gyula 16 szelvénnyel keletelt, félkörös szentélyzá-
ródású, szerinte toronnyal ellátott templom marad-
ványait tárta fel. A hajóban egy sírt ástak ki. A temp-
lom közelében két Xii–Xiii. századi ház részletei 
bukkantak elő, ezeket ny–k-i tájolású Xiv–Xvi. 
századinak meghatározott sírok vágták át. A szabá-
lyos sorokban elhelyezkedő sírok többsége mellék-
let nélküli, néhányból ruhadísz, párta került elő. A 
4. sír (női) halottja ezüsttel átszőtt, ezüst sujtásos, 
gyöngyökkel kivarrt ruhát viselt.13

A településen előkerült leletek közül a Xi–Xii. 
századból származik a csillámos anyagú, párhu-
zamos vonalköteggel; a hullámvonallal díszített 
fazékoldal; valamint az erősen kihajló, lekerekí-
tett szélű fazékperem, a nyak alatt vízszintes vonal-
lal.14 A Xii–Xiii. századi fazekak pereme ferdén 
vagy vízszintesen levágott szélű, enyhén, illetve 
kettősen tagolt. Többnyire sárgás- vagy szürkés-
fehér színűek, legtöbbnek az oldalát vízszintesen 
körbefutó bekarcolás díszíti, de előfordul az egy-
soros hullámvonal és az U alakú bevagdosás is. 
egy fehér palack nyak- és szájtöredéke is előbuk-
kant (49. t. 13.). Mindössze három redukált égetésű, 
szürke töredék van: egy korsó oldaltöredéke fülin-
dítással, egy kettősen tagolt peremű és egy gallé-
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1. kép. Aszód. Szentkereszt, 2/1. sz. lelőhely, a középkori templom alaprajza (Rosner Gyula és Jakab Gábor 
felmérése, Réti Zsolt rajza)
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ros fazékperem. ebbe a korba sorolható a kavicsos 
anyagú fedő fogójának töredéke és két egyenes hátú 
vaskés is (56. t. 7.).

Xiii–Xiv. századra tehetők a lekerekített és eny-
hén tagolt fazékperemek, a széles, vízszintes, a hor-
nyoláshoz közel álló bekarcolással tagolt oldalak, a 
két festett díszű oldal, és két palack nyaktöredék, 
egyiken vízszintesen körbefutó bekarcolásokkal. 
ebből a korból származik néhány lópatkó is: a szé-
les, lapos vas két oldalán 3–3 szöglyuk helyezkedik 
el. Szögcsatorna nincs, az eléggé lapos bütyök szög-
letes.15 Xiv. századiak a kihajló, szögfej formájú 
fazék perem- és oldaltöredékek, amelyeket víz-
szintes hornyolás tagol16 (51. t. 4.). A Xiv–Xv. szá-
zadi egy sárgásfehér korsó oldaltöredéke, amelyet 
két vízszintes borda tagol és két sekélyen hornyolt 
fazékoldal. ebből a korból származik két redukált 
égetésű, tagolt peremű fazéktöredék is.17 Xv. szá-
zadi több erősen tagolt peremű fazéktöredék és egy 
vöröses, vízszintesen tagolt kályhaszem töredék18 
(51. t. 5.). A Xvi–Xvii. századra tehetők a háza-
kat átvágó sírok leletei: párta- és ruhamaradványok, 
sarupatkó, koporsószögek.19

1999-ben kulcsár valéria és Miklós Zsuzsa hite-
lesítő ásatást végzett a lelőhelyen,20 ennek célja 
a templom pontos helyének és szűkebb környeze-
tének tisztázása volt. A három kutatóárokkal és a 
rábontásokkal sikerült tisztázni a templom alap-
rajzát; feltártak 5 sírt, egy árpád-kori és egy késő 
középkori telepobjektumot (1. kép).

A templom területe erősen bolygatott. A szentély 
alapfala 25–30 cm mélységben található. Anyaga: 
legalul homokkő, rajta habarcs, majd erre helyez-
ték a további köveket. A hajó falait teljesen kibá-
nyászták, csupán az alapfalak árkait tudták megfi-
gyelni néhány helyen. A legbolygatottabb a temp-
lom ny-i vége, ahol a sok gödör, árok között nehéz 
megítélni, melyik lehetett az egykori alapárok. 
Talán az i. és iii. kutatóárok közötti tanúfal alatt 
mutatkozó törmeléksáv utalhat a hajó ny-i záródá-
sára. ennek pontos tisztázásához azonban nagyobb 
felületű kutatás szükséges. A templom k–ny-i tájo-
lású volt. A szentély félkörös záródású, alapfalának 
vastagsága 80 cm, belső szélessége 285 cm, hosz-
sza 370 cm. A hajó hossza kb. 880 cm, belső szé-
lessége kb. 460 cm, alapfalának vastagsága 90 cm. 
Rosner Gyula szerint a hajó ny-i végén torony is 
volt, ennek az 1999. évi ásatás során nem talál-
ták nyomát. A templom – méretei és alaprajza sze-
rint – a románkori falusi templomok közé tarto-
zik. Építésének ideje a Xii–Xiii. századra tehető. 
Az 1999. évi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy 

az alapfalakat kőből, a felmenő falakat pedig téglá-
ból építették. átépítésre utaló nyomok nem mutat-
koztak, de ilyen arányú pusztulásnál erre csak 
akkor lehetne számítani, ha az alaprajz is megvál-
tozott volna. Építészeti tagozatok nem kerültek fel-
színre. A templom elméleti rekonstrukciójának raj-
zát Asztalos istván közölte.21

Az 1999. évi ásatás során 13 sír foltját figyel-
ték meg (mindegyiket a templomon kívül), közü-
lük ötnek a feltárására volt lehetőség. valamennyi 
sír tájolása Ény–Dk-i. Alakjuk lesarkított téglalap, 
faluk függőleges, mélységük 90–100 cm. Többnyire 
a koporsók maradványai is megfigyelhetők voltak. 
Azokban a sírokban, ahol a koporsófedél rányomó-
dott a csontokra, a csontok állaga rossz, helyenként 
csupán csonttörmelék maradt. Mellékletet egyik 
váz mellett sem találtak, csupán – egyes esetek-
ben – a ruházathoz tartozó tárgyakat menthették 
meg, illetve a koporsószögek elhelyezkedését doku-
mentálhatták. A ruházathoz tartozó maradványként 
értékelhető az 1. sírban talált posztó lábbeli.22 A 
13. sírban a váz lábánál két csizmapatkó került elő. 
A hozzá tartozó csizma a csontokkal együtt meg-
semmisült. Talán a koporsó díszítéséhez tartozott 
egy kis vaskarika, amelyet a koporsófedélen talál-
tak. A középkori templomoknál szokásos többré-
tegű temetkezésnek nincs nyoma. Az 1999-ben fel-
tárt sírok – a melléklet nélküliek is – késő középko-
riak, kora újkoriak.

Az i. árok É-i végében bontakozott ki az árpád-
kori 1. gödör: megmaradt része felfelé tölcsére-
sen szélesedő. A szája és az alja is kerek lehetett 
egykor. átmérője 260 cm, mélysége 70 cm. Alja 
tapasztott, átégett. A tapasztás vastagsága kb. 5 cm. 
oldalán a tapasztás csak részben, 30 cm magasan 
maradt meg, ennek vastagsága is kb. 5 cm. A betöl-
tés szürke rétege több Xiii. századi edénytöredéket 
(kettősen tagolt peremű, csigavonalas díszű fazék-
töredékek; szürke, redukált égetésű, legömbölyített 
szélű perem) és olvadékokat tartalmazott. Az olva-
dékok alapján feltételezhető, hogy a gödör ipari ren-
deltetésű lehetett. Az objektum Ék-i részét átvágja 
a 13. sír. A 2. gödör a hajó ny-i széle közelében bon-
takozott ki. nyesésnél kerek foltként mutatkozott 
(átmérője kb. 120 cm), bontás közben szabályta-
lan alakot mutatott. Betöltésének felső részében sár-
gásfehér, kavicsos anyagú, sekélyen hornyolt vállú 
palack felső részét, valamint néhány többszörösen 
tagolt peremű, sekélyen hornyolt oldalú fazéktöre-
déket találtak. Lejjebb szürkés- és sárgásfehér, ket-
tősen tagolt peremű, csigavonalas díszű fazéktö-
redékek; szürke, redukált égetésű, galléros, illetve 
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legömbölyített szélű peremek feküdtek. Utóbbiak 
a Xiii. századra, a palack és a többszörösen tagolt 
peremű töredékek a Xv. századra keltezhetők. 
Mindez arra utal, hogy a templomot a Xv. század 
második felében–végén már nem használták, hiszen 
működő templomba aligha ástak hulladékgödröt.23

Miklós Zsuzsa az 1999. évi ásatás végén légi 
fotózással is dokumentálta a feltárási eredménye-
ket. Ugyanakkor légi fotózta a település felszántott 
területét is. Régészeti objektumra utaló jelek azon-
ban nem mutatkoztak. 2006. május 25-én és július 
5-én ismét légi felvételeket készített a lelőhelyről. 
egyértelműen régészeti objektumra, különösen 
épületre utaló foltok azonban ekkor sem jelentkez-
tek, csupán néhány sötétebb folt volt érzékelhető.24

A régészeti kutatások eredményeit összefoglalva 
megállapítható, hogy a lelőhelyen a Xi–Xii., de leg-
később a Xii. században telepedtek meg. A falu 
lakottsága a Xv. századig igazolható, a törökkort 
már nem érte meg. A falusi templomokra jellemző 
kisméretű, félköríves szentélyzáródású egyházát 
a románkorban, a Xii–Xiii. században építették.  
A belsejében feltárt gödör tanúsága szerint a Xv. 
század második fele előtt elpusztult, vagy legalábbis 
profán rendeltetésűvé vált. Sem a felszíni nyomok, 
sem az ásatások, sem a légi felvételek nem mutatták 
nagyobb méretű kő- vagy téglaépület maradványát. 
ilyenek előkerülésére a jövőben sem számíthatunk. 
A templom közvetlen környékét a Xvi–Xvii. szá-
zadban temetőként használták.

Az árpád-kori falu – amelynek biztos okleve-
les említését sem ismerjük – nevét a Szentkereszt 
tiszteletére emelt templomról kapta.25 1363-ban a 
mogyoródi (17/1. lh.) apát jobbágyainak szentjakabi 
(21/6. lh.) hatalmaskodása ügyében királyi ember-
ként eljáró Scenthkerezt-i Gergely fia Mihályról26 
nem bizonyítható, de nem cáfolható, hogy itt lakott. 
korai lakatlanná válására utal, hogy hiányzik a 
budai szandzsák Xvi. századi deftereiből.27 első 
ízben 1637-ben találkozunk vele, amikor eszterházy 
Miklós nádor, a Zthrucz Ferenc füleki (korábban 
váci) kapitány magva szakadtával a koronára szállt 
Aszó (2/4. lh.) és Szentkereszt pusztákat eszterházy 
Pál nógrádi főkapitánynak adományozta. ekkor a két 
puszta terjedelme a 32 jobbágytelket nem haladta 
meg.28 A két hely sorsa összeforrt. Már 1647-ben, 
a korszakon átnyúló bagi határperben feltűnik a 
később állandósuló Aszódszentkereszt elnevezés. 
ekkor említik a Szentkereszti rétet és völgyet is.29 
A folytatást l. a 2/4. és 3/6. lelőhelynél. Az 1653. évi 
dézsmabérleti jegyzék egyik változatába más kézzel 
beírt szöveg szerint akkor kezdett népesedni.30 erre 

azonban valójában nem került sor. 1673-ban tizedét 
nem bérelte senki.31 1674-ben ingyen a lévai kato-
náké.32 1676-ban, 1678-ban is puszta.33 Határa az 
újkorra beolvadt Aszódba. emlékét a dűlőnév őrzi.34

oszvald Ferenc irányította rá a figyelmet az 
1320-ban készült – a francia forradalomig a pre-
montrei anyamonostorban őrzött, 1633-ban pub-
likált – jegyzékre, amely felsorolja a magyaror-
szági premontrei prépostságokat. ebben szerepel 
a váci egyházmegyei Szentkereszt (S. crux dioc. 
vaciesis).35

Az irodalomban Aszódra lokalizált monostor 
„történetének” tárgyalása tele van tévedésekkel. 
Fuxhoffer Damján minden alap nélkül írja, hogy a 
turóci prépostság filiája volt.36 Rupp Jakab átveszi a 
megállapítást, és Bél Mátyásra hivatkozva azt közli, 
hogy Zsigmond király a Pochuk családnak adomá-
nyozta.37 holott az idézett helyen szó sincs a monos-
torról, az adományozás tárgya csak Aszó falu volt 
(l. még 2/4. lelőhelynél). chobot Ferenc azt is tudni 
véli, hogy a Xv. században állítólag husziták fog-
lalták el. Ráadásul történetietlenül erre a korra teszi 
az osztroluczkyak és Podmaniczkyak birtoklását. 
Szerinte a török hódoltság idején pusztult el. Majd 
azt írja, hogy a premontreieket a Podmaniczkyak 
űzték el. 1688-tól kezdve felsorolja az aszódi cím-
zetes prépostokat. Tévesen állítja, hogy a temp-
lom az 1675. évi Pongrácz-féle térképen látható.38 
A tévedéseket továbbviszi a műemléki topográfia.39 
A megalapozatlan és téves megállapítások jó része 
az újabb irodalomba is bekerült.40

Az alapvető problémát a vác egyházmegyei 
Szentkereszt monostor első említése jelenti. A pre-
montrei rend árpád-kori forrásainak kritikai feldol-
gozását elvégző oszvald Ferenc figyelmeztet arra, 
hogy a francia forradalom előtti rendtörténészek a 
monostorok nevét és egyházmegyei hovatartozását 
rendkívül tévesen írták le. ezen kívül a 39 monos-
tort felsoroló 1320. évi jegyzék négy kivételével fel-
tünteti a rend szempontjából nagyon fontos filiatiót 
is. Mivel Szentkeresztnél nem nevezi meg az anya-
monostort, téves áttételnek tartja a más egyház-
megyékben már közölt prépostságokról, ezért nem 
fogadja el létezését.41 A modern történetföldrajzi, 
egyháztörténeti munkák jelentős része kimondat-
lanul is ezen az állásponton van, meg sem említi a 
monostort.42 Györffy György egy 1280–1290 közé 
keltezett és az 1320. évi jegyzékben szereplő Sancta 
crux prépostságot – számunkra érthetetlenül – fel-
tételesen azonosítja a szintén vác egyházmegyei 
Jánoshidával,43 amelynek azonban keresztelő Szent 
János volt a titulusa.
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Makkai László szerint viszont nem téves az 
1320. évi jegyzék adata. Az Aszód határában állt 
monostorról feltételezi, hogy a kartal-nemzetség 
alapítása volt.44 horváth Lajos mellőzve a régi iro-
dalom képtelenségeit, úgy véli, hogy a két jegy-
zék Szent kereszt monostora a kartal-nemzetségé 
volt, és a nemzetség központja mellett, a későbbi 
Szentkeresztpusztán állt. A nemzetség ágakra sza-
kadása és felbomlása után [a Xiv. században] a 
monostort a szerzetesek elhagyták.45

A tévedéseket lehántva a feltételezett monostor 
„története” az első problematikus említésre zsugo-
rodik. A régészeti feltárások nem eredményeztek a 
monostor létezését bizonyító objektumokat: a temp-
lom mérete megfelel az árpád-kori falusi templo-
mokénak, hozzácsatlakozó monostorépület egykori 
létezésének nyoma sincs. Amennyiben mégis pre-
montrei rendház állt itt, az még teljes kiépítése előtt 
elpusztult.

1675-ben Pongrácz György váci püspök Pázmán 
Péter megbízhatatlan monostorjegyzékére hivat-
kozva sorolta fel Szentkeresztet az egykori pre-
montrei prépostságok között.46 Lelőhelyünkre 
vonatkozik az 1702. évi egyházlátogatási jegyző-
könyv bejegyzése a falun kívüli egykori katolikus 
templom romjairól. 1721-ben megjegyzésként írják 
a Szent kereszt prépostságról, hogy az alapokból 
kiszedett kőmaradványai a falun kívül, a régi teme-
tőben vannak.47

1 Asztalos 1997, 88-92. ii–iii. t. közli a templom elvi 
rekonstrukcióját és a legfontosabb leleteket is. (88. 
old., ii-iii. t.) Tőle származik a Pest m. kézikönyve 
386. rövid összefoglalása is. 2 A levelet közli kőhe-
gyi 1990. Az Aszódra vonatkozó rész 9. old. és 3. 
kép. állítólag egy harangot is kiszántottak itt, ami az 
evangélikus templomba került. ez azonban nem iga-
zolható. 3 Érdy 1854, 132., 1. t. 9. 4 Pesty 1864/1976, 
39–40. 5 henszlmann 1865, 204. 6 henszlmann 1876, 
143, 171. 7 Arányi 1877, 6. 8 Genthon 1951, 332. 9 Asz-
talos 1997, 88. 10 APM Adattár 265, 11–12.; 267, 1. 
11 APM leltározatlan. 12 MTA Ri neg. sz. 186 028–186 
029.; SZFM neg. sz. 56 276–56 277.; MTA Ri neg. 
sz. 206.076–079.; 206 164–166. 13 Rosner 1965, 1–7., 
2. kép.; Asztalos 1967, 74.; MnM Adattár 155/1965.
Xiii.; APM 79.1.1–92.; Asztalos 1997, 88–89., ii–
III. t. 14 APM 79.1.8, 37, 56. 15 APM 79.1.7, 27, 40, 
68.; vTM 76.121.1–3. 16 APM 79.1.60, 69. 17 APM 
79.1.14, 24, 46, 81, 85. 18 APM 79.1.35, 44, 49. 19 APM 
79.1.1–6, 11, 25, 26, 28, 50, 66, 77–79. 20 MnM Adat-
tár 64/2000.iX (jelentés), 95/2000.Xii (dokumentá-
ció).; Miklós 2002, 149–152., 1–3. kép.; Leletanyag: 

APM leltározatlan. 21 Asztalos 1997. kép a 88. olda-
lon a nem bizonyítható toronnyal. 22 A posztótöre-
dékeket Bakayné Perjés Judit konzerválta. Segítsé-
gét ezúton is köszönjük. Az igen rossz állapotú dara-
bok a rekonstrukciót nem teszik lehetővé. 23 Az ása-
tás befejezése után Miklós Zsuzsa légi fotókat készí-
tett a templomról: MTA Ri neg. sz. 183.938–941.  
24 MTA Ri neg. sz. 183 938–941., 184 926–931., 186 
028–186 029; SZFM neg. sz. 56 276–56 277; MTA 
Ri neg. sz. 206.076–079., 206.164–166. 25 A névadás 
módjára l. Mező 1996, 113. skk.: Magyarországon a 
középkorban száznál több helység hordozta nevé-
ben a Szentkereszt vagy az azzal azonos jelentésű 
keresztúr szót. Túlnyomó többségük plébániatemp-
lomáról kapta nevét. 26 oL Dl. 56746.; horváth 1980, 
45. reg.; Bakács 1982, 800. reg. 27 v. ö. káldy-nagy 
1985. 28 horváth 1981, 67. reg. 29 horváth 1981, 88. 
reg. 30 Szakály 1995, 158. 31 horváth 1981, 273. reg. 
32 horváth 1981, 279. reg.; Szakály 1995, 188. 33 Szakály 
1995, 194, 199, 200.; Szarka 1940, 106. Az 1676. évi 
adatot lokalizálhatatlan Pest megyei helységként veszi 
fel. Tévedését átveszi Mező 1996, 116.; Mező 2003, 
185. 34 elfogadhatatlan chobot Ferenc adatolatlan állí-
tása, hogy Podmaniczky János „a katholicizmus iránt 
való gyűlöltségből” tiltotta a nevet, és csak Dolinának 
akarta neveztetni. chobot 1915, 195. 35 oszvald 1957, 
238. a korábbi irodalommal. 36 Fuxhoffer–czinár 
1858–1860, ii. 42–43. 37 Rupp 1870–1876, i. 698.; Az 
ő nyomán Reiszig 1910, 37.; Dedek-crescens 1910, 
254. 38 chobot 1915, 82–83, 195. 39 Pest m. műemlé-
kei i. 239. 40 varga 1997, 355–356.; Tari 2000, 14–15. 
41 oszvald 1957, 233, 238. 42 v. ö. Györffy 1998 (Pest 
megye).; Romhányi 2000.; koszta 2001.; körmendi 
2001, 67. szerint a Szentkereszt a rendház titulusát 
jelenti, az adat valójában a leleszi konventre vonatko-
zik. 43 Györffy 1987, 104–105. 44 Makkai 1958, 70. old. 
és 63. lj. 45 horváth 1998, 155–156. 46 Mezősi 1939, 52. 
47 holl 2004, 47, 49.

2/2. MAnYik (AncSi-DoMB):  ▲ B ▼ Bv
(kÖh 24103)

A belterület ny-i szélén, az Aszód és iklad közti 
határon található a hatvani kultúra földvára és a 
mellette levő nyílt telep. A nyílt telep és a földvár 
együttes kiterjedése kb. 350 × 250 m, ezen belül az 
erődítés a település D-Dk-i szélén helyezkedik el.  
A lelőhely Dny-i széle átnyúlik iklad határába.

A lelőhely D-i szélén, a Galga felőli meredek 
partoldal tetején található a kettős árokkal-sánccal 
övezett földvár (2. kép). Tengerszint feletti magas-
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sága 174,5 m, a Galga-völgy feletti relatív magas-
sága mintegy 48 m. Miután a perem alatti területen 
egykor kb. 3 m mély agyagbánya működött, ma már 
nem dönthető el, hogy az erődítés teljes körívben 
védte a lakóterületet, vagy megszakadt a meredek 
szélén. Az intenzív mezőgazdasági művelés miatt a 
földvár erősen lekopott, az erődítésnyomok ma már 
alig látszanak. Az árok által övezett domb kiterje-
dése 35 × 33 m, a belső árok szélessége 15–20 m, 
mélysége 2–3 m. A külső árok a felszínen napjaink-
ban már alig látszik, elsősorban légi fotón észlel-
hető.

A lelőhely egész területén már első terepbejá-
rásunkkor is igen sok, a hatvani kultúrához tar-
tozó edénytöredéket és állatcsontot figyeltünk meg. 
(Miklós, 1978.) A földvár leírását Miklós Zsuzsa 
készítette el és közölte.1

Micsinay ernő az 1912/13-as tanévben két, 
Aszódon kiásott agyagbögrét adományozott a szar-
vasi evangélikus főgimnáziumnak.2 A Micsinay-
tanya a Manyiki-domb alatt volt, így a két, azóta 
azonosíthatatlanná vált edény lelőhelyünkről szár-
mazhatott.

1957-ben a váci múzeumból cifka Péterné szállt 
ki Aszódra, ahol a Manyik dűlőben a felszínen 
„késő bronzkori” cserepeket talált.3 1961-ben föld-
munkák során megbolygatott nagymennyiségű cse-
rép, csont, ill. kő- és csonteszközök felszínre kerü-
léséről tudósít Asztalos istván.4 ebben az időben 
járt a lelőhelyen kalicz nándor, aki a hatvani kul-
túra erődített tell települései között sorolja fel a 
Manyiki-dűlőt, megemlítve, hogy a kb. 80 m magas 
dombon a kb. 40 m átmérőjű kerek várat széles árok 
veszi körül, amely csak a megközelítését megnehe-
zítő meredek lejtőnél szakad meg. Az árkon kívül 
főleg ny-i irányban húzódik a néhány ezer m2 kiter-
jedésű nyílt telep.5 Szőke Mátyás 1961. és 1962. 
évi terepbejárásakor megfigyelte a földvárat jelző 
kb. 50–60 m átmérőjű, félköríves árkot, az árkon 
belül és kívül igen sok hatvani cserepet, paticsot, 
állatcsontokat szedett össze.6 Mások is megfordul-
tak a lelőhelyen: csitári Tibor7 és Péntek Attila8 az 
általuk gyűjtött hatvani kerámiát, állatcsontokat, 
néhány kőeszközt az APM-nek ajándékozták.

egy 1957-ben, térképészeti céllal készült légi 
fotón jól látható az erődítés szerkezete: két sötét, 
háromnegyed kör alakú gyűrű (sáncárok) között 
világos csík (sánc) figyelhető meg. Az erődí-
tés középpontjában levő sötét folt talán az egy-
kori épület(ek)re utal.9 A 2006. májusi és decem-
beri légi fotózásnál szántásban, illetve őszi búzá-
ban szépen kirajzolódott a kettős árok és közöttük 

a sánc is.10 2007 márciusában szántásban és vetés-
ben is sötét sávként mutatkozott a kettős sáncárok, 
közöttük pedig világos szín utalt a szétszántott 
sáncra. Ugyanebben az évben, június közepén csak 
igen halványan jelentkezett az erődítés nyoma. Az 
ősszel végzett terepbejáráson, szántásban és vetés-
ben is viszonylag jól látszott az erődítés: az egykori, 
immár elszántott árkokra és a sáncra enyhe terep-
hullám, illetve a talaj elszíneződése utalt.11 (Miklós, 
2007.) 2008 júliusában a még zöld kukorica egyál-
talán nem mutatott jeleket.12

1968-ban Stanczik ilona hitelesítő ásatást végzett 
a földvárban,13 eredményeit Tárnoki Judit ismer-
tette, aki elvégezte a leletanyag elemzését is.14

A domb közepén nyitott 8 × 4 m nagyságú szel-
vényben a feltáró 3 padlószintet különített el. A 
–50 cm-en jelentkező, a mezőgazdasági művelés-
sel erősen bolygatott i. szinten a szelvény k-i felé-
ben 180 × 90 cm nagyságú, tapasztott, háromszor 
megújított sütőfelületű tűzhely körül jó állapotú 
döngölt agyagpadló részlete került elő, a tűzhely 
mellett nagyobb kő, a közelében töredékes tároló-
edény feküdt. A szelvény ny-i felében is megma-
radt egy sárga, döngölt agyagpadló részlete, rajta 
ovális hamugödörrel. Az i. szintről indult a méh-
kas alakú, hamus-agyagos betöltésű, többszörösen 
lesározott aljú 1. gödör, amely átvágta a telep tel-
jes rétegsorát. A –75 cm-en megfigyelt ii. szinten 
egy Ény–Dk-i tengelyű, téglalap alakú, 550 cm 
széles, döngölt agyagpadlójú házrészlet került elő, 
a szelvénybe eső hossza 410 cm volt. Az alaprajzát 
kirajzoló padló szélét paticsos omladék és cölöplyu-
kak jelezték. nagyjából a közepén helyezkedett el 
a padlószint fölé emelkedő, ovális, erősen átégett, 
tapasztott tűzhely. A –112 cm-en rögzített iii. szin-
ten, a szelvény k-i felében az előző szinten megfi-
gyelttel megegyező, Ény–Dk-i tájolású házhoz tar-
tozó, háromszor lesározott, összefüggő padlórész-
let mutatkozott, a ház tűzhelyének csak kis részlete 
esett a szelvénybe. A háztól kb. 1,6 m-re, a szelvény 
ny-i felében a szomszédos épülethez tartozó erő-
sen roncsolt padló részlete került elő. A iii. szint-
ről indult a méhkas alakú, tapasztott oldalú és aljú, 
hamus, égett betöltésű 2. gödör és a sárgásszürke 
betöltésű, kicsi 3. gödör. Mindkettő a bronzkor 
előtti humuszrétegbe mélyedt. Az ásató szerint a 
iii. szint alatti, bronzkor előtti humuszrétegben (iv. 
szint) figyelték meg a 4–10. gödröt, közülük csak 
három (4., 5., 8.) tartalmazott szegényes leletanya-
got.

A különböző rétegekből és a gödrökből előke-
rült kerámia szinte kivétel nélkül egységesen a hat-
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2. kép. Aszód. Manyik (Ancsi-domb), 2/2. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt 
kiegészítése műhold fotó alapján)
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vani kultúrához tartozik.15 A töredékekből a hat-
vani kultúra jellegzetes edénytípusai rekonstruálha-
tók: amfórák és amfóra alakú edények, tálak, faze-
kak, mély tálfazekak, bögrék és korsók.16 A kerá-
mia tipológiai vizsgálata alapján Tárnoki Judit fel-
vázolta a település belső kronológiáját. eszerint a 
iii. és ii. szint leletei a fejlett hatvani kultúra idő-
szakát képviselik, amelyben általánosak a textildí-
szes amfórák és az ún. hatvani típusú (tagolt nyakú) 
fazekak, gyakori a durva, mély seprűzés. Az i. szint 
anyagában változás figyelhető meg, a textildísz és 
a „hatvani fazekak” aránya csökken, megjelen-
nek a középső bronzkorra jellemző fazék- és kor-
sóformák, valamint az új díszítésmódok: az árkolt 
bütykök és a pontkör minta, általános lesz a fino-
mabb seprűzés és a simított felület. A szubhumusz 
és humusz réteg leletei már a füzesabonyi és a 
késő vatyai (vatya iii.) kultúra hatását tükrözik 
(turbántekercses oldal, ansa lunata fül). A telepü-
lés legkésőbbi rétegei (humusz, szubhumusz és i. 
szint) egyidősek Bag, Peres-dűlő (3/4. sz. lh.) hat-
vani sírjaival, amelyekbe a földvár lakói temetkez-
tek.17 véleménye szerint a földvárat lakói a középső 
bronzkor 3. periódusának elején hagyhatták el, ami-
korra a Galga-völgy már ütközőzónává vált a füzes-
abonyi és a vatyai kultúrák között.18 A ii. szinten 
találtak két tekercselt pálcikás, mészbetét ágyas kis 
töredéket, amelyek a kisapostagi kultúra fiatalabb 
szakaszához sorolhatók.19 A sáncárokból felszíni 
leletként előkerült egyik cserépen a tokodi csopor-
téra emlékeztető minta van.20

A kerámián kívül az agyag kerékmodellek, 
agyagkanál töredékek, textildíszes oldalból kivá-
gott orsókarika, egy csonkagúla alakú agyagnehe-
zék alsó része, hordozható tűzhely vagy katlan töre-
déke, továbbá pár kőből pattintott, illetve agancsból 
és hosszúcsontból csiszolt eszköz, egy nyéllyukas 
kőbalta töredéke és egy ép, kisméretű (4,1 cm hosz-
szú), enyhén trapéz alakú átfúratlan kőbalta, vala-
mint a dörzskövek említhetők. A ii. szinten került 
elő egy érdekes formájú agyagtárgy 4,3 cm hosz-
szú töredéke, melynek ellaposodó, nagyjából kerek 
végéből keskeny, hengeres, keresztben átfúrt rész 
indul ki.21 A tárgyat Tárnoki Judit és kalicz nándor 
hegedű alakú idol alsó részének tartja,22 vélemé-
nyünk szerint azonban más – egyelőre ismeretlen – 
rendeltetése volt. Ugyancsak a ii. szint lelete a hat-
vani kultúra jellegzetes tárgytípusa: az átfúrásnál 
eltört miniatűr agyagbalta.23 A iii. szinthez tartozik 
egy vékony bronzlemez összehajtott, erősen korro-
dált 1,4 cm hosszú töredéke.24 Az ásatási napló sze-
rint a 2. gödör földjében egy bronzrög is volt.

A lelőhelyről egyetlen késő bronzkori csere-
pet ismerünk. A kyjatice-kultúra humuszban talált 
fekete színű válltöredékén25 a felfelé álló hegyes 
bütyköt alulról sűrűn bekarcolt, félköríves vonalak 
és apró pontsor övezi (25. t. 12.).

1 Miklós 1982, 28. old., 1. kép. 2 A Szarvasi ág. hitv. 
evang. Főgimnázium Értesítője 1912-13. Régiség- és 
éremgyűjtemény, 68. A gyűjtemény sorsát Makkay 
János foglalta össze: MRT iv/2. köt., 480. 3 vTM 
Adattár 564. A nyilvánvalóan hatvani kultúrás csere-
pek elkallódtak. 4 Asztalos 1963, 35.; APM 64.757.1–
769.1. 5 kalicz 1968, 124–125, 133., 137. lh.; kalicz 
1984a, Taf. LiX. 4. a lelőhely megnevezése nélkül 
közli Miklós 1982, 1. kép 1. nyomán a földvár felmé-
rési vázlatát. 6 APM 79.10.1–29.; 49.1–4.; 80.38.1–10.; 
39.1–4.; 40.1–6.; 41.1–5. 7 APM 66.28.1–87. 8 APM 
leltározatlan. 9 MTA Ri TÜk 408. 10 Miklós 2007, 
137., 1. kép.; MTA Ri neg. sz. 206.076–077, 206.166. 
11 MTA Ri neg. sz. 206.352–355.; Miklós 2008, 145. 
12 2008. július 11. Digitális felvétel DSc 0028–0032. 
13 MnM Adattár 245/1969.XiX.; Rég. kut. 1968, 3. 
14 Tárnoki 1988, 137–145, Fig. 1–7; Pl.1–5, 12. említi 
Bondár 2007, 98–99. 15 APM 76.187.1–75.; 188.1–64.; 
189.1–46.; 190.1–67.; 191.1–14.; 192.1–31.; 193.1–7.  
16 Tárnoki 1988, Pl. 12. 17 erre először kalicz nándor 
hívta fel a figyelmet: kalicz 1968, 149. 18 Tárnoki 1988, 
144. 19 APM 76.190.9.; Tárnoki 1988, 138, Pl. 2. 16–17. 
tévesen tokodi típusként közli a cserepeket. 20 APM 
80.41.1. 21 APM 76.190.2. 22 Tárnoki 1988, 138, 143, 
Pl. 2. 11.; kalicz 1997, 43. 23 APM 76.190.3.; Tárnoki 
1988, 138, 143, Pl. 2. 2. 24 APM 76.192.1. A tárgy ere-
deti zacskójának felirata szerint viszont az 1. gödör-
ből került elő. 25 APM 76.187.1.; Tárnoki 1988, Pl. 5. 1.

2/3. PAPi-FÖLDek:  U, v, Sza  U
(kÖh 25726)

A Galga széles ártere és a nagy-völgy torko-
lata között emelkedő, hosszan elnyúló löszháton 
helyezkedik el a lengyeli kultúra kb. 900 × 600 m 
nagyságú, európai jelentőségű lelőhelye, egyben itt 
került sor kötetünk területén a legnagyobb kiterje-
désű ásatásra.

Legkorábbi adatunk a lelőhelyről a 20. sz. elejé-
ről van, amikor vass Mór téglagyárának földkiter-
melése során előkerült leletek jutottak az egri érseki 
líceum gyűjteményébe, ezekkel azonban futóla-
gos említésen kívül nem foglalkoztak.1 1934-ben az 
MnM vásárolt Gábori Pétertől a vass-téglagyárból 
származó, piros festéket tartalmazó, virágcserép 



68

alakú, lengyeli kultúrás edénykét, egy átfúrt, kúpos 
agyagnehezéket és egy töredékes kőbaltát.2 A tég-
lagyár a lelőhely Dk-i végénél, a mai kossuth L. u. 
78. számú telken működött.3 1957-ben a váci múze-
umból cifka Péterné szállt ki Aszódra, ekkor szer-
zett tudomást a csengey utcai pincék építésekor, 
1920 táján talált zsugorított csontvázról, amelynek 
„ölében kis tál volt benne csontok”.4

A lelőhely újbóli felfedezése és a kutatások 
megindítása Asztalos istván nevéhez fűződik, 
aki 1958-ban tanítványai jelzése nyomán ment ki 
a helyszínre. A lelőhely D-i végénél, a volt tégla-
gyár (kossuth L. u. 78.) földkitermeléssel meg-
bolygatott részein edénytöredékeket, szarvasagancs 
darabot talált, ennek a területnek a folytatásában, a 
zsidó temető feletti szántott felszínről sok cserepet 
és állatcsontot, egy orsógombot, csonttűt, fél bög-
rét szedett össze.5 Az 1960-as években még több 
alkalommal végzett terepbejárást a lelőhelyen,6 ahol 
Raczky Pál is számos leletet gyűjtött.7 1962-ben 
kovács istván ajándékozott innen nagy mennyi-
ségű kőeszközt az APM-nek.8 Az 1958-ban gyűj-
tött leleteket megvizsgáló kalicz nándor – felis-
merve azok kulturális hovatartozását és jelentősé-
gét – 1960-ban és 1961-ben próbaásatást végzett a 
lelőhelyen, ennek során a lengyeli kultúra telepje-
lenségeit és sírjait hozta napvilágra.9 Az eredmé-
nyek alapján vezetésével tervszerű kutatás követke-
zett 1966-ban,10 1969-ben,11 1970-ben,12 1972-ben,13 
majd 1981-ben14 és 1982-ben.15

A beépítetlen részen 1960-ban kezdődő feltárá-
sokon kívül kisebb leletmentések, illetve földmun-
kák alkalmával a terület D-i, beépített sávjában is 
előkerült a lengyeli kultúra emlékanyaga. 1960-ban 
a lelőhely Dny-i szélénél, Mészáros istván csengey 
u. 1. sz. alatti kertjében, szemétgödör ásásakor cse-
repeket és egy obszidián pengét találtak. Asztalos 
istván kétnapos leletmentése során a lengyeli kul-
túra szemétgödrét bontották ki. Paticsos betölté-
sében festett, vékony falú és durvább kidolgozású, 
vastagabb oldalú edények töredékei, 3 agyagne-
hezék, csont- és kőeszközök voltak. k-i sarkában 
k–ny-i tájolású, arccal D felé néző, melléklet nél-
küli zsugorított csontváz feküdt. A kertben koráb-
ban szőlő alá történt forgatáskor „égetőkemencét” 
találtak, erről azonban a múzeumot nem értesítet-
ték, az objektum dokumentálás nélkül elpusztult.16 

Ugyanezen a telken 1967-ben földmunkáknál a len-
gyeli kultúra cserepei, állatcsontok, kőeszközök 
kerültek elő;17 diófa ásásakor pedig zsugorított sírra 
bukkantak, amelynek melléklete agancsbalta és kis 
festett edény volt.18 1976-ban csatornaárok ásásakor 

a kossuth u. 72. sz. előtt lengyeli cserepeket és egy 
töredékes nyéllyukas kőbaltát találtak.19 A cserepek 
közt magas csőtalpak, fordított csonkakúpos táltö-
redékek, S-profilú, apró bütykös fazéktöredékek és 
egy felfelé szélesedő fedő (?) gomb van. 1978-ban a 
kossuth u. 72–74. sz. előtt szintén csatornaásás köz-
ben kb. 300–320 cm mélyen feltehetően hulladék-
gödörhöz tartozó lengyeli kultúrás cserepekre és 
állatcsontokra bukkantak.20 Ugyancsak 1978-ban a 
csengey u. 30. sz. alatti iskola építése közben talál-
tak leleteket: egy magas, lefelé szélesedő lengyeli 
csőtalpat,21 őrlőkő töredéket, pattintott kőeszközt,22 
továbbá késő bronzkori cserepeket (utóbbiakat l. 
a 2/25. lh-nél). valószínűleg az 1970-es években 
találtak a kossuth u. 52. sz. alatt egy trapéz alakú, 
átfúratlan kőbaltát, a mellette levő cédula szerint 
partomlásban.23

Az 1970-es évek közepén felparcellázták a lelő-
hely É-i, addig mezőgazdasági művelés alatt álló 
részét, aminek következtében az – néhány kisebb 
területtől eltekintve – mára már beépült. Az épít-
kezésekkel gyakran megbolygatták a lengyeli kul-
túra objektumait. 1974-ben a lelőhely É-i részének 
ma már nem azonosítható pontján, házalap ásásakor 
kerültek elő sírhoz tartozó edények.24 1976-ban a 
Ságvári (ma Ősz) utca 4410. hrsz. telken, pince ásá-
sakor csontvázas sírra bukkantak. Bozsoki Sándor 
bejelentése nyomán Asztalos istván kibontotta a kb. 
40 cm mélyen fekvő, k–ny-i tájolású, arccal D felé 
néző, erősen zsugorított, „erős csontozatú magas 
férfi” vázat. A térdeknél vékony falú edény darab-
jai voltak.25 1984-ben a Ságvári (Ősz) u. 21. sz. ház 
kertjének végében, melegház építésekor talált lele-
teket (enyhén S-profilú, benyomkodott peremű, az 
oldalán bütyökpárokkal díszített fazekat, bekar-
colt vonalas oldaltöredéket, obszidián magkőperem 
pengét) ajándékozott huszár László az APM-nek.26 
1992-ben cs. Balogh Éva az Érdy János u. 7. sz. 
alatt ásott emésztőgödör falából szedett ki cserepe-
ket és állatcsontokat.27 kalicz nándor 1987-ben az 
Érdy J. utcában, pinceásáshoz kapcsolódó leletmen-
tésekor Pintér László közreműködésével 30 m2-en 
tárt fel újabb lengyeli kultúrás gödröket és sírokat.28 
1994-ben a Régész u. mellé tervezett evangélikus 
gimnázium helyét kalicz nándor szondázta kuta-
tóárkokkal,29 a következő évben Suhajda Attila 3 
szelvényt jelölt ki a beépítendő területen. ezekben 3 
hulladékgödör és egy sírfolttal jelentkező, melléklet 
nélküli csontvázas temetkezés került elő. A 8–12 m 
átmérőjű, kb. félig kibontott i/1. gödör betöltése sok 
kerámiát, állatcsontot, csont- és kőeszközöket tar-
talmazott. A legalján egy szintben 3 emberi kopo-
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nya feküdt. A 7 m átmérőjű ii/1. gödröt nem tár-
ták fel. A iii/1. gödörben vastag paticsréteg, gaz-
dag csont- és kőeszköz anyag, a legalján két szar-
vasmarha tülök volt.30 1994–2007. között kulcsár 
valéria, 2004-ben és 2008-ban kővári klára épít-
kezésekhez és közműfektetésekhez kapcsolódó 
szakfelügyeletek során figyelt meg lengyeli objek-
tumokat, ill. gyűjtött leleteket a lelőhely beépülő 
részein (Érdy J. u., Papföldi u., Podmaniczky u., 
Szt. istván u., Fesztivál tér).31 A többnyire szórvány 
jellegű és néhány esetben gödörhöz tartozó lelete-
ken kívül temetkezés is előkerült: 1994-ben gáz-
vezeték fektetésekor a Podmaniczky u. 23. sz. ház 
előtt Ék–Dny-i tájolású, zsugorított (?) váz boly-
gatását rögzítette kulcsár valéria, a halott térdé-
nél vörösre festett bögre (7. t. 2.) és néhány gyöngy 
volt.32 A lelőhely déli, korábban is beépített részére 
eső csengey u. 19. sz. alatti telken 2007–2008-ban 
végzett tereprendezéskor kulcsár valéria és kővári 
klára a lengyeli kultúra v-keresztmetszetű, 70 cm 
széles, kb. 150 cm mély, k–ny-i irányú árokszaka-
szát figyelte meg. A kiásott pincegödör oldalaiban 
a humusz alatt a lengyeli kultúra cserepeit és állat-
csontokat tartalmazó kevert réteg jelentkezett.33

Az 1960–1982. között végzett feltárásainak ered-
ményeit kalicz nándor 1985-ben megjelent, tudo-
mányos igényű népszerűsítő könyvében ismerteti,34 
amelybe beépítette korábban megjelent, a lelőhely-
lyel foglalkozó tanulmányainak35 megállapításait 
is. Összefoglalásunkat ennek alapján készítettük 
el, figyelembe véve a könyv megjelenése után írt 
dolgozatait, valamint a lelőhellyel foglalkozó más 
szerzők fontosabb vonatkozó műveit is. A lelőhe-
lyet a lengyeli kultúra magyarországi területi cso-
portjai közül a keleti csoporthoz sorolja és felhívja 
a figyelmet arra, hogy a két patak közti dombhá-
ton mintegy 700 m hosszan, 350–400 m szélesen 
húzódó település és temető a kultúra Dunától k-re 
eső elterjedési területének legnagyobb és legkele-
tibb ismert lelőhelye. véleménye szerint itt a „len-
gyeli kultúra koncentrált, számos kisebb közössé-
get (család, nagycsalád, nemzetség) magába foglaló 
települése helyezkedett el.” valószínűnek tartja, 
hogy az 1981–82-ben előkerült árokrészletek alap-
ján a települést övező körárokkal is számolhatunk. 
Ugyanakkor az 1982-ig ásatással feltárt kb. 5000 m2 
a szerinte legalább 20–25 ha kiterjedésű lelőhely-
nek alig 2 %-át jelenti csak. véleményünk szerint a 
lelőhely teljes kiterjedése – beleszámítva a beépített 
részt is – 40–45 hektárra becsülhető. Mindazonáltal 
az intenzívebb rész kalicz nándor feltárási terüle-
tén volt.

A feltárt öt lakóház kisméretű (omladékuk kb. 
8 × 5, ill. 6 × 4,5 m nagyságú), téglalap alakú, 
Ény–Dk-i hossztengelyű, paticsfalú, kiscsaládi 
épület volt, amelyeknél oszlophelyeket – való-
színűleg a vastag humuszréteg miatt – nem lehe-
tett megfigyelni. ezeket az ásató felmenő falú, a 
föld felszínére épített, illetve kismértékben az egy-
kori felszín alá süllyesztett épületekként rekonstru-
álja. Belsejükben a padló szintjéből kissé kiemel-
kedő tapasztott tűzhely volt, amely az 1. sz. házban 
épségben megmaradt, a többiben töredékesen került 
elő vagy teljesen megsemmisült. A padlón a beren-
dezéshez tartozó háztartási edények, őrlő- és dörzs-
kövek, kő- és csonteszközök, szövőszékek agyag 
nehezékei feküdtek. A gödrökben talált, eredetileg 
fedőfogantyúnak készített 5 db ház-, ill. kunyhómo-
dell sajnos rendkívül leegyszerűsített formájú, ezért 
az épületek rekonstruálására nem alkalmasak, az is 
elképzelhető, hogy (legalábbis egy részük) kemen-
cét ábrázol. egy kissé bemélyített, kerek felület a 
rajta heverő, kész és félkész agancseszközök, meg-
munkálatlan agancs nyersanyag, kövek alapján 
agancsszerszám készítő műhely maradványa lehe-
tett. egy földbe mélyített, lekerekített sarkú, tég-
lalap alakú, két oszlophelyes gödörház gazdasági 
épületként képzelhető el. A feltárt nagyszámú gödör 
egy része raktárverem, a többi – az egymásba ásott, 
nagyméretű gödörkomplexumok is – elsődlegesen 
anyagnyerő helyek, amelyeket később hulladékkal 
töltöttek fel.

Az 1985-ig feltárt 220 sír 28–34 sírból álló, 
határozottan elkülönülő csoportokat alkot, ame-
lyek a településen belül, de annak a temetés ide-
jén nem lakott részén helyezkednek el. A lakó-
hely és a temetkezési hely többször változhatott a 
lelőhelyen belül, amire a települési objektumok-
kal megbolygatott, illetve a betöltődött gödrökbe 
ásott sírok utalnak. A sírcsoportok talán egy-egy 
nagycsalád halottait rejtik. A túlnyomó többség-
ben levő, különböző mértékben zsugorított csontvá-
zas temetkezés kb. kétharmad részénél a halott tájo-
lása Dk–Ény, ill. Ény–Dk, kb. egyharmad részé-
nél többségben DDny–ÉÉk és szinte kizárólagos a 
jobb oldalra fektetés. A vastag humuszréteg miatt 
csak a mélyebbre ásott temetkezéseknél lehetett a 
sírgödröt megfigyelni, alakjuk általában lekerekí-
tett sarkú vagy végű téglalap. Mélységükben nincs 
szabályosság és nem figyelhető meg összefüggés a 
sírok mélysége és gazdagsága között sem. Az ural-
kodó zsugorított csontvázas temetkezés mellett 15 
hamvasztásos sírt is feltártak. Többségük urnás, 3 
esetben szórthamvas, jellemzőjük, hogy – egy kivé-
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telével – sekély mélységűek, a humuszba ásták őket. 
nem különülnek el a csontvázas temetkezésektől, 
a lelőhely teljes területén előfordulnak, mellékle-
teik is azonosak. Érdekesség, hogy a lelőhelyünk-
től távolabb előkerült, de kalicz nándor szerint a 
Papi-földek közösségéhez tartozó halottat rejtő, 
két, magányos lengyeli sír (Bocskai u. 9.: 2/5. lh. 
és Szolgáltató ház: 2/24. lh.) is hamvasztásos rítusú 
volt.

A férfi sírok mellékletei az átfúrt és átfúratlan 
(trapéz és kaptafa alakú) kőbalták, agancsfoko-
sok, pattintott kőeszközök, ritkábban kőbuzogá-
nyok, vadkan agyarból hasított lemezcsüngők (álta-
lában párosával), vaddisznó állkapocs. A női sírok 
legjellemzőbb leletei az ékszerek: a felkaron viselt, 
Spondylus kagylóból hasított karperecek és a főleg 
Spondylus kagylóból, ritkábban mészkőből készí-
tett, korongos, hengeres, hasáb, hordó alakú, vagy 
v-alakban átfúrt gombszerű gyöngyök, amelyek a 
halántékon, nyaknál, deréktájon, ritkábban a csuk-
lón és a térd alatt fordulnak elő. egy kislány sírjá-
ban több száz kagylógyöngy és 4 db, kagylóból csi-
szolt karperec volt. kagylócsüngők csak gyermek-
sírokból kerültek elő. Ritka lelet az egyik női sír-
ban talált átfúrt csonttű és agyag orsógomb, vala-
mint az egyik gyermek sírjából származó, három-
oldalú, agancsból csiszolt fésű. Mindkét nem sír-
jába raktak edényeket (legtöbbször kis csészé-
ket és csuprokat), a dél-dunántúli lelőhelyekhez 
képest kisebb számban, általában egy-kettőt, a leg-
gazdagabb sírokba 7 db-ot. Számos esetben lehe-
tett megfigyelni a csontvázakon vörös okkerfes-
téket, amely edénybe rakva is megtalálható egyes 
sírokban. előfordul 3 szimbolikus temetkezés is. 
kultikus tevékenységet jelez a 150. sír férfi csont-
váza felett talált, három, megpörkölődött emberi 
koponya. A közösség rangos tagja lehetett az a) sír-
csoport 100. sírjában fekvő férfi és a mellette levő 
101. sírba helyezett nő. Az előbbi a feltárt leggaz-
dagabb temetkezés, a halottat márványbuzogány-
nyal, kőbaltával, 7 edénnyel, agyarlemezből hasí-
tott csüngőpárral és két vadkan állkapoccsal temet-
ték el. A nő mellé szintén 7 edényt helyeztek, ten-
geri kagylóból készült karperecei, nyakánál és dere-
kánál kagylógyöngyök voltak. Siklósi Zsuzsanna a 
temető szociálarchaeológiai elemzése során kimu-
tatja, hogy a feltárt 220 sír homogén temetkezési 
rítust mutat (többségében zsugorított és a jobb olda-
lukon fekvő halottak), az ettől eltérő esetek mindig 
nőkhöz és gyermekekhez köthetők. A sírok tájo-
lásában és a mellékletekben a kor- és nem szerint 
különbségek tükröződnek.36

A település és temető kerámiájának elemzése 
során kiderült, hogy az edények közül a széles szájú, 
enyhén S-profilú nagyobb fazekak és kisebb csup-
rok, valamint az 5–15 cm magas, többnyire vékony 
falú, tagolt és tagolatlan nyakú, ill. nyak nélküli, for-
dított csonkakúpos, kis csészék a leggyakoribbak. 
A telepen és a sírokban egyaránt megvannak, aho-
gyan a csőtalpas edények, tálak, palackok és gomba 
alakú edények is. Ugyanakkor az amforák, puttony 
alakú edények, nagyméretű, széles szájú fazekak 
és a fedők csak a telepleletek közt fordulnak elő. A 
különböző formájú és elrendezésű bütykök, bütyök-
fogók, csőrös fülek mellett nagyon jellemző díszítés 
a karcolt minta (spirális, meander, zegzug, létra- és 
rácsminta, vonalkötegek), amelyet elsősorban a kis 
csészéken alkalmaztak, míg a nagyobb edényeken 
rendkívül ritka. A festés égetés utáni, általános a 
vörös szín, de gyakori a sárga, fehér és fekete is. 
A sárga és fehér színt mindig vörös alapra festet-
ték, a feketét csak nagyon ritka esetben. A vörös 
festés beboríthatja az edény egész felületét. A fes-
tett mintakincsben a vízszintes, körbefutó, függőle-
ges és v-alakú sávok a leggyakoribbak, de megvan 
a zegzug, a meander, ritkábban a spirális is. A tálak 
és csőtalpas edények belsejét is festették, a csészék-
nél és palackoknál a perem belső oldalán is látható 
festett dísz. A karcolt és festett díszítés elsősorban 
a kis csészéken fordul elő együtt. viszonylag ritkák 
az agyagkanalak, gyakoriak viszont a szövőszék- és 
hálónehezékek. A különleges formájú, kocka alakú, 
tömör, a felső részükön kis mélyedéssel készített 
függeszthető edények mécsesek vagy szertartások-
nál használt tárgyak lehettek.37 egy ovális alakú, 
hegyes aljú, rövid, átfúrt fogantyús üreges kis tárgy 
talán csónakot ábrázol.38

Az idolplasztika kiemelkedő, egyedülálló darabja 
a 25 cm magas, vörös festéssel borított, a lábán vörös 
alapon sávos, fekete festésű, madártestű, ember-
lábú edény, amelyet egy kislány sírjába (b. sírcso-
port 205. sír) raktak. ezen kívül a települési objek-
tumokból különböző megformálású idolfejek és tör-
zsek kerültek elő. két, felemelt kart ábrázoló töre-
dék ember alakú edényhez tartozhatott, míg a lábtö-
redékek szoborhoz (a térdben behajlított lábak való-
színűleg „trónuson” ülő alakot mutatnak), ember 
alakú vagy emberlábon álló edényhez. néhány tál 
belsejének aljára erősen stilizált emberi alakot fes-
tettek adoráló pózban. Az általában leegyszerűsí-
tett állatábrázolásokat fedőfogantyúk, csörgők, rit-
kábban edényoldalra helyezett állatfejek, állatfe-
jes oltár töredéke, valamint egy állat alakú edény 
hátsó része képviselik. A Papi-földek válogatott 
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leletei (idolfejek, állatalakos fedők, oltár, kunyhó-
modell, festett edények, ékszerek) az 1972–1973-as 
budapesti és bécsi idolkiállításon is szerepeltek.39 
A feltáró a lelőhely festett kerámiájának és figurá-
lis ábrázolásainak legjellegzetesebb darabjait külön 
is bemutatta.40

Többen foglalkoztak a nagy mennyiségű csiszolt 
kőanyaggal. T. Bíró katalin rámutat arra, hogy a 
településen tervszerű kőbaltagyártás folyt, a félkész 
termékek, nyersanyag szilánkok, nyersanyag töm-
bök, valamint az eszközkészítéshez szükséges szer-
számkövek (hidrokvarcit ütőkövek, homokkő csi-
szolók) segítségével nyomon követhetők a gyártás 
egyes fázisai is. A fontos nyersanyagnak számító 
bazalt feltehetően a nógrádi bazaltvulkánok anya-
gából származik.41 A lelőhely egyetlen réztárgya az 
52. sírban a halott csuklója környékén fekvő kis réz-
lemez töredék.

A föld megművelésre, a talaj fellazítására és 
egyéb tevékenységre (pl. bőrmegmunkálás) a telepü-
lés lakói elsősorban agancsszerszámokat használtak, 
mennyiségük (csaknem 300 db) kiemelkedő a többi 
lengyeli lelőhelyhez képest. ezzel lehet összefüggés-
ben ugyanakkor a csiszolt kőeszközök viszonylag 
kisebb száma. A földművelésre utalnak a sarlófényes 
kőpengék és egy sarlófoglalat is. A termesztett növé-
nyek közül az árpát sikerült kimutatni.

Az 1961. évi feltárás állatcsontjait Bökönyi 
Sándor publikálta.42 A későbbi ásatások csontjai-
nak nagy részét is megvizsgálta. A háziállatok ará-
nya 42,7 %, vadászott állatoké 57,3 %. A tenyész-
tett állatok közt a szarvasmarha volt a legfontosabb, 
ezt követi a sertés, majd elenyésző számban a juh és 
kecske. A vadászott állatok sorrendje: szarvas, vad-
disznó, őstulok.43

A csaknem minden objektumban előforduló, kar-
colt díszítésű, jellegzetes téglavörös színűre égetett, 
tiszai kerámiát a szerző kezdettől fogva a két kul-
túra közti rendkívül szoros kapcsolatok bizonyíté-
kának tartotta. A háztartási edényeken kívül négy-
szögletes, áttört talpú, tiszai díszítésű oltártöredé-
kek is előkerültek. A másodlagos helyzetben, hul-
ladékgödrökben levő darabok eredetileg szertartási 
tárgyak lehettek. néhány sávos, fekete festésű töre-
dék a herpályi kultúra import tárgya. kalicz nándor 
a fekete festésű edények kapcsolatrendszere tárgya-
lásának később külön művet is szentelt.44 A lelet-
anyag beható összehasonlítása alapján legutóbb 
Aszódot a lengyeli és a tiszai kultúra közös lelő-
helyeként jellemzi, ahol a két kultúra emlékanyaga 
egymással összefonódva, keverten jelentkezik.45

vinčai kapcsolatokra utalnak az egyelőre isme-
retlen rendeltetésű, csillag alakú, többnyire átfúrt 
agyag tárgyak, a gömbszelet alakú, 3 vagy 4 lábon 
álló edények (oltárok?), a tömör, függeszthető, 
palack alakú miniatűr edénymodell és a pontokkal 
vagy rovátkákkal kitöltött szalagdíszes töredékek.

kalicz nándor szerint az aszódi település és 
temető kronológiailag teljes egészében a lengyeli 
kultúra legidősebb (i. fázisához) sorolható, egy-
idős a klasszikus tiszai kultúrával és a herpályi 
kultúra idősebb szakaszával. A c14-es adatok sze-
rint kr. e. 4030–3650+/-100 közé keltezhető. A 
lelőhely jelentőségét földrajzi helyzete magya-
rázza, mivel két fontos kereskedelmi út, a k–ny-i 
irányú „obszidián-út” és a recens Spondylus kagy-
lókat a meleg tengerek partvidékéről É felé közve-
títő útvonal találkozásánál fekszik. ezen termékek 
közvetítő kereskedelmében betöltött fontos sze-
repe magyarázza az obszidián eszközök és a ten-
geri kagylóból készült ékszerek magas arányát a 
lelőhelyen.

A lelőhelyen előkerültek nagyon futólagos itt tar-
tózkodásra utaló, kottafejes díszű és zselizi leletek. 
egy szépen díszített, gömbformájú edény másod-
lagos helyzetből, a lengyeli kultúra objektumából 
látott napvilágot.46 Az ásatások során számos, mint-
egy 80–100 cm átmérőjű, szabályos hengeres, lapos 
aljú gödröt is feltártak, közülük a legtöbb csak poró-
zus, kormos töltelékföldet és néhány állatcsontot 
tartalmazott. Az egyik gödörben egy teljes kutya-
csontváz feküdt. kevés szkíta kori cserepet csak 
néhány gödörben találtak, köztük volt egy koron-
gon készült, magas fülű bögre is. A feltáró a kutya-
temetkezéssel együtt korábban újkőkorinak vélte a 
valójában szkíta kori, gyér leletű kemencéket is.47 
Jaha Péter a felszínről gyűjtött, bikónikus testű, 
korongolt, töredékes, szkíta füles bögrét ajándéko-
zott 1961-ben az APM-nek.48

Bizonytalan a lelőhelyhez tartozása azoknak a 
cserepeknek, amelyeket 1960-ban kovács istván 
ajándékozott az APM-nek. A leltárkönyvi bejegy-
zés szerint a csengey u. 15–19. sz. alatt kerültek elő. 
köztük néhány halomsíros töredéken49 kívül egy 
szürke, korongolt, szarmata oldal50 és egy durva, 
kézzel formált, kihajló peremű, leginkább avar kori-
nak meghatározható fazékdarab51 van. Az együttes 
összetétele és lelőhelyük megnevezése alapján lelet-
keveredés is feltételezhető, a cserepek a 2/5. sz. lelő-
helyről is származhatnak, ahonnan kovács istván 
ugyanebben az évben egy halomsíros bögrét aján-
dékozott az APM-nek.
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1 A leletek lengyeli kultúrához tartozására kalicz 
nándor hívta fel a figyelmet: kalicz 1985, 11. nyil-
ván azonosak az egri múzeumban Aszód, vas-féle 
téglavető lelőhellyel, 55.2391.1–6. sz. alatt beleltáro-
zott 5 db cseréppel és egy szilánkkal. Az egri múzeum 
Aszódról származó leleteit korábban Patay Pál is 
említi, leltári szám nélkül, a tiszai kultúrához sorolva 
azokat: Patay 1958, 17, 12. lj. 2 MnM RŐ 17.1935.1–3.; 
Patay 1958, 17, 12. lj. Az akkori terminológiának meg-
felelően a tiszai kultúra leleteként. 3 Asztalos istván 
(szerk.): kisváros a Galga mentén. Aszód város tör-
ténete 1944-ig. i-ii. Aszód, 1997, 448. 4 vTM Adat-
tár 564. 5 APM Adattár 248-79. Az ekkor összesze-
dett tárgyaknak csak kis része (egy lengyeli kultú-
rás cserép és 2 db kőeszköz) különíthető el az általa 
később gyűjtött leletanyagban: APM 64.591.1–593.1. 
6 APM 64.112.1–200.2.; 201.1–204.1.; 205.1–217.1.; 
228.1–268.5.; 269.1–332.1.; 594.1–597.1.; 64.633.1. 
(a leltárkönyvben valószínűleg tévesen Aszód, 
Szentkereszt lelőhellyel); 694.1.; 740.1–2.; 7 APM 
64.1.1–111.1.; 529.1–567.1.; 573.1–580.1. (ez utóbbiak 
állatcsontok); 695.1–707.1.; 725.2–736.1.; 80.35.461.  
8 APM 64.686.1–693.2 9 MnM Adattár 314/1960.vii.; 
Rég. kut. 1960, 13.; 1961, 11.; Zehn Jahre 93–96. A 93. 
old-on tévesen 1961–1962-es feltárás szerepel 1960–
1961 helyett.; Asztalos 1963, 34, 35. 10 Rég. kut. 1966, 
5.; Zehn Jahre 93–96. 11 Rég. kut. 1969, 3–4.; kalicz 
1971, 15–25. 12 Rég. kut. 1970, 3–4.; kalicz 1973, 
65–71. 13 MnM Adattár 182/1972.XX.; Rég. kut. 1972, 
3–4.; kalicz 1976a, 33–39. 14 MnM Adattár 20/1983.i. 
15 Rég. kut. 1982, 5. 16 APM Adattár 255-79.; Aszta-
los 1963, 34.; APM 66.16.1–19. (a leltárkönyvben téve-
sen kalicz nándor ásatásaként szerepel); 66.27.1–2.  
17 Asztalos 1968, 106. Szathmáry-féle kert. (A csengey 
u. 1. számú, nagyméretű telek több tulajdonos között 
oszlott meg, ennek megfelelően szerepel Asztalos ist-
ván jelentéseiben.) A leletanyag nem azonosítható 
az APM-ben. 18 Asztalos 1968, 106. Mészáros-féle 
kert. A leletanyag nem azonosítható az APM-ben.  
19 APM 79.65.27, 29–36, 38–40. (79.65.28. állatcsont) 
20 APM Adattár 272-79. A leletanyag nem azonosít-
ható az APM-ben. 21 APM 79.62.3. 22 APM 79.62.1–2. 
23 APM 79.65.26. 24 APM 80.35.462–466. A leltár-
könyvi bejegyzés szerint „sírleletről” van szó, egyéb 
adat azonban nincs feltüntetve. esetleg ennek vagy 
egy másik temetkezésnek a melléklete volt az APM 
80.35.461. ltsz. edény is, amely a leltárkönyv szerint 
a 187. sírhoz tartozik és 1974-ben Raczky Pál találta.  
25 MnM Adattár 149/1976.Xiv.; APM Adattár 272-79, 
273-79. A leletanyag az APM-ben nem azonosítható. 
26 APM 94.34.1–3. 27 APM Adattár 686-92. 28 Rég. 
kut. 1987, 5. 29 A szondázásról dokumentáció, ásatási 

jelentés nincs, említi kalicz 1998, 26, illetve utal rá 
Suhajda Attila az 1995. évi ásatásáról szóló jelentésé-
ben: APM Adattár 1033-99. 30 A feltárásról dokumen-
táció nincs, Suhajda Attila rövid jelentése: APM Adat-
tár 1033-99. 31 APM Adattár 1276-2005, 1279-2005, 
1280-2005, 1306-2007.; APM 97.3.1–3.; 4.1–2.; 5.1–3.; 
6.1–3.; 7.1–7.; 9.1.; 2000.1.1–5.; 2.1–11.; 3.1–8.; 14.1–6.; 
15.1.; 2003.2.1. és APM leltározatlan. 32 Rég. kut. 1994, 
5–6.; APM 97.8.1. 33 APM Adattár 1321-2008.; a lelet-
anyag: APM leltározatlan. 34 kalicz 1985. ásatásainak 
leletanyagát kisebb részben az APM vegyes leltár-
könyveibe leltározták: 64.776.1–810.89.; 66.4.1–15.4.; 
17.1–19.20.; 21.1–24.2.; 39.1–58.1.; 78.1–79.2.; 810.90–
435.; 78.17.1–23.2.; 79.58.1–2.; 80.35.5–460, 476–560.; 
81.72.1–10.; 93.13.1–24.; 2000.22.1–42.1. A leletanyag 
többségét az 1980-tól vezetett külön („Papi-földek” 
elnevezésű) leltárkönyvekben tartják nyilván: APM 
80.35.561–93.1.609. 35 A települési mód, temetkezés, 
leletanyag, kulturális kapcsolatok, kronológia ismer-
tetése a feltárások aktuális eredményei alapján: kalicz 
1969, 177–205.; kalicz 1975–1976, 51–61.; kalicz – 
kalicz-Schreiber 1983–1984, 309–325.; a lengyeli és 
a tiszai kultúra kapcsolatáról: kalicz 1970a, 13–23.; 
a kunyhómodellekről: kalicz 1976b, 117–127. nép-
szerűsítő cikkei a lelőhelyről: kalicz 1967, 33–47.; 
kalicz 1976; kalicz 1983, 15–27. 36 Siklósi 2007, 
185–198. korábban ugyanebből a szempontból érin-
tette a temetőt tanulmányában Zalai-Gaál istván: 
Zalai-Gaál 1988, 68, 69, 72. 37 Zalai-Gaál–köhler–
osztás 2010. összefoglaló művükben kultikus asz-
talka néven az aszódi hasonló tárgyakat is tárgyal-
ják: Tabelle i. és érintőlegesen több helyen. 38 APM 
80.36.71.; kalicz 1985, 52, 79. kép 2.; Szathmári 2007, 
számozatlan kép a 21. oldalon. 39 idole 1972, 39–40., 
kat. no. 176–203. 40 kalicz 1998a, 96–112., Abb. 41., 
44–50., 54–57., 58.1–5., 60., 62–63. 41 T. Bíró 1992, 
33–79. A nyersanyagot később bazaltos andezitként, 
illetve finomszemcsés andezitként határozták meg: 
Judik–Bíró–Szakmány 2001, 119–129.; Judik 2004, 
473–486. 42 Bökönyi 1968, 287.; 1974, 30–31., 343., 
Fig. 1/12.; 1986, 69–73. Tab. 4. Fig. 2–4, 8.; 1988, 6, 
8, 9. 43 kalicz 1985, 64–65. 44 kalicz 2006, 135–157. 
45 kalicz 2008, 5–54. A lelőhelyre vonatkozó, álta-
lunk nem idézett további műveket 2002-ig l. kalicz 
bibl. 46 kalicz 1997, 23-24., 1. kép 7. A kalicz nán-
dor által említett cserepek ma már nem azonosítha-
tók az APM-ben. A 66.20.7–12. sz. alatt beleltározott, 
Asztalos istván gyűjtéséből származó zselizi töre-
dék és néhány pelyvás anyagú, körömcsípéses, ujjbe-
nyomásos díszítésű cserép esetében lelőhelyként csak 
Aszód van feltüntetve, így nem bizonyítható, hogy a 
lelőhelyünkhöz tartoznak. 47 álláspontjának revízi-
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ója: kalicz 1997, 53. 48 APM 66.30.1. 49 APM 64.222.1, 
3–4.; 223.1.; 225.1–226.1. 50 APM 64.222.2. 51 APM 
64.224.1.

2/4. BeLTeRÜLeT:  Sza, á–kk
(kÖh 25727)

A Galga bal partjára enyhén lejtő domboldal 
alján, a város középső részén csatornázás és épít-
kezés alkalmával, mintegy 350 × 200 m-es terüle-
ten kerültek elő leletek. A lelőhely valódi kiterje-
dését a beépítettség miatt nem lehetett megállapí-
tani. Az alább ismertetett, meglehetősen gyér lelet-
anyag ellenére ide lokalizálhatjuk a középkori falut. 
A csekély leletanyag oka véleményünk szerint nem 
a kutatás hiánya, hiszen a múzeum közelében fekvő 
területen rendszeresen figyelemmel kisérték a föld-
munkákat, amelyek a szomszédos utcákban bőséges 
őskori leletanyagot eredményeztek (2/3., 2/25. lh.). 
A középkori Aszódhoz tartozhattak a 2/5. lelőhe-
lyen előkerült árpád-kori és késő középkori edény-
töredékek is.

A falu középkori és törökkori történetét részlete-
sen – a régészeti leleteket is figyelembe véve – tár-
gyalja Asztalos istván monográfiájában.1

1967-ben a lelőhely ny-i szélén, a Szabadság 
téren, a Galga étterem előtt, csatornaásáskor 1,5–2 m 
mélységben találtak cserepeket.2 A kézzel formált kis 
bögre és a korongolt, jól iszapolt, nagyméretű edény 
oldal- és aljtöredéke szarmata.3 1973-ban a lelőhely 
k-i részén, a Petőfi u. 22. sz. ház előtt, csatornázás-
kor a Xvii. század végére tehető vékony falú, belül 
sárgásbarna vagy sárgászöld mázzal bevont fazéktö-
redékeket, lábas edény lábtöredéket, szürke, finoman 
iszapolt korsó oldal- és szalagfül töredéket találtak.4 
1976-ban ismét a Szabadság téren kerültek felszínre 
edénytöredékek. Az erősen tagolt peremű fazéktöre-
dék Xiv–Xv. századi, a vörösesbarna festéssel díszí-
tett széles, fehér szalagfül talán Xvi–Xvii. századi.5 
1983-ban a lelőhely D-i részén, a kossuth L. u. 11. 
előtt, csatorna ásáskor néhány jellegtelen, Xiii–Xv. 
századi fazéktöredék került elő6 több újkori töre-
dékkel, valamint 39 db szarvasmarha szarvcsappal 
együtt. közülük 9 db kb. a felénél, alsó harmadában 
ketté van vágva. ezek alapján vörös istván Xvii–
Xviii. századi szarufeldolgozó műhelyre következ-
tet.7 2006-ban vagy 2007-ben a Petőfi u. 8. számú 
háznál, alapásáskor 3–4 apróra törött, finoman isza-
polt, belül részben mázas, késő középkori–kora 
újkori fazéktöredéket találtak.8 Minden valószínű-
ség szerint ehhez a lelőhelyhez sorolható egy érem, 

amely a Xviii. század második felében kertásáskor 
bukkant elő. A rézpénz – a korabeli meghatározás 
szerint – „ottó országlása idején” készült.9

A falu eredeti neve a szárazpatak, időszakos 
vízfolyás jelentésű aszó szó volt. Mai végződését 
a Xvii. században kapta.10 Az elnevezés a nagy-
völgyből kijövő Breda-patakra illik.11 Asztalos 
istván is megemlíti, hogy a kisebb falvak közé tar-
tozott.12 nem ismerjük középkori határjárását. A 
falut Szentkereszt (2/1. lh.), kartal (14/1. lh.), Györk 
(11/1. lh.), Bag (3/6. lh.), Ancs (6/12. lh.), Domony 
(6/13. lh.) és iklad (12/3. lh.) vette körül. ezért a 
település számára még a korszak átlagához képest 
is kis terület állt rendelkezésre, ami eleve meggá-
tolta nagyobb népesség eltartását.

kevés okleveles említését ismerjük (ami önma-
gában nem bizonyíték jelentéktelenségére), csánki 
Dezső fel sem vette történeti földrajzába. Mohács 
előtt csak nemesi névben fordul elő. 1401. és 1466. 
között az Aszó-inak, Asza-inak nevezett nemesek 
környékbeli ügyekben királyi emberkét, tanúként, 
szomszédos birtokosként szerepelnek.13

külön meg kell említeni Bél Mátyás több zavart 
okozó, de alapjában helyes közlését, ami szerint 
Zsigmond király Aszú falut a Pochuk családnak 
adományozta.14 1404. december 6-án a király uta-
sította a váci káptalant, hogy iktassa be Pochyknak 
nevezett Benedek fia Dénes királyi szabót, apját és 
testvéreit az utódok nélkül meghalt Azow-i László 
nógrád megyei Tarcha (ma erdőtarcsa) nevű bir-
tokába.15 ennek alapján Asztalos istván kétségbe 
vonta, hogy Aszódot a király Pochyknak adomá-
nyozta.16 Az adományozás kapcsán természetesen 
több oklevél keletkezett. A kutatás figyelmét elke-
rülte az 1404. január 9-én kelt oklevél, amellyel a 
király Pochyknak, apjának és testvéreinek nemes-
séget és nógrád vármegyében az örökös nélkül 
elhunyt Azow-i László két birtokát, Aszót (Azow) 
és Tarcsát adományozta. Az 1406. április 20-án 
átírt oklevél tartalmazza a váci káptalan jelentését 
is a Tarcsán történt beiktatásról.17 Aszód eladomá-
nyozása a jelek szerint nem valósult meg, nyilván 
Aszó-i László rokonsága birtokában maradt.

1496-ban tűnik fel Azo-i hensel Ambrus. 1516-
ban és 1517-ben kartali (14/1. lh.) birtokbeiktatáson 
szomszédként jelent meg Azo-i hensel Bertalan. 
1520-ban ugyanitt, ugyanilyen minőségben özve-
gyét, Borbála asszonyt említik.18 Utóbbi beiktatás-
ban Azzow-i kálmán és Aszói ványi Gergely is 
részt vett.19

Az Aszóiak és henselek családi kapcsola-
tait, családfáját nem ismerjük. A más családokhoz 



74

fűződő rokoni kapcsolataikról is hallgatnak a forrá-
sok. A Dabas környékén birtokos ványi család tagja 
házasság révén juthatott aszói birtokhoz. A kartal 
nemzetségből feltételezett leszármazásukat20 sem 
bizonyítani sem cáfolni nem lehet.

A törökkor legelejére elpusztult. Az 1546-ban 
kezdődő defterekben Aszó pusztaként szerepel, 
1580-ban Bag (3/6. lh,) tartozéka volt.21 A Xvi. szá-
zadi magyar adóösszeírásokba nem is vették fel.22

Törökkori magyar birtoklástörténetének rövid 
áttekintésénél is Asztalos istván monográfiája a 
vezérfonalunk.23 i. Ferdinánd 1564-ben a néhai 
Weres János birtokai között Aszó pusztát is Witéz 
János egri várnagynak adta. 1571. és 1613. között 
a Dengeleghieké. A család kihalása után Ztrucz 
Ferenc nógrádi alispán, váci kapitány és Garay 
Farkas szerezte meg Aszódot. Garay Farkas lánya 
Szelényi János felesége volt, így került csaknem 
korszakunk végéig a Szelényi család birtokába. 
csak intermezzo volt, hogy 1637-ben eszterházy 
Miklós nádor, a Zthrucz Ferenc füleki (korábban 
váci) kapitány magva szakadtával a koronára szállt 
Aszó és Szentkereszt (2/1. lh.) pusztákat eszterházy 
Pál nógrádi főkapitánynak adományozta. ekkor 
a két puszta terjedelme a 32 jobbágytelket nem 
haladta meg.24 Új fejezet nyílt 1683-ban, amikor 
osztroluczky János özvegye, Justh Judit – akinek 
első férje Szelényi Lőrinc volt – kapott királyi ado-
mányt Aszódra. Második házasságából származó 
leánya Podmaniczky János felesége lett, így jutott a 
mezővárossá emelkedő település Xviii–XiX. szá-
zadi sorsát meghatározó család birtokába.

A földesúri jogoknak Szelényi János és felesége 
kezdtek érvényt szerezni. Az 1637-ben még puszta 
1640-re – közvetett adatok szerint elsősorban szlo-
vákokkal – benépesült,25 talán nem is tudatosan a 
már legalább 100 éve elhagyatott, régi helyén. A 
magyar adójegyzékekben 1647-től jelenik meg tak-
sás, illetve kuriális faluként. 1676-ban azt írják róla, 
hogy „lakják, jó falu.”26 1686-ban átmeneti időre 
pusztán állt.27

Érdekesen alakult az újratelepült falu neve: 
az adománylevelekben Aszó (majd Aszód) és 
Szentkereszt a mindennapi szóhasználatban, 1640-
től adatolhatóan 1681-ig egyre általánosabban 
Aszódszentkereszt alakban fordul elő. Az Aszód 
elnevezés csak ezután válik egyeduralkodóvá.28

A szomszédokkal, főleg az elpusztult falut sokáig 
használó bagiakkal már 1635-ben megkezdődtek a 
részben még a Xviii. századba is átnyúló határpe-
rek.29 A számos tanúmeghallgatás nehezen kibogoz-
ható ellentmondásokat is tartalmaz. A bagiak lénye-

gében a pusztán álló Aszód (és Szentkereszt) teljes 
határát használták: „…hogy az Baghi marha szaba-
don járt az Aszódi határban, senki nem bántotta az 
Baghiakat…” (1649). A határvita Szelényi János és 
felesége színrelépésével kezdődött és Aszód újra-
településével folytatódott. Bag határa az 1657. évi 
határ megállapítás szerint is felnyúlt a kis-ároknak 
nevezett csörsz-árokig (2/8. lh.), amely a kálló és 
kartal (14/1. lh.) közötti határként rendszerint sze-
repel a perben. A mai Aszód határának Dk-i sarka 
(Újtelep, vasútállomás, sportpálya) a XX. század 
elejéig Baghoz tartozott! A Domony felőli határt l. 
a 6/13. lelőhelynél.

Aszód középkori templomáról hallgatnak a forrá-
sok. A törökkori és újkori adatok is számos problé-
mát vetnek fel. Szarka Gyula az 1553-ban szereplő, 
váci egyházmegyei, aszódi Bornemisza Ferencet 
(Franciscus Bornemisza de Aszod) feltételesen 
itteni katolikus lelkésznek tartja,30 ekkor azonban a 
falu már pusztán állt. Aszódszentkereszten a Xvii. 
sz. közepétől adatolható evangélikus gyülekezet 
létezése. 1657-ben Raksányi János volt a lelkészük, 
aki 1669-ig működött itt. A földesúr nem biztosított 
nekik istentisztelet számára alkalmas helyet, ebből 
a tényből arra következtethetünk, hogy a középkori 
templom – ha egyáltalán volt – eddigre már erősen 
elpusztult. 1662-ben vulpius Mátyás nevű tanítóját 
említik. 1670–1682 között czagan illés, 1682–1692 
között pedig Zábojcsik György állt a gyülekezet 
élén.31 katolikusok is laktak itt, 1658-ban az Aszód 
és Bag közötti határjárásban Raksányi János mellett 
Aszódszentkereszti ádám Pap is részt vett.32 Aszód 
érdekes módon nem szerepel Pongrácz károly 1675. 
évi informatiójában, az egyházmegye templomos 
helyeit ábrázoló térképen viszont feltüntetik.33

A nyolcszög három oldalával záródó szenté-
lyű, támpilléres, keletelt evangélikus templom lelő-
helyünktől É-ra a település feletti dombtetőn áll. 
Részletes leírását és alaprajzát 1876-ban Arányi 
Lajos készítette el. Szerinte a Xiv–Xv. sz.-ban épí-
tették, a Xvi. sz.-ban tűzvész után kijavították. 
oltárát is kora reneszánsznak tartja. Megfigyelte 
körítő falának maradványait is.34 Utóbbiak még 
1880-ban is láthatók voltak.35 Alaprajza és leírása 
nem felel meg a valóságnak, az általa feltételezett 
korábbi állapotot próbálta rekonstruálni. Tévedéseit 
a későbbi irodalom átvette és továbbiakkal tetézte.36

A törökkor után az evangélikusok 1693-ban 
fatemplomot emeltek.37 Az 1724. évi vizsgálat 
alkalmával kihallgatott tanúk szerint 1719-ben 
kezdték el az evangélikusok az új kőtemplom épí-
tését. A munka 1720-ra készült el.38 Réh elemér 
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úgy tudja, hogy az aszódi evangélikus egyház anya-
könyvei szerint a Podmaniczky-kastély építésén, 
1724 körül dolgozó Antonius Murarius ugyanekkor, 
régi falmaradványokra felépítette a község evangé-
likus templomát.39 Fenti dátumoknak ellentmond 
az a körülmény, hogy a hatvani uradalom 1711. 
évi összeírása szerint az aszódi evangélikusoknak 
fa harangtornyos, ízléses kőtemploma (habent … 
elegantem lapideam ecclesiam) volt.40 Az Arányi 
Lajos által reneszánsznak tartott oltár az 1720-as 
évek elején készült.41

Az aszódi evangélikus egyház tulajdonában volt 
egy középkori kehely, amely az újkorban kerülhe-
tett Aszódra. A gyöngyökkel kirakott cizellált fém-
csipkés aranyozott ezüstkelyhen sem évszám, sem 
mesterjegy nincs. A Xv. századra keltezték.42

1 Asztalos 1997. Tőle származik a Pest m. kézikönyve 
386. rövid összefoglalása. A monográfia kéziratát is 
felhasználva jó áttekintést ad varga 1997, 28–29. A 
tévedéseket tartalmazó korábbi művek jó esetben is 
erős kritikával használhatók: chobot 1915, 82.; Pest 
m. műemlékei i. 227. 2 Asztalos 1968, 106. 3 APM 
69.2.1–2.; A lelőhelyet megemlíti: kulcsár 1997, 72.  
4 APM 79.57.1–6.; Asztalos 1997, 87., i. t. 1–6. 5 APM 
76.288.1–289.1.; Asztalos 1997, 87., i. t. 7–8. 6 APM 
84.35.1–4.; Asztalos 1997, 87. 7 vörös 2002, 349–350., 
6. ábra. 8 APM leltározatlan. 9 csatkai 1955–1956, 67 
(a Magyar hírmondó 1781. évi 19. szám 151. alapján.). 
10 kiss 1988, i. 121. 11 Asztalos 1997, 86. nem fogadja 
az aszú szőlőből való származtatást. Ugyancsak elveti 
Bártfai Szabó megalapozatlan feltételezését a bese-
nyőnek tartott osli-nemzetséggel való összefüggés-
ről. 12 Asztalos 1997, 87, 91. 13 Asztalos 1997, 92–94. 
horváth 1980. megfelelő helyeire hivatkozva. 14 Bél 
1737/1977, 74. Az általa említett korábbi osthmach 
névre nincs adatunk, talán Almácsa (v. ö: 9/1. lh.) téves 
olvasata. A premontrei monostorral történt összekeve-
rést l. a 2/1. lh-nél.). 15 oL Dl. 75399.; Zsigmokl. ii/1. 
3522. reg.; horváth 1980, 120. reg. 16 Asztalos 1997, 
92–93. 17 Benkó 1911, 69. Aszód nógrádhoz sorolása 
nem különleges, a szomszédos kálló ma is odatarto-
zik. 18 Asztalos 1997, 94–95. horváth 1980. megfelelő 
helyeire hivatkozva. 19 Bártfai Szabó 1938, 1414. reg. 
20 Asztalos 1997, 95–96. 21 káldy-nagy 1971, 326–327.; 
káldy-nagy 1977, 139, 140.; káldy-nagy 1985, 90.  
22 v. ö. Szakály 1995. 23 Asztalos 1997, 102., 105–112.: 
Sarlay 1934, 78–79. és horváth 1981. megfelelő helye-
inek felhasználásával. 24 horváth 1981, 67. reg. 25 Asz-
talos 1997, 115. 26 Szakály 1995, 75., 97., 106., 158., 
163., 167., 169., 172., 174., 178., 181., 188., 193., 199. 
27 Szakály 1995, 109. 28 v. ö. horváth 1981. névmuta-

tója. 29 Asztalos 1997, 112–119.; horváth 1981. megfe-
lelő helyeinek felhasználásával. 30 Szarka 1947, 109.
 31 Detre 1997, 613, 617, 636, 637. 32 horváth 1981, 164. 
reg. 33 vö. Mezősi 1939; Makkai 1958, 54. kép. 34 oMF 
Tervtár 132.; Arányi 1877, 6.; hivatkozik rá Gerecze 
1905, 311.; Pest m. műemlékei i., 232., 237–239. Ará-
nyi jelentését tévesen 1873-ra keltezi. 35 Pest m. 
műemlékei i., 237., az 1880. évi egyházlátogatás alap-
ján. 36 chobot 1915, 195.; kemény–Gyimesy 1944, 
77.; Genthon 1951, 576.; Genthon 1961, 17. (Szerinte a 
templom a Xv. században épült, állítólag a premontrei 
rend számára.); Pest m. műemlékei i., 232, 237., 114. 
kép (alaprajz). 37 Detre 1997, 614. 38 Pest m. műemlékei 
i., 232, 237. 39 Réh 1931, 175. 40 Urb. et conscr. 6. 14. 
41 Györffy 1993, 67–76. 42 kemény–Gyimesy 1944, 
375. képe a 374. oldalon.; Pest m. műemlékei i., 239. 
eltérő leírást közöl.; Ma az országos evangélikus 
Gyűjteményben van.

2/5. ÚJTeLeP:  U, R, Bv, LT, Sza  U, Bv, LT, 
Sza ? B, Ak +v ▼ kö
(kÖh 25728)

A Galga É-i oldala és a nagy-völgy k-i oldala 
mellett emelkedő domb lejtőjén és a tetején a XiX. 
század második felétől kezdve – összesen mintegy 
780 × 650 m-es területen – több alkalommal kerül-
tek elő leletek. A vasútállomással csaknem szemben, 
a domb alján, 1870-ben kezdett működni a cukor-
gyár. Az első leleteket ennek építése során találták. 
A három év múlva csődbe ment gyár 35 hektáros 
területén épült ki 1884-től a Magyar királyi Aszódi 
Javító intézet épületegyüttese (a mai Fiúnevelő 
intézet). A domb magasabb részén, a hatvani úttól 
É-ra, az eredetileg Baghoz tartozó területen az 
1920-as évektől alakult ki a kertvárosias Újtelep 
(Bocskai, Rákóczi, Bethlen, hunyadi u. és a rájuk 
merőleges hajnóczy, Arany, vörösmarty, honvéd, 
Bercsényi u.).1

A XiX. századi adatok a szokásosnál is hiá-
nyosabbak és ellentmondásosabbak. Az 1869-től 
Aszódon élő varsányi János Rómer Flórishoz írt 
levelében az épülő cukorgyár környékén előkerülő 
leleteket – köztük „a maga nemében unicum” tár-
gyakat – és a Galga mentét jelezte gyűjteménye 
egyik összetevőjeként.2 közzétett két, őskori, nagy 
valószínűséggel sírleleteket felsoroló listája 24 téte-
léből 21 tétel lelőhelye Aszód.3 1872-ben az MnM 
megvásárolta varsányi gyűjteményének jelen-
tős részét. Leltározáskor4 azonban lelőhelyet csak 
elvétve jegyeztek fel, Aszód5 nincs közöttük (lásd 
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még 2/*** és 25/*** lh.). varsányi közlései alap-
ján feltételezhető, hogy gyűjteménye lelőhely nél-
kül beleltározott, bronzkori tárgyainak többsége 
aszódi, valószínűleg lelőhelyünkről származó6 lelet 
lehet. Az MnM-be nem hiánytalanul bekerült gyűj-
teményből néhány tárgyat – köztük az öntőmintákat 
is – 1875-ben aszódi leletként állították ki Grazban.7 
Részben ugyanezeket ismertette hampel József 
„Aszódi telep, telepről” és „Aszódi állomásról”, 
továbbá „Aszód”, „Aszód vidéke, környéke” lelő-
helynévvel. Példáját mások is követték.

A lelőhely legtöbb anyagot szolgáltató része  
– az itt többször végzett, jelentős földmunkákkal 
járó építkezések miatt – a Fiúnevelő intézet terü-
lete. A XiX. sz.-i leletek után 1952-ben jutott innen 
az MnM-be egy szarmata edény és egy avar kori 
kardpenge.8 A Javítóból ajándékozták az APM-nek 
a halomsíros kultúra egy-egy füles bögréjét 1960-
ban9 és 1962-ben,10 az utóbbiról annyit tudunk, 
hogy az udvaron földmunkánál találták. esetleg 
ahhoz a „bronzkori mellékletes sír”-hoz tartozik, 
amelyre Asztalos istván jelentése szerint 1962-
ben, a Mezőgazdasági Tanintézetben, (a Fiúnevelő 
intézet része volt) alapásáskor bukkantak a mun-
kások, a leleteket sajnos széttúrták.11 1972 őszén a 
meglevő főépülethez D felől csatlakozó, új szárny 
és a tornacsarnok építésekor a halomsíros kultúra 
sírjait pusztították el. A leleteket a munkások vit-
ték be a múzeumba, illetve Asztalos istván gyűj-
tötte azokat össze.12 Feljegyzése szerint a kazánház-
tól É-ra kb. 30 m-re, a 3 sorban ásott pillérgödrök-
ben 2 (?) hamvasztásos és 2 zsugorított, csontvázas 
sír került elő. Az 1. pillérgödörnél az urnában ham-
vak és kis edény volt, a 2. pillérgödörben [olvasha-
tatlan szó] került elő. A 4. pillérgödörben a D–É-i 
fekvésű (fejjel D-nek) zsugorított váz fölött a fej-
nél és lábnál edénytöredékek voltak. Az 5. pillér-
gödörben 2 m mélyen előkerült, szintén D–É-i tájo-
lású, jobb oldalán fekvő zsugorított vázat kibontot-
ták. „hasi részénél égetett szén anyag és feltehetően 
nagymennyiségű, szerves anyag, alatt tál töredékei. 
Fej és láb alatt nagy állatcsontok.” A leírás alapján a 
sírt települési objektumba áshatták, esetleg a halot-
tat gödörbe temették. A sír feletti rétegben szarmata 
cserepek voltak. Településre utal az egyik pillérgö-
dörből előkerült nagyméretű őrlőkő is.13 1974 máju-
sában, csatornaásás közben földet és égett csont-
szilánkokat tartalmazó edényt találtak.14 1999 nya-
rán az intézet főépülete mögött, az épülettel párhu-
zamosan, attól 8 m-re, kábelfektetéshez ásott árok-
ban a halomsíros kultúra újabb hamvasztásos sír-
ját bolygatták meg. egy csaknem teljesen ép urnán 

kívül behúzott peremű tál, gömbölyded testű bögre 
és bütykös peremű fazék töredékeit találták és 
néhány apró kalcinált csontot is összegyűjtöttek.15

A lelőhelyen terepbejárást csak a Fiúnevelő 
intézet beépítetlen területén, a lelőhely Dk-i részén 
tudtunk végezni, ahol a gyümölcsösben és a kert-
ben a szántásban közepes sűrűségben előforduló 
újkőkori, bronzkori, szarmata cserepeket, őrlőkő 
töredéket, kova szilánkot, egy gúla alakú agyagne-
hezék alsó részének darabját, valamint kevés pati-
csot találtunk.16 (Miklós, 1981.)

A legkorábbi leletek az újkőkorból származ-
nak. A dunántúli vonaldíszes kerámiához sorol-
ható cserepek a kossuth L. u. 99. sz. alatti pedagó-
gus ház építésekor17 és a nevelőintézet beépítetlen 
részén kerültek elő.18 közülük a pelyvás soványí-
tású, körömcsípés- és ujjbenyomás sorral, benyo-
mott közepű kerek bütyökkel díszített táltöredé-
kek említhetők. két sárgás színű, kavicsos anyagú 
oldal inkább a lengyeli kultúrához sorolható.19 A 
lengyeli kultúra hamvasztásos sírjára 1968-ban, 
a Bocskai u. 9. számú telken, a ház melletti pin-
cegödör ásásakor kb. 40–50 cm mélységben buk-
kantak. Asztalos istván feljegyzése szerint a ham-
vakat tartalmazó töredékes edény mellett kisebb, 
festett edény darabja és két kőbalta volt. Az edé-
nyek töredékessége arra utal, hogy a sírt korábban 
már megbolygatták, valószínűleg a terület beépí-
tése előtt, az 1920-as években végzett mélyszán-
táskor.20 Az APM-ben egy legömbölyített hasélű, 
bikónikus testű, kívül piros festés nyomait mutató, 
letört nyakú edényt (7. t. 4.), egy tölcséres edény-
nyakat, egy 18,4 cm hosszú nyéllyukas (7. t. 7.) 
és egy 23,2 cm hosszú, lapos, átfúratlan kőbaltát 
(7. t. 8.) leltároztak be.21 kalicz nándor úgy látja, 
hogy a Papi-földeken (2/3. lh.) élő, lengyeli közös-
séghez tartozó, de attól valamilyen ismeretlen ok 
miatt elkülönítve eltemetett halott sírjának tekint-
hető a Bocskai utcai magányos temetkezés.22

A nevelőintézetben 1972-ben előkerült cserepek 
közt két badeni töredék is van: egy kétosztású tál 
darabja és egy, a vállán vízszintes kannelúrákkal, 
az oldalán függőleges kannelúrák közt függőleges, 
benyomkodott bordával díszített amfóra oldala.23 A 
hatvani kultúra nyak nélküli, kettős kúpos testének 
alsó részén vízszintes seprűzéssel, a hasélen bordás 
bajuszfülekkel díszített urnáját a Rákóczi utcai álta-
lános iskolánál találták.24

A késő bronzkori leletanyag legnagyobb része 
már a XiX. századi gyűjtésektől kezdve a halom-
síros kultúrához tartozik. A nevelőintézetben folyó 
építkezések földmunkáinál számos sírt pusztíthat-
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tak el, erről tanúskodnak az 1972-ben megmentett, 
ép edények. A töredékekről sajnos nem dönthető 
el, hogy sírokból vagy telepobjektumból származ-
nak-e.25 Az edények között tojásdad alakú, tagolt 
nyakú, fületlen vagy kis füllel készített, tagolt bor-
dadíszes fazekak (22. t. 7, 10, 12.), behúzott és 
felcsücskösödő peremű tálak, füles bögrék (21. t. 
9.) vannak. Az urnák egyik típusa kúpos nyakú, 
zömökebb vagy megnyúlt testű, a vállon felálló 
hegyes bütykökkel, a hasélen körbefutó, tagolt bor-
dával, kis hurkafülekkel és lelógó bütykökkel díszí-
tett (21. t. 11, 13.). A másik típus tölcséres nyakú, 
a kettős kúpos test több edénynél erősen kiszélese-
dik, az alja felé hirtelen összeszűkül, a díszítést a 
hason körbefutó, bütykökkel, kis fülekkel megsza-
kított ujjbenyomásos borda, a vállon hegyes büty-
kök és függőleges bordacsoportok alkotják (21. t. 8.; 
22. t. 11.). Az egyik, különösen szépen megformált, 
erősen összeszűkülő aljú urna kiugró hasán felül-
ről többszörösen árkolt hegyes bütykök és ugyan-
így árkolt rövid szalagfülek ülnek, vállát a csúcso-
kon benyomott pontokkal lezárt, többszörös zeg-
zug minta és azt megszakító, félkör alakú, hár-
mas vonalcsoporttal övezett, felálló, hegyes büty-
kök díszítik (21. t. 12.). van egy gömbszelet alakú 
füles szűrőedény is (21. t. 2.). Sírokhoz tartozha-
tott néhány bronzékszer: egy töredékes, szív alakú 
csüngő és bevagdosott bordadíszes lemezkarpe-
rec, egy kerek átmetszetű, kettős spirálkorongban 
végződő, 0,3–0,5 cm átmérőjű karperec, huzalda-
rabok, töredékes spirálkorongok.26 valószínűleg 
egy sír melléklete lehetett az 1999-ben talált kúpos 
nyakú urna, behúzott peremű tál, gömbölyded hasú 
bögre és egy töredékes, bütykös peremű fazék.27 
nagy valószínűséggel sírokból származnak a 
nevelőintézetből múzeumba jutott további edények 
is: a nyomott gömbhasú és a fordított csonkakúpos 
füles bögrék, a vállán rovátkolt fazék és egy ala-
csony, kúpos nyakú, gömbölyded vállú urna.28 A 
lelőhely további részéről a halomsíros kultúra tele-
pülését jelző, nem nagyszámú edénytöredéket isme-
rünk, köztük a behúzott és felcsücskösödő peremű 
tálak töredékei a legjellemzőbbek.29 A Rákóczi utca 
1. sz. alatt feltárt, pilinyi objektumot kővári klára 
közölte. A 180 cm átmérőjű, felfelé összeszűkülő, 
szabályos, kerek gödör a betöltésében levő csere-
pek (elsősorban az erősen hangsúlyozott, függőle-
gesen és ferdén árkolt vállú urnatöredékek (23. t. 
1, 3.) és egy grafitbevonatos, síkozott oldal), vala-
mint az alján talált 22,5 cm hosszú, korongos-tüs-
kés fejű bronztű alapján a pilinyi kultúra fiatalabb 
szakaszára, a R BD periódus végére keltezhető. A 

feltűnően sok salakdarab és faszén, továbbá két, a 
fújtatással kapcsolatba hozható tárgy (egy átégett, 
szabálytalan alakú agyagdarab hosszanti lyukkal és 
egy nagyjából négyszögletes, vájatos, csiszolt kőda-
rab) arra utal, hogy a gödör eredetileg olvasztógö-
dörként funkcionálhatott. később munkagödörnek 
használhatták, mivel a felső részében, egy csomó-
ban fekvő, 14 db gúla és csonkagúla alakú agyag-
nehezék feltehetően szövőszékhez tartozott. végül 
pedig a település hulladékával töltötték fel.30 A 
Javítóintézet területéről ismerjük a kultúra grafit-
mázas, kihajló nyakú, keskeny, hangsúlyozott vál-
lán páros benyomásokkal díszített csészéjének töre-
dékét.31 A pilinyi település temetőjéhez tartozhatott 
a hunyadi u. 8/A sz. telken megbolygatott, Ény–
Dk-i tájolású csontvázas sír. A felnőtt egyénhez tar-
tozó váz felső teste hanyatt feküdt, a jobb alkart a 
deréktájra, az erősen felhúzott lábakat bal oldalra 
hajlították. A telek tulajdonosa a koponyát és a 
mellette levő két edénykét kiemelte. Az egyik egy 
6,1 cm magas talpas urna, válla függőleges árko-
lással és egymás feletti kettős bütykökkel, egye-
nes peremű nyaka benyomott pontokkal díszített, a 
nyakhajlatban két kis fül van. A másik egy 3,8 cm 
magas, élesen hangsúlyozott, bütykös vállú csésze, 
füle pereme fölé emelkedik. A koponya tájékáról, a 
tulajdonos által megbolygatott részről került elő két 
hegyesedő, egymásra hajló végű, kerek átmetszetű 
huzalból készült bronzkarika, átmérőjük 1,8–1,9 és 
2,2 cm. A leletet publikáló kővári klára szerint a 
miniatűr edények a kultúra fiatalabb szakaszára jel-
lemző típusokat képviselik. A csontvázas temetke-
zés egyedülálló a hamvasztást alkalmazó pilinyi 
kultúrában.32

A nevelőintézet területéről származik az urnasí-
ros kultúra néhány turbántekercses, síkozott pereme 
és egy kannelúrázott oldal33 (25. t. 8.).

késő bronzkori az „aszódi telepről” való, 
10 cm átmérőjű, füles, bronz lemezkorong, melyet 
a pereme mentén domborított dudorsor, beljebb 
három, domborított pontokkal kirajzolt, koncentri-
kus kör, közepén kúpos csúcs díszít.34 Szintén késő 
bronzkori az „Aszód vidéke” lelőhelyű, hosszirány-
ban bordás, elkeskenyedő végein félkörösen záruló, 
késő bronzkori bronzkarperec pár35 és a bronzpánt-
ból készített, fogójánál hurokszerűen, befelé is meg-
hajlított csipesz.36

varsányi Jánostól hat, homokkőből készült, késő 
bronzkori öntőformát is vásárolt az MnM.37 hampel 
J. „Aszód” és „Aszód vidéke” lelőhellyel közölte 
öntőformák: köpűs véső egyik formája,38 korong-
fejű tűpár mindkét formája, egyikük másik oldalán 
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bordadíszes lándzsahegy egyik formája,39 gombos 
sarló öntőformája.40 A „két sor apró kerek mélye-
déssel” öntőforma lapos gombok két sorozatban 
történő öntéséhez készült.41 A hatodik, a „csúcsos 
s egyéb eszköz minta” tű, vékony huzal, U alakú, 
vastag huzal és hosszúkás, csúcsos tárgy (nyers-
anyagrúd) öntésére szolgáló formapár egyike.42 A 
tűpár és lándzsahegy, a gombos sarló, és a nyers-
anyag rudas öntőformát Mozsolics Amália a B iv 
(B c–D) korszak bronzművességéhez kapcsolja.43

hampel József „Az aszódi állomásról” lelőhely-
lyel mutat be egy háromszögletes fültartójú bronz-
bográcsot, amelyet az MnM-ben a vácszentlászlói 
bronzcsészével (25/*** lh.) azonos számon és lelő-
hellyel vettek nyilvántartásba. A 19,5–20,5 cm átmé-
rőjű, erősen sérült, foltozott, ferdén behajló szájú, fél-
gömbös bogrács perem alatti sávját három, körbe-
futó, domborított dudorsor között két-két vésett vonal 
díszíti. Füle négyszögletes metszetű.44 Mozsolics 
Amália a pilinyi kultúránál fiatalabb B vb periódus 
emlékének tartja.45 Szintén a ha A periódusra keltezi 
kemenczei Tibor és Patay Pál is.46

Aszód vidékéről származó, lábvégén nagy 
tekercskorongos, hat 8-as hurok között megcsa-
vart huzalból alakított kengyelű bronzfibulát47 és 
lábvégén nagy tekercskorongos, a kengyel oldalán 
3-3 huzaltekercses, sujtásos (paszományos) bronz-
fibulát48 (mindkettő ha A2–B1) tett közzé hampel 
József a varsányi gyűjteményből. ha B2–c korú a 
szemüvegalakú tekercskorongos bronzfibula.49

cl. Weber, a ha B1–B2-re keltezhető oblekovice 
típusú, egyélű bronzborotvák lelőhelye között említi 
Aszódot.50

Márton Lajos a kora vaskori, bordás bronzfibu-
lák között mutat be varsányi J. gyűjteményéből, az 
Aszód, „galgavölgyi őstelepről” származó két, hiá-
nyos példányt.51

valószínűleg csontvázas kelta sír melléklete volt 
a Rákóczi u. 20. sz. telekről múzeumba jutott kihajló 
peremű, alacsony tál (31. t. 9.) és a kereken vasta-
godó, kihajló peremű fazék52 (31. t. 11.). Az egyéb, 
meglehetősen kevés, részben késő kelta leletanyag-
ban korongolt, kettős csonkakúpos testű, kihajló és 
vastagodó, behúzott peremű tálakból, nagyméretű, 
nyakhajlatnál bordás, köztük besimított vonalak-
kal, hullámvonallal díszített tárolóedényekből szár-
mazó, valamint grafitos anyagú fazekakból szár-
mazó töredékek vannak.53 Feltehetően az 1970-es 
években került elő a nevelőintézetben egy S-alakú 
motívumokkal díszített, a kr. e. iii. sz. első felére 
keltezett bölcskei típusú bronzfibula54 (30. t. 4.).

1959-ben a Bocskai utcában, vízvezeték árkok-
ból kikerült szürke, korongolt, szarmata edénytöre-
dékeket55 szedett össze Bogárdi József. A Rákóczi 
u. 20. telekről Asztalos istván pince bővítése köz-
ben talált, szürke, korongolt, gömbös testű, szar-
mata edény alsó részének töredékét gyűjtötte be.56 

A vasúti lejáró út Ék-i vége közelében 1969-ben 
gödörásáskor néhány szürke, korongolt, szarmata 
edénytöredék57 került elő. Az 1981. évi terepbejárás-
kor a nevelőintézet területén néhány szarmata cse-
repet (szürke, korongolt kifelé kereken vastagodó 
peremű táltöredéket és vízszintes hombárpereme-
ket) gyűjtött Miklós Zsuzsa.58

1886-ban Szabó endre tanár a Javítóintézet 
mellett, az előző évben útépítéskor talált, iii–iv. 
századi, szarmata női sír leleteit ajándékozta az 
MnM-nek. kiszélesedő végein zegzug vonal-
ban beütött, zegzug vonalas szalaggal díszített, 
ezüstpánt karperecpár; kéttagú, gombra támasz-
kodó külső ívvezetésű, hosszú rugótekercses, 
domború pántkengyeles, a kengyel-láb találko-
zásnál két keresztborda között kétoldali bevágás-
sal díszített, oldalt lehajlított tűtartós bronzfibula 
és letört tűszerkezete; 22 db lecsiszolt sarkú hasá-
bos gránát- (nyilván karneol-), 8 db, kisméretű, 
hengeres (?) és egy nagyobb, hordó alakú kréta-
gyöngy.59 Az 1972 őszén, a nevelőintézet terüle-
tén, csatornaásáskor talált csontvázas sírt Asztalos 
istván múzeumigazgató bontotta ki. közel teljesen 
megsemmisült a nyújtott váz jobb oldala, leletei 
közül az egyik csat a bal medencelapáton, a másik 
a medencelapát és a bal bordák közötti területen 
feküdt. Tájolás és a kard helyzete ismeretlen.60 Az 
elől megvastagodó, ovális karikájú, a csatkarikán 
lehajló végű tövises, négyszögletes, lemezes csat-
testű, a szíjra egy szegeccsel rögzített, kisméretű 
bronzcsat és a hasonló, hiányzó csattestű bronz-
csat; erősen hiányos, korrodált, téglalap metszetű 
markolatvasú, lapos ovális metszetű pengéjű vas-
kard két töredéke alapján a temetkezés a iv. század 
végére, az v. század elejére keltezhető.61 Bizonyára 
az intézet területén került elő az a szürke, koron-
golt, kihajló peremű, szarmata edény és a korai 
avar kardpenge, melyeket az intézeti igazgató 
ajándékozott az MnM-nek.63

A Xiii–Xiv. századra keltezhető egy szemcsés 
anyagú, kívül bordával tagolt kihajló fazékperem.63 

A szürke, vízszintesen levágott peremű kályha-
szem töredéke Xiv–Xv. századi,64 egy tagolt fazék-
perem Xv. századi.65 A középkori település Aszód 
(2/4. lh.) részét képezhette.
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A Rákóczi utcában, 1964-ben egy 9,7 cm-es, két-
élű, hosszú szakás, köpűs, középkori vasnyílhe-
gyet66 találtak.

 
1 A helytörténeti adatok forrása Asztalos 1997, 387, 
393, 689. skk. 2 Arch. Ért. 2 (1870), 110.; A galgamenti 
lelőhelyek térképén (Rómer 1877, i. tábla) jelzett 
aszódi telephely lelőhelyünkre vonatkozik (57. t.).  
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dül az eredetileg 57 bronztárgy töredéket tartalmazó 
164/1872.i.41. számnál szerepel, nem a leltározó írá-
sával, utóbb feltüntetett „Aszód (Galga völgy)” lelő-
hely. 6 hampel 1892, 6.; nagy 1904, 149–150.; Már-
ton 1910, 178.; kemenczei 1985, 97., a 4. lh.; kővári 
1998, 45. 7 catalog Graz 38, 57, 63-68, 269, 326, 
348, 360-365, 368. 8 MnM Rn 47/1952.1–2. 9 APM 
64.715.1. 10 APM 81.75.1. 11 Asztalos 1963, 36. 12 APM 
79.63.1.; 74.1–24, 26–83.; 83.6.1.; 84.9.1. 13 APM 
Adattár 271-79. 14 APM Adattár 271-79.; az edény 
ma már nem azonosítható az APM-ben. 15 kulcsár 
valéria helyszínelése: APM Adattár 1046.; APM 
2000.8.1–6. 16 APM 81.149.1–14. 17 említi kalicz 
1967, 35. 18 APM 64.708.1–710.1.; (64.711.1: patics, 
712.1. állatcsont); 716.1–723.1. 19 APM 64.724.1–2. 
20 APM Adattár 261-79. említi kalicz 1997, 28., téve-
sen Bocskai u. 7. lelőhellyel.; kalicz 1998, 25., 21. lj. 
Lelőhelyként tévesen a Rákóczi utcát, az előkerü-
lés idejeként az 1970-es éveket jelöli meg. 21 APM 
80.35.472–475. A leltározásnál téves adatokat tün-
tettek fel: lelőhelyként Rákóczi u., évszámként 1974, 
előkerülési körülményként házalapozás szerepel.  
22 kalicz 1985, 34., 3. kép 1. 23 APM 79.74.20–21. 
24 APM 79.72.1. 25 APM 79.74.1–5, 7–13, 16–18, 22–24, 
34–42, 44–57, 59–64, 78–80. említi kalicz 1997, 46., 
tévesen 1979-es évszámmal. 26 APM 79.74.6, 14, 28–33. 
egy hevenyészett cédula (APM Adattár 262-79.) sze-
rint a fémek együtt, egy sírból kerültek elő: APM 
Adattár 262-79. 27 APM 2000.8.1–6. 28 APM 64.715.1. 
(kovács istván ajándéka 1960-ban); 79.63.1. (Gyebnár 
János munkafelügyelő ajándéka 1972-ben); 81.75.1.; 
83.6.1.; 84.9.1. 29 APM 64.568.1–572.1.; 678.1–685.14.; 
66.2.1–2.; 33.1–2.; 76.281.1–282.1.; 312.1.; 81.149.5–6.; 
82.74.1–3. 30 APM 75.2.1–71.; kővári 1980a, 5–15, 
150–155.; említi Szilas 2007, 162, 164. 31 APM 
79.74.58. 32 APM 83.1.1–4. A 83.1.5. számon beleltáro-
zott kavics sírhoz tartozása bizonytalan.; kővári 1998, 
44–45, 56–57., 2. kép 1-4.; kalicz 1997, 46. a halom-
síros kultúra sírjaként említi.; Szilas 2007, 163., 14. t. 
pilinyi sírként említi. 33 APM 79.74.65.; 81.149.7–9. 
34 MnM RŐ 164/1872.i.20.; hampel 1886, XXXiv. 
t. 4.; hampel 1892, 6.; kalicz 1997, 49. 9. kép 10.  
35 MnM RŐ 164/1872.i.34.; hampel 1880b, 54. 

36 MnM 164/1872.i.36., a második tárgy = RŐ 
52.29.638.;. hampel 1886, Xvii. t. 9.; hampel 1892, 
6.; hampel 1896, 61.; kemenczei 1967, 296.; kalicz 
1997, 9. kép 11. 37 MnM 164/1872.viii.1–6.; hampel 
1876, 137., a 15–16, 18–19, 27–28. sorszám. 38 MnM 
164/1872.viii.5., nincs meg. hampel 1876–1877, Xiv. 
t. 3.; hampel 1886, iv. t. 6.; hampel 1896, 193. 39 MnM 
164/1872.viii.3–4., nincsenek meg. hampel 1876–
1877, Xiv. t. 9–10.; hampel 1886, v. t. 1–3.; hampel 
1896, 194. 40 MnM 164/1872.viii.1., nincs meg. 
hampel 1876–1877, Xiv. t. 12.; hampel 1886, v. t. 4.; 
hampel 1896, 192. 41 MnM 164/1872.viii.6., nincs 
meg. hasonlót közölt Szihalomról hampel 1876–1877, 
Xiv. t. 14.; hampel 1886, v. t. 5–6. 42 MnM 164/1872.
viii.2. = RŐ 61.16.64.; hampel 1876–1877, Xiv. t. 
15. 43 Mozsolics 1973, 81-82.; kalicz 1997, 49. 10. kép 
6–9. 44 MnM RŐ 164/1872.i.10., a másodiknak leírt 
edény. hampel 1886, LXv. t. 5.; hampel 1896, 163.; 
nagy 1904, 150.; Márton 1910, 181., képe a 174. o. táb-
láján. 45 Mozsolics 1985, 49, 87. Aszódi lelőhellyel, 
jelezve a lelőhely bizonytalanságát. A 280. t. térképen 
(kurd horizont) Aszód, a 285. t. térképen (háromszög-
letes fültartójú bográcsok) vácszentlászló szerepel. 
46 kemenczei 1985, 122., vácszentlászlóiként. Patay 
1990, 19. 1. t. 2., a vonatkozó irodalommal. 47 MnM 
164/1872.i.16., az eredetileg 5 db-ból kettő volt ilyen, 
a közölt van meg: RŐ 7/1946.36.; hampel 1886, XLi. 
t. 3.; hampel 1892, 6.; hampel 1896, 133.; nagy 1904, 
150.; Miske 1910, 69., ii. t. 6.; Márton 1911, 338., i. 
t. 8.; említi Betzler 1974, 23, 25. és Mozsolics 1985, 
68. 48 MnM 164/1872.i.16. az eredetileg 5 db-ból 3 
volt ilyen, közülük a közölt van meg: RŐ 52.32.71.; 
hampel 1886, XLi. t. 4.; hampel 1892, 6.; hampel 
1896, 136., nagy 1904, 150.; Miske 1910, 70., ii. t. 7.; 
Márton 1910, 181., képe a 174. o. tábláján. 4 db-ról írt 
Márton 1911, 345. említi Patay 1964, 14., az 1. ábra 
térképén 3. lelőhely. 49 MnM 164/1872.i.17. vagy a 22. 
közül az egyik.; említi nagy 1904,150. 50 Weber 1982, 
54. Talán azonos a varsányi-féle hiányos példány-
nyal: MnM 164/1872.i.5.; hampel 1896, 60. szerint 
inkább kétélű lehetett. 51 MnM 164/1872.i.36., az elő-
ször leírt tárgy, a másik példány talán a 164/1872.i.41. 
töredékek között volt, nem azonosíthatók. nagy 1904, 
150., egyről írt. Márton 1913, 155-156., viii. t. 46-47.; 
Fekete 1982, 133., 2. kép 3–4. 52 APM 66.76.1.; 77.1. 
53 APM 79.74.26, 66–77.; 81.149.11–12. 54 APM 
76.335.1.; hellebrandt 1999, 11. old. i. t. 2–4. 55 APM 
64.598.1–3.; 599.1–601.1. 56 APM Adattár 253-79; 
66.2.3. 57 APM Adattár 262-79; APM 76.279.1–280.1.; 
említi kulcsár 1997, 72. 58 APM 81.149.13–14. 
59 MnM Rn 95/1886.1–5., a 3. karneol gyöngysor és 
az 5. nagyobb krétagyöngy ma már hiányzik. A iv. 



80

század elejére keltezve kulcsár 1997, 72., 6. kép 1–4., 
de a 6. kép 1. piros üveggyöngyök nem ehhez a lelet-
hez tartoznak. 60 A sír dokumentációja nem talál-
ható, vagy lappang az APM Adattárában, bontás köz-
ben készült fotók: APM Fotógyűjtemény 3576–3581. 
61 APM 76.330.1–330.3.; kulcsár 1997, 73., 6. kép 
5–6., 7. kép 1-2. A 7. kép 3. (APM 76.331.1.) kovácsolt 
vasszalag újkori. 62 MnM Rn 47/1952.1–2. 63 APM 
79.74.82. 64 APM 79.74.83. 65 APM 79.74.81. 66 APM 
79.67.1.

2/6. cSenDeS U. 2/B:  B
(kÖh 25729)

A belterület ny-i végén, a Manyiki-domb lejtő-
jén, 1961-ben veremásás közben a hatvani kultúra 
hamvasztásos sírját bolygatták meg.1 A sírból a kul-
túra késői szakaszára jellemző nagyméretű, árkolt 
bütykös, ansa lunata füles bögre, valamint kis 
füles bögre; hengeres nyakán bevagdosott bordák-
kal díszített alacsony, fületlen fazék; bütyökfogós, 
rovátkolt peremű fazék töredéke és mély tál töredé-
kei kerültek elő.2 Lelőhelyünk feltehetően a 2/2. lh. 
temetőjének részlete.

 
1 Asztalos 1963, 35. 2 APM 61.3.1–5.; kalicz 1968, 
125., 100. t. 2, 5. említi a lelőhelyet kalicz 1997, 43. és 
Bondár 2007, 100.

2/7. MAnYiki-DŰLŐ:  B?
(kÖh 25730)

A belterület ny-i végétől É-ra, néhány méteres 
körzetben kevés jellegtelen bronzkori (?) cserepet 
találtunk.1 (Miklós, 1981.)

1 APM 81.86.1–2.

2/8. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 25731)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találhatók. 
Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt töltés-
ből állnak, észak felől fenyegető veszedelem elhárí-
tására létesültek.

A Xvii. század közepétől több vizsgálatot végez-
tek az Aszód(szentkereszt) (2/4. lh.) és Bag (3/6. lh.) 
közötti, vitatott határ megállapítására. ezekben a 
kálló és kartal közötti határként rendszerint szere-
pel az aszódi határba is átnyúló kis-árok (pl. 1649, 
1654, 1657. stb.),2 amely a csörsz-árok neve volt.

Az Aszód–kartal sánc a régészeti szakiroda-
lomba a Magyar Tudományos Akadémia 1865-ben 
kezdett régészeti adatgyűjtésével került be, mely-
nek eredményeit Rómer Fl. foglalta össze az 1876-
os nemzetközi kongresszus számára.3 Az adat-
közlő varsányi János említette magyalosi (kálló 
D-i határrésze, nógrád m.) sánc4 az aszód–kartali 
sáncvonulat részlete. Bartalos Gyula az 1900-as 
évek elején végzett terepbejárást a versegi és kartali 
határban „a fenyőharaszti s kiskartali pusztákon,” 
de a megfigyelt teraszszerű terepalakulatok szerinte 
a verseg (27/3. lh.) és Galgamácsa (9/4. lh.) közötti 
sánchoz kapcsolódnak. Leírásából5 nem dönthető 
el, hogy a kiskartali területen az Aszód–kartal 
sánc Dk-i részletét észlelte-e.6 1962-ben a Patay Pál 
vezette munkacsoport bejárta, átvágással is vizs-
gálta a nyomvonalat. A sáncszakasz részleteit mun-
kájuk második, bővített kiadása alapján írjuk le. 
A kb. 9,5 km-es sáncnak csak a kezdeti, Dny–Ék 
irányú 3,4 km-es szakasza ismerhető fel bizonyo-
san. Az Aszód–kartal sáncszakasz7 a hatvantól 
délre kezdődő, csány–Jászárokszállás–Tarnabod–
Dormánd–egerfarmos–ároktő középső sáncvonal 
része lehetett, bár a kartal és hatvan közötti kb. 
20 km-es távon ma már nincs nyoma.

Az aszódi sáncrészlet a városhatár É-i nyúlvá-
nyának D-i részén húzódik. A nagy-völgy keleti 
oldalán Ék felé, a dombra felvezető mélyút az egy-
kori sánc árkában halad. A dombtetőn kissé D felé 
hajló nyomvonala az Aszód–kartal–kálló közös 
határponthoz vezet, s halad tovább a kálló–kartal 
községhatáron, egyben a nógrád–Pest megyehatá-
ron 14/2. lh.). Az egykori sáncnak a felszínen ma 
már nincs nyoma, légi felvételek és a mélyút rajzol-
ják ki nyomvonalát.8

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 horváth 1981, 97, 138, 158. reg.; Borosy 1998, 46, 
162. reg. 3 Rómer 1878, 39–77., Les fossés du diable 
en hongrie c. fejezet. 4 Rómer 1878, 67. 5 Bartalos 
1910, 110. 6 Balás 1961, 54–55. A kartali adatokat tár-
gyalva, végül nem foglalt el határozott álláspontot a 
sáncszakasz létezéséről. 7 MnM Adattár 97/1964.
viii.; Garam–Patay–Soproni 2003, 23–24., 11. térkép. 
Összefoglalóan Dinnyés 2007, 358. 8 Garam–Patay–
Soproni 2003, 23., 11. térkép.
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2/9. nAGY-vÖLGY:  R, Bv, v, LT, Sza
(kÖh 25732)

Aszód és Galgamácsa határán, a nagy-völgy 
ny-i oldalán emelkedő alacsony domb olda-
lán és tetején néhány sötét folt jelzi a 300 × 200 
m kiterjedésű lelőhelyet, ahol a közepes sűrűség-
ben előforduló cserepeken kívül két őrlőkő töredé-
ket és egy dörzsölőkövet1 is találtunk. A lelőhely 
É-i vége átnyúlik Galgamácsa határába. (Szőke, 
1962; Miklós–Torma, 1980.) Az 1962-ben előke-
rült bronzkori idolok hitelesítésére ugyanebben az 
évben Szőke Mátyás kisebb ásatást végzett.2 1969-
ben Asztalos istván is gyűjtött itt késő bronzkori 
cserepeket.3

egy alagútfüles, sekély kannelúrákkal díszí-
tett korsó, egy rücskös felületű, ujjbenyomkodásos 
peremű fazék, néhány vékony falú, elkeskenyedő 
peremű edény, egy szubkután fül (12. t. 3, 5.) és egy 
lapos, kettőskúpos orsógomb töredéke a bolerázi 
csoportot képviseli.4

A legjelentősebb lelet a két egész és egy töredé-
kes hegedű alakú idol. A 13,5 és 13,7, illetve 4,7 cm 
magas szobrocskákon a szemeket beszúrt pontokkal, 
a hajfonatot bekarcolt vonallal, a ruhát és az éksze-
reket bekarcolt vonalakkal és bebökdösött pontokkal 
ábrázolták5 (26. t. 1–3.). Leírásukat, rajzukat és a két 
egész példány fényképét kovács Tibor közölte.6 Az 
idolokat kora bronzkorinak tartották, kimondva vagy 
kimondatlanul a hatvani kultúrához kötötték őket. 
kovács Tibor a kárpát-medence kora- és középső 
bronzkori kultúráit összefoglaló kötetben megjelent 
tanulmányában a füzesabonyi kultúra emlékei között 
tárgyalja a szobrocskákat.7 A Pácin–Alharaszt-
dűlőben 2005–2006-ban feltárt nagy gávai telep 
egyik gödrében négy hegedű alakú idolt találtak.8 A 
kb. 3,5–5 cm magas idolok alakja és díszítésmódja 
erősen hasonlít az aszódiakéra. véleményünk sze-
rint revideálni kell idoljaink keltezését: a kora bronz-
kor helyett a késő bronzkor második fele hagyatéká-
nak tarthatjuk őket. ezt alátámasztja az a körülmény 
is, hogy a lelőhelyünkről származó leletanyag döntő 
többsége késő bronzkori.

A nem túl jellegzetes cserepek közül két csé-
sze töredéke, néhány behúzott peremű tál töredéke 
(részben kis füllel), a hegyes bütykös oldal és egy 
kicsücskösödő fazékperem a pilinyi kultúrához sorol-
ható.9 A külső oldalukon többnyire fekete, belső olda-
lukon vörös színű, kannelúrás töredékek a kyjatice-
kultúrához tartoznak10 (25. t. 10–11.). hasonló korú 
a lapos turbántekercses peremű lapos tál töredéke, a 
belső oldalán kannelúrázott csészetöredék és a belső 

oldalán síkozott edényperem.11 külön megemlítendő 
a gömbszelet alakú, magas fülű csésze.12 néhány 
hordó alakú edény bütyökfogantyús, ujjbenyomásos, 
illetve bordadíszes töredéke (29. t. 12.) kora vaskori.13 
A szkíta korszakhoz sorolhatók a sötétszürke, feke-
tére fényezett, korongolt, kissé behúzott, befelé kere-
kítetten vastagodó peremű táltöredékek (29. t. 7.) és 
a korongolt bögretöredékek14 (29. t. 2.). A kelta kerá-
mia fekete és barnás színű, finom homokkal kevert 
anyagú, korongolt tál- és fazéktöredékekből, fésűs 
díszű, grafitos és grafit nélküli edénydarabokból, 
behúzott szájú, vastagodó peremű, nagyobb edények 
töredékeiből áll.15

néhány szürke, finoman iszapolt, korongolt 
perem- és oldaltöredék szarmata.16

1 APM 82.91.1. 2 APM 79.8.1–65.; Asztalos 1963, 
36–37. 3 APM 76.283.1–287.1. Aszód–nagyvölgy 
(Breda), galgamácsai csőszház vagy őrház mögött 
néven. 4 APM 79.8.10, 39, 41.; 82.91.2, 9. A bolerázi 
lelőhelyet a terepbejárás alapján említi kalicz 1997, 
37. 5 APM 69.1.1–4. 6 kovács 1972, 23. (rövid említés). 
kovács 1977, 90., 28–30. szövegközti kép (Aszód–
Domonyvölgy néven). kovács 1992, 78., 40. kép.; 
kalicz 1997, 43–44., 7. kép 8–10. kovács nyomán.; 
Bondár 2007, 99., 627. lj., 22. kép. Az idolokat a hat-
vani kultúra leletei közt említi, megjegyezve, hogy 
korhatározásuk nem egyértelmű. 7 kovács 1984, 247., 
59. t. 1. 8 Szörényi 2007, 37. és fénykép a 36. oldalon. 
9 APM 66.26.1.; 79.8.43, 57.; 80.76.1, 3, 5–6.; kővári 
1998, 45. A lelőhelyet említi kalicz 1997, 48. 10 APM 
79.8.11, 35.; 80.76.2, 9.; 82.62.2.; 84.70.1. A lelőhe-
lyet a terepbejárási térképet félreértelmezve hatalmas 
telepként említi kalicz 1997, 50. 11 APM 79.8.55–56.; 
82.91.3. 12 APM 66.71.1. 13 APM 79.8.29, 62.; 82.62.4. 
14 APM 79.8.37, 58.; 80.76.4, 7. A lelőhelyet említi 
kalicz 1997, 54. 15 APM 79.8.15, 33, 58, 60, 63–65.; 
80.76.14.; 82.62.6.; 91.6–7. A lelőhelyet említi kalicz 
1997, 55. 16 APM 79.8.40, 59.; 80.73.1.; 82.91.8.

2/10. nAGY-vÖLGY:  Bv, LT, Sza
(kÖh 25733)

A községtől É-ra, a nagy-völgy ny-i oldalán, 
300 × 100–180 m-es területen gyűjtöttünk csere-
peket és figyeltünk meg néhány sötétebb foltot. 
(Miklós–Torma, 1980.)

Őskori cserepek a domb alján és felső részén 
egyaránt előfordultak. egy részük késő bronzkori 
urnasíros kultúrához tartozik (behúzott, síkozott 
tálperem; egyenesen, illetve befelé ferdén levágott 
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peremtöredék; oldalán bütykös töredék);1 a többi 
cserép kelta (kihajló nyaktöredék, behúzott szélű 
tálperem, díszítetlen oldal).2

A domb alján szürke szarmata oldaltöredéket 
találtunk.3

1 APM 82.92.1–5. 2 APM 82.92.6–8. 3 APM 82.92.9.

2/11. nAGY-vÖLGY:  U, LT, Sza, nk
(kÖh 25734)

A községtől É-ra, a völgy ny-i oldalán, 400 × 
100–150 m-es területen találtunk cserepeket. 
(Miklós–Torma, 1980.)

néhány durva kidolgozású, egyenes peremű 
töredék talán az újkőkori vonaldíszes kerámia 
hagyatéka1 egy kavicsos anyagú, oldalán kerek 
bütykös táltöredék a lengyeli kultúrához sorolható.2 
egy kihajló, lekerekített peremű táltöredék és egy 
fekete, korongolt oldaltöredék kelta.3

A szarmata leletanyaghoz sorolhatók a szürke, 
finoman iszapolt, jól égetett anyagú edénytöredékek 
(félgömb alakú, vastagodó peremű táltöredékek, kor-
sóperem) és az edényoldalból faragott orsókarika.4

A hullámvonal- és vonalkötegekkel díszített, 
részben kézzel formált oldaltöredékek (41. t. 19.) a 
viii–iX. századra keltezhetők.5

1 APM 81.42.1. 2 APM 81.42.2. 3 APM 81.42.3–4. 
4 APM 81.42.5–8. erre a lelőhelyre és a 2/9., valamint 
a 2/10. lelőhelyre vonatkozik kulcsár 1997, 72. 5 APM 
81.42.9–10.

2/12. nAGY-vÖLGY: ▼ Ő  Sza, á
(kÖh 25735)

A községtől É-ra, a nagy-völgyből merede-
ken kiemelkedő, három oldalról horhossal határolt 
domb tetején a vetésben őskori kovapengét,1 szar-
mata oldaltöredéket2 és valószínűleg Xi–Xii. szá-
zadi, sekélyen bekarcolt hullámvonallal díszített 
oldaltöredéket3 gyűjtöttünk. (Miklós, 1980.)

1 APM 81.43.1. 2 APM 81.43.2. 3 APM 81.43.3.; Asztalos 
1997, 87.

2/13. ÖReG-heGY (Ó-heGY):  B, Bv, á
(kÖh 25736)

A falutól É-ra, a nagy-völgy k-i oldalán, mere-
dek oldalú domb tetején néhány méteres körzetben 
kevés cserepet találtunk.1 (Miklós–Torma, 1980.) 

Ugyanitt korábban Asztalos istván is végzett terep-
bejárást.2

valószínűleg fedőből származik egy enyhén fel-
hajló szélű, csonkakúpos bronzkori töredék, köze-
pén lefelé nyúló, keskeny bütyökfogó látható.3 egy 
nagyméretű, hosszúkás bütyökfogó a késő bronz-
korra keltezhető.4 A szürke, kavicsos anyagú, bekar-
colt vonallal díszített oldaltöredék Xi–Xii. századi.5

1 APM 81.39.1–2. 2 APM 76.278.1. 3 APM 76.278.1. 
4 APM 81.39.1. 5 APM 81.39.2.; Asztalos 1997, 87.

2/14. SZÉchenYi U. 44 (MicSinAY-heGY): 
 LT ▼ n?
(kÖh 25737)

A belterület ny-i részén, a Galga ártere fölé 
emelkedő Micsinay-hegy oldalán, Bagyin Mihály 
háza mögött 1964-ben vagy 1965-ben, pincealapo-
zás közben kelta sírt bolygattak meg.1 A leltárkönyvi 
bejegyzés szerint „csontok” is voltak, ezek azonban 
nem kerültek múzeumba. A mellékletek közül 2 db 
pecsétlős végű, sima, ill. babos díszítésű bronz kar-
perecet2 (30. t. 2–3.), valamint egy sötétszürke, gra-
fitos anyagú, fordított csonkakúpos, 7,8 cm magas, 
duzzadt peremű kis fazekat3 (30. t. 7.) sikerült meg-
menteni, az utóbbi behúzott nyakán levő két lyukat 
eredetileg vaspánttal fogták össze.4

Talán lelőhelyünkhöz tartozik az a 26 cm hosz-
szú, keskeny pengéjű, közép bordás, köpűs, vas lán-
dzsahegy,5 amelyet a mellé helyezett cédula sze-
rint 1964-ben a Micsinay-hegyen, a Jónásfalvára 
vezető úton az új házak építésekor találtak.6 Az erő-
sen korrodált, töredékes, szakszerűtlenül restaurált 
lán dzsa hegy népvándorlás kori is lehet.

 
1 Asztalos 1967, 74. 2 APM 66.35.19–20. 3 A múze-
umba törötten bekerült edény darabjait külön számon 
leltározták be: APM 66.35.1–18., később a fazekat res-
taurálták. 4 hellebrandt 1999, 11., i. t. 1, 5–6. 5 APM 
64.336.1. később, feltehetően a leltári szám lekopása 
miatt újból beleltározták: APM 2000.19.1. 6 Asztalos 
1968, 105. szerint 1966-ban került elő. kelta leletként 
említi kalicz 1997, 54–55.

2/15. nAGY-vÖLGY:  LT
(kÖh 25738)

A nagy-völgy ny-i oldalán, magas feszültségű 
vezeték fektetésekor kelta cserepek – kifelé meg-
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vastagodó peremtöredék és fésűs díszű, grafitos 
oldaltöredékek – kerültek elő.1 (Szőke, 1962.)

1 APM 80.78.1–2.

2/16. TARAckáS: ▼ P
(kÖh 25739)

1976-ban a község határának Ék-i részében, mély 
horhos melletti dombon, a felszínen egy Szeleta 
kori, üveges kvarcporfírból készült, 133 × 40 mm 
nagyságú levélhegyet (1. t. 3.) találtak, amelyet elő-
ször Dobosi viola publikált.1

1977-ben T. Dobosi viola a tetőn és a domb nyer-
gén nyolc, 30 × 1 méteres kutatóárkot húzott. A 
szondázás negatív eredménnyel zárult.2 A felszínről 
egy kaparót, árvésőt és két szilánkot gyűjtött, ame-
lyek talán felső paleolit korúak.3

1 MnM Pb 76/1.; Dobosi 1990, 179., 2. kép 10. 2 MnM 
Adattár 253/1977.XXii.; Rég. kut. 1977, 3.; Dobosi 
2005, 60. 3 MnM Pb 77/33–36.; A lelőhelyet ismerteti 
kalicz 1997, 18., 1. kép.; Balogh 1988, 31–33.; Balogh 
2007, 1. t. 1.

2/17. MALoMkÖZ 20: + B
(kÖh 25740)

A község D-i szélén, a Galga árteréből alig 
kiemelkedő helyen, kerti munkák során, 1961-ben 
edénytöredékeket, egy letört fogantyújú agyagka-
nalat és egy magas, kissé tölcséresedő nyakú, nyo-
mott hasú, a has élen lefelé nyúló kis bütykökkel 
díszített, füles bögrét találtak.1 A bögre leginkább a 
középső bronzkor végére keltezhető, így talán a hat-
vani kultúrához sorolható.2

 
1 Asztalos 1963, 35.; APM 61.6.1–2. A cserepek elkal-
lódtak. 2 A leleteket kalicz 1997, 37., a badeni kultú-
rához sorolja.

2/18. BReDATAnYA:  B, LT?
(kÖh 25741)

A nagy-völgy k-i oldalán, a tanyától É-ra, kb. 
200 m-re található vízmosásban krajcs Sándor 
őskori cserepeket gyűjtött.1 A meglehetősen jelleg-
telen őskori töredékek2 közül a függőlegesen bekar-
colt vonalakkal díszített fazékoldal a hatvani kul-

túrához tartozik,3 míg a vöröses színű, homokos 
anyagú fültöredék talán kelta.4

 
1 APM Adattár 268. 2 APM 69.3.1. (3 db töredék); 4.1. 
(7 db töredék) 3 APM 69.4.1.; kalicz 1997, 41. a topog-
ráfiára hivatkozva sorolja fel a hatvani kultúra aszódi 
telephelyei között. 4 APM 69.3.1.

2/19. kenDeRFÖLDek:  B, Bv, LT, Sza, 
M–á  Bv
(kÖh 25742)

A falu ny-i szélén, a Galgára enyhén lejtő domb-
oldalon, 1000 m hosszan húzódó, 100–350 m szé-
les lelőhely ny-i fele az ikladi határba esik. Jó meg-
figyelési körülmények között, különböző sűrűség-
ben észlelhetők a leletek. Őskori cserepek a lelőhely 
teljes hosszában, szarmaták a k-i részen, árpád-
koriak középtájon, kis területen gyűjthetők. egy 
őrlőkövet is találtunk. (Szőke, 1962; Miklós, 1980; 
1982.) 1969-ben Asztalos istván is végzett itt terep-
bejárást.1

A vízszintesen levágott, bevagdosott peremű, 
seprűs táltöredék; a textildíszes és seprűzött oldalak 
a hatvani kultúrára jellemzőek.2 A lelőhely köze-
pén fekvő tsz-tanya létesítésekor edényeket talál-
tak. ezek elkallódtak, csak egy pecsétfejű bronztű 
maradt meg3 (27. t. 6.). 1977-ben a halomsíros kul-
túra sírját (sírjait?) bolygatták meg. Asztalos istván 
jelentése szerint a földmunkáknál ásott, 2 × 2 m 
nagyságú, kb. 1 m mély gödörben hamvakat tar-
talmazó két urna volt.4 közülük a kúpos nyakú, ket-
tőskúpos testű, öblén árkolt bütykökkel, vállán 
bekarcolt háromszögekkel díszített füles urna van 
meg5 (21. t. 6.). ehhez a temetőhöz tartozhatnak az 
1979-ben előkerült újabb leletek.6 közülük az egyik 
urna nagyméretű, kúpos nyakú, öblén benyomko-
dott, körbefutó bordával, vállán felfelé álló, hegyes 
bütykökkel díszített. A másik urna szintén kúpos 
nyakú, bikónikus testű, erősen összeszűkülő aljú, 
a nyak alatt vízszintesen körbefutó, kettős bor-
dát megszakító, felfelé álló, alulról árkolt hegyes 
bütykökkel, míg az öblén felülről árkolt, lelógó 
hegyes bütykökkel díszített, a nyakhajlatban két 
kis, völgyelt szalagfül ül. A harmadik egy behúzott 
peremű, a vállán bütykös tál darabja. A terepbejá-
ráson gyűjtött késő bronzkori leletanyagban7 egy 
kicsücskösödő fazékperem és egy bütykös peremű 
táltöredék képviseli a halomsíros kultúrát.8 A 
pilinyi kultúrához sorolható egy árkolt oldal és egy 
simított, élesen profilált vállú miniatűr csészetöre-
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dék.9 A behúzott, síkozott és turbántekercses pere-
mek az urnasíros kultúrához tartoznak.10 néhány 
cserép a bronzkoron belül közelebbről nem keltez-
hető.11 Ajándékként jutott az APM-be egy 10,3 cm 
hosszú, a felső részén háromszög alakban bordák-
kal díszített, késő bronzkori tokos véső12 (27. t. 4.). 
A korongolt, kihajló peremű töredék kelta.13 A cse-
repeken kívül egy kis pattintékot is gyűjtöttünk.14

A lelőhelyről származó szarmata cserepek15 
többsége szürke, korongolt, keményre égetett 
anyagú oldaltöredék, egy kézzel formált, fordított 
csonkakúp alakú, ú. n. „dák” fülescsésze16 (40. t. 11.) 
ajándékként került az APM-be. Jellegzetesebbek 
a kerekített, kihajló peremű hombártöredék17 és a 
kifelé vastagodó, kerekített, kissé behajló peremű 
táltöredékek.18 A leletanyag részben késő szarmata 
korra keltezését megerősíti egy sárgásszürke, kevés 
homokkal soványított anyagú, kívül kopott, szürkés 
mázas, iv. századi római korsótöredék is.19

A vonalköteggel, illetve sűrű vízszintes bekarco-
lásokkal díszített fazékoldalak (45. t. 22.) X–Xi.,20 
az enyhén tagolt fazékperemek és a csigavonalas 
díszű oldalak Xii–Xiii. századiak.21 Az árpád-kori 
lelőhely összefügg oncstelkével (6/12. lh.).22

1 APM Adattár 267, 17, 21. o.; APM 76.174.1–211.1. 
2 APM 76.177.2.; 178.1.; 184.1.; 186.3.; 205.1.; 
80.65.1.; 107.3. 3 APM Adattár 267, 17. o; Asztalos 
1968, 105.; APM 79.66.1. 4 APM Adattár 272, 16–17. 
5 APM 79.56.1. 6 APM 82.73.1–2. 7 APM 76.174.2–4.; 
175.1.; 176.1.; 177.2.; 178.1.; 194.1–196.1.; 200.1–
203.1.; 206.1–211.1.; 79.40.2–4.; 80.65.2.; 107.4–14.; 
82.107.1–2. 8 APM 80.107.4, 6. 9 APM 80.107.2, 13.; 
kővári 1998, 45., 1. kép 1-2. A lelőhelyet kalicz 1997, 
50. a kyjatice-kultúránál sorolja fel. 10 APM 76.176.1.; 
207.1.; 79.40.3–4.; 80.65.2.; 107.10. 11 APM 76.185.1.; 
186.1–2, 4, 7. 12 APM 78.16.1. említi kalicz 1997, 50. 
13 APM 80.107.15. 14 APM 80.107.1. 15 APM 76.179.1–
182.1.; 197.1–199.1.; 79.40.1.; 80.107.16.; 82.107.3. 
16 APM 79.73.1. 17 APM 76.179.1. 18 APM 76.182.1.; 
199.1.; 80.107.16. 19 APM 76.181.4. 20 APM 76.204.1.; 
80.107.17.; 82.107.4. 21 APM 80.107.18–20.; Asztalos 
1997, 87., i. t. 9, 11, 13. 22 A lelőhelyet feltételesen Ancs 
részeként említi Asztalos 1997, 87–88., i. t. 9, 11, 13.

2/20. FeLSŐ-RÉTek (keRek-RÉT):  B, 
Sza, M–á
(kÖh 25743)

A falutól ny-ra, a Galga árteréből sziget-sze-
rűen kiemelkedő dombháton frissen levágott fiatal 

búzában és vetésben gyűjtöttünk leleteket. (Miklós, 
1980; 1982.) Ugyanitt 1969-ben Asztalos istván 
helyenként sűrűsödő cserepeket, feltűnően sok ter-
méskő és őrlőkődarabot figyelt meg.1 A lelőhely 
ny-i része Domony határában fekszik.

két textildíszes oldaltöredék a hatvani kultú-
rához sorolható;2 a többi bronzkori cserép köze-
lebbi korhatározásra alkalmatlan.3 valószínűleg 
szarmata a megvastagodó szélű tálperem és a kéz-
zel formált, ujjbenyomással tagolt fazékperem.4 A 
X–Xi. századra jellemző az apró kavicsos anyagú, 
sárgásbarna, bordázott nyakú edény nyaktöredéke5 
(46. t. 13.). Xi–Xii. századiak a lekerekített szélű 
fazékperemek, a hullámvonal köteges, a párhuza-
mosan bekarcolt vonalas és a fogaskerékkel benyo-
mott mintájú oldalak.6 Ugyaninnen csonkakúp 
alakú kézi malomkő felső részét és vassalakot is 
bevittünk a múzeumba.7 Az árpád-kori lelőhely 
összefügg oncstelkével (6/12. lh.).

 
1 APM Adattár 267, 23. 2 APM 82.106.1.; 84.4.1.; 
kalicz 1997, 41., a topográfiára hivatkozva a hatvani 
kultúra aszódi futólagos kis települései között sorolja 
fel. 3 APM 76.170.1–12.; 171.1–5.; 82.106.2.; 84.4.2–3. 
4 APM 82.106.3.; 84.5.1.; kulcsár 1997, 72., a terep-
bejárással felfedezett szarmata telepnyomok között 
említi. 5 APM 84.4.4.; Asztalos 1997, 87., i. t. 10. 
6 APM 76.172.1–173.1.; 82.106.4–6.; Asztalos 1997, 
87., i. t. 12. 7 APM 82.106.7–8.

2/21. MAnYiki-DŰLŐ:  Ő
(kÖh 25744)

A belterület É-i szélénél, egy vízmosás feletti 
domboldalon kb. 50 m-es körzetben néhány jelleg-
telen őskori cserepet gyűjtöttünk.1 (Miklós, 1981.)

1 APM 81.87.1–2.

2/22. nAGY-vÖLGYi-eRDŐ (cSÖRSZ-
áRok):  Sza
(kÖh 32989)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találha-
tók. Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt 
töltésből állnak, észak felől fenyegető veszedelem 
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elhárítására létesültek. A megyében legészakibb, 
Galgamácsa–verseg sáncszakasz az Aszód–kartal 
(2/8. és 14/2. lh.) sánctól mintegy 2,5–3,5 km-re 
É-ra létesült. Régészeti szakirodalomba a Magyar 
Tudományos Akadémia 1865-ben kezdett adat-
gyűjtésével került be, melynek eredményeit Rómer 
Flóris foglalta össze az 1876-os nemzetközi kong-
resszus számára.2 Az adatközlők feltételezése sze-
rint a sánc ny felé, vác környékéig folytatódha-
tott.3 A nyomvonalat az 1900-as évek elején bejáró 
Bartalos Gyula szintén vác közelében kereste a 
sánc ny-i kezdetét.4 Azonban Galgamácsától ny-ra 
nem volt ismert sáncra vonatkozó, értékelhető adat.5 
Amennyiben a legutóbb Galgagyörk határának D-i 
részén, a 7/29. lelőhelyen megfigyelt árok és töltés a 
csörsz-árok maradványa, a sáncvonulat hossza ny-i 
irányban a korábban ismerthez viszonyítva közel 
1300 m-rel meghosszabbodik. 1962-ben a Patay Pál 
vezette munkacsoport bejárta a 10,5 km-es sánc-
szakaszt, utóbb átvágásokkal, talajfúrásokkal vizs-
gálták a nyomvonalat. A szántókon mára legfeljebb 
nyomokban észlelhető, az erdős részeken is tovább 
pusztuló – feltehetően a csörsz-árok sáncrendszer 
É-i vonalához tartozó – sáncszakasz részleteit mun-
kájuk második, bővített kiadása6 alapján írjuk le.7

A galgamácsai szakasz (9/4. lh.) végén, az 
ecskendi-erdő k-i részén már nyÉny–kDk-i irá-
nyú, a Galgamácsa–Aszód–kálló közös határpont-
tól kDk felé haladó, majd Dk felé kanyarodó sánc 
az Aszód–kálló közigazgatási határon (egyben 
a Pest–nógrád megyehatáron), erdőben húzódik 
mintegy 900 m hosszan. elhagyva a közigazgatási 
határt, már kállói területen a nyomvonal Ék felé 
kanyarodik s halad a versegi szakasz (27/3. lh.) felé.

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Rómer 1878, 39–77., Les fossés du diable en hongrie 
c. fejezet. 3 Rómer 1878, 67. Rá hivatkozva Márton 
1910, 197. 4 Bartalos 1910, 110. 5 Balás 1961, 55–56. 
vác környéke a ii. század óta kvád terület, a szarmata 
sánc itt nem is épülhetett meg. 6 Garam–Patay–Sop-
roni 2003, 31., 11. térkép. 7 Röviden ismertette Diny-
nyés 2007, 359.

2/23. iPARi PARk:  Bv, Sza, á, kk

1999-ben a belterület Dny-i széle közelében, a 
Galga árteréből alig kiemelkedő területen ipari par-
kot és építkezést terveztek. kulcsár valéria hely-
színi szemléje során a terület felszántott részén szá-
mos bronzkori, szarmata és árpád-kori cserepet 

talált. nyilvánvaló az összefüggés a közvetlenül 
szomszédos 2/19. lelőhellyel, az attól részben eltérő 
kultúrájú, késő bronzkori leletek miatt adtunk külön 
lelőhelyszámot.

Ugyanebben az évben a fémhulladék telep szá-
mára kijelölt helyen próbaásatást végzett.1 Öt szel-
vényben 20 objektumot sikerült feltárnia, közülük 
5 késő bronzkori, 15 a szarmata telephez tartozik, 
de több szarmata objektumban is voltak bronzkori 
cserepek. A kutatást megnehezítette és a további 
feltárást értelmetlenné tette a talajvíz igen magas 
szintje, amelynek következtében az objektumok 
többségét csak részlegesen (10–15 cm mélységig) 
lehetett kibontani.2

A csak késő bronzkori kerámiát tartalmazó 
objektumok közt egy kerek, hengeres falú, részben 
padkás gödör, három, szintén kerek gödör részlete és 
egy téglalap alakú, paticsos betöltésű ház (?) talál-
ható. Az utóbbi É-i felében, a betöltés felső részében 
egy helyen koncentrálódva nagyobb edények darab-
jai feküdtek, ugyanitt, valamivel mélyebben nagyjá-
ból sorban elhelyezett kövek voltak. Az objektumok 
betöltéséből és a szórványként előkerült késő bronz-
kori cserepek a halomsíros kultúrához sorolhatók.3 
Jellegzetes a fordított háromszög alakban bekar-
colt vonalköteg csúcsán benyomott ponttal díszített 
oldal; a behúzott peremű, a vállán bütykös táltöre-
dék; egy fazéktöredék a pereméből kinyúló bütyök-
kel; egy urnaoldal felfelé álló nagy bütyökkel és egy 
fazéktöredék, a simított nyak és a kissé érdes oldal 
közt a nyak alján szögletes, apró benyomkodás sor-
ral. különleges formájú a 4. objektumban talált vilá-
gosszürke színű, hengeres, az alja felé egész enyhén 
szélesedő edénynyak. Simított felső és érdes felü-
letű alsó részét benyomkodott borda választja el. 
A töredékes állapotában 30,2 cm magas nyak fel-
tehetően hatalmas tárolóedény része lehetett.4 A 3. 
gödörből került elő egy kis pattinték.5

kulcsár v. próbafeltárásának szarmata telepob-
jektumai a 7–11. és a 14–19. gödrök, gödörrészle-
tek, valamint a 13. ház. csekély, jellegtelen lele-
tei miatt nem keltezhetők a 7–10. és a 17–18. göd-
rök. Jellegzetes késő szarmata kerámia keltezi 
a 11., 14–16. és 19. gödröket. Leleteikből említ-
jük a szürke, sötétszürke-fekete, többnyire fénye-
zett felületű, kerekített, behajló peremű és meredek 
oldalon bordás táltöredékeket6 (39. t. 7.), a homok-
kal, apró kaviccsal soványított anyagú, korongolt 
fazéktöredékeket,7 a 14. gödör szürke, homokos 
anyagú, kézikorongon készült, vízszintesen kiszé-
lesedő peremű fazéktöredékét8 (36. t. 14.). erősen 
megkopott domborműves, törésvonal mellett átfúrt 
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Drag. 37. táltöredék9 (34. t. 3.) került ki a 16. gödör-
ből. A ház Ény–Dk-i irányú, 433 × 260 cm-es göd-
rének hossztengelyében három, középen nagyobb, a 
két rövid oldalnál egy-egy kiugró körvonalú, kisebb 
cölöplyukat bontottak ki. ny-i sarkánál lépcső volt, 
az É-inál levő kerek gödröt csak részben lehetett fel-
tárni a talajvíz miatt. Gazdag késő szarmata lelet-
anyagából10 a sötétszürke, fekete, behajló, kere-
ken vastagodó peremű, perem alatt fogaskarcolt és 
tagolt oldalú, félgömbös tálak töredékeit,11 a szürke, 
rövid hengeres nyakú, gömbtestű edény töredé-
két,12 kézzel formált, ujjbenyomásos fazékperemet13 
és kézimalom felső kövének fogó számára furatos 
töredékét14 emeljük ki. A szórványleletek15 jellegze-
tesebbjei késő szarmaták: korongolt szürke, kívül-
belül vízszintesen, kívül függőlegesen is fényezett, 
elkeskenyedő pereme alatt sekélyen árkolt tálkatö-
redék16 (38. t. 10.), csonkakúpos vállú, kissé ferde 
nyakon kerekített peremű, sárgáspiros és hasonló 
alakú, szürke, vállán függőlegesen simított és matt 
felületek váltakozásával díszített edénytöredék,17 
szürke, vízszintes, tagolt hombárperem,18 kerek 
metszetű fültöredék19 és a homokos, apró kavi-
csos anyagú, korongolt, profilált peremű fazéktö-
redékek20 (40. t. 2.). humuszréteg szórványa egy 
barnáspiros, piros festett, oldalán oválisban levél-
szerű bepecsételt mintás, provinciális táltöredék21 
(34. t. 11.) is. A késő szarmata település élete bizo-
nyára folytatódott az v. század első felében.

Az 1999. évi 1-1a. árokrészletből őskori és szar-
mata cserepek mellett barna-fekete, vonalköteges 
és vállon fogaskerék díszes árpád-kori fazékolda-
lak23 kerültek elő. Az árpád-kori lelőhely összefügg 
oncstelkével (6/12. lh.).

A próbafeltárás szórványleletei között korongolt, 
fehéres, kifelé kereken vastagodó peremű, mázfol-
tos Xv–Xvi. századi fazéktöredék24 is van.

 
1 MnM Adattár 167/2000.XXiii. (jelentés és doku-
mentáció); Rég. kut. 1999, 167.; APM 2001.8.1–35.4. 
A lelőhely mindenhol 2/19. számmal szerepel. Az 
eredményeket a feltárásvezető hozzájárulásával fog-
laljuk össze. 2 kulcsár valéria őskorinak tekinti azo-
kat az objektumokat is, amelyekben több bronzkori 
és csak egy-egy szarmata cserép volt, így a jelen-
tésében 11 késő bronzkori objektumot tüntet fel.  
3 APM 2001.8.2–10.; 9.2–6, 8.; 10.1–2.; 11.2–8.; 12.1, 
3–4.; 13.1–6.; 14.1–2.; 15.1–2.; 16.2.; 18.2–6.; 19.3–4.; 
21.7–9.; 23.1–3.; 24.25. 4 APM 2001.13.1. 5 APM 
2001.12.2. 6 APM 2001.22.1, 4; 32.1. 7 APM 2001.22.5; 
28.1-2; 29.3–4. 8 APM 2001.26.1. 9 APM 2001.29.1. 

10 APM 2001.24.1–31. 11 APM 2001.24.2, 11-12 12 APM 
2001.24.5. 13 APM 2001.24.22. 14 APM 2001.24.26. 
15 APM 2001.11.1, 21.1-3, 5-6; 25.1-5; 33.1-4; 34.1-3; 
35.1, 3. 16 APM 2001.21.2. 17 APM 2001.21.5; 33.2. 
18 APM 2001.35.1. 19 APM 2001.34.1. 20 APM 2001.25.3-5; 
33.4. 21 APM 2001.34.3. 22 APM 2001.8.5.; 9.7. 
23 APM 2001.21.4.

2/24. koSSUTh L. U. 19. (SZoLGáLTATÓ 
háZ):  U

A belterület Dny-i részén, a Galga árteréből 
alig kiemelkedő területen 1976-ban, a szolgáltató 
ház alapozása során előkerült leletekről nem isme-
rünk dokumentációt. A leltárkönyv szerinti sírle-
lethez a lengyeli kultúra edényei tartoznak: egy 
tölcséres nyakú, kettős kónikus testű, bekarcolt 
spirálisokkal, a perem alatt és a hasvonalon büty-
kökkel díszített, mindkét oldalán vörös festésű 
csésze; egy tölcséres nyakú, fordított csonkakúpos 
alsó részű, belül vörös, kívül vörös és sárga, sávos 
festésű tál a törésvonalon elhelyezett lelógó hegyes 
bütykökkel; egy kihajló, ívelt oldalú, bütyökdíszes, 
kívül-belül vörös és sárga festésű, magas csőtalpas 
tál és egy hengeres nyakú, bikónikus testű, mind-
két oldalán vörösre festett, bütyökdíszes korsó1 
(7. t. 1, 3, 5–6.).

kalicz nándor a helyszint magányos sír lelőhe-
lyeként tünteti fel áttekintő térképén,2 illetve ham-
vasztásos sírként említi.3 Az aszódi, nagy lengyeli 
telep (2/3. lh.) D-i széle jelenlegi ismereteink szerint 
mintegy 300 m-re van a szolgáltató háztól, ez indo-
kolja a külön lelőhelyként történő tárgyalást.

 
1 APM 80.35.467–470. A leltárkönyv szerint a 
80.35.471. tétel is a sírlelethez tartozik, a rovat azonban 
nincs kitöltve. A spirális díszítésű csésze: kalicz 1985, 
58. kép 15. 2 kalicz 1985, 3. kép 1. 3 kalicz 1997, 28.

2/25. cSenGeY U.:  R, Bv, Sza  Bv

1961-ben a lengyeli nagy lelőhely (2/3. lh.) Dk-i 
szélén, a Járási Tanács (kossuth u. 72.) udvarán, 
földmunkák során egy sírt bolygatták meg. Asztalos 
istván jelentése szerint valószínűleg gyermeksír 
volt, két ép edénnyel és egy töredékes urnával.1 Az 
újkőkorinak tartott sírról nincsenek további ada-
taink. kovács Tibor viszont a halomsíros kultúra 
ugyanitt előkerült urnasírjáról számol be, amely-
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ben három melléklet volt: „1. Peremén négy bütyök-
kel díszített csupor alakú urna. 2. vállán bütyökkel 
díszített behúzott peremű tál. 3. vállán rovátkolás-
sal díszített fületlen csupor.”2

1965-ben a csengey u. D-i végén, a volt Járási 
Tanács épülete mellett ásott csatornaárokból vittek 
be a munkások leleteket az APM-be, amelyek a lel-
tárkönyvi bejegyzés szerint 1,80–2 m mélyen, egy 
csomóban feküdtek.3 közülük egy sárga színű, eny-
hén kihajló peremű, nagy fazék két összeillő töre-
déke a badeni kultúrához tartozik.4 A többi cserép 
a halomsíros kultúra hagyatéka, megemlíthető egy 
összetört, fekete színű, bütyökdíszes urna és több, 
behúzott peremű táltöredék.5 Beadtak a múzeumba 
egy őrlőkő töredéket is.6

1978-ban a csengey u. 30. sz. alatti iskola épí-
tése közben lengyeli leletekkel együtt (l. 2/3. lh.) 
késő bronzkori kerámiát találtak. A halomsíros kul-
túrához tartozik egy nagyméretű, szalagfüles kor-
sónyak, a vállán rovátkolt, kicsücskösödő peremű 
fazéktöredék, egy többszörösen árkolt bütykös 
oldal,7 továbbá egy másodlagosan, helyenként sala-
kosra átégett, deformálódott, 7,5 cm magas bögre.8 
Felfelé kissé összeszűkülő nyakú, a vízszintesen 
kihajló, sérült, hiányos peremén felfüggesztésre 
szolgáló kis lyuk van. vállát lelógó, vonalkázott 
háromszögek borítják, ugyanilyenek vannak csillag 
alakban elrendezve a letört talp körül. hasán négy, 
felülről egyszeresen árkolt kis bütyök ül.

Szarmata az a szürke, korongolt, vastag falú, víz-
szintes peremű hombártöredék, amelyet 1976-ban a 
kossuth u. 62–64. sz. előtti csatornaárokból szedtek 
ki.9 Ugyanekkor került elő a kossuth u. 72. sz. előtt 
egy szarmata, fekete színű, kézzel formált, durva 
kidolgozású fazék tölcséresen kihajló, ujjbenyomá-
sos peremtöredéke.10

 
1 Asztalos 1963, 36. A rövid jelentésből nem derül ki 
a temetkezés módja. A leletanyag nem azonosítható 
az APM-ben. 2 kovács 1966, 41. lj. szerint az edények 
az APM-be kerültek. közülük a tál feltehetően azo-
nos a 66.72.1. számon beleltározott erősen kiegészí-
tett, behúzott peremű bütyökdíszes tállal, a másik két 
edény azonban ma már nem azonosítható. 3 Asztalos 
1967, 75., újkőkori és késő bronzkori-kora vaskori cse-
repek előkerüléséről ír, az újkőkori leleteknek azon-
ban nincs nyoma az APM-ben. 4 APM 66.36.74–75. 
5 APM 66.36.1–73.(az urna darabjai), 76–80. 6 APM 
66.36.81. A 66.36.82–90. sz. alatt az ugyanitt előkerült 
állatcsontok vannak beleltározva. 7 APM 79.59.1–3. 
8 APM 79.62.4. 9 APM 79.65.16. 10 APM 79.65.37.

* * *

 B  v, nk + R, B, Bv, v, Sza, n? i ▼ Ő

Az MnM az 1860-as évek végétől kezdve több-
ször kapott, illetve vásárolt aszódi, pontosabban 
aszódinak mondott leleteket. A hiányos és ellent-
mondó adatok miatt többnyire nem állapítható meg 
a valódi lelőhely. A legtöbb probléma varsányi 
János 1872-ben megszerzett gyűjteményével és 
Schiefner János gyűjtőtől 1875-ben és 1876-ban 
vásárolt tárgyakkal van. A varsányi Jánostól meg-
vásárolt, 339 db-os, csak néhány újkori tárgyat tar-
talmazó gyűjtemény1 leltározásakor elvétve tün-
tettek fel lelőhelyet: 7 leltári számon 17 db bronz-
tárgy vácszentlászlóról2 (25/*** lh.), további három 
számnál3 a lelőhely Pest megyén kívüli. varsányi 
Jánostól tudjuk, hogy gyűjtőterülete elsősorban 
Aszód, ahol a cukorgyár környékén (2/5. lh.) „a 
maga nemében unicum” tárgyak is előkerültek és 
a Galga mente volt.4 közzétett két, őskori leleteket 
felsoroló listáján 21 tétel lelőhelye Aszód, egy-egy 
tételé Bag (3/4. lh.), Zsámbok (28/***) és Sárisár 
(helyesen talán Sarlósár Tatárszentgyörgy határá-
ban).5 Feltételezzük, hogy varsányi gyűjteménye 
ismeretlen lelőhelyű, bronzkori tárgyainak legalább 
többsége az aszódi cukorgyár 1869–70. évi építé-
sekor előkerült lelet. 1875-ben az MnM Schiefner 
Jánostól 14 bronztárgyat6 vásárolt. Leltárkönyvi 
meghatározásuk: „Aszódi lelet 9 db, a többi tehát 
ismeretlen.” ezzel szemben csak 4 leltári szám-
nál (lásd alább) szerepel az „Aszódi lelet” bejegy-
zés. 1876-ban 119 tárgyat vásároltak a gyűjtőtől.7 A 
néhány aszódinak beírt tárgynál sem lehetünk biz-
tosak a lelőhelyben.

Az aszódi gimnázium tanárai 1876-ban „igen 
szép” nyéllyukas kőbaltát ajándékoztak az MnM-
nek.8

A Schiefner-féle leletek közül a rézkort kép-
viseli egy kalapács és csákány.9 A tárgyak múze-
umba kerülésük óta többször szerepeltek az iroda-
lomban az adott kor szakmai ismereteinek megfe-
lelő értékeléssel.10 Pulszky Ferenc a rézkorról szóló 
első művében közölt egy, a ciprus szigetiekhez 
hasonló 17,3 cm hosszú tőrt.11 Összefoglaló művé-
ben egy lapos vésőt és a kalapácsot említi.12 Patay 
Pál összefoglaló művében a mindkét végén defor-
mált, 8 mesterjegyes 17,5 cm hosszú kalapácscsá-
kányt a Szendrő-típus leletei között mutatja be.13 
Az MnM több más tárggyal együtt az aszódi ellen-
tett élű csákányt is eladta a new York-i Museum 
of natural historynak,14 ezért Patay Pál csak a lel-
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tárkönyvi vázlat alapján ismertette a 23 cm hosz-
szú jászladányi típusú csákányt.15 1876-ban (?) a 
drezdai múzeum is vásárolt két aszódi réztárgyat: a 
fokánál szélesre kalapált 11,5 cm hosszú szakálháti 
típusú lapos baltát Patay Pál a Salacea variáns lele-
tei között, a 18,6 cm hosszú csákányt a Şiria típusú 
leletek között tárgyalja.16 A középső rézkorra kel-
tezhető tárgyakat csak fenntartásokkal tarthatjuk 
egy raktárlelet részének.17

Licsák károly 6 db jellegtelen bronzkori csere-
pet adott az APM-nek, amelyek az újtelepi Lőtéren 
kerültek elő.18 Az aszódi laktanyához tartozó lőtér 
a 2/5. lelőhely Ék-i szélétől mintegy 500 m-re volt 
Aszód és hévízgyörk határán, patakoktól távol. Az 
adatgyűjtésünk idején megközelíthetetlen helyen 
nem tudtunk hitelesítő bejárást végezni. Bóna 
istván egy tojásdad testű, hengeres nyakú kétfülű 
kis edényt a nagyrévi kultúra kőtörés típusú tárgyai 
között ad közre.19 A meglehetősen általános bronz-
kori típust képviselő edény szerintünk nem tartozik 
a nagyrévi kultúrához, amelynek elterjedési terü-
letéhez nem is tartozott hozzá Aszód és környéke. 
Szentgáli károly (Bp.) 1911-ben az aszódi bronz-
kori temetőből származó bögrét ajándékozott a szé-
kesfehérvári múzeumnak,20 a gyűjtőterületek hiva-
talos megállapítása után átadott tárgyat vácon lel-
tározták be.21 A 8,2 cm magas, szürke színű, kettős 
kúpos, omfaloszos bögre súlypontja az alsó részre 
esik, hosszú hengeres nyaka enyhén ívelt, válláról 
induló füle közvetlenül a pereme alatt végződik. A 
középső bronzkori bögre leginkább a hatvani kultú-
rához köthető. 

„Az aszódi telepről” a füzesabonyi kultúra tipikus 
spirálbütykös díszítésű, hiányzó fülű korsóját22 ismer-
tette hampel József. A kultúra emlékeinek Galga völ-
gyi teljes hiánya miatt az edény import lehet.

Rómer Flóris 1871-ben bemutatott egy külön-
leges, csizma alakú edényt, amely „… Aszód 
táján találtatott, honnét varsányi János birtokába 
került.”23 Az MnM leltárkönyvébe már lelőhely 
nélkül írták be. A mindössze 13,2 cm magas kis 
edényt kemenczei Tibor a kyjatice-kultúra emlékei 
között aszódi lelőhellyel közölte.24 A fekete színű 
fényes edény lábrészén a bokát két kis bütyökkel 
jelezték. A lábon és a lábszáron párhuzamos sekély 
kannelúrák láthatók. A felsőrész nyomott testű, 
hosszú csonkakúpos nyakú, erősen kihajló, vízszin-
tesre vágott peremű miniatűr urna, amelynek öblét 
sűrű függőleges, nyakának alsó részét pedig víz-
szintesen körbefutó kannelúrák díszítik. A bizony-
talan lelőhelyadat miatt sajnos nem állapítható meg, 
hogy importtárgy volt-e az urnasíros kultúra terü-

letén vagy – ami valószínűbb – csak a XiX. szá-
zadban vitték Aszódra a kyjatice-kultúra elterje-
dési területéről.

Schiefner Jánosnál már 1864-ben volt egy 
bizonyára késő bronzkori „szép bronzvésü.”25 
Gyűjteményéből 1875-ben egy kardpenge hegyé-
nek töredéke is került az MnM-be.26 vele egy tétel-
ben szerepel részletes leírás és méretek nélkül a lel-
tárkönyvi bejegyzés szerint aszódi leletként egy 
„bronz kardmarkolat”.27 1930-ban dr. Balás vilmos 
szolgabíró egy pereme alatt három körbefutó bordá-
val ellátott, fületlen tokos bronzbaltát (ha A) adott 
Aszódról az MnM-nek.28 Az 1980-as évek elején 
nyugdíjas munkatársunkként közölte velünk, hogy 
aszódi munkahelyén kapta valakitől, lelőhelyé-
ről nem tudott semmit. Mészáros istván egy késő 
bronzkori köpűs balta él felőli töredékét ajándé-
kozta az APM-nek.29

kozma László erdőmérnök közelebbről nem pon-
tosítható aszódi lelőhelyű 10–10,5 cm magas, fekete 
színű, fényes, simított külsejű, fordított csonkakúpos, 
egyfülű edényt ajándékozott a GvM-nek, amely leg-
inkább az urnasíros kultúrához köthető.30

A Schiefner Jánostól 1875-ben vásárolt, esetleg 
aszódi, kr. e. viii. századi, preszkíta (mezőcsáti 
kultúra) leleteket: kéttagú bronzzablát és a meg-
tört vonalú, mindkét végén alacsony, kúpos gomb-
bal lezárt, középen és a gombok alatt rövid csöves, 
bronz zablarudat31 az MnM-ben lelőhely nélküli-
ként leltározták be.

Az aszódi leletként nyilvántartott bronztár-
gyak (4 db kétfüles falera, egy hasonló falera ráol-
vadt tárgytöredékkel, 3 db deformált, nyújtott kúp-
alakú csengő, egy deformált köpű) mindegyike 
égésnyomos, ezért nyilvánvalóan hozzájuk tarto-
zik a lelőhely nélküli, szintén égésnyomos, három 
állatalakos tárgytöredék. A leletek szkíta lószer-
számhoz és erősen hiányos, – a korszakban egye-
dülálló megoldásként – csúcsán 3 állatalakos (szar-
vastehén?, őzsuta?), áttört rúdvéghez tartoznak.32 
kérdéses, hozzájuk tartozhatott-e két, fületlen, 
középen lyukas bronzkorong és egy kerek, pere-
mén 3 szegecslyukas, „domborműves állatjelenet-
tel” díszített bronzveret.33 A szkíta leleteket Párducz 
Mihály közölte és értékelte, az égésnyomos tárgyak 
a kr. e. 550–500 időszakból, szerinte is hamvasztá-
sos temetkezésből származnak.34 Bakay kornél sze-
rint az aszódi és hasonló csengők, rúdvégek sámán 
szertartás eszközei lehettek.35

Az MnM-ben levő, két szkíta, háromélű, bronz 
nyílhegy rajzát közli hampel József az „aszódi 
telep”-ről.36
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Rómer Flóris 1864-ben Aszódon talált, feltehe-
tően korai szarmata, gömböcsös karikacsüngők-
ről adott hírt: „… gyűrűk, vagy karikák … mind 
oldalukon, mind gerinczükön kerek dudorokkal 
birnak.”37 Párducz Mihály hivatkozás nélkül közölt 
késő szarmata gyöngyöket, szegecsekkel felerősít-
hető bronzfoglalatban levő, vésett emberfejes követ 
és egy félgömbösre csiszolt követ Aszódról.38 Az 
APM-ben közelebbről ismeretlen, aszódi lelőhelyről 
Severus-kori terra sigillaták vannak: Drag. 37. pere-
mes oldaltöredék (Westerndorf, helenius) és Drag. 
33. talpas csészefenék (Westerndorf).39 Rómer 
Flóris 1864-ben arról is beszámolt, hogy az Aszód 
és kartal közötti kavicsbányában nagyon egyszerű 
ezüstfibulát találtak, amely a Sina-birtok tiszttar-
tójához, az Érden lakó kulifay Adolfhoz került.40 
korát és további sorsát nem ismerjük. Talán aszódi, 
iii–iv. századi, a római birodalomban és azon 
kívül egyaránt használatos, D alakú csatkarikájú, 
gombokkal zárt tengelyes bronzcsatot41 vásárolt az 
MnM Schiefner Jánostól 1875-ben. Sellye ibolya 
pannóniai áttört bronzokat tárgyaló tanulmányának 
térképén lelőhelyként szerepel Aszód is.42 közlését 
adatokkal nem tudjuk alátámasztani.

Pulszky Ferenc említést tesz az MnM-ben 
őrzött, Aszód vidéki, 86 cm hosszú kelta – inkább 
népvándorlás kori – kardról.43

Az MnM 1986-ban dr. Szöllősy Gyulától a régi 
Mauthner gyűjteményből késő avar kori leleteket 
vett,44 amelyekről csak annyit lehet tudni, hogy a 
gyűjtő Aszódról vásárolta. A férfisír hiányos lele-
teit – öntött bronz övdíszeit: kétlapos, vaskos levelű 
indadíszes nagyszíjvég, kéttagú, ovális karikájú, 
indadíszes övcsat, csuklótagos, áttört indadíszes 
övveret, 2 db indadíszes lyukvédő övveret, 2 db 
mellékszíjra való, áttört indadíszes veret és egy két-
lapos, indadíszes kisszíjvég, valamint egy téglala-
pos, hiányos varkocsszorítót (bronzlemezen préselt, 
széleken és középen dudorsorral díszített ezüstle-
mez) – kulcsár valéria közölte.45

1877-ben Závodszky istván – akkor valkói – 
jegyző Aszódon talált, miniatür vaskard marko-
latos, 4,3 cm-es töredékét ajándékozta az MnM-
nek.46 A 2,2 cm-es markolatvason 2–2 kisebb és 
nagyobb bronzlemez határolta az egykori fa mar-
kolatot, a penge szélessége 1,5 cm. A már nem fel-
lelhető, miniatür fegyver (?) rendeltetése és kora 
bizonytalan, nem zárható ki újkori keltezése sem.

 
1 MnM 164/1872.i.1–viii.6. A gyűjtemény közép-
kori vas-, réz-, valamint kőtárgyaival (iiia.2–iv.8.)  
– közelebbi adatok hiányában – nem foglalko-

zunk. 2 MnM 164/1872.i.1–4, 10, 12–13. 3 MnM 
164/1872.iiia.10.: konpahegy (bizonytalan olva-
sat); 164/1872.iiia.32.: Margit-sziget; 164/1872.
vii.1.: vajdahunyadvár. 4 Arch. Ért. 2(1870), 110. 
5 Rómer 1871a. 6 MnM 78/1875.1–14., a 15–17. szá-
mon újkori tárgyak vannak. 7 MnM 67/1876.1–119. 
8 MnM 104/1876. 9 MnM 67/1876.1–3. m 10 Az iro-
dalom felsorolásával nem törekszünk teljességre.  
11 Pulszky 1877, 233, iii. t. 21. A valójában késő bronz-
kori horgos fogantyújú tőr nem szerepel a további 
szakirodalomban. 12 Pulszky 1883, 26. Tévesen 
varsányi Jánost említi gyűjtőként. 13 Patay 1984, 44, 
172. szám. 14 Foltiny 1969, 23, 1. t. 7. 15 Patay 1984, 89. o.
457. szám. 16 Patay 1984, 16. o. 33. szám, illetve 65. o. 
307. szám. 17 A tárgyakat Patay 1984 nyomán említi 
Bondár 2007, 71., 6. k. 33, 172.; 7. k. 307. 18 APM 
64.737–738.1. Az Újtelep megjelölés csak a csere-
pek melletti cédulán szerepel. 19 MnM RŐ 184/1873.; 
Bóna 1963, 13–14, Xiii. t. 15. 20 Leltári száma: 1331. 
21 vTM 77.1.1. 22 MnM RŐ 164/1872.v.1.; hampel 
1886, LXXiii. t. 3.; kovács 1989, 16., 4. kép 1.; kalicz 
1997, 44–45. 9. kép 1.; Bizonytalan lelőhelyüként 
említi Bondár 2007, 102. 23 Rómer 1871b, 68, az edény 
rajzával. 24 MnM RŐ 164/1872.v.2.; kemenczei 1984, 
128, LXiX. t. 12.; kalicz 1997, 51. 11. kép 2. 25 Rómer 
1864, 163. Talán ezt említi aszódiként hampel 1896, 40.  
26 MnM RŐ 78/1875.4 (a lelőhely megnevezése nél-
kül).; nagy 1904, 150.; kemenczei 1991, 85. old. 423. 
szám (Aszód környéke). 27 MnM RŐ 78/1875.14. A 
tárgy az 1987. évi revíziónál még megvolt, ma nem 
lelhető fel. kemenczei 1988 és 1991 sem közli. A tárgy 
valójában szkíta rúdvég köpűje L. alább 28 MnM RŐ 
8/1930. 29 APM 64.725.1. 30 GvM 82.29.1. 31 MnM 
78/1875.1–2. csak a 2. zablarúd van meg. Párducz 
1958, 62. A zablarúd (ismeretlen lelőhellyel) fotója 
Gallus–horváth 1939, 1. kép 8. említi Bottyán 1955, 
52. 32 MnM RŐ 78/1875.5, 9, 12–14., a 9. három csengő 
közül egy van meg. Arch. Ért. 9(1875), 187–188.; 
Fettich 1938, 134.; Bottyán 1955, 52–53.; valószínű-
leg hamvasztásos sírleletként. Párducz 1958, 61–62., 
8. kép, iX–X. t.; Mozsolics 1984, 48. old. Taf. 7., 3–4. 
33 MnM 78/1875.6–7., nincsenek meg. Párducz 1958, 
62. 34 Párducz 1958; a rúdvég rekonstrukciója Párducz 
1959a. említi Párducz 1965, 289.; Párducz 1965a, 177.; 
Párducz 1973, 61, 3. lh. a 4. térképen. 35 Bakay 1971, 
11–12: az aszódi leletek, 83–84. A rúdvég: 2. kép.  
36 nem azonosíthatók, talán az MnM 164/1872.i.41. 
számon leltározott 57 db, zömmel töredék között 
lehettek. hampel 1886, XXviii. t. 12-13; .hampel 
1896, 108.; nagy 1904, 150., 4 db-ot ír. Márton 1910, 
181.; Fettich 1931, 512.; Párducz 1965, 289.; Párducz 
1973, 60., 115. lh. az 1. térképen. 37 Rómer 1864, 163. 
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A leletek nem kerültek közgyűjteménybe. 38 Párducz 
1950, 53., 303. lh. 39 APM 66.87.1–88.1.; Gabler–
vaday 1992, 98., 8. kép 10., 10. kép 20. 40 Rómer 1864, 
163., a Rómer Jkv. Xiii. köt. 84. alapján. 41 MnM 
Rn 78/1875.8., ennél a tételnél nincs beírva a lelő-
hely. vaday 1989, 67–68., 4/6/2.1.4. típus. népván-
dorlás koriként kulcsár 1997, 73., 6. kép. 7. 42 Sely-
lye 1969. 43 Pulszky 1879, 10, 16. Bizonyára azonos a 
varsányi J. gyűjteménnyel vásárolt, lelőhely nélküli, 
85 cm-es karddal: MnM Rn 164/1872.iiia.1. 44 MnM 
Rn 86.3.1–7. Az eladó feleségének korábbi férje 
Mauthner László volt. 45 kulcsár 1997, 74., 8. kép. 
46 MnM 44/1877.; czobor 1877, 192.

+ + +

1653-ban a mácsai (9/1. lh.) és a kállói határvizs-
gálatban kérdőpontként szerepelt a kastély Domb.1 
1654-ben Aszód-Szentkereszt (2/4. lh.) és Bag (3/6.) 
határjárásában kastély helyet említenek.2

1864-ben Pesty Frigyes adatközlői emlí-
tik a kastélyt, amely „szabálytalanul vonuló 
domblánczok közt egy külön álló domb, mellyen az 
eke és ásó épületmaradványokat talál.”3

Az Aszódtól É-ra, a nagy-völgy és annak mel-
lékvölgye között emelkedő, szélesen elterülő, lan-
kás oldalú domb tetejét művelik, oldala részben 
legelő, részben fás, bokros. A domb D-i vége igen 
erősen bolygatott, valószínűleg ii. világháborús 
árkokkal. Bejártuk az egész dombot, de sem lele-
tet nem találtunk, sem objektumra utaló jeleket. 
(Miklós–Kulcsár, 2000.) itt és a környéken Miklós 
Zsuzsa több alkalommal végzett légi felderítést, de 
régészeti objektumra utaló nyomokat nem talált.4

A kastély szó, amennyiben nem újkori épü-
letet jelöl, földrajzi nevekben rendszerint régé-
szeti objektumokra utal. esetünkben sem a föld-
rajzi környezet, sem a történeti, településtörténeti 
adatok nem utalnak régészeti korban létezett kas-
télyra. valószínű, hogy az 1864-es közlés az épü-
letmaradványokról a név alapján keletkezett bele-
magyarázás. Tájszóként előfordul fából épült ter-
mény-, szerszámtároló, halászkunyhó stb. jelentés-
ben.5 A helyet mindamellett a jövőben is figyelem-
mel kell kísérni.

1 horváth 1981, 124. reg. 2 horváth 1981, 143. reg. 
3 Pesty 1864/1976. 40. 4 Miklós 2003, 91. 5 ÚMTSZ 
iii. köt. 133.

─ ─ ─

+ B

kovács Tibor varsányi János MnM-be került 
gyűjteményéből Aszód vidéki leletként közöl egy 
körárok bütykös díszítésű, késő hatvani urnát.1 Az 
edény lelőhelyét ismerjük: az Aszóddal közvetlenül 
szomszédos Bag-peresi temetőből (3/4. lh.) szárma-
zik, a további adatokat l. ott.

hampel József aszódi, majd helyesen 
vácszentlászlói leletként (25/*** lh.) mutatott be 
késő bronzkori diadémot és füles bronzcsészét.2 A 
vácszentlászlói, preszkíta zablarudat (25/*** lh.) 
aszódi leletként említette nagy Géza.3

 
1 MnM 164/1872.v.69. kovács 1989, 16. old. 4. kép 14. 
2 hampel 1886, XXXviii. t. 2, LXv. t. 2a–c.; hampel 
1892, 168.; hampel 1896, 163. 3 nagy 1904, 150.
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3. BAG (aszódi járás, 2355 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  B, Bv, Sza
 2  B, Bv? v? Sza, n, M–á ▼ kk
 3  Bv
 4  U, R, Bk, B, Bv, v, LT, Sza, nk, á 
    R, B, Bv, Sza ? A ▼ kk
 5  R, Bv, LT
 6  B, á–kk ☼ kk
 7  Bv, Sza
 8  Bv, Sza, nk, á–kk
 9  á–kk

10  U, B, Bv? v? LT, Sza, nk, 
    M–á
11  U, R, Bv, LT, Sza, A, á
12  Bv, v? LT? Sza, á
13  á
14  Sza
15  Bv
16  á
17  R
18 ▼ Ő  I 

19  Bk
20  U, B? LT, Sza, á
21  Bv
22  + Bv
23  R ▼ v  Sza, M–á
24  Bv
25  I
26  Ő? Sza

A Galga és a Dny felől torkolló egres-patak 
összefolyásától D-re, a patakvölgyeket határoló, 
125–150 m magasságú domboldalakon települt meg 

a község. A XX. század közepétől új településrész 
jött létre az egres-patak Ény-i partján. A határ É-i 
és Ék-i része a Galga-völgyhöz tartozik, többsége 
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pedig a Gödöllői-dombság Ék-i pereméhez. vulkáni, 
andezites alapkőzet az É-i határrészen található, 
melyre a földtörténeti harmadkorban tengeri üledék 
(homokkő, homok) rakódott. Tengeri üledékek alkot-
ják a határ nagyobbik részén elterülő dombvidék 
alapkőzetét. A harmad- és a negyedkor határán meg-
induló tektonikus mozgások feldarabolták a vidéket, 
ekkor alakultak ki a Dny–Ék-i irányú patakvölgyek 
(egres-patak, nagy-völgy), az Ény–Dk-i tengelyű 
dombvonulatok és völgyeik (ilyen a nagy-halál- és 
a halyag-völgy). A negyedkor első felében, a jég-
korszakokban jelentős vastagságú lösz borította be a 
területet, melyen barna erdőtalaj alakult ki. Felszínt 
lepusztító erők, a szél és a csapadék hatására a lehor-
dott löszből a dombok közötti völgyekben, teknők-
ben gazdagabb humuszos, az egres-patak és a Galga 
völgyében réti talaj keletkezett. A határ csapadék-
vizeit az egres-patak és a nagy-völgyi patak gyűjti 
össze és továbbítja a Galgába.

A határ nagyobbik részén levő, zömmel 200 m-nél 
magasabb dombokat (legmagasabb 266,2 m-es 
hajdina-tető a ny-i határszélnél) erdők – többség-
ben lombos (cser, tölgy, akác) erdők, kevesebb tele-
pített erdei fenyő – borítják. Szántók főleg a telepü-
lés közelében, részben a nagyobb völgyekben van-
nak, a település Dk-i szélén levő, 140–180 m magas 
dombon szőlők találhatók.

3/1. RÓkALYUk-DŰLŐ:  B, Bv, Sza
(kÖh 25745)

A község határának ny-i részében, az egres-
patak völgyéből kiemelkedő dombon 1969-ben 
Asztalos istván gyűjtött cserepeket.1 1981-ben kb. 
350 × 180 m nagyságú területen figyeltünk meg 
telepjelenségeket: a domb tetején a hatvani kul-
túra néhány edénytöredékét találtuk; a domb olda-
lán nagyobb számú késő bronzkori cserepet gyűj-
töttünk; itt szürke foltokat is láttunk, sok kerámiá-
val.2 (Miklós, 1981.)

A hatvani kultúra cserepei3 közül a textildíszes 
oldaltöredékek a legjellemzőbbek. A késő bronz-
kori urnasíros kultúra leletanyagából4 a turbán-
tekercses és a síkozott peremtöredékek; a három-
szög átmetszetű fül; a vízszintesen kannelúrázott 
oldaltöredékek említhetők. kultúrához nem sorol-
ható egy 3,3 cm hosszú pattinték,5 egy sárgásfehér 
limnokvarcit penge (4,6 × 1,6 × 2,5 cm), valamint 
egy limnokvarcitból vagy erratikus tűzkőből készí-
tett szilánkszerű penge (3,3 × 1,5 cm).6

van egy korongolt, szürke színű, jól iszapolt 
szarmata oldaltöredék is.7

1 APM Adattár 267, 9. o.; APM 76.128.1–131.1. 
2 APM 81.93.1–15. 3 APM 76.128.1–2.; 129.1.; 130.1–3.; 
131.1.; 81.93.1, 11.; említi horváth 1982, 286. 4 APM 
81.93.2–10, 12. 5 APM 81.93.14. 6 APM 85.19.1–2. 
7 APM 81.93.15.

3/2. kenDeRFÖLD (RÉTSZÉL):  B, Bv? v? 
Sza, n, M–á ▼ kk
(kÖh 25746)

A falu É-i szélénél, a Galga árteréből enyhén 
kiemelkedő dombon, csak részben megművelt ház-
táji parcellákban 200 × 100 m-es területen találtunk 
leleteket. (Miklós, 1981.) Asztalos istván 1968-ban 
és 1969-ben járt itt, utóbbi alkalommal két foltot 
figyelt meg, ezekből gyűjtött cserepeket és kevés 
állatcsontot.1

néhány kihajló, ill. egyenes perem és egy díszí-
tetlen oldal a bronzkoron belül pontosabban nem 
keltezhető.2 A vízszintesre vágott tetejű fazékpe-
rem késő bronzkori vagy kora vaskori.3 A szarma-
tákat szürke korongolt oldal és kézzel formált faze-
kak lekerekített szélű peremtöredékei képviselik.4 
két fazékperem népvándorlás kori.5

X–Xi. századiak az enyhén tagolt fazékpere-
mek.6 Xii–Xiii. századiak a kihajló, tagolt fazék-
peremek, a ferdén bevagdosott vonalakkal, a fogas-
kerékkel benyomott sorral, bekarcolt hullámvonal-
lal, párhuzamos vonalakkal díszített oldalak, fenék-
töredékek, valamint a harang alakú fedő töredéke.7 
1969-ben Tóth Mihály a lelőhelyen Brandenburgi 
Albert 1537-ben vert schillingjét szántotta ki.8

A középkori leletek Bag (3/6. lh.) falu kiterjedé-
sét jelzik.

1 APM Adattár 260., 267. 31. old; megemlíti horváth 
1982, 12. 2 APM 76.61.1.; 64.1.; 304.1–305.1.; 82.8.1. 
3 APM 76.62.1. 4 APM 76.303.1., 82.8.2–3. 5 APM 
76.61.1; 64.1. 6 APM 76.59.1; 82.8.4. 7 APM 76.60.1; 
76.63.1; 65.1; 72.1; 74.1; 76.1; 81.1; 300.1–302.1; 
82.8.5–8. 8 APM Adattár 267.; APM É 69.18.1. (1978 
óta a ckM É-ben.)

3/3. DUTkáS-DŰLŐ (keReSZTFA-DŰLŐ): 
 Bv
(kÖh 25747)

A belterület k-i szélén, a nagy-völgy felől folyó 
patak melletti domboldalon, katona istván kertjé-
ben 1955-ben szőlő alá fordításkor urnasírt boly-



93

gattak meg. A találók visszaemlékezése szerint 7–8 
urna állt egymás mellett, nyakukra kis bögre volt 
téve, több edényben csontok és bronzékszerek vol-
tak.1 A tanácsházára, majd múzeumba került lele-
tek2 a halomsíros kultúra jellegzetes típusai: kihajló 
peremű, ívelt nyakú, vállán árkolt bütykökkel és zeg-
zug vonalakkal díszített urna; nyomott gömbhasú, 
füles bögre és bronzékszerek: spirálisokban vég-
ződő karperec; félkör átmetszetű karperec; bordás 
lemezgyűrű; félkör átmetszetű huzalgyűrű; gyűrű 
alakúra hajlított huzal; patkó alakú csüngő; bronz-
töredékek. Publikálójuk, kovács Tibor szerint az 
R BB 2–c periódusba sorolhatók.3

1 MnM Adattár 325.B.v.; kalicz nándor jelentése. 
Tévesen a falu ny-i szélén említi a lelőhelyet. 2 MnM 
RŐ 55.36.1–9. 3 kovács 1965, 68, 70, 80, 81., 19. ábra 
1., 6; 20. ábra 1–6. A lelőhelyet említi kalicz 1997, 46. 
és Szilas 2007, 157., 5. t. 1, 6.; 7. t. 1–6.

3/4. PeReS:  U, R, Bk, B, Bv, v, LT, Sza, nk, 
á  R, B, Bv, Sza ? A ▼ kk
(kÖh 25748)

A Galga és az egres-patak árteréből markán-
san kiemelkedő 8–10 m magas, ny felé fokozatosan 
emelkedő, széles dombháton helyezkedik el a Galga 
mente legrégebben ismert, legnagyobb és egyik leg-
jelentősebb lelőhelye. Területe korábban teljes egé-
szében szántóföld volt, csak az országút, a vasút és 
a tervezett hÉv vonala bolygatta meg. napjainkra 
k-i, Dk-i fele beépült lakóépületekkel és ipari üze-
mekkel, utóbbiak terjeszkedése várhatóan folytató-
dik. Az alábbiakban először kutatástörténeti áttekin-
tést adunk, utána ismertetjük korszakonként a jelen-
ségeket és a leleteket.1 Az összességében hozzáve-
tőlegesen 1 km2 kiterjedésű terület valójában szét-
bogozhatatlan lelőhely komplexumként értékelhető.

Lelőhelyünk területét lényegében lefedi egy 
ismeretlen korú és rendeltetésű sáncrendszer. 
Tekintve, hogy nem tudjuk az alább tárgyalt egyet-
len korszakhoz sem hozzákötni, indokoltnak tar-
tottuk átfedő lelőhelyként külön lelőhelyszámmal 
(3/25.) felvenni.

Bél Mátyás értesülése szerint 1729-ben, a Galga 
kőhídjának építésekor „A magasabb partján, ami-
kor a fövenyt felásták az oszlopok számára, római 
urnák kerültek elő tele hamuval és már korhadt 
emberi csontokkal. ezek hosszúkás formájúak, 
alul szélesek, de a közepüktől a tetejükig szűkülő 
edények, azokhoz a fazekakhoz hasonlóak, ame-

lyeket szűkebb szájjal készítenek. ezek az urnák 
négyszögletes kőből vannak kivágva, inkább hosz-
szúkásak mint szélesek és a tetejükön fedettek. 
Úgy hallottuk, hogy főleg Gordianus ezüstpénzeit 
is ástak ki akkor.”2 A Galga hídja a lelőhely köz-
vetlen közelében, aszódi határban íveli át a folyót, 
a „magasabb part” viszont a bagi határban, lelő-
helyünk Ék-i szélén van. A leletek leírása megfe-
lel a bronzkori urnasíroknak, az őskori techniká-
val készült agyagedények anyagát nem ismerték 
fel. 1853-ban Mikulás Dániel aszódi evangélikus 
lelkésznek a bagi határdombig nyúló földjén, talaj-
egyengetéskor agyagedényeket találtak, amelyeket 
a lelkész báró Podmaniczky Lajos közvetítésével 
az MnM-nek ajándékozott.3 ennek nyomán vég-
zett a múzeum megbízásából a következő év ápri-
lisában Érdy János kutatást, amelynek során a hat-
vani kultúra sírjait tárta fel.4 1864-ben a vasút építé-
sekor, a bagi bevágásban „többféle bronzokra akad-
tak.”5 A vasútvonal a lelőhely Dk-i sarkában, mint-
egy 500 hosszú és több m mély bevágásban halad. 
Závodszky istván, pontosabban kocsisa, varga 
Mihály 1878-ban a „baghi Szt. János malmon felül 
a szántóföldek északi partoldalában kiálló cserép és 
csont töredékeket nézegetvén talált egy 18 ½ centm. 
hosszú csontsimítót … è  part csupa földhányás `s 
régi telep, itt sokat lehetne találni.”6 A Szent János 
malmot az egres-patak vize hajtotta, a lelőhely 
Dk-i sarkában állt. Ugyanitt volt a kovács testvé-
rek „turbina” malma.7 ennek közelében a tulajdono-
sok konyhakertjében 1937-ben edényégető kemen-
cét találtak.8 A leletmentést elvégző Gallus Sándor 
ugyanakkor a ház építésekor előkerült, késő bronz-
kori bögrét és egy cserepet is begyűjtött.9 A kovács 
testvérek, illetve ifj. kovács istván 1938-ban és 
1943-ban is küldtek badeni és halomsíros leleteket 
az MnM-nek.10 1938-ban Patay Pál Bagon, minden 
bizonnyal lelőhelyünkön, vélhetően a malomnál 
gyűjtött badeni és bronzkori cserepeket.11

1949-ben a vasútvonal bővítéséhez földkiter-
melést végeztek a lelőhely Dk-i részén, a vasút-
állomás környékén, az 501–504. vasúti szelvény-
ben. Az MnM-ből kutzián ida és kovrig ilona, 
továbbá Mozsolics Amália szállt ki a helyszínre. 
Összegyűjtötték a megmenthető leleteket, péceli 
leletekről, középső bronzkori hamvasztásos temető-
ből származó urnáról, szarmata sírleletről számoltak 
be.12 1955-ben kalicz nándor a vasútállomás köz-
vetlen közelében, a Galga árterébe benyúló dombon 
nagyobb kiterjedésű késő bronzkori telepet figyelt 
meg, az útbevágásban 50–100 cm mélyen paticsos 
sávot látott, a domb falu felőli részén 1 db badeni és 
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több szarmata cserepet gyűjtött.13 1956-ban kőszegi 
Frigyes – valószínűleg az MnM gyakornokaként – 
Balázs József vB-titkár bejelentésére megtekintette 
a gépállomáson (helyét l. alább) folyó építkezést, 
ahol csontok és cserepek, a munkások közlése sze-
rint zsugorított csontváz(ak?) kerültek elő. Az össze-
gyűjtött edénytöredékek „valószínűleg a hatvani 
kultúra késői vagy a füzesabonyi kultúra korai sza-
kaszának darabjai.”14 A bizonytalan értesülés alap-
ján nem igazolható az itteni csontvázas, halomsí-
ros temetőre vonatkozó közlése.15 1958–1969 között 
Asztalos istván számos alkalommal gyűjtött a lelő-
helyen,16 1959-es és 1969-es terepbejárási megfi-
gyeléseit az APM Adattárában elhelyezett feljegy-
zéseiben rögzítette. 1959-ben a lelőhely k-i részén, 
a gépállomástól Dk-re kb. 300 m-re, a Bagra vezető 
bekötőút két oldalának bevágásában, a felszíntől 
számított 30–50 cm közti mélységben sok edényda-
rabot, csontot, paticsot, követ, téglát látott. A kör-
nyező házak lakóitól úgy értesült, hogy földmunkák 
során gyakran kerülnek itt elő cserepek, csontok, 
sőt emberi csontvázak is.17 1969 őszén szisztemati-
kusan bejárta a Peres különböző részeit. A lelőhely 
ny-i részén, a Juharos-tetőn a szántásban sok késő 
bronzkori cserepet talált, amelyek a domonyi bekö-
tőúttól D-re, a bekötőút és a 3. (ma 30.) sz. főút közti 
területen foltokban sűrűsödtek; ugyanitt őrlőköve-
ket, a horhos D-i végénél jelentős mennyiségű követ 
is megfigyelt.18 ettől D-re, a Görbe-dűlőben csak 
szórványosan talált késő bronzkori töredékeket.19 A 
lelőhely Ék-i részén, a TeFU-teleptől D-re, a bagi 
bekötőút É-i oldala, a 3. (ma 30.) sz. főút, valamint a 
hÉv-vonal által határolt területen, a hÉv bevágása 
és töltése mellett volt megfigyelhető nagyobb lelet-
sűrűség, néhány helyen feltűnően sok kő feküdt. A 
bagi bekötőúttól D-re, a bekötőút, a 3. sz. főút és 
a hÉv bevágása közti Malom-dűlőben is a hÉv-
vonal mellett sűrűsödtek a többségben a badeni 
kultúrához, kisebb részben a halomsíros kultúrá-
hoz tartozó cserepek; itt egy cipó alakú őrlőkő töre-
déke is előkerült.20 A lelőhely k-i részén, a Dózsa 
Gy. út É-i oldala mellett, a Dózsa Gy. út, hÉv-
bevágás és a Galga közti területen sok késő bronz-
kori, kevesebb szarmata cserepet észlelt.21 A lelő-
hely Dk-i szélén, a Malom-árokig lenyúló, Dózsa 
Gy. út 98. számú telken a friss szántásban szórvá-
nyosan előforduló kerámiát talált,22 és cserepeket 
szedett össze a 9-es számú telken is,23 a leletek késő 
bronzkoriak és szarmaták. Ugyancsak a Dózsa Gy. 
úton, katona János házánál az alagsorban 4 db tojás 
alakú, kitapasztott gabonás vermet figyelt meg. A 
120–130 cm széles, 170–200 cm mély objektumok 

az alapásáskor kerültek elő,24 koruk ismeretlen, leg-
nagyobb valószínűséggel újkoriak. 1969. évi gyűj-
téséből származik egy cipó alakú őrlőkő a gépállo-
más mellől,25 továbbá badeni és késő bronzkori cse-
repek a Peres közelebbről meg nem jelölt részéről.26

1961 tavaszán a lelőhely Ék-i szélén, a vörös 
csillag Tsz földjén mélyszántással a hatvani kul-
túra újabb sírját bolygatták meg. A leleteket kalicz 
nándor gyűjtötte össze, egyúttal ide lokalizálta 
az Érdy-féle lelőhelyet.27 ezt követő próbaásatása 
során, 1961 őszén 4 szelvénnyel vizsgálta meg a 
legszélső aszódi háztól (tulajdonos: nagy András) 
D-re, 40–50 m-re fekvő területet. További hatvani 
sírt nem talált. Melléklet nélküli zsugorított csont-
vázas sírt, a makói kultúra hulladékgödrének részle-
tét, szarmata gödröket és kemencéket, valamint egy 
kora árpád-kori lakóházat tárt fel. Szórványként 
került elő néhány badeni kultúrás és késő bronzkori 
cserép, valamint egy csiszolt csontár és egy cipó 
alakú őrlőkő.28 1962 szeptemberében ugyanezen a 
területen a kora árpád-kori település tisztázása cél-
jából erdélyi istván végzett kisebb feltárást a TSz 
krumpliföldjén a hÉv töltése és az országút között. 
négy egymáshoz csatlakozó kutatóárka közül a leg-
északabbit nagy András nyári konyhájától 7 m-re 
jelölte ki. egy bronzkori és több iv. századi gödröt, 
továbbá egy kemencét tárt fel.29 1962 áprilisában 
a lelőhely Dk-i részén, a vasútállomástól Dny-ra 
húzódó dombtetőn, a bagi bekötőút D-i oldala mel-
lett található gépállomás k-i széle és a vasúti bevá-
gás közti területen kalicz nándor kovács Tibor 
közreműködésével 120 m2 nagyságú területen 4 
szelvényben 1 kora bronzkori (a napló szerint hat-
vani kultúra), 4 késő bronzkori és 3, jellegtelen 
bronzkori cserepeket tartalmazó gödröt tárt fel. 
Az utóbbiak közül az egyik – csak részben kibon-
tott – objektum a mérete és formája szerint lakógö-
dör lehetett. előkerült egy melléklet nélküli, elpor-
ladt vázú gyereksír is.30 A Galga-völgyben végzett 
terepbejárásai során többször megfordult a lelőhe-
lyen Szőke Mátyás, aki 1962-ben a gépállomás és 
a vasútállomás környékén gyűjtött badeni, késő 
bronzkori, kelta, szarmata cserepeket és néhány 
kőeszközt.31 könczöl József 1965-ben a lelőhely a 
Dk-i részén, a Dózsa György u. 1. sz. házának kert-
jében talált őskori és szarmata cserepeket adott el 
az MnM-nek.32

1967 áprilisában kezdték meg a TeFU-telep épí-
tését a lelőhely Ék-i szélén, a Pesti út (a 3-as, ma 
30-as számú főút) mellett, az Érdy-féle lelőhelyen, 
ill. kalicz nándor és erdélyi istván ásatásának hely-
színén. A különböző földmunkák során előkerült 
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nagyszámú leletet horváth József éjjeliőr gyűjtötte 
össze és adta át az APM-nek. A helyszínre siető 
Asztalos istván a hatvani kultúra sírjának megboly-
gatását rögzítette, amelyben szerinte 35 edény volt.33 
A sír anyagán kívül horváth József további nagy-
számú bronzkori töredéket, egy majdnem ép halom-
síros fazekat, valamint néhány kelta, szarmata, késő 
avar és árpád-kori cserepet szedett össze.34 Asztalos 
istván feljegyzése szerint 1968 decemberében a 
TeFU-telepen a munkások árokásásnál bronzkori 
gödörre bukkantak, amelyben kerámiatöredékek 
és egy ép bögre volt; az utóbbit beszolgáltatták a 
múzeumnak.35 Ugyanekkor került elő egy babérle-
vél alakú, bronz lándzsahegy.36 1969 januárjában 
oszlopok felállítására szolgáló, 50 × 50 cm nagy-
ságú gödrök ásásakor találtak állatcsontokat és egy 
hiányos, behúzott peremű csészét.37 1975 novembe-
rében a lelőhely Ék-i részén, a 3. (ma 30.) sz. főút 
és a bagi bekötőút találkozásánál levő PvcSv bagi 
telepéhez (ma vízmű) vezető út építésekor a föld-
gyalu edényeket és csontokat forgatott ki. Asztalos 
istván irányításával kitisztították a leletek előkerü-
lési helyét, majd további mélyítés során, 70–80 cm 
mélyen még néhány edénytöredéket és csontot talál-
tak. A leletek szerinte hamvasztásos sírhoz tartoz-
hattak, a múzeumba egy nagy, vastag falú, törött 
urnát és kb. 5–6 edény darabjait vitték be.38 1976 
márciusában csatornaásáskor a telep területén az 
előző évi leletek közelében feltehetően hulladék-
gödröt bolygattak meg, amelyből cserepek, egy szá-
jával lefelé fordított kisméretű edény és állatcsontok 
kerültek elő.39 néhány nappal később medence ásá-
sakor újabb objektumhoz tartozó edénytöredékekre 
bukkantak. A munkások elmondása szerint koráb-
ban az épületek alapozásakor is találtak leleteket.40 
Sajnos a PvcSv-telepről az APM-be jutott lelet-
anyag ma már csak részben azonosítható.41 Asztalos 
istván a vízmű mellett gyűjtött két őskori őrlőkő 
töredéket. 1976 novemberében a Dózsa György u. 
19. számú telken meszesgödör ásásakor kb. 1,5 m 
mélyen halomsíros urnát találtak, amelyet dr. Fehér 
József orvos adott át az APM-nek.42 Miklós Zsuzsa 
1984-ben, Asztalos istván értesítése alapján ugyan-
itt, házalaphoz elegyengetett területen figyelte meg 
két beásás foltját és a közelükben egy 70 cm széles 
paticsos sávot.43

1977-ben a lelőhely Dk-i részén, az Újtelepen, 
a Jókai u. vasút melletti végén, a 2. számú telken 
kővári klára házépítést megelőző, rövid lelet-
mentést végzett. Badeni kemencét és hulladék-
gödröt tárt fel. A kemence feletti rétegekben a 
badeni kultúra cserepeivel keverten néhány kora 

bronzkori, halomsíros, szkíta és szarmata cserép 
fordult elő. néhány évvel korábban a szomszédos 
3. számú ház alapozásakor is megbolygattak egy 
kemencét, ennek átnyúló részét nem lehetett fel-
tárni.44 A Jókai u. 49. számú telken 1976-ban a 
ház alapozásakor halomsíros bögrét,45 1977-ben 
pince ásásakor badeni, kora bronzkori, halomsí-
ros és szarmata töredékeket találtak.46 A Dózsa 
Gy. út 12. számú telken, 60–70 cm mélyen halom-
síros bögrére és cserepekre bukkantak, a lelete-
ket dr. Balázs József ajándékozta 1985-ben az 
APM-nek.47 Az ő révén került múzeumba a Dózsa 
Gy. út 1. sz. alatt ismeretlen időpontban talált tég-
lalap alakú, lekerekített sarkú, középen lyukas 
őrlőkő is.48 1988-ban cs. Balogh Éva feltehetően 
a lelőhely Dk-i részéről, talán a Dózsa Gy. u. kör-
nyékéről „építkezés meddőjéből” egy újkőkori, 
továbbá szarmata és árpád-kori cserepeket vitt 
be az APM-be.49 1993-ban a Fő utcában ásott 
gázvezeték árok kidobott Miklós Zsuzsa gyűj-
tött késő bronzkori cserepeket, amelyek a 25. sz. 
előtti szakaszon sűrűsödtek.50

2002-ben a lelőhely Ék-i szélén, a 30. sz. főút és 
a hÉv töltés közötti területen tésztagyártó üzem 
építése kapcsán kulcsár valéria folytatott megelőző 
feltárást. 52 objektumot tárt fel, egy nagyméretű, 
amorf, nyilván anyagnyerő helyként funkcionáló 
késő bronzkori gödörkomplexumon kívül tároló- 
és hulladékgödröket, amelyek többsége őskori, a 
badeni, pilinyi és a korai urnasíros kultúrát képvi-
seli, míg néhány a szarmata korra keltezhető. Több 
gödörben kevésbé jellegzetes késő bronzkori csere-
pek voltak, és előfordultak lelet nélküli vagy csak 
néhány állatcsont tartalmazó objektumok is.51 A 
2000-es évek elején a lelőhely k-i felén, a hÉv 
bevágása mellett húzódó kőtörő u. 3. számú háznál 
derítő ásásakor sok állatcsonttal együtt egy hatvani 
fazék és bögretöredéket találtak.52

Az 1970-es évek végétől induló topográfiai 
terepbejárások során a lelőhely különböző részein 
kőeszközöket, badeni kultúrás, kora és késő bronz-
kori, kelta, szarmata, viii–iX. és Xiii. századi 
leletanyagot gyűjtöttünk. (Miklós, 1979, 1980, 
1981; Miklós–Torma, 1979, 1980;53 Kulcsár, 2007;54 
Kővári–Kulcsár–Miklós–Torma, 2008.55)

A nagyszámú leletanyagból meglepő módon 
csak 1-2 töredék újkőkori. A pelyvás anyagú, közé-
pen benyomott kerek bütyökkel díszített táltöre-
dék56 és talán egy sárga színű, pelyvás anyagú, 
5,4 cm magas, csonkakúpos, ívelt testű, vízszin-
tesen kihajló, széles peremű töredék sorolható ide. 
Utóbbi esetleg újkőkori edénytartó része lehetett.57
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A lengyeli kultúrához tartozik két, tölcséres 
nyakú, a perem alatt lapos, kerek, ill. hosszúkás 
bütyökkel díszített táltöredék (8. t. 1–2.), valamint 
egy kiugró, kerek, középen kissé benyomott büty-
kös bögretöredék. A leltárkönyv szerint a cserepe-
ket a gépállomásnál gyűjtötte Asztalos istván, azon-
ban nem zárható ki a leletkeveredés lehetősége.58

1949-ben a vasút bővítésekor a bagi vasúti meg-
álló közelében állítólag csontváz mellett talál-
ták a bodrogkeresztúri kultúra tejesköcsög alakú 
edényét.59 A benyomkodott pontokból kialakított 
mintával díszített edényt Patay Pál Peresmalom-
dűlő néven közölte.60 Ugyancsak középső réz-
kori egy öblös hasú, összeszűkülő nyakú, köcsög-
szerű, díszítetlen edény, amelynek vállán egymás-
sal szemben két kis bütyök ül, a nyak felső része 
hiányzik (11. t. 12.). Gábor László tanuló találta 
1981-ben a lelőhely Dk-i csücskében, a Malomárok 
feletti gyaloghíd építésekor, a híd közelében; a lel-
tárkönyvi bejegyzés szerint dózer fordította ki.61 A 
bagi vasútállomás környékén, a vasútvonal bőví-
tésével kapcsolatos földmunkák során 1949-ben 
előkerült badeni kerámia egy részét Banner János 
Mozsolics Amália megfigyelésére hivatkozva 
telepleletekként közölte.62 Monográfiájában két, 
függőlegesen kannelúrázott testű korsó; egy lapos 
fenekű merice; két hosszú nyakú kis füles bögre; 
a vállán és a hasán függőlegesen elhelyezett, ujj-
benyomásos bordákkal díszített nagyméretű táro-
lóedény; egy másik, kb. 50 cm magas tárolóedény; 
két vissi típusú korsóhoz tartozó kannelúrázott, 
három-, ill. négyszeres tagolású, kicsúcsosodó 
végű fül; valamint kétosztású tálak töredékei sze-
repelnek. Az MnM-ben őrzött leletanyagban a 
Banner által leírtakon kívül megtalálható még 
két, tölcséres nyakú, pontsordíszes táltöredék, egy 
tagolt bordadíszes fazékperem, valamint egy füg-
gőleges és ék alakú kannelúrázással díszített oldal-
töredék. Banner János Bagot a vissi csoport legfon-
tosabb lelőhelyei közt sorolja fel.63 A badeni kul-
túra klasszikus szakaszának edénytípusait kép-
viselik az 1949-es vasútépítési munkáknál össze-
gyűjtött, de az MnM-ben később beleltározott 
leletek is (alagútfüles és pontsordíszes táltöredé-
kek, perem alatti egysoros, tagolt bordás fazékol-
dalak)64 és ugyanerre az időszakra keltezhető a vas-
útállomás közelében, a Jókai utcában 1977-ben fel-
tárt településrészlet. A Jókai u. 2. sz. alatt kibon-
tott 1. sz. kemence kissé megnyúlt, kerek alaprajzú, 
1,90 × 2,15 m nagyságú, gödrét 27–28 cm mélyen 
ásták bele a sárga agyagos altalajba. Az átlag 
13 cm vastag boltozatot sűrűn elhelyezett lyukak 

(füstelvezető nyílások?) törik át. A boltozat meg-
maradt része alapján a kemence belmagassága kb. 
60–64 cm lehetett. É felé néző szájnyílása előtt a 
belsejében keményre összeállt, összekotort hamu 
kupac feküdt. Aljának tapasztása kétrétegű, az alsó 
réteg 3–4 cm vastag volt, a felette levő 3 cm vastag 
tapasztásba egyenletesen szétterített cserepeket és 
patakkavicsokat raktak. Dny-i oldalához lépcsőze-
tesen mélyülő gödör csatlakozott, betöltésében sok 
cseréppel, állatcsonttal és nagy paticsdarabokkal. 
közvetlenül az 1. sz. kemence mellett, vele azo-
nos mélységben került elő egy ugyanilyen kemence 
boltozatának részlete (2. sz. kemence), amely azon-
ban a Jókai u. 3. sz. ház ny-i oldala alá húzódik, 
ezt a részét a ház alapozásakor nyilván elpusztí-
tották; a 2. sz. telekre eső részét viszont a tulajdo-
nos tiltakozása miatt nem lehetett kibontani.65 Az 
1. sz. kemencét egyértelműen keltezik a belsejé-
ből és a fenekének tapasztásából előkerült csere-
pek, amelyek a klasszikus badeni kultúra jellegze-
tes típusai, és ugyanilyen korú a gödörben talált, 
valamint a szórványos késő rézkori kerámia is.66 
kiemelésre kívánkozó, tipikus darabok az egyso-
ros benyomkodott, bevagdosott bordadíszes fazék-
peremek és a durvított, rücskös külsejű fazékol-
dalak, a tölcséres nyakú, beszurkált pontsordíszes 
táltöredékek (13. t. 9.), a völgyelt, ill. függőlege-
sen kannelúrázott szalagfülek (16. t. 9.), az ansa 
lunatás, pontdíszes fül (16. t. 1.), a függőleges és 
v-alakba futó kannelúrázással díszített, simított, 
fényes felületű bögre-, korsó- és urna darabok 
(12. t. 10–11.; 14. t. 5.; 15. t. 2–3, 8.), több kétosz-
tású tál töredéke (16. t. 10.), valamint egy henge-
res korsónyak a pereme alatt körbefutó pontsorral, 
ansa lunata fülének közepén függőleges bordával, a 
borda és a fül két oldalán függőlegesen lefutó pont-
sorral (16. t. 8.). A Jókai u. 2. számú telekkel kb. 
szemben, a 49. sz. alatt is találtak 1977 tavaszán 
a pince ásásakor egy beszurkálásokkal díszített 
badeni táltöredéket.67 A Jókai u. 2. számú telektől 
Ény felé, 500–550 m-re van kulcsár valéria 2002. 
évi leletmentésének helyszíne,68 itt több gödör tar-
tozik a badeni kultúrához, amelynek leletei későbbi 
objektumokból is előkerültek. A kerámiában69 
a klasszikus badeni időszak típusai (kétosztású, 
valamint tölcséres nyakú, pontsordíszes táltöredé-
kek, egysoros bordás, enyhén S-profilú fazékda-
rabok, ansa lunata füles korsónyak, kannelúrázott 
bögreoldalak, hosszú nyakú, legömbölyített aljú 
kis füles bögre) ismerhetők fel. négy, egymás mel-
lett, ill. egymás közelében elhelyezkedő objektum-
nak különleges rendeltetést tulajdoníthatunk. A 
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12. gödör aljára marhalábat helyeztek, a gödör alsó 
részét a lábbal együtt kemény réteg (tapasztás?) 
fedte. A mellette levő 15. gödörnek nagyjából a 
közepén egy kupacban töredékes edények és cse-
repek hevertek, köztük egy nagyméretű, amfóra 
alakú edény darabjai, melynek vállát és hasát ellen-
tétes irányú ferde kannelúra csoportok díszítik, a 
díszítés felett kerek, lapos bütykök ülnek. További 
jellegzetes darabok a gödörből: pereme alatt egyso-
ros, benyomkodott bordás fazék kb. fele; tölcséres 
nyakú, a vállán pontsordíszes kis tál kiegészíthető 
része; félgömbös, behúzott peremű nagy tál töre-
déke a vállán körbefutó nagy benyomott pontokkal; 
perem fölé húzott fülű bögre részlete. Figyelemre 
méltó, hogy az amfóra alakú edény több darabja a 
kissé távolabbra fekvő 20. gödörben volt, amelynek 
alján szarvasmarha váza feküdt. Ugyancsak tel-
jes szarvasmarha váz volt a 12. és 20. gödör közti 
14. gödörben, a vázat sárga színű, kemény, helyen-
ként barna rögökkel kevert, tapasztás szerű réteg 
fedte. Az objektum betöltéséből többek között 
alagútfület és egy hosszú nyakú, nyomott gömb-
testű bögre darabját szedték ki. A Peresnek a 3. 
(ma 30.) sz. főúttól k-re elterülő részéről további, 
a badeni kultúra klasszikus periódusát képvi-
selő leletekről is tudomásunk van. ilyenek az ifj. 
kovács istván kertjéből származó cserepek,70 
néhány töredék kalicz nándor 1961. évi ásatásá-
ból,71 valamint a gépállomáson 1962-ben folytatott 
feltárás szórványos badeni leletanyaga.72 Asztalos 
istván a Malom-dűlőben,73 Szőke Mátyás a gépál-
lomás mögött gyűjtött badeni cserepeket (15. t. 9.; 
16. t. 3.), ő egy trapéz alakú kőbaltát is talált.74 A 
vízmű területén ismeretlen időpontban került elő 
néhány töredék,75 a Dózsa Gy. u. 1. sz. alól egy két-
osztású táltöredéket ismerünk.76 2008-ban lelőhely 
D-i részén, a 30. sz. főút és a hÉv bevágás közötti 
területen találtunk badeni darabokat.77 Ugyanakkor 
Miklós Zsuzsa 1981-ben a lelőhely Dny-i részére 
eső Görbe dűlőben, a 3. (ma 30.) sz. főút ny-i olda-
lán, a domonyi bekötőúttól D-re, az egres-patakra 
lejtő domb felső részén is szedett össze egysoros, 
tagolt bordás fazékperemet, egy ék alakú bekarco-
lással díszített urnatöredéket (15. t. 4.).78 A Peres 
közelebbről nem jelölt részéről is őriznek az APM-
ben badeni cserepeket79 (12. t. 8; 14. t. 6.).

A pontosan keltezhető, kultúrához köthető kerá-
mia mellett a lelőhelyről kevésbé jellegzetes bronz-
kori cserepek is múzeumba kerültek.80 A vasútállo-
más környékéről jutott az MnM-be egy bikónikus 
és egy lapos orsógomb;81 egy 13,5 cm hosszú, 0,4 cm 
vastag, négyszögletes átmetszetű réz- vagy bronzár, 

ill. egy másik, hasonló darabnak a részlete,82 vala-
mint egy öntőforma töredéke, amely hosszú szárú, 
horgony alakú tárgy készítésére szolgált.83

A kora bronzkori makói kultúrát elsősorban az 
Érdy féle lelőhelyen 1961-ben részben feltárt iii/α 
gödör képviseli.84 Leletanyagában85 főleg fazék- és 
táltöredékek vannak; a fazekak oldala seprűs vagy 
durvított felületű, peremük kihajló, kifelé meg-
vastagodó vagy gallérszerűen kihajló, háromszög 
átmetszetű; több darabon peremből kinyúló vagy 
közvetlenül alatta elhelyezett hosszúkás, középen 
benyomott bütyök látható. A legjellegzetesebb tál-
típus hangsúlyozott vállú, behúzott nyakú, befelé 
profilált peremű. előkerült egy mészbetétes, bel-
sődíszes tál töredéke is. A gödörben volt még egy 
edényoldalból kivágott orsókarika és egy csiszolt 
csontár. Behúzott nyakú táltöredék előkerült még a 
TeFU-telepen és a lelőhely közelebbről nem loka-
lizálható pontján86 és hasonlót találtunk a lelőhely 
Dny-i részén 2008. évi terepbejárásunk során.87

A hatvani kultúra emlékeinek sorát az 1853-
ban Mikulás Dániel földjén talált edények nyitják 
meg. Az MnM-ben beleltározott, ma már azonban 
nem található leletek leírását szó szerint idézzük: 
„1. két füles, nagy száju födeles cserép edény. 2. 
Másféle födetlen vörös agyagból. 3. Másféle szinte 
vörös agyagból. 4. egy fülü csésze fekete agyagból. 
5. Másféle vörös agyagból. 6. Széles csésze vörös 
agyagból (csorba). 7. két fülü magas korsó fekete 
agyagból, nyaka töredezett. 8. hasonló, egy füllel. 
9. Töredezett két fülü edény. 10. Öt bögre s csésze 
töredék, és 1 karika közepén kilikasztva.”88 nagy 
Géza az MnM leltárkönyvére hivatkozva 3 hamv-
vedret, 3 csészét, 2 korsót, 1 edényt, 5 bögrét és 
1 agyagkarikát említ.89 Érdy János 1854-ben vég-
zett kutatásának célja nem újabb edények gyűjtése, 
hanem a temetkezés módjának megállapítása volt. 
valószínűnek látszik, hogy az általa feltárt (vagy 
csak megfigyelt) „pogánysírok” szórthamvas rítu-
súak, s talán kőborításúak voltak. Leírása szerint 
a bagi határdombtól a Galga irányába húzott kuta-
tóárok „oldalában fekete gyepföld alatt, majd sárga 
agyag, majd homok rétegekbe ásott, és fekete föld-
del tele hányt sírgödrök tűntek elé, ’s az azokba 
hányt hamuval vegyített fekete föld között: csere-
pek, széndarabok, megégetett csont töredékek és 
itt-ott kődarabok voltak eltemetve. … A ’pogány 
sírok’ edényei nem hamvvedrek …; mert nem 
hamuval, hanem lágy földdel vannak tele…”90 A 
sírok száma a szövegből nem derül ki, a leleteknek 
nincs leltárkönyvi nyoma. Lehetséges, hogy a fel-
táró az edénytöredékeket nem is őrizte meg. Érdy 
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publikációja alapján a hatvani kultúra jellegze-
tes edényei a következők: magas, kétfülű fazék a 
felső részén girland szerűen bemélyített díszítés-
sel; a fazékra helyezve sérült fogantyújú fedő; töl-
cséres nyakú urna az öblén két füllel és körbefutó, 
bekarcolt vonalakkal; ívelt oldalú fazék, peremé-
nek széle benyomkodott, a perem alatt háromszo-
rosan benyomkodott rövid bordákkal; gömbös testű 
füles bögre; urna (?) töredékes alsó része; tölcséres 
nyakú, nyomott gömbtestű bögre letört füllel; tölcsé-
res nyakú, kihajló peremű, nyomott gömbhasú füles 
bögre, a testén hármas csoportokba felhelyezett, 
rövid, ferde bordákkal. A középen „kilikasztott” 
„fekete horgászkő” korát nem ismerjük.91 1961-ben 
kalicz nándor egy szórthamvas, kőborításos temet-
kezés maradványait figyelte meg.92 nincsenek ada-
tok a TeFU-telepen 1967-ben földmunkákkal meg-
bolygatott sírok pontos számáról és a temetke-
zés módjáról, az értékelést megnehezíti a nyilván-
tartás – főleg a lelőkörülményekből adódó – pon-
tatlansága is. Az APM-ben több tételben leltároz-
tak be innen edényeket, az 1. sír megjelölés csak 10 
edénynél szerepel,93 ugyanakkor száznál több töre-
dék esetében94 – nyilvánvalóan tévesen – a 2. sír 
megnevezéssel találkozunk, ráadásul az utóbbiak 
között késő bronzkori, kelta és szarmata cserepek 
is vannak. néhány ép, vagy majdnem egész edény 
esetében viszont nem tüntették fel a sírhoz tarto-
zást.95 Az ép edények nagy száma alapján minden-
képpen több sír előkerülésével számolhatunk, szak-
szerű megfigyelés hiányában azonban eldönthetet-
len, hogy a nagyszámú töredék települési objektu-
mokból származik-e, vagy pedig – legalábbis rész-
ben – síredények hiányosan összegyűjtött darabjai-
nak tekinthető. Az 1961-ben megmentett sír 10 edé-
nyét először kalicz nándor közölte.96 Megállapítja, 
hogy a bagi lelőhelyen is megfigyelhetők a hatvani 
temetők jellemző vonásai. A sírokban a kultúrá-
ban túlsúlyban levő szórthamvas rítus fordul elő 
és a hamvak mellé sok edényt helyeztek. A peresi 
az Aszód–Manyikon található földvár (2/2. sz. lh.) 
egyik nagycsaládi temetője lehetett, amely a telepü-
léstől nem nagy távolságra, kb. másfél km-re talál-
ható, a két helyszínt azonban a Galga választja el 
egymástól.97 Tárnoki Judit összefoglalóan ismer-
teti az 1961-ben és 1967-ben napvilágot látott sírle-
leteket.98 A Manyikon (2/2. sz. lh.) feltárt, erődített 
hatvani település kerámiájának és a Peresen előke-
rült sírok anyagának együttes elemzése alapján arra 
a következtetésre jut, hogy a bagi temető a telepü-
lés legkésőbbi rétegeivel (humusz, szubhumusz és 
i. szint) egykorú, a hatvani kultúra késői szakaszára 

(középső bronzkor második periódusa) keltezhető. 
ezt támasztja alá a sírkerámiánál a korai formák 
(pl. az ún. hatvani típusú fazék) és díszítés (textil-
minta, durva, mély seprűzés) hiánya és helyettük 
a középső bronzkorra jellemző formájú fazekak és 
korsók, valamint a késő füzesabonyi kultúra hatását 
tükröző ornamentika (nagy árkolt bütykök, pont-
kör díszítés, kannelúra szerű, rövid árkolás csopor-
tok, finomabb seprűzés) megjelenése az urnákon, 
mély tálfazekakon, bögréken és korsókon. A gaz-
dagon díszített, svédsisak alakú tál és a peremből 
kiinduló nyúlványokkal készített, négy- és ötfülű, 
mély tálak a temető legkésőbbi edényei, a középső 
bronzkor iii. szakaszának elején (koszideri peri-
ódus) jelennek meg. A töredékek közül a hatvani 
kultúrához sorolhatók többek között a bevagdosott 
peremű, seprűdíszes vagy hálószerű bekarcolással 
díszített fazék- és táltöredékek, valamint a tölcsé-
res nyakú, kihajló peremű urnadarabok, utóbbiak-
nál a test felső része simított, az alsó durvított felü-
letű, öblükön bevagdosott, rövid bordákkal, bajusz-
mintával, rövid, ívelt bordákkal díszítettek. vannak 
árkolt bütykös és rövid kannelúrákkkal díszített 
oldalak is, a textilminta viszont teljesen hiányzik.99

Rómer Flóris 1871-ben táblázatos formában köz-
readta varsányi János gyűjteményének első 24 téte-
lét. ezek között bagi leletként szerepel egy „dísz-
edény”, amely a rajza alapján késői típusú, letört 
nyakú urna, a vállán nagy árkolt bütykökkel és 
két kis hegyesedő füllel, az öblén bajuszdísszel és 
2 szalagfüllel.100 Az MnM-nek 1872-ben eladott 
gyűjtemény részeként azonban lelőhely nélkül vet-
ték nyilvántartásba.101 Az edény lelő körülménye-
iről nem tudunk semmit, de nagy valószínűséggel 
lelőhelyünk valamelyik elpusztult sírjából szárma-
zik. kalicz nándor hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a gyűjtemény másik hatvani urnája is esetleg innen 
származhat.102 Megjegyzendő azonban, hogy a tex-
tildíszes urna idősebbnek tűnik a bagi temetőrész-
let ismert leletanyagánál. A hatvani kultúra késő 
periódusának felel meg és talán sír melléklete volt 
a TeFU-telepen 1968-ban előkerült, babérlevél 
alakú, 11,8 cm hosszú bronz lándzsahegy, amelynek 
köpűje a penge tövénél van két oldalról átfúrva103 
(27. t. 10.). kalicz nándor a hatvani kultúra leletei 
között, Bag–vasúti átkelő néven bemutat egy jel-
legzetes tokodi bögrét, egy enyhén tölcséres nyakú 
bögrét és egy, valójában a halomsíros kultúrához 
tartozó bajuszmintás oldaltöredéket.104 A tárgyak 
közelebbi lelőhelyét nem jegyezték fel, de nagy 
valószínűséggel tényleg a vasúti földmunkákkal 
hozhatók összefüggésbe, így a síroktól távol, mint-
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egy 500–600-re kerültek elő. A leltárkönyv szerint 
a gépállomás a lelőhelye egy késő hatvani típusú, ép 
bögrének. A 6,3 cm magas, erősen nyomott hasú, 
tagolt nyakú bögre füle kissé a perem fölé emelke-
dik.105 A hatvani kultúra településére utaló textildí-
szes és seprűs cserepek kerültek elő a vasútállomás-
nál,106 a Jókai u. 2. és 49. sz. alatt,107 hasonló dara-
bok, valamint egy bekarcolt hálómintás, pereme 
alatt hosszúkás bütykös fazékoldal és egy bajuszdí-
szes töredék a Peres közelebbről nem ismert részé-
ről.108 A leltárkönyv szerint az „erdélyi féle lelő-
helyről” származik a hasának alsó részén seprűmin-
tás urna darabja,109 míg az „Érdy-féle lelőhelyről” 
néhány textildíszes és seprűs urnatöredék, továbbá 
egy bekarcolt vonalas fazék oldala, a perem alatt 
benyomott pontsorral.110 A kőtörő u. 3. sz. alatt 
állatcsonttal együtt találták a testén bekarcolt vona-
lakkal, a peremén 3-3 kis bütyökkkel díszített ala-
csony fazék teljes profilú töredékét és egy nyomott 
gömbtestű, ívelt nyakú füles bögre alsó részét.111 
A középső bronzkor végére keltezhető az erő-
sen tölcséresedő nyakú, nyomott gömbhasú, 3 kis 
bütyöklábas, füles bögre a Jókai u. 49. sz. alól.112

A halomsíros kultúrához tartozó, jelentős számú 
leletanyag egy részét ásatások hozták napvilágra. 
1962-ben a gépállomás mellett kalicz nándor négy 
hulladékgödörben tárta fel a kultúra leleteit,113 
amelyekből a feltáráson munkatárként résztvevő 
kovács Tibor közölt válogatást.114 A leggyakoribb 
edénytípusokat a behúzott, ill. kihajló peremű, sok-
szor a peremből felnyúló vagy kihajló bütykökkel 
díszített tálak töredékei és a kihajló peremű, meg-
nyúlt testű fazekak darabjai jelentik, utóbbiakra 
igen jellemző a perem alatti simított sáv benyomko-
dott bordával történő elválasztása a durvított felü-
letű alsó résztől. Épen került elő egy alacsony, hen-
geres nyakú, a hasán keskeny, függőleges bordák-
kal díszített edény; és ritka darab egy hordozható 
tűzhely fordított v-alakú bekarcolásokkal díszített 
alsó részének töredéke. A kerámia díszítésére jel-
lemzőek a benyomott pontban végződő, v-alakú 
vonalkötegek; az árkolt és pontsorral övezett büty-
kök; a vonalkázott háromszögek, az egy pontból 
szétágazó, hármas bordák, az egyenes és szagga-
tott vonalak kombinációja, valamint a tagolt bordák. 
Feltehetően a településhez tartozó egyik temető lele-
teinek tekinthetők a gépállomástól pár száz méterre 
fekvő vasútállomás környékén, 1949-ben gyűjtött 
edények és töredékek, valamint a kovács testvé-
rek turbina malma mellől, ill. – a leltárkönyv sze-
rint – Bag határából származó edények; az utóbbiak 
is az 1949. évi vasútépítési munkálatoknál kerülhet-

tek elő.115 említésre kívánkoznak közülük a tölcsé-
res nyakú, nyomott gömbtestű füles bögrék; a tal-
pas, ill. négy kis lábon álló füles korsók; a meg-
nyúlt testű, a peremből kinyúló bütykökkel díszí-
tett fazekak és egy csonkakúpos nyakú, a nyakhaj-
latban két kis füllel készített urna. kovács Tibor 
véleménye szerint a feltárt településrész és a vas-
útállomásnál előkerült temető egykorú, mindkettő 
a korai halomsíros kultúrát képviseli; az edényfor-
mákban és díszítésekben a helyi lakosság és az itt 
letelepült halomsíros népcsoport együttélése tükrö-
ződik.116 nagy valószínűséggel ugyanezen temető 
sírjait bolygatták meg az 1950-es években, a gép-
állomás területén, ahol talajegyengetés során elő-
került ép edényeket és nagyszámú töredéket gyűj-
tött össze Asztalos istván.117 Sajnos a sírok szá-
mára és a temetkezés rítusára vonatkozóan semmi-
lyen adatunk nincs. Az APM-ben őrzött edények: 
nyomott gömbtestű, rövid, ill. hosszú, tölcséresedő 
nyakú, füles bögrék (21. t. 3.); behúzott pereme 
alatt a vállán bütyökdíszes tál és egy lapos halsütő 
tál.118 különleges darab egy 5 cm magas, közös fül-
lel készített kis ikeredény.119 Feltételezhető, hogy 
a töredékek120 egy része is sírkerámiához tarto-
zik, ezek közül említésre méltó a vállán többszörö-
sen bekarcolt, körbefutó vonalak alatt pontsorral és 
bekarcolt háromszögekkel, az oldalán többszörösen 
árkolt bütykök alatt „virágszirom” mintával díszí-
tett urna több darabja, a vonalkázott háromszögek-
kel és mélyen árkolt bütyökkel díszített válltöre-
dék (22. t. 9.), valamint egy, a belső oldalán büty-
kös fenéktöredék. előkerült egy durván megmun-
kált kőbalta és egy dörzsölőkő is.121 Az erdélyi 
istván 1962-es leletmentésén kibontott, bronzkori 
gödör leletanyagának őrzési helyét nem ismerjük. 
Az APM-be az MTA Régészeti intézetéből csak a 
szelvényekben ásónyomonként gyűjtött, szórványos 
halomsíros cserepek (bordadíszes urna- és fazékda-
rabok, kihajló nyakú, füles táltöredék, körbefutó, 
bekarcolt vonalakkal és benyomott pontokkal díszí-
tett oldal) és egy pattintott kőeszköz kerültek.122 
A Peres további halomsíros leletei123 közül az ép, 
vagy kissé töredékes állapotban előkerült edényeket 
ismertetjük részletesebben. A PvcSv területén fel-
dúlt sírhoz tartozhat 3 edény: egy hengeres nyakú, 
öblös testén 4 függőleges bordával díszített, a nyak-
hajlatban 2 kis füllel ellátott urna; egy kettőskúpos 
testű, legömbölyített hasélű, hiányos füles bögre és 
egy szintén töredékes, talpon álló kis füles edény.124 
Ugyaninnen töredékek is vannak.125 A Pesti út mel-
lett, a lelőhely Ék-i sarkában, alapozás közben talál-
ták a hengeres nyakú, csonkakúpos testű, a vállán 
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bütyökdíszes urnát és egy behúzott pereme alatt 
fogóbütykös tálat.126 A Dózsa Gy. u. 12. sz. alatti 
telken, 60–70 cm mélyen, cserepekkel együtt akad-
tak egy letört fülű, gömbölyded aljú bögrére127 
(21. t. 10.). A Dózsa Gy. út 19. sz. alól ajándékoz-
ták az APM-nek a 22 cm magas, ívelt nyakú, nyo-
mott testű, erősen összeszűkülő aljú, a hasán elhe-
lyezett árkolt bütykök felett a vállán felálló, hegyes 
bütykökkel díszített, kétfülű urnát.128 A Jókai u. 2. 
sz. alól származik egy töredékes kisebb talpas urna, 
melynek hasát X-alakban bekarcolt vonalcsopor-
tok közt felülről árkolt bütykök, ezek felett pedig 
rövid, függőlegesen bekarcolt többszörös vonalak 
díszítik.129 1972 körül a hÉv töltése mellett, csa-
torna ásásakor bukkantak egy nagyméretű (50 cm 
magas), kúpos nyakú, bikónikus testű urnára, ezen 
a nyakhajlatban körbefutó tagolt bordát megszakító, 
felálló bütykök, míg a hasélen középen benyomott, 
hosszúkás bütykök láthatók.130 A TeFU-telepről 
begyűjtött 26,5 cm magas, hosszú, megnyúlt testű, 
kihajló peremű fazék vállán bevagdosott borda fut 
körbe.131

A lelőhely Ék-szélén, a tésztagyártó üzemnél 
2002-ben feltárt 5. sz. gödör a pilinyi kultúra jelleg-
zetes kerámiáját tartalmazta.132 A cserepek mellett 
(pl. grafitos bevonatú oldalak, erősen kihajló urna-
peremek) egy csaknem teljesen ép, késői típusú, 
kis talpas urna is volt benne. A fekete színű, eny-
hén összeszűkülő nyakú, kihajló peremű edény-
nek keskeny, árkolt válla van, a nyakhajlatban ülő 
fülek két oldalán és alattuk, valamint a fülek közt a 
váll alsó részén 1–1 kicsi, hosszúkás bütyök látható 
(23. t. 13.). előkerült még a gödörből egy fordított 
csonkakúpos, felcsücskösödő peremű tál (23. t. 12.), 
valamint egy befelé ívelődő nyakú, hangsúlyozott 
vállú, összeszűkülő aljú nagy tál részlete, amelynél 
a peremből induló, nyakát átívelő fülek két oldalán 
alig érzékelhető kis bütykök vannak (23. t. 9.). Bár 
a gödörben volt két szarmata cserép is, a leletanyag 
összetétele azt sugallja, hogy a gödör a pilinyi kul-
túrához tartozhat.133 Pilinyi töredékek előfordul-
tak a 8. sz. szarmata gödörben is.134 Szórványként 
leltároztak be az ásatási területről egy, az 5. gödör 
urnájával megegyező formájú és díszítésű, de annál 
nagyobb edényt135 (23. t. 11.).

viszonylag kevés lelet sorolható az urnasí-
ros kultúrához. kőszegi Frigyes szerint a halom-
síros kultúra ha A1 periódust megélő csoportjá-
hoz tartozik egy ismeretlen lelőkörülményű, min-
den bizonnyal az 1949-es vasúti munkáknál előke-
rült együttes136 több darabja. Az MnM-ben belel-
tározott anyagban a jellegzetes halomsíros csere-

pek (vonalkázással kitöltött háromszögekkel díszí-
tett urnatöredék; simított vállú, durvított testű füles 
fazék, a két felület közt benyomkodott bordával) 
mellett tipikus urnasíros darabok: behúzott, tur-
bántekercses és kihajló, belül síkozott tálperem, 
ferde kannelúrázású válltöredék, továbbá egy ép 
edény található. Az utóbbi egy 12 cm magas, eny-
hén összeszűkülő nyakú, egyenes peremű kis urna, 
hordós testét sűrű, kissé egyenetlen, függőleges 
árkolás borítja, a nyakhajlatban két kis hegyes fül 
között egy-egy hosszúkás bütyök ül.137 Mozsolics 
Amália gyűjtött a vasútállomás mellől egy csésze-
töredéket, melynek vállán és perem fölé emelkedő 
fülén sűrű, függőleges kannelúrázás látható.138 A 
Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt találták egy belül négysze-
resen síkozott, kihajló urnanyak töredéket, egy nyo-
mott gömbhasú, füles bögre alsó részét és egy behú-
zott peremű, a vállán kis füllel készített tál darab-
ját.139 Az APM leltárkönyve szerint 1967. évi múze-
umi gyűjtésből származik egy 9 cm magas csésze. 
A széles, hengeres nyak alsó részén egyenetlenül 
bekarcolt vonalak futnak körbe, füle felett a pereme 
felmagasodik, belseje díszített (szá.: 16 cm, fá.: 
6 cm). Pontos előkerülési helye nincs feltüntetve140 
(24. t. 9.). Az urnasíros kultúra jelenlétét mutatják 
a lelőhelyen gyűjtött további szórványos leletek: 
gömbszelet alakú, perem fölé húzott fülű csészék 
töredékei, nyomott gömbhasú bögre részlete, egy 
félgömb alakú edényke, kannelúrázott (24. t. 8.) és 
grafitos bevonatú oldalak, három- és ötszög átmet-
szetű fülek, kihajló, belül síkozott perem, behú-
zott peremű tál kis füllel a perem alatt.141 Az urna-
síros kultúra korai szakaszára utalnak a tölcsére-
sen kihajló nyakú, hangsúlyozott vállú táltöredé-
kek és egy grafitos bevonatú, széles, függőleges 
kannelúrázású töredék.142 kemenczei Tibor mind a 
kőszegi Frigyes által közölt, mind a Dózsa Gy. u. 
1. sz. alatti leleteket a kyjatice-kultúrához sorolja.143 
kalicz nándor is úgy látja, hogy a kyjatice-kultúra 
népe élt a késő bronzkor második felében a Peresen, 
mivel az urnasíros kultúra legnagyobb kiterjedé-
sét elérve sem telepedett meg a Gödöllői-dombság 
vidékén.144 A leletanyag tanúsága szerint azonban 
a késő bronzkor második felében az urnasíros kul-
túra jelenlétével számolhatunk itt. véleményünket 
támasztják alá a tésztagyártó üzemnél, 2002-ben 
feltárt, az urnasíros kultúra korai szakaszát képvi-
selő gödrök. A leletanyagban145 a halomsíros kul-
túra továbbélő típusai mellett (behúzott, egyszere-
sen vagy párosan felcsücskösödő tálperemek; tojás-
dad testű fazekak simított nyakú, durvított oldalú, 
a két felület között benyomkodott bordadíszes 
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darabjai; bekarcolt vonalak alkotta háromszög csú-
csán ülő, pontokból álló körrel díszített urnaoldal) 
a csekei csoport jellegzetes edényformái ismerhe-
tők fel. Megemlíthetők a tölcséresen kihajló nyakú 
táltöredékek, némelyik éles, hangsúlyozott törésvo-
nalán hosszúkás, vízszintesen átfúrt bütyökfül ül; 
a hengeres nyakú, kiugró vállú urnaoldal; az ível-
ten kihajló nyakú, ferdén kannelúrázott hasú és a 
lapított gömbtestű bögretöredékek; a széles, mély 
kannelúrázású oldalak; a háromszög átmetszetű 
füllel készített fazekak és bögrék darabjai; a víz-
szintesre vágott tetejű tálperemek. Jelen vannak 
a grafitos bevonatú töredékek is. A 35. sz. gödör-
komplexum egyik részén (35/D) nagyjából félkör-
ívben kirakott kövek voltak, ezek környékén pedig 
nagyobb edénytöredékek feküdtek. A jelenség eset-
leg megbolygatott korábbi temetkezésre utal. Az 
objektumból egy bronzlunula146 és egy 5,4 cm hosz-
szú, 1,9–2 cm széles, 0,1 cm vastag, a szélein alig 
érzékelhetően fogazott bronz fűrészlap(?) is elő-
került.147 A négy egymásba ásott gödörből álló 36. 
objektumban embercsontokat (medence és lábszár), 
valamint marha (?) csontvázának részletét talál-
ták, a kerámián kívül egy 9,5 cm hosszú, egyszerű 
bronz fűzőtű volt benne.148

A Miklós Zsuzsa terepbejárásából származó, 
vöröses sárga színű, függőleges kannelúrázás felett 
és mellett két rovátkolás sorral díszített ívelt váll-
töredék a késő bronzkor legvégére keltezhető149 
(24. t. 1.).

A Jókai u. 2. sz. alatt került elő néhány szkíta 
cserép: fekete, jól iszapolt, korongolt, felálló, kere-
kített peremű, perem alatt kiugrással tagolt oldalú 
tál töredéke, világosszürke, korongolt tál lekerekí-
tett szélű fenéktöredéke, egy kézzel formált, simí-
tott, fényes felületű csésze ovális benyomásokkal 
díszített hangsúlyozott válltöredéke és két durva 
kidolgozású, enyhén behajló, ill. egyenes peremű 
fazék darabja, oldalukon kerek benyomásokkal 
(28. t. 6.), ill. tagolt bordával.150 egészen kevés a 
kelta lelet: néhány grafitos anyagú, fésűs díszű 
fazéktöredék, korongolt oldal, kihajló tálperem és 
egy grafitos oldalból kivágott orsókarika említ-
hető.151

A lelőhely Dk-i szélén, a malomtulajdo-
nos kovács testvérek konyhakertjében, 1937-ben 
edényégető kemencét tárt fel Gallus Sándor. A tég-
lalap alakú, 168 cm hosszú, 138 cm széles, 38 cm 
belmagasságú, félköríves végződésű kemence göd-
rét az altalajba ásták, oldalát kitapasztották. A köze-
pén húzódó – 17 cm széles, agyagtéglákból rakott, 
a kemence üregéből hegyes végződéssel kinyúló, 

tapasztással ellátott – választófal két, 45 cm szé-
les hajóra osztotta. A hajókat lefedő, 50 cm szé-
les, ismeretlen hosszúságú, 10 cm vastag, átlyu-
kasztott téglákra (valójában rostélyra) helyezték a 
kiégetendő edényeket. Felépítménye nem maradt 
meg, a nyílása előtt erősen átégett felület jelentke-
zett, belül az alja kevésbé volt átégve.152 A körülötte 
levő kultúrrétegben talált cserepek a feltáró sze-
rint „a késő római (császárkori) La-Tène korra utal-
nak” (így!). Az MnM-ben őrzött cserepek közül a 
fényképen is közölt jellegzetesebbek – bordadíszes 
hombároldalak, kihajló peremű táltöredék, bordá-
val és sekélyen bekarcolt vonalakkal díszített olda-
lak – késő kelta koriak.153 véleményünk szerint a 
kemence körüli kultúrrétegben talált kerámia nem 
rendelkezik keltező erővel a kemence korát ille-
tően. Az edényégető kemence téglalap alakú alap-
rajza teljesen idegen a magyarországi kelta, római 
és szarmata kemencék kerek vagy ovális alapraj-
zától. Párhuzamait az újkori néprajzi edényégető 
kemencék között találjuk meg, ezért a bagi kemen-
cét törölni kell a kelta vagy római kori edényégető 
kemencék közül.154

Az őskori leletanyagot meglepően kisszámú 
pattintott és csiszolt kőeszköz, magkő, szilánk155 
őrlő- és dörzskő,156 valamint egy 12 cm magas, 
csonkagúla alakú, a felső harmadában átfúrt agyag-
nehezék157 egészíti ki.

1961-ben a lelőhely Ék-i szélén kalicz nándor – 
többek között – szarmata gödröket és két kemen-
cét158 tárt fel. Mindkét kemence gödör oldalába 
vájt, ovális-patkó alakú volt, tapasztott fenekük 
alá zömmel korongolt edények töredékeit terítet-
ték. Mindkét kemence a fenéktapasztás alatti cse-
repek – szürke, korongolt, kifelé is vastagodó, kere-
kített peremű, meredek oldaluk alján lépcsősze-
rűen tagolt, mély tálak159 (38. t. 12.), a kettős kúpos 
testű, rövid hengeres nyaka alján bordával, vállán 
matt felületen besimított, széles zeg zug szalaggal 
díszített edény160 (38. t. 14.), hengeres nyakú, nyaka 
alján bordás, innen induló, kerek átmetszetű füles 
korsó161 (37. t. 15.) töredékei – alapján késő szarmata 
település emléke. A gödrök szerény és a humusz-
réteg leleteiből a durva anyagú, kézzel formált 
fedőt162 és a barnás színű, kézzel formált, egyenet-
lenül simított felületű, kihajló szájú, vállán benyo-
mott oválisok sorával díszített, kvád vagy vandál 
fazekat163 (33. t. 4.) emelhetjük ki. A kora árpád-
kori ház betöltéséből egy piros, korongolt, sötétpi-
ros festett, késő szarmata tálfenék164 is előkerült. 
1962 szeptemberében ugyanezen a területen erdélyi 
istván végzett kisebb ásatást, késő szarmata gödrö-
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ket és egy kemencét tárva fel.165 Szelvényei szántott 
talajrétegének kevéssé jellegzetes szarmata csere-
pei közül egy késői tál fenéktöredékét és a vállán 
függőlegesen fényezett korsó- vagy hombártöredé-
ket emelhetjük ki. Az Ék-i lelőhelyrészen kulcsár 
valéria 2002-ben, a tésztagyártó üzem építése kap-
csán folytatott megelőző feltárásán hat, méhkasos, 
trapéz metszetű és hordószerű alakú gödörből és a 
35. gödörkomplexumból került elő szarmata kerá-
mia.166 i–ii. századra keltezhető a 9. és 10. gödör: 
mindkettőben barna, jól iszapolt, korongolt hom-
bártöredékek, durva, kézzel formált fazéktöre-
dékek,167 a 9. gödörben homokos anyagú, koron-
golt, vékony falú provinciális edénytöredék,168 a 
10. gödörben világosszürke anyagú, fekete bevo-
natos, kora császárkori tál talpgyűrűs fenéktö-
redéke és nyersszínű, provinciális válltöredék.169 
Szintén korai szarmata a 8. gödör a sárgás, kézzel 
formált, edénydarabkákkal kevert anyagú, kettős 
csonkakúpos testű, kihajló, ujjbenyomásos peremű, 
hashajlaton ujjbenyomás sorral díszített, nagy fazék 
és egy vöröses, jól iszapolt, korongolt, fényes felü-
letű oldaltöredék170 alapján. Jellegtelen szarmata 
leletei171 alapján nem keltezhető az 5. és 6. gödör. 
Szürke, homokos-kavicsos soványítású, korongolt 
fazéktöredékek szerint késő szarmata a 24. gödör 
és a 35. komplexum szarmata anyaga.172 1962-ben a 
lelőhely Dk-i részén, a gépállomás Dk-i széle és a 
vasúti bevágás közti területen kalicz nándor vég-
zett kisebb ásatást kovács Tibor közreműködésé-
vel.173 A sárgásszürke, korongolt, fülcsonkos korsó-
töredék és egy szürke, korongolt oldal174 alapján a 
iv. szelvény „α” gödre szarmata telepobjektum. A 
szántott réteg leleteiből késő szarmata cserepeket: 
piros, jól iszapolt, korongolt, lekopott piros festett, 
kettős félkörös bepecsételt mintákkal díszített tál-
töredéket, egy szürke, korongolt, vízszintes peremű 
hombártöredéket és egy szürke, homokos-kavicsos 
soványítású, korongolt fazéktöredéket,175 továbbá 
egy provinciális, kívül-belül piros festett talpastál 
töredéket176 őriztek meg. Szintén a lelőhely Dk-i 
részén, a Jókai u. 2. telken, kővári klára 1977. évi 
leletmentésekor a felső rétegekből előkerült, több-
nyire jellegtelen korongolt és kézzel formált szar-
mata cserepek177 közül korai a fekete (törésfelü-
lete barna), korongolt, gömbös testű, szűk nyakú, 
röviden kihajló, kereken vastagodó peremű, vál-
lon vízszintes sávokban fényezett palacktöredék178 
(36. t. 9.). Évszázadokon át használatos típusokhoz 
tartoznak a szürke, korongolt, kerekítetten kifelé 
vastagodó peremű, mély tál töredéke179 és a durva, 
kézzel formált, fordított csonkakúp alakú csészetö-

redék.180 A téglapiros, korongolt, a hashajlat fölött 
bordás, kívül-belül piros festett edénytöredék181 és 
a világosszürke, szürke bevonatos, fogaskarcolt tál-
töredék182 (33. t. 9.) ii–iii. századi provinciális áru. 
Jelentős mennyiségű a lelőhely szórvány, szarmata–
késő szarmata kerámiája.183 A szürke, ritkábban sár-
gás és piros színű, jól iszapolt, korongolt töredékek 
közül a lekerekített, félkörösen kifelé vastagodó 
peremű, félgömbös tálak töredékei184 ii–iii. szá-
zadiak. A hengeres nyakú, kerekítetten vastagodó 
korsóperem,185az ívelten kihajló, lekerekített edény-
peremek,186 a vízszintes bordás, árkolt edényolda-
lak187 későbbiek is lehetnek. nem keltezhetők a kor-
szakon belül a durva, kézzel formált, kihajló, néha 
ujjbenyomásokkal, bevagdosással tagolt peremű 
fazéktöredékek,188 a lelőhely Ék-i szélén talált, 
magas vállú, kis bögre189 sem. ii–iii. századi, pro-
vinciális import a lelőhely Ék-i szélén gyűjtött, 
világosszürke, finoman iszapolt, korongolt, fekete 
bevonatos, Drag. 37. formájú tál hashajlat fölött 
többször árkolt, peremes oldaltöredéke és a hasonló, 
világosszürke bevonatos tál oldaltöredéke keskeny 
árok alatt fogaskarcolt sáv részletével,190 mindkettő 
a pecsételt díszű rész fölötti töredék. A korongolt 
kerámia nagyobbik része késő szarmata kori. ide 
tartoznak a kerekítetten vastagodó, kissé behúzott 
peremű, tagolt oldalú, perem alatt néha hornyolt, 
félgömbös191 (39. t. 16.), fordított csonkakúpos192 

(38. t. 5.) és meredek oldalú,193 szürke-sötétszürke 
tálak, az erős ívben kihajló peremű (S-szerű profilú) 
táltöredék194 (39. t. 2.), a vízszintes, tagolt peremű 
hombárok195 töredékei (36. t. 8.), a sötétszürke, ket-
tős csonkakúpos testű, vállán fenyőágszerűen besi-
mított díszű edény196 töredéke. homokos-kavicsos 
anyagú, korongolt, késői fazéktöredéket197 az Ék-i 
lelőhelyszélen gyűjtöttek. A lelőhely Dk-i részén, 
építkezésekkor talált késő szarmata, részben a hun 
korra keltezhető edénytöredékeket – köztük késő 
római, mázas dörzstál töredéket, a késő szarmata–
hun kori, besimított spirálvégű ívháromszögek-
kel díszített, öves edény töredékét – vaday Andrea 
közölte és elemezte.198 Szintén a lelőhely Dk-i részé-
ről származik a szürke, jól iszapolt, korongolt, kívül 
ferdén felfelé kiszélesedő, befelé rövid ívben lehajló 
peremű, félgömbös tál töredéke, melynek olda-
lán 2 × 2, vízszintesen bekarcolt vonal halad, alat-
tuk bepecsételt, kerek rozetták sora, ahol két, nem 
szomszédos rozetta aljához két-két, ferdén bekar-
colt vonal (kétvonalas ív végei?) csatlakozik.199 A 
tál (33. t. 1.) valószínűleg a kárpát-medence Ék-i 
részéből, vandál területről került a késő szarmata 
településre.
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1949-ben a lelőhely Dk-i részén, a vasútállomás 
közelében, a vasútvonal bevágásának bővítésekor 
sírok200 pusztultak el. Megmentett leleteik201 közül 
a 11,5 cm magas, durva, kézzel formált kis fazék – 
durva edénydarabkákkal kevert anyaga és porózus 
felülete szerint – inkább szarmata, mint avar edény, 
a fehér pont-kettőskör berakásos barna, korong 
alakú és a nagyobb gömbös, fehér üveggyöngy sem 
egyértelműen avar lelet.202 ekkor három, bizonyára 
sírokból származó, késő szarmata edény került az 
MnM-be. egy sötétszürke, jól iszapolt, korongolt, 
gömbös testű, kissé ívelten kihajló, kerek peremű, 
enyhén profilált talpas, vízszintes sávokban feketére 
fényezett edényke, a téglapiros, korongolt, kettős 
csonkakúpos, vállon sekély árkos, röviden kihajló 
peremű, talpas tálka és a szürke, korongolt, nyomott 
gömbtestű, röviden kihajló, kerekített pereme alatt 
alacsony bordás, talpas edényke.203 Szintén sír(ok?) 
leletei a középső nyéltüskés, erősen hiányos vas-
kés; a kerek metszetű vasrudacska töredék, mely-
nek közepére vékony bronzhuzal van sokszorosan 
tekercselve, a tekercs ép végét vastagabb huzal-
karika zárja; öt korallágacska gyöngy; oktaéder 
alakú achát-(inkább karneol-) gyöngy; 17 henger 
és hordó alakú, 1,2–2 cm hosszú, 1,2–1,7 cm átmé-
rőjű krétagyöngy. A leletekhez tartozó Gallienus 
(253–268) pénz nem került az MnM-be.204 A lelő-
hely Dk-i részéről a kovács testvérek által 1943-
ban az MnM-nek ajándékozott, kézzel durván for-
mált, hosszúkás hordószerű alakú, szája és feneke 
felé ferdén kissé kiszélesedő, 10–10,5 cm magas 
bögre. A leltárkönyv és szakirodalom szerint avar 
kori edényke205 anyaga és kidolgozása alapján szar-
mata készítmény.

1961-ben kalicz nándornak a lelőhely Ék-i szé-
lén végzett ásatásakor a szántott rétegből került 
elő egy homokos anyagú, kézikorongon készült, 
kihajló, ujjbenyomásokkal tagolt peremű és egy 
hasonló, durva, kézzel formált, avar fazékperem 
töredék.206 erdélyi istván 1962. évi feltárásán, a 
iv. szelvény ny-i részén, még a szántott humusz-
ból durva, kézzel formált, bekarcolt vízszintes és 
hullámos vonalkötegekkel, ferdén beszúrt pontso-
rok alkotta szalaggal díszített, késő avar fazéktöre-
dékek (42. t. 9.) és díszített fedő- vagy sütőharang 
töredék (42. t. 11.) kerültek ki.207 erről a lelőhely-
részről 1967-ben, a TeFU-telep építésekor gyűj-
töttek késő avar cserepeket: durva, kőzúzalékos 
anyagú, vízszintesen levágott peremű, perem alatt 
vonalköteges, alatta ferdén beszúrt pontsorokkal 
díszített, tálszerű edénytöredéket,208 sötétszürke, 
homokkal soványított anyagú, kézikorongolt, egy-

mást is keresztező vonalköteges fazéktöredéket.209 

homokkal soványított anyagú, kézikorongolt fer-
dén kihajló peremű fazékváll és kézzel formált, 
vonalköteges oldal210 ismert a Dk-i lelőhelyrészről, 
az 1979–1980-as terepbejárások is eredményeztek 
néhány homokos anyagú, kézikorongolt, vízszintes 
és hullámos vonalköteges fazékoldalt és kézzel for-
mált, durva, bevagdosott fazékperemet211 (42. t. 3.).

A lelőhely Ék-i szélén, kalicz nándor 1961. 
évi feltárásán előkerült, kora árpád-kori ház rész-
letes leírását Mesterházy károly közölte.212 A 
3 × 3 m-es, félig földbe mélyített ház oldalai a főég-
tájakhoz igazodtak. k-i és ny-i oldala közepénél az 
ágasok helye, a kövekből épített kemence marad-
ványai az Ék-i sarokban voltak. Jellegzetesek a 
Xi–Xii. századi ház vörös, szürke, barna és sárgás 
színű, homokkal soványított anyagú, kézikorongon 
készült fazéktöredékei:213 kihajló, kerekített pereme 
alatt bordás, vállon vízszintes körömbenyomá-
sok alkotta szalagos peremtöredék,214 az erősen 
kihajló, enyhén profilált peremű, vállon vízszintes 
körömbenyomások alkotta szalaggal, lejjebb víz-
szintesen karcolt vonalakkal díszített fazékváll,215 
a hullámos és vízszintes vonalköteges és széles, 
sekély, vízszintes vonalas oldalak.216 egy kisebb, 
kettős csonkakúp alakú, árpád-kori orsógomb217 
(44. t. 11.) tartozik még a házhoz. kevés az árpád-
kori szórványlelet. A ház közelében, a TeFU-telep 
1967. évi építésekor egy-egy fekete és barna, víz-
szintes és hullámvonalas, Xi–Xii. századi fazéktö-
redék218 és egy sárgás, homokos-kavicsos anyagú, 
bekarcolt vízszintes vonalas, Xiii. századi válltöre-
dék219 került az APM-be. A lh. Dk-i részén korai 
árpád-kori, vízszintes és hullámvonalas oldaltöre-
déket220 (45. t. 14.), pontosabban nem ismert részén 
Xiii. századi, csigavonalas oldalt,221 a vasútállo-
más közelében árpád-kori aratósarlót222 és egy 
késő középkori, nyélköpűs ácsszekercét223 találtak. 
néhány középkor végi–kora újkori edénytöredék224 
valószínűleg a mezőgazdasági munkákkal került a 
lelőhelyre.

A leletanyag áttekintése után úgy tűnhet, hogy a 
badeni és hatvani kultúra a Peresnek a 30. sz. főút-
tól k-re eső részén koncentrálódik, míg a halomsí-
ros leletek a lelőhely egészén megtalálhatóak. Az 
urnasíros, szkíta és kelta leletek csekély száma nem 
tesz lehetővé hasonló megállapítást. A szarmata 
és kora árpád-kori település maradványai az Ék-i 
és Dk-i részen láttak napvilágot. ezt a véleményt 
azonban rendkívül óvatosan kell kezelni, mivel erő-
teljesen befolyásolhatja a kutatás egyenetlensége, 
az a tény, hogy eddig csak a lelőhely k-i részén 
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voltak nagyobb földmunkával járó beruházások 
és szakszerű ásatások (vasútépítés, TeFU-telep, 
PvcSv-telep, gépállomás, Jókai u., tésztagyár), ill. 
a lelőhely Dk-i sarka felé terjeszkedő belterületen, 
az építkezések során nyilván gyakrabban bukkan-
tak leletekre.

1 korai kutatástörténetének részleteit kalicz 1963, 
6–10, 11. tárgyalja. horváth 1982, 9–12., a múzeumi 
és irodalmi források alapján felsorolja a különböző 
alkalommal előkerült objektumokat. nem hivatko-
zunk rá tételesen. Ugyanígy csak újabb adatok eseté-
ben hivatkozunk kalicz 1997-re is. kővári 2008, 
48–63. oldalon a Galga-völgyi régészeti kutatásokat a 
kezdetektől 2006-ig áttekintő táblázatában a források 
megjelölésével felsorolja a lelőhelyen végzett összes 
kutatást. 2 Bél 1737/1977, 22–23.; erre vonatkozik 
Galgóczi károly Rómer Flórishoz 1876-ban írt levelé-
nek megállapítása: „Aszód mellett a domonyi part-
oldalban római urnák ásattak mikor a Galga hídját 
építették.” (Rómer hagyaték Xvii. cs. 38. irat). idézi 
Gerecze 1906, 583. 3 MnM 14/1853.1–10. A tárgyak 
nincsenek meg. 4 Érdy 1854, 131–140.; ennek alapján 
sorolja fel Rómer 1878, 186. Aszódot a temetők között. 
Patay 1958, 25. tévesen írja, hogy a sírokat az 1860-as 
években varsányi János találta. 5 Rómer hagyaték 
Xvii. cs. 66. esetenként némileg eltérő szöveggel: 
Rómer 1864, 164.; Rómer 1866, 121.; Rómer 1877, 50. 
6 Závodszky 13/1878.; ennek alapján nagy 1904, 
101–102. és Márton 1910, 168. kőkori telepnek vélték. 
7 A két malom történetére és helyére: Balázs 1988, 
164. 8 MnM Adattár 127.iii.B.; Gallus 1940, 138–
140.; Zichy 1938, 11. 9 MnM RŐ 30/1937.1–2.; Zichy 
1938, 14.; MnM cserépgyűjtemény 1937.15. 10 MnM 
Adattár 122.B.iii.; MnM cserépgyűjtemény 1938.35.; 
MnM RŐ 9/1943.1–2. 11 MnM cserépgyűjtemény 
1938.25. nincsenek meg. 12 MnM Adattár 20.B.i. 
kutzián ida és kovrig ilona jelentése.; MnM népv. 
9/1949.1–4.; 14/1949.1–6.; 15/1949.1–2. A két utóbbi 
tételt az építésvezetőség szolgáltatta be. A jelentésben 
szereplő hamvasztásos sír urnája ma már nem azono-
sítható. Mozsolics Amália gyűjtése: MnM RŐ 
1/1951.1–13.; 3/1951.1–24. későbbi leltározások a vas-
úti szelvényekből: MnM RŐ 57.60.1–13. és 57.64. 
tétel. csak Bag lelőhely megjelöléssel: MnM RŐ 
57.59.1–25. és 57.61.1–16. Az 1949. évi földmunkákból 
származhatnak azok a Bag vasútállomási leletek, 
amelyeket 1955-ben vásároltak: MnM RŐ 55.36.14–
21. 13 MnM Adattár 325.B.v. 14 MnM Adattár 
407.B.v.; Rég. kut. 1956, 15. A leletanyag nem azono-
sítható. 15 kőszegi 1964. 12–13. 16 APM 64.726.1–727.1. 
(Pálinkafőzde, 1961. évi gyűjtése) Gyűjtései egy 

részénél nincs feltüntetve, hogy a leletek a Peres 
melyik részéről származnak: 1960: APM 64.606.1–
622.1.; 656.1–676.1. 1969: APM 76.93.1–108.1. 1960-
ban a Dózsa Gy. út közelebbről nem jelölt részén is 
gyűjtött: 64.337.1–341.1. 17 APM Adattár 250. 18 APM 
Adattár 266, 267.; 76.139.1–149.2. 19 APM Adattár 
266.; APM 76.132.1–138.1. 20 APM Adattár 266, 267.; 
76.109.1–127.1.; 324.1. 21 APM Adattár 267.; APM 
76.27.1–44.1.; 45.1–58.1. 22 APM Adattár 267.; A lelet-
anyag az APM-ben nem azonosítható. 23 APM 
76.82.1–87.1. 24 APM Adattár 266. 25 APM 76.88.1. 
26 APM 76.93.1–108.1. 27 kalicz 1961, 59.; Asztalos 
1963, 35.; kalicz 1968, 124, 147. o., 136. lh., c. t. 1, 4, 
6, 8–10, 12–14.; APM 66.80.1–8.; 81.1.; 78.14.10.  
28 MnM Adattár 509/1961.XiX.; 93/1963.iii.; Rég. 
kut. 1961, 11.; Zehn Jahre 96. (kalicz nándor csak itt 
ír a sírról.); APM 65.29.1–14.; 30.1–3.; 31.1.; 32.1–36.; 
33.1–2.; 34.1–10.; 66.65.1. 29 MnM Adattár 
157/1968.X.; Rég. kut. 1962, 43., Aranykalász TSz 
néven. 30 MnM Adattár 118/1962.iX; 92/1963.iii; 
Rég. kut. 1962, 14., Bag–Gépállomás néven.; Zehn 
Jahre 96. A leletanyag: APM 65.1.1–28.1.; 35.1–12.; 
37.1–11.; 42.2. A hatvani gödör leletei nem azonosítha-
tók az APM-ben.; MnM Archeozoológiai Gyűjte-
mény 69.14.1–3.; 15.1–4.; Bökönyi 1974, 343., közli a 
kora bronzkori gödör állatcsontjait. vörös 1980, 2–3., 
egy lókoponya, illetve felső zápfog méreteit közli.  
31 APM 79.13.1–21.; 16.1–6.; 80.44.1–19.; 57.1–2. 
32 MnM Adattár 342/1965.XXi.; MnM RŐ 65.1.1-12.; 
Rn 65.2.1-2. 33 A lelőhelynek a valójában aszódi határ-
ban szereplő része a forrásokban gyakran Aszód–
Pesti út, Aszód–TeFU-telep néven szerepel. Asztalos 
1968, 106.; APM Adattár 262.; APM 78.14.1–9.; 24.1.; 
79.55.1–23, 25–32, 39. Feltehetően innen származó 
sírlelet az APM-ben 82.67.1–2. számon nyilvántartott 
két kisebb, hatvani urna is, amelyek a leltárkönyv sze-
rint 1967-es múzeumi gyűjtésként kerültek az APM-be 
a Peres-dűlőből. kalicz nándor szerint 1969 augusz-
tusában a hatvani temetőhöz tartozó újabb sírt boly-
gattak meg a Pesti út melletti árok mélyítésekor 
(kalicz 1997, 42, 4. lj.). erre vonatkozó adat azonban 
sem az APM Adattárában, sem a leltárkönyvben nem 
található. kővári 2008, 25. oldalon fénykép a lelet-
mentésről. 34 APM 79.55.33–37, 40–130.; 79.70.1–7.; 
71.1–31. 35 APM Adattár 262.; a bögre ma már nem 
azonosítható az APM-ben. 36 APM 84.73.1. 37 Az 
edény vázlatos rajza Asztalos istván feljegyzésében 
(APM Adattár 265.) szerepel, ma már nem azonosít-
ható. 38 MnM Adattár 149/1976.Xiv.; APM Adattár 
272. 39 APM Adattár 272. 40 APM Adattár 272. 41 APM 
76.313.1–322.1. 42 APM 79.75.1. 43 Miklós Zsuzsa jelen-
tése. 44 MnM Adattár 20/1978.ii.; Rég. kut. 1977, 3-4.; 



105

említi Bondár 2007, 79.; APM 78.4.1–62.; 5.1–34.; 
6.1–28.; 7.1–10.; 8.1–3.; 9.1–33.; 10.1.; 83.8.1–11.  
45 APM 78.11.1. 46 APM 78.11.2–15.; 83.7.1–4. 47 APM 
94.15.1–8. 48 APM 84.25.1. 49 APM 93.1.1–7. A szűk-
szakú leltárkönyvi bejegyzés nem közli a gyűjtés pon-
tos helyét. 50 APM 94.16.1–8. 51 MnM Adattár 
164/2007.XXv. (jelentés és dokumentáció). kulcsár 
valéria jelentésében 51 objektum szerepel, az ellent-
mondás abból adódik, hogy a 33. sz. gödör nem önálló 
objektum, hanem egy nagy anyagnyerő hely része. A 
leletanyag: APM 2007.1.1–52.2. 52 APM leltározatlan. 
53 APM 81.64.1–54.; 69.1–8.; 82.9.1–12. 54 APM 
2007.53.1–14. és APM leltározatlan. 55 APM leltáro-
zatlan. További terepbejárási anyag az APM-ben: 
93.8.1–30.; 12.1–24., a terepbejárás végzője a leltár-
könyvben nincs feltüntetve. 56 APM 93.1.6. (feltehe-
tően a lelőhely Dk-i részéről). 57 APM 65.8.17. (gépál-
lomás). 58 APM 61.7.33, 43. 59 MnM RŐ 2/1951. 
60 Patay 1958, 18., 4. kép.; Patay 1961, 5., X. t. 1.; Patay 
1974, 63., 8. t. 4.; említi Bondár 2007, 71. 61 APM 
83.5.1. 62 Banner 1956, 58. o., 169. lh., Taf. XXvi:6–9, 
11–12, 15, 17, 22. (Tévesen 1950-ben előkerült leletek-
ről ír.) A leletek: MnM RŐ 1/1951.1–13. 63 Banner 
1956, 186.; Banner–kutzián 1961, 23., szintén a vissi 
csoport lelőhelyeként említi Bagot. 64 MnM RŐ 
55.36.14.; 57.60.1, 7, 9–10, 13.; 61.1. 65 MnM Adattár 
20/1978.ii.; Rég. kut. 1977, 3–4. 66 APM 78.4.1–2, 
10–13, 28–36, 49–55.; 5.1–34.; 6.1–28.; 7.1–10.; 9.1–8.; 
10.1.; 83.8.2–11. 67 APM 83.7.1. 68 A feltárás eredmé-
nyeit kulcsár valéria hozzájárulásával az ásatási 
dokumentáció alapján ismertetjük: MnM Adattár 
164/2007.XXv. 69 APM 2007.1.1–2, 5, 8–15.; 2.1–2.; 
3.1–12.; 4.1, 3–7.; 7.2.; 8.1–2.; 9.1.; 10.1–6.; 11.1–5.; 
12.1–8.; 13.1–20.; 14.1–2.; 15.1.; 38.12, 15.; 39.1.; 52.2. 
70 MnM cserépgyűjtemény 1938.35. 71 APM 65.29.2, 
5, 13. 72 APM 65.5.13.; 14.1–21.; 17,1, 3.; 19.1.; 28.1. 
73 APM 76.115.1–116.1.; 118.1–127.1.; 324.1. 74 APM 
79.13.1–21.; 80.44.1–12. 75 APM 79.60.1–4. 76 MnM 
RŐ 65.1.3. 77 APM leltározatlan. 78 APM 82.9.3, 5. 
79 APM 76.93.1.; 81.64.3–12. 80 APM 64.339.1–340.1.; 
607.1–608.1.; 611.1.; 614.1.; 617.1.; 620.1.; 660.1.; 
667.1–668.1.; 670.1–675.1.; 65.29.3, 11.; 65.37.13, 
15–28, 31, 36–39, 43.; 38.1.; 40.1–4, 7–9, 12, 14–19.; 
41.2.; 66.1.1.; 31.1.; 76.27.1–31.1.; 33.1–44.1.; 45.1–
47.1.; 49.1–58.1.; 83.1.; 85.1–87.1.; 94.1–108.1.; 132.1–
138.1.; 139.1–144.1.; 146.1–149.2.; 78.4.5–8, 16–18, 
21–24, 39–43, 45, 57–60.; 8.1–2.; 9.14–24.; 79.70.3–5.; 
71.1–3.; 80.44.13–19.; 57.1.; 81.69.1–5.; 93.8.3–8, 
10–13, 15, 18–30.; 12.3–4, 8, 10–15, 17–24. 81 MnM 
RŐ 3/1951.17–18. 82 MnM RŐ 3/1951.20–21. 83 MnM 
RŐ 3/1951.19. 84 kalicz 1968, 79., 28. lh., 9. t. 1-17.; 
Bondár 2007, 90.; kulcsár 2009, 179. 6. lh. 85 APM 

65.32.1–31, 33–36.; 66.65.1.; 2000.17.1–16. Szórványos 
makói cserepek az ásatásból: APM 65.29.6, 8. 86 APM 
65.40.5.; 79.55.60. 87 APM leltározatlan. 88 MnM 
14/1853.1–10. 89 nagy 1904.150. 90 Érdy 1854, 132.; 
kalicz 1961, 57–60. 91 Érdy 1854, 132. o. utáni tábla 
1-8. 92 kalicz 1968, 136. lh., 124, 147. old., c. t. 1, 4, 6, 
8-10, 12-14. ide tartozik a c. t. 7. bögréje is, amely 
téves aláírással galgahévízi leletként szerepel. 93 APM 
79.55.1–20. 94 APM 79.55.39–130. 95 APM 79.55.21–22, 
32, 39.; 82.67.2. 96 kalicz 1968, 136. lh., 124, 147. o., c. 
t. 1, 4, 6, 8-10, 12-14.; APM 66.80.1–8.; 81.1.; 78.14.10. 
97 kalicz 1968, 147–149. 98 Tárnoki 1988, 139–145, Pl. 
6–11, 13.; A sírokat említi Bondár 2007, 100. 99 APM 
79.55.34–36, 40, 45–50, 52–54, 58–59, 61, 64–65, 
68–69, 77, 80–81, 83, 89–90, 121, 126–127, 129–130.; 
71.5–11. 100 Rómer 1871a, 38, 12. sz. rajz a 39. oldalon. 
101 MnM 164.1872.v.69. kovács 1989, 16. old. 4. kép 
14. Aszódi leletként közli. 102 MnM RŐ 164/1872.v.62.; 
kalicz 1997, 42.; A leltározásnál későbbi bejegyzés-
nek megfelelően mindkét edényt vácszentlászlóiként 
közölte kalicz 1968, 125. o., 142. lh., 95. t. 20, 22.  
103 APM 84.73.1. 104 kalicz 1968, 139. lh., 125. o., 95. t. 
5, 23-24.; MnM RŐ 57.59.3.; 61.2. A tokodi bögre: 
Bándi 1965, 69. Az inkább a hatvani kultúrára jel-
lemző enyhén tölcséres nyakú bögrét viszont kovács 
Tibor a halomsíros leletek között mutatja be: kovács 
1965, 68., 17. ábra 1. 105 APM 76.310.1. 106 MnM RŐ 
55.36.15, 18. 107 APM 78.4.3–4, 14–15, 37–38, 56.; 
9.9–10.; 83.7.2. 108 APM 65.40.10–11, 20.; 93.12.16. 
109 APM 65.39.1. 110 APM 65.41.1, 3.; 66.1.1, 3–4. 
111 APM leltározatlan. 112 APM 78.11.1. 113 APM 65.1.1.; 
2.1–17.; 3.1–7.; 4.1–12.; 5.1–12, 14–15.; 6.1–2.; 7.1.; 
8.1–16, 18–21;. 9.1–6.; 10.1.; 11.1–5.; 12.1–8.; 13.1.; 
16.1–2.; 17.4–7.; 18.1–2, 4.; 19.2–3.; 20.1..; 21.1; 22.1–
2.; 23.1.; 24.1.; 25.1.; 26.1–2.; 27.1.; 35.1–12.; 37.1–11.; 
42.1. 114 kovács 1965, 65–66, 70–80., 14–15. ábra, 17. 
ábra 2, 5–8. 115 kovács 1965, 66, 68, 70–80., 16. ábra 
1–3, 5–8., 17. ábra 1, 3, 4., 18. ábra 1–12., 19. ábra 2, 3, 
5, 7. A leletanyag: MnM RŐ 30/1937.1–2.; 9/1943.1–
2.; 3/1951.2–15, 21–24.; 55.36.19–20.; 57.59.2–5, 7–10, 
15, 17–24.; 60.1–6, 8.; 61.2–16.; 57.64. A 17. ábra 1. sz 
alatti füles bögre (MnM RŐ 57.61.2.) inkább a hat-
vani kultúrához sorolható, közli kalicz 1968, 125. o., 
139. lh., 95. t. 24. Bag, vasúti átkelő néven. A 19. ábra 
2. sz. alatti edénynél valószínűbb a badeni kultúrához 
tartozás (MnM RŐ 9/1943.2.). 116 kovács 1965, 
77–78.; kovács 1965 nyomán Szilas 2007, 155, 157, 
158, 159., 4–6. t. ad válogatást a bagi halomsíros lele-
tekből. 117 APM 61.7.1–49. A leletek előkerülését 
kalicz nándor említi 1962. évi ásatási dokumentáció-
jában: MTA Ri 30/1967. 118 APM 61.7.1–4, 6. 119 APM 
61.7.5. Az ikeredény: kovács 1965, 77–78. Az edényt 
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kalicz nándor a monográfiájában a hatvani kultúra 
leleteként közli, a lelőhelyek ismertetésénél azonban 
nem szerepel, a szövegben bagi (kalicz 1968, 154), 
míg a képaláírásban (113. t. 12.) aszódi leletként hozza. 
120 APM 61.7.7–47. 121 APM 61.7.48–49. 122 APM leltá-
rozatlan. 123 MnM RŐ 65.1.2, 4–5, 7–8, 10–12.; APM 
66.70.1.; 75.1.; 76.109.1–110.1.; 145.1.; 78.4.19.; 9.11–
13.; 11.2–15.; 79.55.62, 74, 79, 82, 105, 110, 117.; 
81.64.13–45, 47.; 77.1.; 82.9.6–12.; 94.15.1–8.; 16.3–8. 
124 APM 76.313.1–315.1. A leltárkönyv szerint 1976-
ban, tartály ásásakor kerültek elő, míg Asztalos istván 
1975-ben, útépítéskor megbolygatott sírt említ: APM 
Adattár 272. 125 APM 76.316.1–322.1.; 79.60.5–7. 
126 APM 66.68.1–2. 127 APM 94.15.1–8. 128 APM 79.75.1. 
129 APM 78.4.20. 130 APM 82.68.1. 131 APM 79.55.24. 
132 APM 2007.5.1–5, 7–13. 133 Sajnos nem ismerjük a 
szarmata cserepek (APM 2007.5.6, 14.) objektumon 
belüli pontos helyzetét. 134 APM 2007.7.3–13. 135 APM 
2007.52.1. 136 MnM RŐ 57.59.2–24. 137 kőszegi 1960, 
148., Taf. LXXiX. 14, LXXX. 1–10.; MnM RŐ 
57.59.6. 138 MnM RŐ 3/1951.16. közli kovács 1965, 
68., 16. ábra 4. 139 MnM RŐ 65.1.6, 9. 140 APM 82.67.3. 
Az előkerülés dátuma alapján elképzelhető, hogy a 
TeFU-telepen került elő. 141 APM 65.29.12. (kalicz 
nándor ásatása 1961.); 78.4.44.; 9.25. (Jókai u. 2.); 
79.55.66.; 70.1–2. (TeFU); 94.16.1–2. (Fő u. 25.); 
65.40.6.; 81.64.46.; 69.3.; 93.8.9, 14, 17.; 12.5–7. (A 
Peres közebbről nem ismert részén) és APM leltáro-
zatlan (erdélyi istván ásatása 1962.). 142 APM 65.29.1, 
4, 9. 143 kemenczei 1984, 128. 144 kalicz 1997, 50., 4. lj. 
A Peres-dűlőben 1961-ben általa feltárt „kisebb objek-
tum” leleteire hivatkozik, a dokumentációban és 
jelentésekben azonban csak egy kora bronzkori 
(makói kultúra) és több szarmata gödör feltárásáról ír, 
az APM-ben beleltározott leletanyagban sem találha-
tók meg a kyjatice-kultúra cserepei. 145 APM 
2007.18.1–31.; 21.1–9.; 22.1–5, 8–19.; 23.1–34.; 24.1–
22.; 25.1–44.; 28.1–13.; 29.1–14.; 30.1–27.; 31.1–29.; 
32.1–43.; 33.1–10.; 34.1–30.; 35.1–5.; 36.1–6;. 38.1–11, 
13–14.; 39.2–8;. 43.1–8.; 44.1–8.; 45.1–21. A csekei 
csoporthoz soroltuk azokat az objektumokat is (így a 
24. és a 35. gödröt), amelyekben 1–2 szarmata cserép 
is előfordult, a nagyszámú leletanyag túlnyomó több-
sége azonban a csekei csoporthoz tartozik. 146 A tárgy 
az APM-ben elkeveredett. 147 APM leltározatlan. 
148 APM leltározatlan. 149 APM 82.9.4. 150 APM 78.4.25, 
46–47.; 78.9.26–27. 151 APM 64.727.1. (a lelőhely 
Ény-i részén, a Pálinkafőzdénél); 79.13.1. (a gépállo-
más mögött); 79.55.99; 71.23–24. (TeFU-telep); 
81.69.6. (a lelőhely Ék-i szélén); 93.12.9. (a lelőhely 
közelebbről meg nem nevezett pontján); 2007.53.5–6. 
(a lelőhely D-i szélén) és APM leltározatlan (erdélyi 

istván ásatása 1962.). 152 Gallus 1940, 138–140., 1. 
kép., XXvii. t. 1-4.; Zichy 1938, 11. 153 MnM cserép-
gyűjtemény 1937.15. 154 Az irodalomban minden elem-
zés nélkül átveszik a kemence kelta keltezését: 
Barkóczi 1956, 74.; Patay 1958, 34.; Bónis 1969, 212. 
155 APM 78.4.26, 61–62.; 81.64.1–2.; 82.9.1–2.; 93.1.7. 
erdélyi istván ásatásából: MnM Pb 87/390. Markó 
András meghatározása szerint az őskoron belül nem 
keltezhető. 156 APM 65.31.1.; 76.88.1.; 117.1.; 78.4.27.; 
83.25.1.; 84.26.1–2. 157 APM 78.9.33. 158 MnM Adattár 
93/1963.iii.; Rég. kut. 1961, 11.; Zehn Jahre 96.; APM 
65.30.1–3.; 32.32.; 33.1–2.; 34.8–10.; 66.82.1–86.1. Fel-
tárása közöletlen eredményeit hozzájárulásával fog-
laljuk össze. 159 APM 65.30.1–2.; 33.1–2.; 66.82.1. 
160 APM 66.84.1. 161 APM 66.86.1. 162 APM 66.85.1. 
kiegészített. 163 APM 66.83.1. kiegészített. 164 APM 
65.34.8. 165 MnM Adattár 157/1968.X.; Rég. kut. 1962, 
43. Aranykalász TSz néven. közöletlen. Leltározatlan 
leletanyaga az APM-ben. 166 MnM Adattár 164/2007.
XXv. 167 APM 2007.8.9–10.; 9.11–12, 14–15. 168 APM 
2007.8.11. 169 APM 2007.9.10, 13. 170 APM 2007.7.1, 14. 
171 APM 2007.5.6, 14.; 6.1. 172 APM 2007.18.32–33.; 22. 
6–7, 20. 173 MnM Adattár 118/1962.iX.; 92/1963.iii.; 
Rég. kut. 1962, 14. Bag–Gépállomás néven.; Zehn 
Jahre 96. 174 APM 69.19.4–5. 175 APM 65.2.6.; 17.2.; 
18.3. 176 APM 65.15.1. 177 MnM Adattár 20/1978.ii.; 
Rég. kut. 1977, 3–4.; APM 78.4.9, 48.; 8.3.; 9.28–32. 
178 APM 78.9.32. 179 APM 78.9.29. 180 APM 78.4.48. 
kiegészített. 181 APM 78.9.31. 182 APM 78.9.30. 
183 MnM Rn 65.2.1–2.; APM 64.337.1.; 341.1.; 606.1.; 
609.1–610.1,; 612.1–613.1.; 615.1–616.1.; 618.1–619.1.; 
621.1–622.1.; 656.1–659.1.; 661.1–666.1.; 669.1.; 
726.1.; 743.1–744.1.; 65.37.12, 14, 29–30, 32–35, 
40–42.; 76.32.1.; 82.l.; 84.1.; 79.16.4–6.; 55.37, 42, 52, 
75.; 70.6.; 71.12–22.; 80.57.2.; 81.64.49–52.; 84.8.1–
12.; 93.1.1–4.; 8.2.; 2007.53.1–3. 184 APM 64.661.1.; 
65.37.40.; 79.71.17. 185 APM 79.71.16. 186 APM 64.610.1.; 
726.1.; 76.32.1.; 79.16.6. 187 APM 64.619.1.; 79.71.22. 
188 APM 64.606.1.; 669.1.; 79.16.1.; 55.42, 52, 75.; 
81.64.52.; 84.8.11.; 93.1.3. 189 APM 79.55.37. 190 APM 
65.37.32, 34. 191 APM 64.609.1.; 618.1.; 662.1.; 65.37.29, 
35.; 79.71.13, 15.; 80.57.2.; 81.64.49–50. 192 APM 
64.657.1. 193 APM 79.71.16. 194 APM 79.71.12, 24. 
195 APM 64.658–659.1.; 76.82.1.; 79.16.6.; 71.14, 19. 
196 APM 79.16.4. 197 APM 79.70.6. 198 APM 84.8.1–12.; 
vaday 1985. 199 APM 79.16.5. 200 MnM Adattár 20.B.i. 
201 MnM Rn 9/1949.1–4.; 14/1949.1–6.; 15/1949.1–2. 
A két utóbbi tételt az építésvezetőség szolgáltatta be. 
202 MnM Rn 9/1949.1–3., avar leletként. csallány 
1956, 82., 42. szám.; ADAM i. 32. 203 MnM Rn 
9/1949.4.; 15/1949.1–2.; Sírleletként Párducz 1950, 61., 
488. lh., cXXXv. t. 1., cXXXvi. t. 13. és cXLi. t. 8. 
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204 MnM Rn 14/1949.1–6. Az 5. achátgyöngy hiány-
zik, a 3. kagylóhéj nem melléklet. istvánovits–kulcsár 
1994, 78., a iii. századi érmet tartalmazó sírok között. 
205 MnM Rn 6/1943., avarként.; csallány 1956, 82., 
41. szám. Sírleletnek tartja, habár nincs erre utaló ada-
tunk.; ADAM i. 32. 206 APM 65.29.7, 10. 207 APM lel-
tározatlan. 208 APM 79.71.25. 209 APM 79.71.23. 
210 APM 79.16.1, 3. 211 APM 81.64.53–54. 212 Mesterházy 
1983, 148, 150. csak erre vonatkozhat horváth 1970a, 
132. említése bagi árpád-kori házakról. 213 APM 
65.34.1–7. 214 APM 65.34.2. 215 APM 65.34.1. 216 APM 
65.34.4–7. 217 APM 65.34.10. 218 APM 79.71.26–27. 
219 APM 79.71.28. 220 APM 93.1.5. 221 APM 81.69.7. 
222 MnM Rk 57.1034.c.; Müller 1982, 316., 1383. kat. 
sorszám. 223 MnM Rk 57.1035. 224 APM 64.676–
677.1.; 79.71.33.

3/5. iFJÚSáGi PARk (eDZŐPáLYA):  R, Bv, 
LT
(kÖh 25749)

Az egres-patak D-i oldalán, a belterület É-i 
részén, a későbbi ifjúsági Park területén egykor 
vályogvető agyagnyerő gödrei voltak. ismereteink 
szerint először 1963-ban kerültek innen leletek az 
aszódi múzeumba.1 1969-ben Asztalos istván két 
alkalommal gyűjtött cserepeket.2

néhány fazékperem, a hullámos perem, kétosz-
tású tál és a vastag falú, kannelúrás amfóra töredéke 
(15. t. 6.) a badeni kultúra hagyatéka.3

A kevésbé jellegzetes bronzkori cserepek közül 
a halomsíros kultúrához sorolható a vállán köröm-
csípéses bordával díszített fazékperem, nyomott 
gömbtestű bögre töredéke, talán egy halsütő tálka 
részlete és egy vállán függőleges bevagdosásokkal 
díszített peremből kiinduló szalagfüles töredék.4 
A leletekhez tartozik egy öntőminta töredéke is, 
amely a halomsíros kultúra idején is használt, két, 
szögfejű tű készítésére volt alkalmas.5

A korongolt tálak peremtöredékei kelták. 
Ugyanide tartozik egy bekarcolt vonalakkal és kon-
centrikus körökkel díszített oldaltöredék.6

1 APM 64.429.1–452.1.; APM Adattár 267-79. Aszta-
los istván 1969-ben készült feljegyzésében nem saját 
gyűjtéseként ír a leletekről. Az egyéb hibákat is tar-
talmazó leltárkönyvben viszont ő szerepel gyűjtőként. 
2 APM Adattár 267-79.; APM 76.89.1–91.1.; horváth 
1982, 11, 12. oldalon a leltárkönyv téves kormegha-
tározásait átvéve sorolja fel a bronzkori, vaskori és a 
szarmata lelőhelyek között. 3 APM 64.433.1.–434.1.; 

442.9.; 443.1.; 445.1. 4 APM 64.436.1.; 440.1.; 446.1. 
A legutolsó tárgyon a 64.447.1. leltári szám olvas-
ható, de ezen a számon egy öntőmintát írtak be a lel-
tárkönyvbe. 5 APM 64.447.1. 6 APM 64.449.1–452.1.; 
76.89.1.

3/6. BeLTeRÜLeT:  B, á–kk ☼ kk
(kÖh 25750)

A belterület korábbi részének közepe táján, a 
Galga árteréből enyhén kiemelkedő területen, a Fő 
utca vonalában, mintegy 500 × 300 m kiterjedésben 
figyelhető meg a lelőhely. ezen a területen 1975-ben 
és 1978-ban Asztalos istván csatornaásásnál talált 
kevés őskori és középkori leletet.1 1993-ban kővári 
klára és Miklós Zsuzsa a falut teljesen behálózó 
gázvezetékárkokat nézte végig. egy őskori cserép 
a Szent imre utca 102. sz. ház előtt volt; az árokban 
beásás nem látszott. A jelenlegi templomnál sem 
cserép, sem csont nem fordult elő. A Fő utcán (ma 
Szent imre utca) és a vele párhuzamos Szent András 
utcában az árkokból kidobott földben és a virágos-
kertekben – főleg a Galgára lejtő oldalon – elég sok 
középkori cserepet találtak. (Kővári–Miklós, 1993.) 
2001-ben kulcsár valéria gyűjtött a Fő u. 109. előtti 
szennyvízcsatorna árokban néhány késő középkori 
töredéket.2

Az őskort az egész lelőhelyen mindössze három 
bronzkori töredék képviseli: egy barnásszürke sza-
lagfül töredék3 és két, vastag falú fazék- vagy urna-
oldal, ezek közül az egyiknek a külső felülete simí-
tott.4

kora árpád-kori a szürkésbarna, erősen kihajló, 
ferdén levágott szélű, belső oldalán befésült hul-
lámvonalköteggel díszített fazékperem.5 elég sok 
a Xiii. századi, kettősen tagolt fazékperem és víz-
szintesen körbefutó bekarcolással díszített oldal.6 
A szürke, kavicsos anyagú, redukált égetésű, gal-
léros fazékperem Xiii–Xiv. századi.7 A Xiv. szá-
zadot egy kihajló szögfej formájú fazékperem kép-
viseli.8 A legtöbb edénytöredék a Xv. századból 
származik: ide sorolhatók a többszörösen tagolt, 
a legömbölyített szélű peremek, sűrűn, sekélyen 
hornyolt oldalak.9 Szintén Xv. századi a két, fino-
man iszapolt fehér pohártöredék és a vöröses-
barna színű, mélyen hornyolt oldalú korsószáj.10 
Xv–Xvi. századiak a belül mázas fazéktöredé-
kek, Xvi. századi a szürkésbarna, ferdén levágott 
szélű, sárga-zöld mázas fazékperem, a szürkésfe-
hér, jól iszapolt, alul piros csíkkal díszített korsó-
töredék és a fehér, jól iszapolt reneszánsz korsó-
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oldal, amelyet belül sárga, kívül sárga-zöld máz 
fed.11 A Xvi–Xvii. századra egy szürke, finoman 
iszapolt, és egy vöröses színű, bekarcolt és festett 
díszű korsó nyaktöredék utal.12

A lelőhelyet a középkori Baggal azonosítjuk.13 
ide tartozik még a 3/2. lh. Történetének részletes 
feldolgozását horváth Lajos végezte el.14 Puszta sze-
mélynévi eredetű neve magyar névadás terméke.15 

A legkésőbb a Xiii. században megtelepült falu első 
említése – az ákos nemzetség birtokainak jó részé-
vel együtt – nagyon kései. Felmerült ugyan, hogy 
az ákos-nemzetség 1284-ben név nélkül említett, 
Tassal (9/2. lh.) határos birtoka Baggal azonos,16 
illetve határa felnyúlt volna ikladig.17 A határjárás 
elemző feldolgozása alapján horváth Lajos helye-
sen a mai Galgamácsa k-i vagy iklad É-i részére 
lokalizálja a névtelen birtokot.18 1394-ben ákos fia 
László özvegyének, Frank erdélyi vajda feleségének 
hitbér és kártétel címén ákos fia Mikcs több birto-
kát átadta, köztük Baag felét is.19 A későbbiekben 
is az ákos birtokok sorsában osztozott. 1425-ben 
a nemzetségből származó Prodavizi Ördög istván 
fia Miklós Pest megyei falvait, köztük Bagot áten-
gedte a királynak, akitől cserébe a kőrös megyei 
Szentgyörgy várát és tartozékait kapta.20

Az egykori ákos és Zsidó birtokokat a király 
1437-ben a Rozgonyiaknak adományozta. Az ekkor 
és a beiktatáskor, valamint a később keletkezett 
nagyszámú oklevélben a név szerint felsorolt bir-
tokok közül Bag hiányzik. ennek oka az, hogy 
talán a hévízvölgyi, vagy csak hévízinek nevezett 
nagyobb birtoktest részének tekintették21 (l. még 
8/1. lh.). 1467-ben Mátyás meghagyta az országos 
bíráknak, hogy a Rozgonyiak birtokain élő jobbá-
gyokat csak úriszékük előtt lehessen beperelni. A 
felsorolásban szerepel Bak is.22 ezután név sze-
rinti említése ismét eltűnik a forrásokból, így került 
az 1519-ben kötött örökösödési szerződés alapján 
1523–1524-ben a többi Rozgonyi birtokkal együtt a 
Báthoriak kezébe.23 közvetve ugyan, de Bagra utal 
Báthori András és felesége 1524. évi beiktatásakor 
hévízvölgyénél egerszegi Literátus Péter tiltako-
zása.24 egerszeg (6/4. lh.) ugyanis Bag ny-i szom-
szédja volt.

A török defterekbe 1546-ban 108, 1559-ben 67, 
1562-ben 61, majd 1580-ban és 1590-ben 71, illetve 
57 lakosát írták be. 1546-ban 2 db egész évben és 
4 db félévben járó malomkereket, ezután már két 
egész évben, 1590-ben pedig félévben járó malom-
kereket adóztattak meg.25 Az egyik malom azonos 
lehetett a 3/4. lh. Dk-i szélén az egres-patakon állt 
Szent János malommal, amelyet az i. és a ii. kato-

nai felmérés is ábrázol. Megjegyzendő, hogy az 
1546-tól több személlyel is képviselt Godor név 
Gódor alakban, – környékünkön szinte egyedülálló 
módon – ma is élő családnév.

A Xvi. században a magyar adóösszeírások 
szerint is népes falu volt. A rovásadó jegyzékbe 
1565-ben 31, 1571-ben 26, 1572-ben 23, 1574-ben 
20, 1582-ben és 1588-ban 15 portával vették fel.26 
Dézsmáját többnyire földesura, illetve megbízottja 
bérelte.27 A Báthoriak a törökkor elején bujáki 
(nógrád m.) uradalmukhoz csatolták Galga menti 
falvaikat, így Bagot is. Értékes forrás az uradalom 
1570. évi összeírása, amelyben Bagról 20 név sze-
rint felsorolt jobbágy, 16 zsellér és 14 pusztatelek 
szerepel.28

A tizenötéves háborúban elnéptelenedett falu 
1622-ben és 1628-ban még puszta, 1634-ben azt 
írják, hogy „most szállják.” 29 1635-ben a Szent 
korona őrségének fizettek 2 Ft taksát. 1638-ban 
1/2, 1647-től 1683-ig 1 portás hely volt.30 1686-ban 
elmenekült lakói hamar visszatértek. A Báthori csa-
lád kihalása után az esterházyak szerezték meg a 
bujáki uradalmat. 1653-tól adatolhatóan a korszak 
végéig ők bérelték a dézsmát.31

É-i szomszédaival már 1635-ben megkezdőd-
tek a részben még a Xviii. századba is átnyúló 
határperek.32 A számos tanúmeghallgatás nehe-
zen kibogozható ellentmondásokat is tartalmaz. 
A bagiak lényegében a pusztán álló Aszód (és 
Szentkereszt) teljes határát használták: „…hogy 
az Baghi marha szabadon járt az Aszódi határ-
ban, senki nem bántotta az Baghiakat…” (1649). 
A határvita az Aszódot birtokló Szelényi János és 
felesége színrelépésével kezdődött, és Aszód újra-
településével folytatódott. Az egyik vitatott hova-
tartozású hely az aszódi pusztán „a Peress kis Rét” 
volt. ez azonos a ma szintén Peresnek nevezett 
területtel (3/4. lh.). Bag határa az 1657. évi határ 
megállapítás szerint is felnyúlt a kis-ároknak 
nevezett csörsz-árokig (2/8. lh.), amely a kálló és 
kartal (14/1. lh.) közötti határként rendszerint sze-
repel a perben. A mai Aszód határának Dk-i sarka 
(Újtelep, vasútállomás, sportpálya) a XX. század 
elejéig Baghoz tartozott! A Domony felőli határt l. 
a 6/13. lelőhelynél.

1649-ben a vármegye hatósága elmarasztalta 
eszterházy Ferenc 27 név szerint felsorolt bagi job-
bágyát, köztük a bírót is, mert elfoglalták a hévízen 
lakó Walus (vallujs) Tamás és kis Jakab egész tel-
két.33

középkori templomára nem ismerünk okleveles 
említést.34 1546-ban és 1559-ben a törökök összeír-
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ták Márton nevű papját.35 verancsics Antal szerint 
1562-ben rác katonák lerombolták a templomot, 
és az ott tartózkodó 22 váci kereskedőt meggyil-
kolták.36 1658-ban az Aszód és Bag közötti határ-
járásban részt vett a „baghi fráter” is.37 1666-ban 
a Bagon és hévízen (8/1. lh.) működő gyöngyösi 
ferences misszió (Tisza)inoka és Szelevény tize-
deit kapta meg 6-6 Ft értékben.38 Pongrácz György 
váci püspök 1675-ben készült jelentése sze-
rint katolikus falu volt, Zahon istván licenciátus 
működött itt.39 A jelentéshez mellékelt térképen 
sematikus templomábrázolás, 1773-ban készült 
másolatán pedig kerektemplom látható.40 A temp-
lom alakjára minden forrásértéket nélkülöző tér-
kép alapján ír chobot Ferenc ősi kerek templo-
máról.41 ezt gondolkodás nélkül átvette a későbbi 
irodalom. A középkori eredetű templomról írhat-
ták, hogy 1731-ben a jó anyagból épült templomot 
nagyobb részt restaurálták és megnagyobbítot-
ták. A mai Szent András templomot 1772. és 1774. 
között építették.42 nem zárható ki a patrocinium 
középkori eredete.

A középkori templom a mai plébániatemplom 
helyén vagy közvetlen környékén állhatott. horváth 
Lajos Buzás Lajos közlésére hivatkozva írja, hogy 
a templom és a plébánia közötti úttest alatt sírokat 
és darázskőből rakott falmaradványokat találtak.43

1 APM Adattár 267-79.; APM 76.308.1–309.1. 2 APM 
Adattár 1109., APM leltározatlan. 3 APM 76.308.l. 
4 APM 93.18.l. 5 APM 93.23.1. 6 APM 93.18.2–3. 
7 APM leltározatlan. 8 APM 93.184. 9 APM 76.309.l.; 
93.18.5–8, 10–11. 10 APM 93.18.9, 12, 14. 11 APM 
93.18.15, 18–20. 12 APM 93.18.16, 21. 13 Történetének 
összefoglalása: chobot 1915, 196–197.; Pest m. kézi-
könyve ii.27 (Asztalos istván); varga 1997, 36–37.; 
néhány középkori adat: csánki 1890, 25.; Reiszig 
1910, 37.; Dedek-crescens 1910, 217.; Pest m. műem-
lékei i. 241.; Törökkori történetének rövid összefog-
lalása: Arató é. n. 18. 14 horváth 1982. 15 kiss 1988, i. 
135. A személynév eredetét a szlávban keresi, horváth 
1982, 32. feltételesen a német bak közszóból származ-
tatja, névadóként kevésbé meggyőzően felveti a régi 
bágy ’széles felszíni mélyedés, morotva’ jelentésű szót 
is. 16 horváth 1980, 12.; horváth 1982, 30. 17 Györffy 
1998, 560. 18 horváth 1998, térképvázlat a 157. és 163. 
oldalon. 19 oL Dl. 7934. Bártfai Szabó 1938, 469. reg. 
Zsigmokl i. 3350. reg. horváth 1980, 89. reg. 20 oL Dl. 
43654. Bakács 1982, 1445. reg. horváth 1982, 36–37. 21 
horváth 1982, 37.; Tringli 2001, 108. a Zsidó (23/1. lh.) 
melletti Paagh pusztát (23/+++) tévesen azonosítja 
Baggal. 22 oL Dl. 16488. Bártfai Szabó 1938, 929. 

reg. horváth 1980, 196. reg. horváth 1982, 29. Teljes 
magyar fordítása: horváth 1987, 40. okl. 23 horváth 
1982, 44–46. 24 oL Dl 89217. horváth 1980, 320. reg. 
25 káldy-nagy 1971, 271.; káldy-nagy 1977, 138.; 
káldy-nagy 1985, 91–93. Az 1580. és az 1590. évi 
deftert is részletesen tárgyalja horváth 1982, 72. skk.  
26 Szakály 1995, 30, 34, 35, 37, 41, 46, 52, 60. ; hor-
váth 1982, 81. skk. 27 Szakály 1995, 116, 119, 123, 128, 
130, 131.; Szarka 2008, 418. 28 horváth 1981, 31. reg.; 
horváth 1982, 84. 29 Szakály 1995, 136, 143, 149. 30 
Szakály 1995, 69, 72, 74, 86, 96, 105.; kosáry 1965, 17. 
31 Szakály 1995, 156, 159, 162, 166, 168, 171, 173, 177, 
180, 183, 186, 188, 190.; Szarka 2008, 418. 32 horváth 
1982, 106–107.; Részletesebben Asztalos 1997, 112–
119.; horváth 1981. megfelelő helyeinek felhasználá-
sával. 33 horváth 1981, 98. reg. 34 Történetének össze-
foglalása: Tari 2000, 15. 35 káldy-nagy 1977, 138. 
36 chobot 1915, 196. verancsics Antal összes művei 
viii. 393. nyomán. 37 horváth 1981, 164. reg. 38 Szarka 
1947, 78. 39 Mezősi 1939, 48, 49. 40 Makkai 1958, 54. 
illetve 57. 41 chobot 1915, 196. Természetesen arról 
sincs hiteles adat, hogy elbontása után fatemplomot 
építettek. 42 Pest m. műemlékei i. 241.; Arányi 1877, 
6. tévesen átidomított gótstílű templomról ír. 43 hor-
váth 1982, 13.

3/7. honvÉD U. és PATAk U.:  Bv, Sza
(kÖh 25751)

A belterület É-i részén, az egres-patak k-i partja 
melletti alacsony dombon, a honvéd u. 10. sz. alatt 
1965-ben alapásás közben feltehetően csontvázas 
sírt bolygattak meg.1 A behúzott peremű, vállán 
bütyökkel, illetve kis füllel díszített tál (21. t. 1.) és 
a hasonló táltöredékek; a kis füles bögre és az ívelt 
nyakú, megnyúlt testű, vállán bevagdosott bordás 
fazék2 a halomsíros kultúrához sorolhatók. ehhez a 
temetőhöz tartozhat az a gömbölyded hasú, henge-
res nyakú, füles bögre, amely a honvéd u. 10. szám-
tól Ék-re, kb. 200 m-re került elő 1964-ben, a Patak 
u. 13. számú telken.3

1975-ben a honvéd utcában, szerelőakna kiásá-
sakor a ii. századra, a iii. század elejére keltezhető, 
szarmata női sírt találtak.4 Leletei: szürke, kéz-
zel formált, kihajló peremű, lapított gömbös tes-
tén 4 × 3 függőlegesen bekarcolt vonallal és közöt-
tük egy-egy kerek benyomással, a vállán két kör-
befutóan bemélyített vonallal díszített, kvád csésze 
(Pá: 11,7 cm, M: 6,5 cm, 32. t. 17.); 7 db lekerekített 
négyszögletes és hosszúkás, lapos, lapjában átfúrt 
borostyán-, 7 db bázisos gömb alakú, nagy piros 
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üveg-, 8 db gömb és hordó alakú, kisebb-nagyobb, 
fehér üveg- és krétagyöngy5 (35. t. 21.). Bizonyára 
sírlelet a honvéd u. 5. telken, toldaléképület alap-
ásásakor 1989-ben talált, szürke, jól iszapolt, koron-
golt, rövid hengeres nyakú, gömbös testű, alacsony, 
profilált talpas, kívül és a lekerekített perem belső 
oldalán feketére fényezett, kopott, késő szarmata 
edényke6 (35. t. 26.).

1 Asztalos 1967, 74.; A lelőhelyet említi kalicz 1997, 
46. 2 APM 65.36.1–6. 3 APM 64.496.1.; Mindkét lele-
tet említi: horváth 1982, 11. 4 APM Adattár 231-78. 
5 APM 76.325.1–4. 6 APM 97.11.1.

3/8. DiÓSBeRek:  Bv, Sza, nk, á–kk
(kÖh 25752)

A falutól ny-ra, az egres-patakra lejtő domb 
oldalán, a Domony-völgytől a csintoványi csár-
dáig, több mint 1500 m hosszan húzódik a 100–400 
m széles lelőhely. A leletek, amelyek elsősorban a 
szántásban látható, sötét foltokban gyűjthetők, a 
meredekebb részeken csak szórványosan fordulnak 
elő. késő bronzkori cserepek főleg a Dny-i részén 
találhatók, máshol csak egy-két darab. Szarmata 
edénytöredékek az egész lelőhelyen megfigyelhe-
tők, kelet felé sűrűsödve. árpád-kor a lelőhely ny-i 
részén elég sűrűn fordul elő, a lelőhely ny-i szélétől 
az első keresztvölgyig és a k-i szélen egy foltban. itt 
egy kiszántott kemence területén 2–3 fehér edény-
hez tartozó töredékeket gyűjtöttünk össze.1 (Miklós, 
1981.) Szőke Mátyás 1962-ben a lelőhely több pont-
ján gyűjtött hasonló korú leleteket.2 (Szőke, 1962.) 
Györkös istván a Bagi-csárdától 500 m-re, ny-ra 
gyűjtött két cserepet.3

A késő bronzkori cserepek4 a jellegzete-
sebb példányok alapján (behúzott peremű, ill. 
a kicsücskösödő perem alatt a vállon kis füllel 
készített táltöredékek, tagolt nyakú bögre darabja, 
talpgyűrűs edényfenék) a halomsíros kultúrához 
sorolhatók. Az árkolt bütyök körüli apró, ovális 
benyomkodásokkal díszített oldal inkább a pilinyi 
kultúrára jellemző.5 Megemlíthető még egy kis 
kovaszilánk.6

A lelőhelyen gyűjtött edénytöredékek egy része 
szarmata, a ii–iii. századra keltezhető. ilyenek a 
barnás és szürkés színű, durva kidolgozású, kihajló 
peremű, kézzel formált fazéktöredékek,7 a szürke, 
jól iszapolt, korongolt edénytöredékek8 mellett a 
barna törésfelületű szürke színű, kifelé vastagodó 
peremű, peremnél árkolt, alatta rovátkasorral díszí-

tett, nyak aljánál lépcsőszerűen tagolt testű, mély 
tál töredéke9 és a hasonló alakú tálak kifelé vasta-
godó peremtöredékei.10 valamivel későbbre, már 
a iv. századra jellemző típusok a sárgásbarna, jól 
iszapolt, korongolt, nyomott gömbös testen rövid, 
alig kihajló nyakú, lekerekített peremű edény töre-
déke, a félgömb alakú és a fordított csonkakúpos 
felső részű, vastagodó, behúzott peremű, szürke tál-
töredékek.11

kevés viii–iX. századi töredéket is találtunk. 
A mindkét oldalán hullámvonalköteggel díszített 
perem, valamint a vonal- és hullámvonal köteges 
oldalak a jellegzetes darabok.12

A lelőhely ny-i részén sűrűn találhatók Xii–Xiii. 
századi lekerekített szélű és tagolt edényperemek, 
valamint oldalak párhuzamosan bekarcolt vonalak-
kal; ugyaninnen vassalakot is gyűjtöttünk.13 A lelő-
hely k-i részén kiszántott kemence foltját figyel-
tük meg. körülötte Xii–Xiii. századi fehér fazekak 
tagolt perem- és párhuzamosan bekarcolt vonalak-
kal díszített oldaltöredékeit; Xiii–Xiv. századi edé-
nyek lekerekített szélű és galléros peremeit; redu-
kált égetésű fazekak perem- és hornyolt oldaltöre-
dékeit szedtük fel.14 Az árpád-kori leletekhez tar-
tozik a sárgásbarna színű, grafitos anyagú, fer-
dén kihajló nyakú, lekerekített peremű, vállán két 
sorban bekarcolt, lapos ívű, széles hullámvonallal 
díszített, ausztriai fazéktöredék.15

1 APM 81.148.1–37. 2 APM 79.12.1–5.; 80.42.1–6.; 
43.1–5.; 45.1–3. 3 GvM 82.37.1–2. 4 APM 79.12.1–2.; 
80.42.1–2.; 43.1.; 45.1–3.; 81.148.1–5, 7–11.; GvM 
82.37.2. 5 APM 81.148.6. 6 APM 81.148.12. 7 APM 
79.12.3.; 81.148.13.; GvM 82.37.1. 8 APM 80.42.3.; 
45.4.; 81.148.15. 9 APM 80.43.2. 10 APM 81.148.14. 
11 APM 80.43.3.; 81.148.14. 12 APM 81.148.16–19.; kul-
csár 1997, 9. kép 1, 6–7., a 87. oldalon a bagi nagy-
völgyet adja meg lelőhelyként. 13 APM 79.12.4–5.; 
80.42.4–5.; 43.4–5.; 45.5.; 81.148.20–29. 14 APM 
81.148.30–37. 15 APM 80.42.6.

3/9. GÖRBe-DŰLŐ:  á–kk
(kÖh 25753)

A falutól ny-ra, az egres-patakra lejtő dombol-
dalon, 100 × 50 m-es területen néhány Xiii–Xiv. 
századi cserepet találtunk, köztük kihajló, ferdén 
levágott szélű grafitos peremet és szürkésfehér, 
díszítetlen oldaltöredékeket.1 (Miklós, 1981.)

1 APM 82.5.1–2.
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3/10. nAGY-vÖLGY (oRoSZLÓ):  U, B, Bv? 
v? LT, Sza, nk, M–á
(kÖh 25754)

A falutól Dny-ra, a nagy-völgy és egy kis 
keresztvölgy által határolt lankás domb tetején és 
oldalán, 240 × 140 m-es területen, vetésben gyűj-
töttünk leleteket, melyek a két völgy találkozá-
sánál sűrűsödtek. (Szőke, 1962; (Miklós, 1979.) 
valószínűleg erről a lelőhelyről őriz az MnM egy 
orsógombot, néhány szarmata és késő avar csere-
pet.1 Lelőhelyünkhöz vagy a 3/20. lelőhelyhez köt-
hető az a néhány árpád-kori cserép, amit Mersdorf 
Zsuzsa régészhallgató gyűjtött a nagy-völgy Dny-i 
részén az út É-i oldala mellett.2

egy kopott felületű tál enyhén kihajló nyaktö-
redéke a lengyeli kultúrához sorolható.3 néhány, 
nem túl jellegzetes cserép bronzkorinak határoz-
ható meg.4 egy kívül fekete, belül vörös oldal késő 
bronzkori vagy kora vaskori.5 Találtunk két kis pat-
tintott szilánkot is.6 A kelta cserepek7 között (pl. 
duzzadt peremtöredékek; grafitos anyagú, fésűs 
díszű fazék oldala) egy sötétbarna színű, besimított, 
párhuzamos hullámvonalakkal díszített urnatöre-
dék is van.8 Talán őskori az MnM-ben őrzött, ket-
tős csonkakúpos orsógomb is.9

Az edénytöredékek egy része késő szarmata tele-
pülésről származik.10 A jól iszapolt, korongolt csere-
pek közül jellegzetesek a vastagodó, kissé behúzott 
peremű táltöredékek;11 a gömbös testű, rövid hen-
geres nyakú edény darabja;12 valamint a kerekített, 
kihajló peremű és a vízszintes, kissé tagolt peremű 
hombártöredékek.13 A korongolt kerámia másik cso-
portját a szürke-sötétszürke színű, homokkal, apró 
kavicsszemekkel erősen soványított anyagú, erő-
sen kihajló, belül tagolt peremű fazék- és a hozzájuk 
való fedőtöredékek alkotják.14 ehhez a csoporthoz 
tartozik egy lekerekített peremű, vállán két sorban 
bekarcolt, széles hullámvonallal díszített fazéktöre-
dék is.15 kihajló peremű fazekak díszítetlen és ujj-
benyomásokkal tagolt peremtöredékei16 képviselik a 
durva kidolgozású, kézzel formált kerámiát.

késő avar koriak a hullámvonal- és vonalkö-
teg díszes edénydarabok.17 A sűrűn, párhuzamosan 
bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredékek (46. t. 
24–25.) a X–Xi. századot képviselik.18 Xi–Xii. szá-
zadiak a ferdén bevágott vonallal és a fogaskerékkel 
díszített darabok.19 nagy számban találtunk a lelő-
helyen Xii–Xiii. századi tagolt peremeket; párhu-
zamosan bekarcolt vonalakkal díszített oldalakat; 
harang alakú, redukált égetésű fedőperemet.20 Az 
árpád-kori telep oroszló (3/20. lh.) része volt.

1 MnM Rn 61.57.1–6. 2 APM leltározatlan. 3 APM 
79.15.2. 4 APM 76.306.1.; 307.1.; 79.15.3–4.; 80.108.1. 
5 APM 79.15.5. 6 APM 79.15.1.; 80.108.22. 7 APM 
79.15.6–8.; 80.108.2–5. 8 APM 79.15.7. 9 MnM Rn 
61.57.6. 10 APM 79.15.9–11.; 80.59.1–3.; 108.6–15. 
11 MnM Rn 61.57.5.; APM 79.15.10.; 80.108.9. 12 APM 
89.59.2. 13 MnM Rn 61.57.2.; APM 80.59.1.; 108.6. 
14 APM 79.15.11.; 80.108.10–13.  15 APM 80.59.3. 
16 APM 79.15.9.; 80.108.14–15. 17 APM MnM Rn 
61.57.1,3–4.; 80.108.16.; kulcsár 1997, 9. kép 4. A 87. 
oldalon a 9. kép 1, 5-6. számú tárgyak lelőhelyeként 
is a nagy-völgyet adja meg lelőhelyként, ezek való-
jában a 3/8. lelőhelyről származnak. 18 APM 79.15.12. 
19 APM 80.8.1.; 108.18–19. 20 APM 79.15.13–15.; 
80.9.1–4;. 108.17, 20–21. és sz. n., Mersdorf Zsuzsa 
gyűjtése.

3/11. nAGY-vÖLGY (oRoSZLÓ):  U, R, Bv, 
LT, Sza, A, á
(kÖh 25755)

A községtől Dny-ra, a nagy-völgy és a halyag-
völgy találkozásánál emelkedő meredek domb D-i 
részén késő bronzkori, kelta és szarmata, k-i részén 
badeni, avar és árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk a 
szántásban 300 × 150 m-es területen. (Szőke, 1962; 
Miklós–Torma, 1977; (Miklós, 1979.) 1969-ben 
Asztalos istván járt a lelőhelyen.1

Lelőhelyünkön vagy a 3/20. számú lelőhelyen 
Pintér istván földjén, 1954–1955 körül szántás-
nál, Bagi József volt tanácstitkár 1982. évi közlése 
szerint egy szűkülő nyakú edény került elő, ame-
lyet az APM-ből a BTM-nek adtak át restaurálásra. 
Az edény ismereteink szerint nem került vissza 
Aszódra.2

Az edénytöredékeken kívül egy kovából pattin-
tott legyezővakarót és egy kis kovaszilánkot is talál-
tunk.3 néhány cserép anyaga alapján talán a len-
gyeli kultúrához sorolható.4 A badeni kultúra csere-
pei5 közül kétosztású tál darabja; perem alatti tagolt 
bordadíszes fazéktöredék; tölcséres nyakú, alagút-
füles, benyomott pontdíszes tál töredéke (13. t. 8.); 
függőlegesen kannelúrázott bögreoldal a legjelleg-
zetesebb. A késő bronzkori cserepek6 közül az urna-
síros kultúrát képviselik többek közt a turbánteker-
cses és a kihajló, síkozott peremtöredékek, vala-
mint egy szalagfüles csésze töredéke.7 egy kihajló 
peremű táltöredék és egy urnaoldal kelta.8

A szürke, sötétszürke, jól iszapolt, korongolt, 
késő szarmata kerámiából9 jellegzetesebb dara-
bok a kihajló peremű, nyakon bordás korsótöredé-
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kek; egy lapított gömbtestű, nyak alján bordás, vál-
lon ferde kannelúrákkal díszített edény töredéke 
(37. t. 13.) és a kifelé vastagodó peremű, perem alatt 
és a nyakrész alján hornyolt, mély tál töredéke.10 
néhány homokos-kavicsos soványítású, lekerekített 
és tagolt peremű főzőfazék töredéket11 és egy tégla-
vörös színű, barnás mázas, kívül szürkés bevonatú, 
késő római dörzstál töredéket12 (33. t. 15.) kell még 
megemlíteni. A település élete benyúlhatott az v. 
század első felébe.

A kézikorongon készült fazék ujjbenyomkodás-
sal tagolt peremtöredéke avar.13 A lekerekített szélű, 
kihajló peremek (45. t. 4.); a hullámvonallal, ferdén 
bevagdosott és sűrűn bekarcolt párhuzamos vona-
lakkal; a fogaskerékkel díszített oldalak a Xi–Xii. 
századra keltezhetők.14 A tagolt perem- és a pár-
huzamosan bekarcolt vonalas oldaltöredékek Xii–
Xiii. századiak15 (49. t. 14.). Az árpád-kori leletek-
hez tartozik egy vöröses edényfalból faragott orsó-
karika töredéke is.16 Az árpád-kori telep oroszló 
(3/20. lh.) része volt.

1 APM Adattár 267, 15. o.; A lelőhelyet említi: horváth 
1982, 11,12. 2 Miklós Zsuzsa értesülése. 3 APM 
80.109.1. 4 APM 76.307.1. 5 APM 76.150.1.; 151.1.; 
153.1–2.; 306.1.; 79.11.2, 4, 15.; 47.1–4, 7–9.; 80.58.1–2, 
4.; 109.2–7. 6 APM 76.152.1.; 306.1.; 307.1.; 79.11.1, 3, 
5–7, 16–17.; 47.5–6, 10–11, 13–15.; 80.58.3.; 109.8–13. 
7 APM 79.11.5.; 47.5–6, 13–15.; 80.58.3.; 109.8–13. 
8 APM 80.109.14–15. 9 APM 76.155.1.; 79.11.8.; 
47.16–20.; 80.58.5–6. 10 APM 79.11.8.; 47.18.; 80.58.6.; 
109.16. 11 APM 79.47.19.; 80.109.18–19. 12 APM 
80.58.5. 13 APM 80.109.23. 14 APM 79.11.10–12; 47.22, 
24.; 80.58.7.; 109.24–26. 15 APM 76.154.1.; 79.11.9, 
13–14.; 47.21, 23, 25.; 80.109.27–28. 16 APM 80.58.8.

3/12. hALYAG-vÖLGY:  Bv, v? LT? Sza, á
(kÖh 25756)

A község határának Dny-i részében, a nagy-
völgy É-i oldalán emelkedő dombon 1962-ben 
Szőke Mátyás,1 majd 1969-ben Asztalos istván 
gyűjtött cserepeket.2 Terepbejárásunkkor a meredek 
oldalú domb tetején és szórványosan az oldalában 
is, kb. 380 × 40–240 m-es területen találtunk őskori 
kerámiát, amely különösen a domb Dny-i peremén, 
kb. 50 m-es szakaszon sűrűsödött.3 (Miklós, 1979.)

A késő bronzkori cserepek többsége a pilinyi kul-
túrát képviseli: élesen profilált, függőlegesen árkolt 
válltöredékek, benyomott pontokkal díszített nyak-
töredék, kicsücskösödő fazékperemek.4 Az urnasí-

ros kultúrához tartozik egy turbántekercses perem-
töredék.5 néhány késő bronzkori cserép közelebbi 
korhatározásra alkalmatlan.6 egy korongolt, behú-
zott tálperem szkíta vagy kelta.7

A kézzel formált oldaltöredékek szarmaták.8

egy belül fehér, kívül szürkés, bekarcolt hullám-
vonallal díszített oldaltöredék Xiii. századi.9 Az 
árpád-kori telepnyom oroszló (3/20. lh.) része volt.

1 APM 79.17.1–5.; 80.60.1. 2 APM Adattár 267, 15. o.; 
APM 76.157.1–160.1. 3 APM 80.10.1–12. 4 APM 
80.10.1–11.; kővári 1998, 45., 3. kép 1-2. 5 APM 
80.60.1. 6 APM 76.157.1–158.1.; 160.1. 7 APM 76.159.1. 
8 APM 79.17.1–5. 9 APM 80.10.12.

3/13. nAGY-vÖLGY:  á
(kÖh 25757)

A községtől Dny-ra, a nagy-völgy kis kereszt-
völgyének partján egy sötétszürke, elvékonyodó 
szélű árpád-kori peremtöredéket találtunk.1 
(Miklós, 1979.)

1 APM 80.14.1.

3/14. nAGY-vÖLGY:  Sza
(kÖh 25758)

A falu D-i szélénél, a vizenyős rétből kiemelkedő 
domb oldalán, a vetésben 100 m hosszan, 80 m szé-
lességben néhány jellegtelen szürke és vöröses-
barna, korongolt, szarmata edénytöredéket figyel-
tünk meg. Az ismételt bejáráskor leleteket nem 
találtunk. (Miklós, 1979; 1981.)

3/15. JÓZSeF ATTiLA U. 26:  Bv
(kÖh 25759)

A belterület Dny-i szélén, a nagy-völgy felől 
folyó patak melletti domb alján, katona Sándor tel-
kén, 1967-ben pinceásásnál a halomsíros kultúra 
hamvasztásos sírja került elő.1 A behúzott szájú tál-
lal letakart, nagyméretű, kúpos nyakú, öblös testű, 
erősen összeszűkülő aljú urnában,2 a hamvak mel-
lett kis edény és sok bronztárgy volt. A 7,3 cm 
magas edényke különleges formájú: nyomott hasú, 
vízszintesen levágott szájú, alacsony hengeres nya-
kát 4 kis fül hidalja át, vállán kerek bütykök ülnek.3 
A bronzok4 között ép és töredékes, spirálisokban 
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végződő gyűrűk, egyszerű huzalgyűrűk; kiszéle-
sedő végű, bekarcolt díszű karperecek; csüngők; 
csavart, „S” szárú, összeégett tű; átlyukasztott pity-
kék találhatók. Az ékszereken kívül az urnában kis 
bronzár és sarlótöredékek is voltak.

1 APM Adattár 258.; Asztalos 1968, 106.; horváth 
1982, 10–11.; A leleteket felsorolja kalicz 1997, 46.  
2 APM 82.65.1–2. 3 APM 82.65.3. 4 APM 82.65.4–21.

3/16. GÖRBe-DŰLŐ:  á
(kÖh 25760)

A falutól ny-ra, az egres-patakra lejtő dom-
bon néhány szürke foltot figyeltünk meg, melyek-
ből fehér, kavicsos anyaguk szerint a Xii–Xiii. 
századra, egymást metsző hullámvonalkötegekből 
álló díszítésük alapján viszont korábbra keltezhető 
árpád-kori oldaltöredékeket gyűjtöttünk.1 (Miklós, 
1981.) A lelőhely érintkezik a 3/17. lelőhellyel.

1 APM 82.6.1.

3/17. GÖRBe-DŰLŐ:  R
(kÖh 25761)

A falutól ny-ra, az egres-patakra lejtő domb 
oldalán, kb. 100 × 70 m nagyságú területen kevés 
cserepet találtunk a szántásban. (Miklós, 1981.) A 
perem alatt ujjbenyomásos bordával díszített fazék-
töredék és a bekarcolt hálómintás oldal a badeni 
kultúrához tartozik.1 A lelőhely érintkezik a 3/16. 
lelőhellyel.

1 APM 82.7.1–2.; horváth 1982, 11. oldalon tévesen 
bronzkori kerámiát említ a lelőhelyről.

3/18. TATáRÜLÉS: ▼ Ő  I
(kÖh 25762)

A belterület D-i szélén, a nagy-völgy felett 
emelkedő domb tetején kevés őskori cserepet és 
egy fehér színű kőpengét1 találtunk. A domb Dk-i 
szélén fekvő homokbánya falában nem észleltünk 
régészeti jelenségeket. (Miklós–Torma, 1977.) (v.ö. 
3/22. lh.) A bányában vagy a környékén 1967 körül 
állítólag csontvázakat és edényt találtak.2

1 APM 79.45.1. 2 vTM Adattár 568. Tettamanti Sarolta 
jelentése.

3/19. TATáRÜLÉS:  Bk
(kÖh 25763)

A belterülettől ny-ra, az egres-patak D-i olda-
lán emelkedő domb ny-i szélén a fiatal fenyves-
ben vaddisznótúrásban néhány cserepet találtunk. 
(Miklós, 1976.) A seprűs díszítésű oldaltöredék1 a 
kora bronzkori makói kultúrához sorolható.

itt említjük meg, hogy Rómer Flóris két földvá-
rat említ: „Bagon pogányvárforma jön elő. Meg kell 
vizsgálni. neve Tatárülés.”2 A másik adata: „A bagi 
határban, Bela parton sáncz van.”3 A szakirodalom 
átvette Rómer Flóris adatait.4 Az egres-patak és a 
nagy-völgyből folyó patak közötti területen nem 
találtunk földvárra utaló nyomokat. A Bede-parton 
(=Bélapart) csupán újkori teraszok nyomai figyelhe-
tők meg.5 (Miklós, 1976; (Miklós–Torma, 1977.)

1 APM 76.111.1. 2 Rómer hagyaték, Xvii.cs. 65.old. 
A Jkv. Xiii. 186. oldalra hivatkozik. 3 U.ott 66. old. A 
Jkv. Xiii. 161, 170. oldalra hivatkozik.; Rómer 1878, 
100. 4 Gerecze 1906, 583. (Tatárülés, Bélapart); Már-
ton 1910, 167.; Soós 1889–1928. Xvii.köt., 4.; Patay 
1958, 25. A hatvani kultúra földváraiként említi.  
5 Miklós 1982, 105., a teljes kutatástörténettel.

3/20. nAGY-vÖLGY (oRoSZLÓ):  U, B? LT, 
Sza, á
(kÖh 25764)

A község D-i széle közelében, a nagy-völgyre 
meredeken lejtő domb tetején és lábánál 1060 m 
hosszan, 50–100 m szélességben húzódik a lelőhely. 
Lucernában és kis részben erdőben közepes sűrű-
ségben gyűjthetők edénytöredékek. (Szőke, 1962; 
Miklós, 1982.) 1969-ben Asztalos istván járt a lelő-
helyen, ahol őskori, szarmata és Xii–Xiii. századi 
cserepeket talált.1

egy kopott felületű oldaltöredék újkőkori.2 egy 
kavicsos anyagú, benyomkodott peremű, kihajló 
nyaktöredék esetleg a lengyeli kultúrához tartozik.3 
néhány cserép4 (tagolt lécdíszes kis oldaltöredék; 
egyenes peremtöredék; díszítetlen oldal- és fazék-
töredék) talán bronzkori. A grafitos anyagú, fésűs 
díszű fazékoldalak és a lekerekített tálperem töre-
dékek kelta koriak.5

A iii. század vége–v. század eleje közé keltez-
hető, késő szarmata leletanyag kézzel formált, durva 
oldaltöredékből; szürke, finoman iszapolt anyagú, 
korongolt, vastagodó, részben behajló peremű 
mélyebb tálak és kihajló, lekerekített peremű edé-
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nyek töredékeiből, valamint homokos-kavicsos 
anyagú, korongolt fazékperemekből áll.6

Xii–Xiii. századiak a tagolt peremek és a pár-
huzamosan bekarcolt vonalakkal díszített oldalak.7

Lelőhelyünkön és a közeli 3/10–12. lelőhelyen 
terült el a régészeti leletek alapján Xi–Xiii. század-
ban élt oroszló falu.8 neve szláv eredetű személy-
névből magyar névadással keletkezett.9 Az egykori 
ákos birtoktesten belül elhelyezkedő árpád-kori 
falu – több más társával együtt – csak elpusztu-
lása után tűnik fel oklevélben. 1438-ban Rozgonyi 
istván és rokonai megkapták a Zsidó és az ákos 
nemzetség korábbi birtokait. A felsorolásban sze-
repel először oroszló puszta a hévízvölgyében.10 
Megjegyzendő, hogy a hévízvölgye ebben az eset-
ben nem természetföldrajzi fogalomként, hanem 
birtokcsoport neveként szerepel. 1440-ben György 
rác despota a Zsigmond által neki elzálogosított bir-
tokokat, köztük oroszlót is, a zálog megfizetése 
után átadta Rozgonyi istvánnak.11 Még 1438-ban 
Albert király utasította a fehérvári káptalant, hogy 
iktassa be a Rozgonyiakat birtokaikba, így oroszló 
pusztába is.12 A puszta szerepel a Rozgonyi csa-
lád tagjai közötti 1446. évi osztozkodásban,13 és az 
1519-ben Rozgonyi istván és veje, Báthori András, 
istván és György kölcsönös örökösödési szerződé-
sében.14 A megállapodás értelmében a Báthoriakat 
1523-ban beiktatták oroszló birtokába is.15

A későbbiekben egyáltalán nem fordul elő sem a 
magyar sem a török forrásokban. emlékét helynév 
őrizte meg.

1 APM Adattár 267, 15. o.; A lelőhelyet megemlíti hor-
váth 1982, 10, 11. 2 APM 82.100.1. 3 APM 82.100.2. 
4 APM 76.164.1.; 165.1–2.; 82.100.3–4, 7. 5 APM 
76.168.1, 4–5.; 169.2.; 82.100.5–6. 6 APM 76.166.1–
167.1.; 80.100.7–9. 7 APM 76.161.1–10.; 162.1–6.; 
163.1–8.; 169.1.; 82.100.10. 8 egy-egy adat: csánki 
1890, 46., csak a Rozgonyi birtokok felsorolásában. 
Bártfai Szabó 1938, 438., a többi hévízvölgyi pusztával 
együtt hévízgyörk határába helyezte. Pest m. műem-
lékei i., 376., Galgahévíznél sorolja fel. először Aszta-
los istván lokalizálta lelőhelyünkre, horváth 1982, 20, 
38, 44, 45. fontosabb adatait közli. 9 kiss 1988, ii. köt. 
286., a baranyai oroszlónál. 10 oL Dl. 13163, 13170 
(DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., tévesen 
1437-es évszámmal. 11 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 
1938, 692. 12 oL Dl. 13163, 13172.; Bártfai Szabó 1938, 
1223. illetve 672. reg.; horváth 1980, 147, 148. reg.  
13 Pl. oL Dl. 56803.; horváth 1980, 159, 161. reg., 
Arozlo néven. 14 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 
15 horváth 1980, 316–318. reg.

3/21. LiGeT U. 7:  Bv
(kÖh 25765)

A belterület Dk-i szélén, a községen átfolyó patak 
melletti domb aljában, katona Pál telkén, 1963-ban 
a halomsíros kultúra sírját bolygatták meg. A ham-
vakat tartalmazó nagyméretű, kettős-kúpos testű, 
kúpos nyakú, a nyakhajlatban és az öblén hegyes 
bütykökkel díszített urna mellett kis füles bögre 
(21. t. 7.) volt.1

1 APM 82.69.1–2.; Asztalos 1967, 73., László u. néven. 
Ugyanígy említi kalicz 1997, 46.

3/22. hAD-heGY:  + Bv
(kÖh 25766)

A községtől ny-ra, az egres-patak árteré-
ből kiemelkedő domboldalon fekvő homoknyerő 
helyen1 több ízben kerültek elő – nagy valószínű-
séggel sírokból – a halomsíros kultúra leletei. Az 
1950-es években találták a hosszúkás testű, borda-
díszes, kétfülű fazekat; egy hasonló formájú fazék 
töredékeit; egy árkolt vállú, bütykös urna darab-
jait és egy pecsétfejű bronztűt.2 1955-ben kalicz 
nándor a homokgödör falának leomlott földjében 
összetört urna darabjait látta.3 1967-ben homokbá-
nyászáskor sírhoz tartozó bögre, fazék és tál került 
elő.4 A bekarcolt vonaldíszes füles bögre és a meg-
nyúlt testű, kihajló pereme alatt függőleges bordá-
val díszített fazék az APM-be jutott, a tál elkalló-
dott.5 Az MnM-ben a lelőhelyről egy 10,8 cm hosz-
szú, lekerekített vállú, kétszegecses késő bronzkori 
tőr is van.6

Feltételesen lelőhelyünkhöz sorolható az a fél-
gömb alakú, perem fölé emelkedő fülű csésze és 
a nyakán vízszintesen, hasán ferdén kannelúrázott 
urna, amelyet 1962-ben Szőke Mátyásnak a bagi 
TSz-irodán adtak át. Az edények kemenczei Tibor 
szerint a kyjatice-kultúrához tartoznak.7

1 A lelőhely hét-fa, ill. Tatárülés néven is ismert. 
2 MnM RŐ 55.36.10–13.; MnM Adattár 325.B.v.; 
kovács 1965, 68, 80, 81., 19. ábra 4., 20. ábra 7.; az 
ő nyomán homokbánya megnevezéssel Szilas 2007, 
157, 158, 159., 5. t. 4., 7. t. 7. 3 MnM Adattár 325.B.v. 
4 Asztalos 1968, 106.; említi horváth 1982, 10, 11. 
5 APM 78.13.1.; 80.36.108. 6 MnM RŐ 67.5.1. 7 APM 
66.69.1.; 81.74.1.; kemenczei 1970, 17.; kemenczei 
1984, 128.
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3/23. DiÓSBeRki-DŰLŐ:  R ▼ v  Sza, 
M–á
(kÖh 25767)

A határ Ény-i felében, az egres-patak völgyé-
ből kiemelkedő dombon, kovács Sándor földjén, 
1938-ban szőlő alá fordítás közben több leletre buk-
kantak. két hosszú nyakú, nyomott gömbtestű, sza-
lagfüles, töredékes bögre a badeni kultúrához tar-
tozik.1 Ugyanekkor Patay Pál egy háromélű, szkíta 
bronznyílhegyet2 és egy 7,8 cm magas, 10,5 cm 
szájátmérőjű, korongolt, szürke, kettős kúpos testű, 
talpkorongos edényt, valamint „népvándorlás kori 
típusú” kézzel formált, törött agyagedényt vitt be 
az MnM-be.3 A korongolt edény a leltárkönyvi rajz 
alapján szarmata is lehet.4

A kovács Sándor földjén talált, szarmata női 
sír leletei (ezüst horgonyfibula; lemezzé széle-
sedő végű, gazdagon díszített ezüst karperec; 
kissé ovális ezüstkarika; félgömb alakú bronz-
lemez; orsógomb; 6 db hordó és gömb formájú 
kalcedongyöngy; 41 db lecsiszolt sarkú hasáb, 
valamint hasáb alakú, piros és zöld üvegpaszta 
gyöngy; egy nagy, sérült kalciumgyöngy; kari-
kára erősített, bronz lemezdobozka töredékei) az 
MnM-be kerültek.5 A leletegyüttes a iii. század 
első harmadára–felére keltezhető.6

Balázs Antal földjén, szintén szőlő alá fordítás-
kor, csontvázas sírokat pusztítottak el. A mintegy 
30-ra becsült, kiforgatott sír egyikében árpád-kori, 
kis ezüstpénzt találtak a szájüregben.7

A lelőhely teljes egészében a 3/8. lelőhely 
területén fekszik. horváth Lajos felveti, hogy 
egerszeg temetőjének részlete volt,8 ennek 
maradványai azonban a 6/4. számú lelőhelyen 
kerültek felszínre.

1 MnM RŐ 49/1938.1–2.; Patay 1938, 15.; Banner 
1956, 58., XXvi. t. 18–19. 2 MnM Rn 11/1938.1.; 
Párducz 1973, 60. 3 MnM Rn 11/1938.2, 4. Lelőhely-
ként csak Bag szerepel. 4 Az edényeket a leltárkönyvi 
bejegyzés szerint átadták az őskori gyűjtemény-
nek, ott azonban nem lelhetők fel. 5 MnM Adattár 
44.B.i.; 106.B.iii. (kovács istván levele); 122.B.iii.; 
MnM Rn 10/1938.1–8. 6 Párducz 1944, 18–19., XLv. 
t. 1–20.; Párducz 1956, 150, 154, 166, 179., ii. peri-
ódus, 4. lelőhely.; Dinnyés 2007, 362–363., iv. t. 17. 
7 MnM Adattár 106.B.iii.; 199.B.iii. (Balázs Antal 
levele); Fehér–Éry–kralovánszky 1962, 21., a 31. lelő-
hely leírásánál tévesen szól feltárt sírokról. 8 horváth 
1982, 12.

3/24. RÓkALYUk-DŰLŐ:  Bv
(kÖh 25768)

A belterülettől ny-ra, az egres-patak árteré-
ből kiemelkedő domboldalon, a TSz gépállomásá-
nak területén a halomsíros kultúra cserepeit gyűj-
töttük a felszínről. (Asztalos–Kővári–Miklós, 
1985.) Legjellegzetesebbek a bekarcolt háromszö-
gekkel díszített urnatöredékek, valamint a behú-
zott és a felcsücskösödő tálperemek. Találtunk egy 
radiolaritból készített fúrószerű eszközt is.1

1 APM 85.20.1–18.

3/25. GÖRBe-DŰLŐ, PeReS:   I

Az alábbiakban tárgyalt ismeretlen korú és ren-
deltetésű objektum lényegében a 3/4. lelőhely terü-
letét fedi le. Tekintve, hogy nem tudjuk a nagy 
kiterjedésű lelőhelyen előforduló egyetlen korszak-
hoz sem hozzákötni, indokoltnak tartottuk átfedő 
lelőhelyként külön lelőhelyszámmal felvenni.

A két, egymással párhuzamos sánc-árok nagyon 
jól látszik az 1989-ben térképezési céllal készült 
katonai légi felvételen. ezen a függőleges fotón 
lemérhetők a sáncok méretei is: ezek szerint a belső 
sánc kb. 1000 × 500 m-es, a külsőnek a hossza (átló-
san mérve) kb. 1500 m. A köztük levő távolság 
mintegy 400 m (65. t. 2.).1

2002-ben czajlik Zoltán készített légi felvétele-
ket az általa Görbe-dűlőnek nevezett lelőhelyről.2 
Miklós Zsuzsa 2006 óta több alkalommal fotózta 
a lelőhelyet. A kettős védelmi vonal legjobban 
szántásban, illetve fiatal vetésben figyelhető meg. 
A külső vonal ny felől a 30. sz. út 40. km-szelvé-
nyétől ny-ra, mintegy 300 m-re, a hídnál kezdő-
dik, keleten a Galga árteréig látható.3 A belső vonal 
a 40. km-szelvénytől k-re kb. 100 m-re kezdődik: 
megfigyelhető a 30. út és a vasútvonal közötti sza-
kaszon, majd nyoma vész. A 30. úttól É-ra szintén 
a Galga árteréig látható. A domonyi bekötőúttól 
ny-ra beletorkollik egy horhosba, itt az É-i oldalon 
néhány méteren át megfigyelhető az erősen elszán-
tott külső sánc részlete is.4 A belső vonal az észlel-
hető szakaszokon a 3/4. lelőhelyen belül marad, a 
külső azonban ny felől átlépi a lelőhely határát és 
közelít a 3/9. lelőhelyhez.

2008 tavaszán a 30. út és az egres-patak völgye 
között végeztünk terepbejárást. ekkor szántásban 
az út és a vasút közötti szakaszon a felszínen is ész-
leltük a belső vonal részletét, amelyre erősen elszán-
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tott árok utalt. (Kővári–Kulcsár–Miklós–Torma, 
2008.) A kettős árok sötét sávját kívül-belül világos 
sáv kíséri. ásatás nélkül nem dönthető el egyértel-
műen, hogy ez erózióra utal, vagy pedig külső-belső 
sáncra.

1 hadtörténelmi intézet és Múzeum Térképtára 1989. 
évi légi felvétel. nyilvántartási szám: 8833. 2 czajlik 
2004, 161, 169., 1. kép.; Bondár 2007, 59. indoklás nél-
kül feltételesen újkőkorinak tartja. 3 Miklós 2007, 137–
138. 4 Miklós 2007, 137–138.; Miklós 2008, 146.; Mik-
lós 2009, 132.) MTA Ri neg. ltsz. 206.075; 206.256–
261; 206.498–500; és digitális felvételek: 2007. június 
25. DSc 0031, 0033. Miklós 2007, 137–138.

3/26. áRok ALJA:  Ő? Sza
(kÖh 58963)

A belterület ny-i széle közelében, az egres-
patak D-i oldalán az ártér mellett, a dombok lábá-
nál kulcsár valéria 2007-ben ipari park kialakítá-
sát megelőző helyszíni szemléjén 20–25 m-es kör-
zetben néhány apró, kormeghatározásra alkalmat-
lan őskori vagy kézzel formált szarmata cserepet 
gyűjtött.1

1 APM Adattár 1316. A cserepek: APM 2007.54.1–3. 
ideiglenesen a Bag 4/a számot kapta, így került be a 
kÖh lelőhely nyilvántartásba 58963. számon.

* * *

+ R, Bv  Sza ▼ Ő, kk  Sza?  kk

varsányi János galgamenti térképén Bagon lele-
teket jelez1 (57. t.).

Asztalos istván 1969-ben ismeretlen helyről 
származó kőbaltát, agyagbögrét, néhány cserepet, 
egy 17. sz-i kardot és egy vas buzogányt látott a 
bagi általános iskola szertárában.2 1983-ban viszont 
az alábbi tárgyakat adták át a múzeumnak: két 
nyéllyukas kőbalta,3 egy késő bronzkori (halomsí-
ros kultúra) kihajló peremű letörött fülű talpgyű-
rűs bögre gömbölyded hasán három bütyökkel,4 két 
szarmata edény (l. alább). katona istván 1977-ben 
egy félbetörött edényt adott át kővári klárának, 
amelyet a házépítéséhez odaszállított földben talált. 
A kívül sötétszürke, belül fekete színű, rövid henge-
res nyakú nyomott gömbtestű korai bolerázi bögrén 

felfüggesztés céljára három alagútfület (ma kettő 
van meg) helyeztek el (12. t. 6).5

1983-ban közelebbről ismeretlen lelőhely-
ről egy szürke, korongolt, kihajló peremű, ket-
tős csonkakúpos testű, talpgyűrűs, 8,3 cm magas 
edényke6 és egy durva, kézzel formált, röviden 
kihajló peremű, kettős csonkakúpos, 5,1 cm magas 
bögre7 került az általános iskolából az APM-be. A 
két, kissé sérült szarmata edényke valószínűleg 
sírlelet.

Az MnM 1874-ben Rosemwasser Mórtól i. 
Mátyás király Szent Lászlót ábrázoló aranypénzét 
vásárolta meg,8 amely talán egy éremlelet része 
volt: varsányi János 1871-ben 22 denárt küldött 
az MnM-nek. Az együttes i. Mátyás, ii. Ulászló 
és ii. Lajos ismeretlen típusú vereteit tartalmazta.9 
Terepbejárási naplója szerint Szőke Mátyásnak 
1962-ben Palya János elmondta, hogy a nagyapja 
által 1870 körül épített házuk pincéje ásásakor 
edényben aranypénzeket találtak. Amennyiben a 
családi hagyomány a fenti éremlelet emlékét őrizte 
meg, az a középkori falu (3/6. lh.) területén vagy 
annak közelében láthatott napvilágot.

Rómer Flóris varsányi János rajzára hivatkozva 
írja, hogy Bagon 21 halom van, amelyek két kör-
ben helyezkednek el, a legnagyobb külön áll.10 
Semmilyen más adatot nem ismerünk róluk, ezért 
lehetséges a bagi határ közvetlen szomszédságában 
elhelyezkedő vácszentlászlói harminc-hányásról 
(25/8. lh.) van szó. ott azonban jóval több halom 
van, az elrendezésük is más. Az azonosság mel-
lett szólhat, hogy utóbbiakat kihagyta a Pest megyei 
halmok felsorolásából, annak ellenére, hogy felmé-
résük rajzát közzétette.11

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 APM Adattár 267-79. 3 APM 
84.6.1–7.1. 4 APM 84.18.1. 5 APM 78.12.1. 6 APM 
84.21.1. 7 APM 84.19.1. 8 MnM É 146/1874. Lelőhe-
lye „Baki Aszód mellett”. ortvay 1876, 130. 9 MnM 
É 325/1871.1–5. 10 Rómer Jkv. Xiii. 170.; Rómer 1878, 
157. 11 Rómer 1878, ii. t. 2.

─ ─ ─

Bándi Gábor a tokodi csoport lelőhelyei között 
felsorolja Bag (Tóalmás?)-t is.1 A leletek valójában a 
Tóalmás és kóka között emelkedő várhegyről szár-
maznak.

1 Bándi 1965, 32.
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4. cSÖMÖR 
(gödöllői járás, 2274 ha)

 1  Ő, Sza, á–kk  kö
 2  Sza, á
 3  Sza, á–kk
 4  v? LT, Sza? á
 5  Sza, nk, á
 6  á
 7  U, Sza
 8  U, B, Sza, nk

 9  U, Sza, á
10  R? LT, Sza? M–á
11  á
12  á ▼ Ő
13  Sza, M–á
14  Sza, nk, á?
15  hu

16 ▼ Ő  LT, á
17  U, LT, Sza, M–á
18  Bv, á
19  I
20  LT
21  B
22  Sza

A Pesti-hordalékkúp-síkság k-i részén, a 
csömöri-patak kanyarulatától É-ra és D-re levő 
magaslatokon, 170–210 m magasságban létesült a 
település, melyhez É-on jelentős kiterjedésű üdü-

lőkertes rész (közép-hegy) csatlakozik. A község 
területének felszínét a harmadkori tengeri üledé-
kekre, az Ős-Duna által lerakott hordalék, a vas-
tag homok-kavics rétegek határozzák meg, melyen 
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az uralkodó széliránynak megfelelően Ény–Dk-i 
tengelyű dombok, dombvonulatok alakultak ki. A 
felszín összességében ny–Ény felé lejt, a legma-
gasabb, 240–250 m-es dombok a határ Ék-részén 
(Ó-hegy, Új-hegy) helyezkednek el. A talajviszony-
okra a barna erdőtalajok jellemzők, öntéstalaj a 
csömöri-patak völgyében van, a völgy lápos-lege-
lős részlete természetvédelmi terület.

A határ zömmel szántó, a kevés erdő részben a 
magasabb dombokon, részben a csömöri-patak völ-
gyében terül el. Az Ék-i határszélnél kavicsbányák 
üzemelnek.

horváth Lajos csömör régészeti lelőhelyeinek 
felsorolását kéziratunk felhasználásával készítette 
el, (horváth 2000, 17–23.) ezért az egyes lelőhe-
lyeknél nem hivatkozunk művére.

4/1. káLváRiA:  Ő, Sza, á–kk  kö
(kÖh 25566)

A falu D-i széle fölött, a csömöri-patak völ-
gyéből erősen kiemelkedő domb Ény-i végén, 
100 × 200 m-es területen néhány jellegtelen őskori,1 
szarmata és sok középkori leletet gyűjtöttünk. A 
cserepek elsősorban a dombtetőn figyelhetők meg, 
de a ny-i oldalon a lejtő alján is találhatók. A domb-
tetőn sok kiszántott kemence, illetve tűzhely is lát-
ható. A legmagasabb részen a sok embercsont, 
tégla- és kőtörmelék, habarcs templomra és temp-
lom körüli temetőre utal. (Miklós–Nikolin, 1979.) A 
lelőhelyen Bánki horváth Péter a hetvenes években 
több fémleletet gyűjtött.

2000-ben a nokia Telekommunikations kft.  
– múzeumi hozzájárulás nélkül – rádiótelefon 
bázisállomást létesített a dombtetőn, a lelőhely Dk-i 
részén. kővári klára helyszíni szemléjén megálla-
pította, hogy az építkezés során, kb. 25 m2 felüle-
ten ismeretlen mélységig elpusztították a lelőhelyet, 
továbbá mintegy 250 m2 kiterjedésben a talaj feltú-
rásával, a felső réteg letolásával szintén megboly-
gatták, illetve megsemmisítették a középkori tele-
pülés és temető egy részét. erre utalnak az edény-
töredékek, embercsontok, valamint egy kemence 
vagy tűzhely maradványai.2

A szarmata korszakhoz egy szürke, jól iszapolt, 
korongolt peremtöredék; a szürke, apró kaviccsal 
soványított anyagú, kettős, bekarcolt vonallal díszí-
tett fazékoldal és egy díszítetlen sigillata töredék 
sorolható.3

Xiii. századi a redukált égetésű, ferdén levágott 
szélű fazékperem, a redukált égetésű osztrák korsó 

száj- és fülrészlete a fülön ferde bevagdosással, 
valamint több kettősen tagolt peremű, körbefutó csi-
gavonallal, bekarcolt hullámvonallal díszített fazék-
töredék (48. t. 3.). Minden bizonnyal árpád-kori a 
két, korongról leemelt fazékalj.4 néhány vékony falú 
csészetöredék és egy festett oldaltöredék Xiii–Xiv. 
századi (49. t. 1–2.). A Xiv. századra utal a kihajló 
szögfej formájú perem és néhány mélyen hornyolt 
oldal. A Xv. századi kerámiát tagolt fazékperemek, 
harang alakú és ferdén levágott szélű, kúpos fedő-
töredék, valamint két fehér pohártöredék képviseli5 
(51. t. 3.). A Xiv–Xv. századból származnak a sűrű, 
sekély hornyolással tagolt fazékoldalak.6 A fém-
tárgyak közül a Xiii–Xiv. századi, szögcsatorná-
val ellátott patkótöredék, a Xiv–Xv. századi, üre-
ges szárú, korongos fülű kulcstöredék, a Xv. szá-
zadi rozettás pártaöv dísz (54. t. 1.), a szekérvasalás 
töredék, egy olló (56. t. 12.) és néhány kés érdemel 
említést.7 előkerült még egy kettőskúpos üvegpa-
lack töredéke is.8 A fentieken kívül Bánki horváth 
Péter gyűjteményében több vaskés, patkó, kengyel, 
pofarudas zabla töredéke, köpűs nyílhegy, Xv–Xvi. 
századi bronzcsatok, pártaöv díszek s egyéb apró 
leletek találhatók.9 A lelőhelyről származó érmek: 
Zsigmond, 1387–1427. parvus (cnh ii. 125A = h 
580 típus), i. Ulászló, 1443. denár (cnh ii. 164. ver-
dejegy B–? = h 629 típus), rosszezüst, kopott érem-
töredék és egy erősen kopott, osztrák pfennig.10

A lelőhelyet csömör középkori előzményével 
azonosítjuk.11 A középkorban mindig e betűvel írt 
(chemer) falu neve puszta személynévből keletke-
zett magyar névadással.12 A mai belterülettől ny-ra, 
a csömöri-patak mindkét oldalán többé-kevésbé 
intenzív árpád-kori telepnyomok sorakoznak (4/2, 
4/3, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10-4/13. lh.), ezek a korszak tele-
pülési sajátosságainak megfelelő lelőhelyek minden 
bizonnyal a középkori falu részét képezték.13

első említése 1135-ből származik, amikor arról 
értesülünk, hogy a hont-Pázmány nembéli Lampert 
comes 2 márkáért két ekealja földet vásárolt a 
csemer faluval földközösségben élő Gergelytől. ezt 
a földet 1135 előtt a hont megyei bozóki monos-
tornak adta.14 Az 1262. évi megerősítésen kívül a 
monostor további itteni birtoklására nincs ada-
tunk. A későbbiekben a csömöri családé és más 
környékbeli birtokosoké volt. csemer-i Péter 1325-
ben nádori kiküldött.15 A vaja-nemzetségből szár-
mazó Péter, a csömöri Zay család őse volt.16 A csa-
lád tagjai 1335-től kezdve a Xvi. század elejéig 
legtöbbször királyi emberként, tanúként fordulnak 
elő. Felsorolásuktól eltekintünk.17 1366-ban Alag-i 
kozma és Zaynak mondott Demeter a szomszédság 



119

jogán eredménytelenül tiltakoztak a mai Fót hatá-
rában fekvő hartyán (MRT Xiii/2. köt. 8/1. lh.) 
eladása ellen.18 1434-ben Pécel-i Syke Benedek fia 
János deák többek között csömöri részbirtokát is 
átengedte Fornas-i Salamon fia János fia Benedek 
deáknak.19 Gödöllő és Szada 1456. évi határjárása-
kor szomszédosként csömörről Szász János jelent 
meg.20 1482-ben nagyrévi21 András pesti plébá-
nos és Zay András cinkotai pap kérésére Zeeky 
Pál és felesége erzsébet leányai, ágota és katalin 
esküje alapján írásba foglalták, hogy özvegy any-
juk egy csömöri szőlőjét kis János szomszédságá-
ban a cinkotai Mindenszentek templom (Bp. Xvi. 
ker.) építésére hagyományozta.22 chemeri Zay 
János 1512-ben csömöri részbirtokát is elzálogosí-
totta 60 Ft-ért inárchi Szilveszternek és feleségé-
nek.23 chemeri Zay Bernát egy csömöri szőlőt ado-
mányozott a pesti domonkosoknak, ezt 1516-ban 
fia, Bernát erősítette meg.24 i. Ferdinánd 1528-ban 
a hűtlen Bernátot megfosztotta birtokától, a 6 job-
bágytelekből álló, csömöri birtokot Zeremlyéni 
Zsigmond kancelláriai jegyzőnek adta.25 1521-ben 
vagy előtte a váci püspök mogyoródi (17/25. lh.) job-
bágyai ledöntötték a fóti (MRT Xiii/2. köt. 8/8. lh.) 
határjeleket, köztük a csömöri nemesek határjelét 
is.26 Az ügy kivizsgálására 1528-ban keletkezett 
oklevélből derül ki, hogy ez a határjel a Mogyoród, 
Fót és csömör közötti hármas határon, a mai hatá-
rok találkozásának megfelelő helyen állt.

A törökkor legelején, a Buda elfoglalása körüli 
időben elpusztult a falu, a nemesek a királyi 
Magyarországra menekültek, az életben maradt 
jobbágyok szétszéledtek.27 Az 1546-ban kezdődő 
török defterekben mindig pusztaként írták össze.28 
A magyar adójegyzékekben csak 1678-ban fordul 
elő csömer puszta, amelynek dézsmáját nem bérel-
ték.29 Törökkori magyar birtokosai a Xvii. szá-
zad elején tűnnek fel. Wattay János 1617-ben Tassy 
János szécsényi végvári tisztet bízta meg csomád 
(MRT Xiii/2. köt. 3/7. lh.) és csömör pusztájá-
nak „gondviselésével”. Utóbbit ekkor a cinkotaiak, 
fótiak és kerepesiek (15/7. lh.) használták.30 Budai 
Bornemissza Pál31 valószínűleg első felesége, Toldy 
Anna hozományaként jutott csömör másik részé-
nek birtokához. 1638-ban eltiltotta szomszéd-
jait kesző (MRT Xiii/2. köt. 5/18. lh.), csömör és 
Szent Mihály (Rákosszentmihály, Bp. Xvi. ker.) 
prédiumok használatától.32 Leánya, Anna Wattay 
Pálhoz, Sára pedig Géczy Gáborhoz ment fele-
ségül. Budai Bornemissza Pál 1661-ben bekö-
vetkezett halála után lányai, illetve vejei örököl-
ték birtokait. Birtoklásuk nem volt zavartalan. 

1663-ban Wesselényi Ferenc nádor más puszták-
kal együtt csömört is végvári vitézeknek adomá-
nyozta. Ugyanebben az évben Wattay Pál és Géchy 
Gáborné mindenkit eltiltott összes pusztájuk hasz-
nálatától.33 1664-ben kétszer is megismételték a 
tiltást.34 Jogtalan használat elleni panaszra, eltil-
tásra 1672-ben és 1676-ban is sor került.35 A vitás 
ügyek miatt határjárásokra volt szükség. Még 
1653-ban Buday Pál kérésére tanúkihallgatást tar-
tottak kerepes és csömör, továbbá a Szentmihály 
és cinkota közötti határokról. A cinkotai tanúktól 
a kerepes és csömör közötti határról, a Dinnye-
földek (Dinnie földek) hovatartozásáról érdeklőd-
tek. A tanúk szerint a kerepesiek elismerték, hogy 
ahol a cinkotaiakkal közösen dinnyét vetettek, 
az csömöri föld. A Fótról Pusztatarcsára (puszta 
tarcha, ma kistarcsa, 16/5. lh.) vezető úton belül 
Buda felé csömöri földek voltak.36 A vizsgált terü-
let a mai határ Ék-i szélén volt. 1670-ben Wattay Pál 
ügyvédje kérte csömör és Szentmihály puszta hatá-
rának kiigazítását Palota (Bp. Xv. ker.) falu felől.37 
Az 52 tanú meghallgatásával lefolytatott vizsgá-
lat a csömöri, mogyoródi és fóti hármas határra, a 
két puszta és Palota közötti határvonalra irányult. 
A hármas határ a palotai pusztaszőlőknek vagy 
Gálicmálnak (Galicz mál) nevezett harasztnál volt. 
csömör, Szentmihály, illetve Palota határát pedig a 
Pest fele vezető mogyoródi Ó út „hasította”.38 ezek 
szerint csömör ny-i határa lényegében a mainak 
felelt meg. csömör pusztát a Xvii. század közepé-
től elsősorban a környező falvak lakosai (kerepes, 
Fót, Mogyoród, stb.) bérelték.39 chobot Ferenc Pray 
Györgyre hivatkozva, a korszak megjelölése nélkül 
a kalocsai érsek csömöri, cinkotai és szentmihályi 
birtoklásáról ír. Szelepcsényi György kalocsai 
érsek a törökkor után sikertelenül követelte vissza 
a csömöri birtokot.40 Sándor Frigyes a hevenessi 
gyűjtemény alapján állította, hogy i. Lipót okle-
vele 1665-ben írta a kalocsai érsek birtokának.41 
A törökkor vége fele felmerült a puszta újratelepí-
tésének gondolata. Wattay Pál és Géczy Gáborné 
1677-ben engedélyezték Tőrincsi Gergely kosdi 
lakosnak, hogy csömört és Szentmihályt, egyiket 
vagy másikat betelepíthesse, az üresen maradt pusz-
tát továbbra is ingyen legeltethesse.42 A falu újraé-
ledése végül is csak a Rákóczi szabadságharc után 
következett be. A Wattay-család 1713 körül evan-
gélikus szlovák jobbágyokkal népesítette be,43 akik 
a falu középkori helyétől É-ra a csömöri-patak két 
partján telepedtek meg.

középkori templomára a régészeti nyomo-
kon kívül csak az 1721. évi egyházlátogatási jegy-
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zőkönyv utal, ami szerint a falu feletti dombon 
kápolna romjai voltak láthatók.44 Baranyai Béláné a 
falusi templomok berendezésének középkorra utaló 
részletei között írja le, hogy 1721-ben a cseméri 
evangélikus templom oltárának kőmenzája volt.45 
Az újjátelepült faluban felépült evangélikus temp-
lom azonban nem azonos a középkori templom-
mal, így ez az adat nem hozható összefüggésbe 
középkori előzménnyel. Ugyancsak téves az a köz-
lés, miszerint 1754-ben a korábban romos kápolná-
ban állt a nepomuki Szent János oltár.46 Tari edit 
az ismert irodalmi adatok alapján tárgyalja a temp-
lomot.47 horváth Lajos úgy véli, hogy a templomot 
a tatárjárás után építették,48 erre azonban nincsen 
semmi bizonyíték.

1 vTM 79.224.4. 2 vTM Adattár 2283.; Rég. kut. 2000, 
123. 3 vTM 79.224.1–3. 4 vTM 2001.176.3–4. 5 vTM 
79.224.5–38.; 2001.176.1. 6 vTM 2001.176.2. 7 vTM 
79.224.39–49., a 79.224.47–49. ltsz. tárgyakat Bánki 
horváth Péter ajándékozta a múzeumnak. 8 vTM 
84.5.1. 9 A tárgyak fényképei az MTA Ri Adattárá-
ban találhatók. 10 ckM É 78.11.1–4. 11 Történetének 
legteljesebb feldolgozását horváth Lajos készítette el  
(horváth 2000, 25–70.). További részadatok, illetve 
feldolgozások: Györffy 1998, 514.; csánki 1890, 
26.; csánki nyomán: Reiszig 1910, 49–50. és Dedek-
crescens 1910, 218.; chobot 1915, 213.; Pest m. műem-
lékei i. köt. 309.; varga 1997, 93–94.; Pest m. kézi-
könyve ii. köt. 77–78.; Törökkori adóösszeírások: 
káldy-nagy 1971, 237.; káldy-nagy 1977, 115.; káldy-
nagy 1985, 195. 12 kiss 1988, i. köt., 344. 13 horváth 
2000, 23., feltételezi, hogy eredetileg itt volt a falu és 
csak a tatárjárás után költöztek fel a mai kálvária-
hegyre. 14 Györffy 1998, 514. A helytörténeti irodalom-
ban néha tévesen az egész falu adományozásáról írnak 
(pl. chobot 1915, 213.; varga 1997, 93.). 15 Györffy 
1998, 514. 16 A család Délvidéktől Trencsén megyéig 
ívelő történetét horváth 2000, 28, 35–45., geneológiai 
táblákkal kiegészítve kimerítően tárgyalja. 17 horváth 
2000, 35–37. 18 Alapi 1917, 12, 41.; Bakács 1982, 824, 
827. reg. 19 oL Dl. 12611.; Bártfai Szabó 1938, 646. 
reg.; Bakács 1982, 1531. reg. 20 horváth 1987, 39. reg. 
21 oL e 150, cap. Budense fasc. 41. no. 6. Tringli 
istván regesztája. 22 oL Dl. 18701.; Bártfai Szabó 1938, 
1094. reg. 23 Bártfai Szabó 1938, 1318. reg. 24 horváth 
2000, 49. 25 Bártfai Szabó 1938, 1483. reg. 26 horváth 
1987, 57. reg. 27 v. ö: horváth 2000, 53. 28 káldy-
nagy 1971, 237.; káldy-nagy 1977, 115.; káldy-nagy 
1985, 195. 29 Szakály 1995, 201. 30 horváth 2000, 54. 
31 Életéről Jakus 1985, 11–34. 32 Borosy 1983, 11. reg. 
33 Borosy 1983, 821. reg. 34 Borosy 1983, 866, 873. reg. 

35 Borosy 1984, 1554, 1756. reg. 36 Borosy 1998, 90. 
reg. 37 Borosy 1984, 1423. reg. 38 horváth 2000, 58–64. 
39 horváth 2000, 66. 40 chobot 1915, 213. 41 Varga 
1998, 93. 42 Szakály 1981, 443. 43 A fentebb idézett 
helytörténeti írások néhány év eltéréssel adják meg az 
időpontot. 44 Pest m. műemlékei i., 309.; chobot 1915, 
213.; holl 2004, 96. 45 Baranyai 1954, 269.; Feltevését 
átveszi varga 1997, 94. 46 Pest m. műemlékei i., 309. 
47 Tari 2000, 54. 48 horváth 2000, 23.

4/2. RÉTi-DŰLŐk:  Sza, á
(kÖh 25569)

A falutól ny-ra, a csömöri-patakot kísérő mocsa-
ras rétből kiemelkedő, enyhe lejtésű domboldalon, 
150 × 50 m-es területen a vetésben kevés kerámia-
töredéket találtunk. A szürke, korongolt oldal szar-
mata,1 az enyhén kihajló peremek és a párhuzamo-
san bekarcolt vonalakkal díszített oldalak Xii–Xiii. 
századiak.2 (Miklós, 1979.) A telepnyom a középkori 
csömör faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 79.222.1. 2 vTM 79.222.2–4.

4/3. RÉTi-DŰLŐk:  Sza, á–kk
(kÖh 25770)

A falutól ny-ra, a csömöri-patakot kísérő, 
mocsaras rétből kiemelkedő, enyhe lejtésű domb-
oldalon 1 km hosszan, 200 m szélességben néhány 
hamus foltot, bennük állatcsontokat figyeltünk meg 
és közepes sűrűségben találtunk leleteket. (Miklós, 
1979; Kvassay–Medzihradszky, 1981.)

késő szarmata telepet jeleznek a szürke, fino-
man iszapolt, korongolt és a homokkal-kaviccsal 
soványított anyagú, profilált peremű fazéktöredé-
kek.1

A lelőhely k-i felében, szintén közepes sűrűség-
ben árpád-kori és késő középkori leleteket gyűjtöt-
tünk. A Xiii–Xiv. századot fehér és redukált ége-
tésű fazekak peremei, párhuzamos vonalas és hor-
nyolt oldalai, vékony falú fehér poharak perem- és 
oldaltöredékei, köztük egy vörös festésű oldal kép-
viselik.2 Xiv–Xv. századi a tagolt és a galléros 
perem, a hornyolt oldal és a bordázott falú fedő 
töredéke.3 Ugyanitt valószínűleg középkori vésőt, 
háromszög alakú, középen bordával ellátott kapa-
töredéket és vassalakot találtunk.4 A telepnyom a 
középkori csömör faluval (4/1. lh.) hozható össze-
függésbe.
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A lelőhelyen Bánki horváth Péter középkori cse-
repeket figyelt meg és egy i. Lajos pénzt talált, ami 
azóta elkallódott.5

1 vTM 79.223.1.; 82.38.1–2. 2 vTM 79.223.2–5.; 
82.38.3–8. 3 vTM 79.223.6–9. 4 vTM 79.223.10–12. 
5 Bánki horváth Péter közlése, 1977. X. 18.

4/4. STRAnD MÖGÖTTi DÜLŐ:  v? LT, 
Sza? á
(kÖh 25771)

A falutól Ék-re, a csömöri-patak k-i partja mel-
letti dombvonulaton, 500 × 80 m-es sávban néhány 
hamus foltot figyeltünk meg. (Miklós–Nikolin, 
1979; Kvassay, 1981.) egy grafitos bevonatú válltö-
redék talán kora vaskori.1 A leletek többsége kelta,2 
ezek a lelőhely D-i végét lezáró vízmosás előtti, 
félszigetszerű részen sűrűsödtek, sok állatcsont-
tal együtt. A legjellemzőbb darabok: grafitos, fésűs 
fazékoldalak; grafitos, duzzadt peremtöredék; leke-
rekített urnaperem; kifelé megvastagodó peremű, 
nyomott hasú táltöredék; bordákkal díszített hom-
bár oldala. van egy kézzel formált, grafitos anyagú, 
csonkakúpos táltöredék is.3 egy félgömb alakú, 
grafitos anyagú táltöredékről nem tudjuk eldönteni, 
hogy kora vaskori vagy kelta-e.4

egy szürke, szemcsés felületű, korongolt, töre-
dék valószínűleg római kori.5 A sötétszürke tagolt 
perem Xii–Xiii. századi.6

1 vTM 80.122.1. 2 vTM 80.122.2–3, 5–7.; 82.39.1–8. 
3 vTM 80.122.3. 4 vTM 80.122.4. 5 vTM 82.39.9. 
6 vTM 82.39.10.

4/5. RÉT-PÓTLÉk:  Sza, nk, á
(kÖh 25772)

A falutól ny-ra, a csömöri-patakra enyhén lejtő 
domboldalon 120 × 120 m-es területen szórványo-
san, főleg hamus foltokban szarmata cserepeket és 
egy őrlőkő töredéket találtunk.

A szürke, jól iszapolt, korongolt edénytöredé-
kekből és a kézzel formált durva fazéktöredékekből 
álló, szarmata leletanyagot a vastagodó, behúzott 
peremű táltöredékek a késő szarmata korra kelte-
zik.1 A lelőhely ny-i szélén kevés késő avar edény-
töredéket, közte síkozott peremet, bekarcolt vonal-
köteggel és egymást keresztező hullámvonalköte-
gekkel díszített oldalt,2 valamint néhány Xii–Xiii. 

századi tagolt peremet, párhuzamosan bekarcolt 
vonalas oldalt3 gyűjtöttünk. (Miklós, 1979.).

Az árpád-kori telepnyom a középkori csömör 
faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 80.123.1–5. 2 vTM 80.123.6, 9. 3 vTM 
80.123.7–8, 10.

4/6. RÉT-PÓTLÉk:  á
(kÖh 25773)

A községtől ny-ra, a csömöri-patakra lejtő 
domboldalon, szántásban mindössze egy darab 
bekarcolt vonalas árpád-kori edénytöredéket talál-
tunk.1 (Miklós, 1979.). A lelet a középkori csömör 
faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 84.4.1.

4/7. RÉT-PÓTLÉk:  U, Sza
(kÖh 25774)

A falutól ny-ra, a csömöri-patakra lejtő dombol-
dalon kb. 80 × 400 m-es területen gyűjtöttünk cse-
repeket, melyek főleg hamus foltokban sűrűsödtek. 
(Miklós–Nikolin, 1979; Kvassay–Medzihradszky, 
1981.)

A cserepek többsége az újkőkori vonaldíszes 
kerámiához tartozik.1 A csőtalp töredék; a pely-
vás anyagú, bekarcolt vonalakkal és benyomkodott 
bütyökkel, körömbenyomásokkal díszített oldalak 
a jellegzetesebbek. Találtunk egy zöldes kőből csi-
szolt, trapéz alakú kőbaltát,2 két ép és 10 töredékes 
őrlőkövet is.

egy korongolt, szürke, átfúrt oldal és egy talp-
gyűrű töredék szarmata.3

1 vTM 80.124.2–9.; 82.40.1–3.; horváth 2000, 17., 
tévesen sorolja az alföldi vonaldíszes kerámiához.  
2 vTM 80.124.1. 3 vTM 80.124.10–11.

4/8. URASáGi-TAG:  U, B, Sza, nk
(kÖh 25775)

A község határának Dny-i szélén, a kis patak 
melletti domboldalon, 380 × 40–100 m nagyságú 
területen ritkásan találtunk cserepeket. kevés állat-
csontot és néhány őrlőkő töredéket is megfigyeltünk. 
(Miklós–Nikolin, 1979; Kvassay–Medzihradszky, 
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1981.) egy magas, hengeres, áttört csőtalp töre-
dék és egy bekarcolt vonallal díszített oldaltöredék 
újkőkori.1 egy sárga szalagfül és egy enyhén ívelt 
vállrész bronzkori.2

A korongolt, szürke, vízszintesen levágott 
peremű nyaktöredék és a kézzel formált kis oldal 
szarmata.3 A párhuzamos vonalköteggel díszített, 
két cserép késő avar kori.4

1 vTM 80.119.1–2. 2 vTM 82.41.1–2. 3 vTM 80.125.1–2. 
4 vTM 82.41.3.

4/9. káPoSZTáSok:  U, Sza, á
(kÖh 25776)

A községtől ny-ra, a csömöri-patak partján, 
homokos talajú domboldalon, kb. 270 × 200 m-es 
területen közepes sűrűségben találhatók edénytöre-
dékek, hamus foltok, főleg szarmata cserepek, állat-
csontok, őrlőkő- és malomkő töredékek. Ény-i széle 
kissé átnyúlik a 4/10. lelőhely területére. (Miklós–
Nikolin, 1979; Kvassay–Medzihradszky, 1981.) A 
lelőhely k-i végében, kis területen néhány jellegte-
len újkőkori edénytöredéket1 találtunk. egy sárgás 
színű, durva kidolgozású, ujjbenyomásokkal tagolt 
bordás oldaltöredék2 is talán őskori.

A leletanyag zöme késő szarmata települést 
jelez. Finoman iszapolt, szürke, korongolt korsó-, 
hombár-, és fazéktöredékek; vastagodó, kissé behú-
zott peremű táltöredékek3 mellett jellegzetesek a 
homokkal-kaviccsal soványított, kihajló, többnyire 
fedő számára tagolt peremű fazéktöredékek.4 A kéz-
zel formált fazekakat egy kihajló peremtöredék és 
egy kissé homokos anyagú oldaltöredék5 képviseli. 
ide tartozik egy élénkpiros festésű, egyenes oldalú, 
lefelé vastagodó peremű, iii. századi római táltöre-
dék is.6

egy sötétszürke, homokkal-kaviccsal soványított 
anyagú, bekarcolt hullámvonallal díszített, véko-
nyodó peremű csésze (?) töredéke Xii–Xiii. századi 
lehet.7 A lelet a középkori csömör faluval (4/1. lh.) 
hozható összefüggésbe.

1 vTM 80.119.1–2. 2 vTM 82.42.1. 3 vTM 80.126.2–6.; 
82.42.2. 4 vTM 80.126.7–8.; 82.42.3. 5 vTM 82.42.4–5. 
6 vTM 80.126.1. 7 vTM 82.42.6.

4/10. káPoSZTáSok:  R? LT, Sza? M–á
(kÖh 25777)

A községtől ny-ra, a csömöri-patak árteréből 
kiemelkedő dombon 1000 m hosszan, 120–150 m 

szélességben húzódik a lelőhely. A vetésben néhány 
hamus foltot, kevés állatcsontot figyeltünk meg. 
Dk-i végénél, mely érintkezik a 4/9. lelőhellyel, 
rézkori (?) oldaltöredéket,1 grafitos anyagú, kelta 
csöbör oldaltöredékét2 és késő kelta vagy szar-
mata szürke, korongolt oldalt3 találtunk. ny-i szé-
lénél, ahol a domboldal meredek és a tető keskeny, 
elszórtan, középső részén nagy sűrűségben fordul-
nak elő a középkori edénytöredékek. X–Xi. századi 
a kihajló, ferdén levágott szélű perem; a párhuza-
mos vonalkötegekkel (45. t. 18.), valamint a bebö-
kött pontokkal és hullámvonalköteggel díszített 
oldal.4 Xi–Xii. századiak a fogaskerékkel benyo-
mott mintával díszített oldalak.5 Xii–Xiii. száza-
diak a kihajló és tagolt peremek, a lapos ívű hullám-
vonalas, valamint a párhuzamosan bekarcolt vona-
las oldaltöredékek.6 (Miklós, 1979; Kvassay, 1981.)

Az árpád-kori telepnyom a középkori csömör 
faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 82.43.2. 2 vTM 82.43.1. 3 vTM 82.43.3. 
4 vTM 80.127.1, 3.; 82.43.9–10. 5 vTM 82.43.8. 6 vTM 
80.127.2, 4–7; 82.43.4–7, 11–13.

4/11. KÚT MELLETT:  á
(kÖh 25778)

A falutól ny-ra, a budapesti határ közelében, a 
csömöri-patakra enyhén lejtő domb aljában, a szán-
tásban, 50 m-es körzetben néhány Xii–Xiii. századi 
kihajló peremet, párhuzamosan bekarcolt vonalak-
kal díszített oldalt és egy vaskés töredéket gyűjtöt-
tünk.1 A cserepek nagy része egy hamus foltban 
hevert. (Miklós, 1980.). A telepnyom a középkori 
csömör faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 80.325.1–3.

4/12. kURTA-DŰLŐ:  á ▼ Ő
(kÖh 25779)

A falutól ny-ra, a budapesti határ közelében 
a csömöri-patak és egy hajdani vízfolyás között 
emelkedő, háromszög alakú dombháton, a szántás-
ban 50 × 80 m-es területen őskori, barna, kovakő 
pattintékot1 és két szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
díszítetlen árpád-kori oldaltöredéket2 gyűjtöttünk. 
(Miklós, 1980.) A telepnyom a középkori csömör 
faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 80.326.1. 2 vTM 80.326.2.



123

4/13. RÉTi-DŰLŐk:  Sza, M–á
(kÖh 25780)

A községtől ny-ra, a csömöri-patakra és az 
ebbe torkolló vizenyős völgyre lejtő domb olda-
lán és alján, 500 × 50 m-es területen néhány söté-
tebb foltot figyeltünk meg. A lelőhelyen közepes 
sűrűségben gyűjthetők cserepek: finom és kavicsos 
anyagú, szürke, korongolt szarmata oldalak,1 vala-
mint X–Xi. századi pohár ferdén kihajló peremű, 
oldalán párhuzamos vonalkötegekkel díszített töre-
déke2 (44. t. 12.); Xii–Xiii. századi fehér fazekak 
tagolt peremei, párhuzamos vonalas oldalai3 és egy 
ilyen oldaltöredékből faragott orsókarika.4 (Miklós, 
1980; Kvassay, 1981.)

Az árpád-kori telepnyom a középkori csömör 
faluval (4/1. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 82.44.1–2. 2 vTM 80.327.1. 3 vTM 80.327.2–5. 
4 vTM 80.327.6.

4/14. RÉTi-DŰLŐk:  Sza, nk, á?
(kÖh 25781)

A falutól ny-ra, a csömöri-patak és a bele tor-
kolló vizenyős völgy fölött emelkedő domb tete-
jén és oldalán, kb. 300 × 70–80 m-es területen a jó 
megfigyelési körülmények ellenére csak igen kevés 
cserepet találtunk: kézzel formált szarmata fazekak 
perem- és oldaltöredékeit,1 késő avar barna, kavi-
csos anyagú, kézikorongolt, vonalköteges fazekak 
erősen kopott oldaltöredékeit.2 (Miklós, 1980.)

Az alábbi tárgyakat tévesen a 4/15. lelőhely-
ről származóként leltározták be. valójában való-
színűleg szintén lelőhelyünkön gyűjtöttük őket. 
késő szarmata településről származnak a szürke 
és sárgás, jól iszapolt, korongolt perem- és oldal-
töredékek, valamint az apró kaviccsal soványított 
anyagú, tagolt peremű, korongolt fazéktöredékek.3 
valószínűleg provinciális áru a lekopott piros fes-
tésű táltöredék.4

A homokos, apró kavicsos anyagú, szabad kézzel 
formált és a homokkal soványított, kézikorongolt 
fazéktöredékek5 (egyiken vízszintes vonalköteg) 
késő avar települést jeleznek. Talán árpád-kori a 
hasonló kidolgozású, vízszintes vonalakkal díszí-
tett fazékoldal.6

1 vTM 82.80.1–2. 2 vTM 82.80.3–4. 3 vTM 80.328.1–
3, 5. 4 vTM 80.328.4. 5 vTM 80.328.6–9. 6 vTM 
80.328.10.

4/15. URASáGi LeGeLŐ:  hu
(kÖh 25782)

1871-ben „a mogyoródi határ széltében” talált 
hunkori leleteket mutattak be.1 Rómer Flóris még 
ugyanebben az évben helyesbítette ez első híradás 
téves lelőhelyadatát. eszerint a csömör és kistarcsa 
közötti községhatár ny-i oldalán levő, urasági legelő 
futóhomokos részén, embercsontok között találták 
a tárgyakat.2 A gyöngyözött huzallal övezett reke-
szekben gránátlapocskákkal díszített, aranylemez-
zel borított, hiányzó tűjű ezüst cikádafibulát, kis-
méretű, kerek, elől vastagodó karikájú, karikára 
lehajló tövisű ezüstcsatot, két, kerek lapján ívelt 
kivágásos, vaskos szegecses ezüst szíjveretet és 
kis, ezüst csatkarikát Schwoy Miklós gödi tiszt-
tartó ajándékozta az MnM-nek, a sírlelethez tar-
tozó két, ismeretlen típusú fülbevaló nem került a 
múzeumba.3 A leletek közül a cikádafibulát, a csatot 
és egy veretet Rómer Flóris ismertette.4 A fibulával 
foglalkozott Pulszky Ferenc,5 a sírleletet hampel 
József a iv. század végi–v. század eleji germánnak 
jelzett emlékcsoportban tárgyalta.6 Fettich nándor 
a kőberakásos és filigránutánzatos cikádát jellegze-
tes Pontus vidéki készítményként kapcsolta a hun-
kor leletanyagához.7 Bóna istván szerint az előkelő 
nő (hiányos) sírleletének részét képező cikádafibula 
400 utáni, krím félszigeti ötvösmunka, s feltéte-
lezte, hogy párja is volt.8

1 Arch. Ért. 5(1871), 192. 2 Rómer 1871, 202., a 2. ábra 
térképén 3 MnM Rn 168/1871.1–3.; Arch. Ért. 5(1871), 
192.; Farkas 1979, 8., tévesen az MnM 3/1906. számú 
tárgyat tartja a hunkori sír leletének. Az ezüstcsat(?) 
valójában 16. sz-i ezüstékszer darabja (l. a 17/*** 
alatt). 4 Rómer 1871, 201., 1. ábra. 5 Pulszky 1881, 150., 
a 149. oldal képén a 2. Tévesen gödi leletként. 6 hampel 
1894, 1897, i. 14, 44., iX. t. 2., ii. 20, 100., XXXXi. 
t. 6–7.; hampel 1905, i. köt. 293, 329., ii. köt. 7, 48., 
iii. köt. 9. t. 2., 41. t. 6–7.; Germán leletként említi 
nagy 1897, 80. és Márton 1910, 192. 7 Fettich 1953, 
49., XL. t. 2. Tévesen mogyoródi leletként tárgyalta. 8 
Bóna 1993, 182, 257 (csömör–Ürményi legelő néven, 
nyilván úrbéri legelő helyettt), 95. kép a cikádafibula. 
Ugyanígy vélekedik Gróf Péter is: Gróf 2007, 389., a 
cikádafibula: 3. kép.

4/16.: ▼ Ő  LT, á
(kÖh 25783)

A falu Ék-i szélénél, a mélyen bevágódott medrű 
csömöri-patak ny-i, magas partján, megművelt 
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háztáji parcellákban, 100 × 80 m-es területen csak 
kevés leletet találtunk: két őskori kőpengét,1 koron-
golt és grafitos kelta oldaltöredékeket,2 Xii–Xiii. 
századi barna és fehér, díszítetlen és párhuzamosan 
bekarcolt vonalas oldaltöredékeket.3 (Miklós, 1980.)

1 vTM 80.329.1. 2 vTM 80.329.2–3. 3 vTM 80.329.4–5.

4/17. BAB-FÖLDek:  U, LT, Sza, M–á
(kÖh 25784)

A falu Ék-i szélénél, a mélyen bevágódott medrű 
csömöri-patak ny-i, magas partján, megművelt 
háztáji parcellákban és szántásban 500 m hosszan, 
150–200 m szélességben több hamus foltot, bennük 
állatcsontokat és edénytöredékeket figyeltünk meg. 
A lelőhelyen csak kevés cserepet lehetett találni. É-i 
részén sűrűsödtek a vonaldíszes kerámiához sorol-
ható pelyvás soványítású, körömcsípéses és ujjbe-
nyomásos, vastagabb és vékonyabb, újkőkori edé-
nyek töredékei,1 itt került elő egy kőpenge2 is. A 
grafitos anyagú, részben fésűs díszítésű oldalak 
kelta koriak.3 A szürke, korongolt oldal és a kor-
sófül szarmata.4 A bordás nyakú fazék töredéke 
(46. t. 12.) és a sűrű, vízszintes vonalas válltöredék 
X–Xi.,5 a tagolt perem, valamint a vízszintes vona-
las fehér oldal Xii–Xiii. századi.6 (Miklós, 1980.)

1 vTM 80.330.2–3. 2 vTM 80.330.1. 3 vTM 80.330.4. 
4 vTM 80.330.5–6. 5 vTM 80.330.7–9. 6 vTM 
80.330.10–11.

4/18. SZeDeR-vÖLGYi-DŰLŐ:  Bv, á
(kÖh 25785)

A falutól Ény-ra, a vizenyős völgyre lejtő domb 
tetején és oldalán, kamillatáblában, 100 × 70 m-es 
területen kihajló peremű, belső oldalán síkozott 
késő bronzkori (urnasíros kultúra) cserepet,1 Xiii. 
századi grafitos fedőtöredéket és párhuzamos vona-
las oldalakat2 gyűjtöttünk. (Miklós, 1980.)

1 vTM 80.331.1. 2 vTM 80.331.2–3.

4/19. kiSTARcSAi U. 8:  I
(kÖh 25786)

A belterület k-i szélén nyitott homokbányában, 
kb. 80 cm mélységben Ék–Dny-i tájolású, mellék-

let nélküli csontvázat találtak. 1958-ban ettől k-re, 
kb. 5 m-re egy koponya került elő. ennek környékét 
kolba Judit kibontotta, de nem talált sem további 
csontokat, sem leleteket.1 helyszíni szemlénk során 
sem észleltünk a bánya területén régészeti jelensé-
geket. (Miklós–Torma, 1983.)

1 MnM Adattár 172.cs.iii.

4/20. STRAnD-MÖGÖTTi DŰLŐ 
(SPoRTTeLeP):  LT
(kÖh 25787)

A belterület k-i szélénél, a csömöri-patak völgye 
feletti domboldalon levő, egykori homokbányában 
az 1930-as évek végén csontvázas kelta sírok kerül-
tek elő.1 A mellékletek közül az MnM-ben pecsétlős 
végű, tömör és lemezből összehajtott, babos karpe-
receket; duxi típusú fibulát; fibulatöredéket; töredé-
kes csüngőt; vékony láncdarabokat, valamint össze-
hajtott, hüvelyes vaskardot és vas kardkötő láncot 
őriznek.2

1 Tompa 1942, 131. 2 MnM RŐ 27/1950.1–12. A lel-
tárkönyvben csak csömör megjelölés szerepel, a pon-
tos lelőhelyet a tárgyakat tartalmazó doboz feliratá-
ról ismerjük.

4/21. eRZSÉBeT U. 64:  B
(kÖh 25788)

A csömöri-patak É-i oldalán, Jassó Antalné 
házánál, 1992-ben emésztőgödör ásásakor cserepe-
ket találtak. kővári klára helyszínelésekor megál-
lapította, hogy az emésztő falában 150 cm vastag 
újkori feltöltés és helyenként 180 cm-ig lenyúló, 
néprajzi kerámiát tartalmazó beásások figyelhe-
tők meg. A régészeti korú edénytöredékek a Dny-i 
sarokban, 2–2,2 m mélyen, egy csomóban kerültek 
elő. itt a metszetben a 180 cm mélyen jelentkező, 
sárga homokba lenyúló, barnás kitöltésű beásás 
foltja látszik. Sajnos sem ebből, sem az újkori töl-
tés alatti, enyhén faszén- és paticsmorzsás, szürkés-
barna kulturrétegből nem sikerült további cserepe-
ket gyűjteni.1 A kétfülű, töredékes és hiányos fazék-
urna, továbbá egy tölcséres szájú, hengeres nyakú, 
gömbtestű, egyfülű bögre a vatyai kultúra hagya-
téka.2

1 vTM Adattár 1666-92. 2 vTM 95.16.1–2.
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4/22. eRZSÉBeT U. 81:  Sza

A belterület k-i részén, a csömöri-patak É-i 
oldalán Torma istván 1991-ben az erzsébet u. 81. 
számú ház kertjében egy kavicsos soványítású, erő-
sen kihajló peremű késő szarmata fazéktöredéket 
talált.1 A lelőhely kiterjedését a beépítettség miatt 
nem lehetett megállapítani.

1 vTM Leltározatlan.

* * *
▼ kk
Turnovszky istván csömöri tanító 1910-ben a 

Xiv. sz. végéről származó, hatágú csillagtarajos 
vassarkantyút ajándékozott az MnM-nek. A tár-
gyat Lukács Antal birtokán találták.1

Az MnM Löwi Bernardtól kapott ajándékba 
egy pecsétnyomót, amelyet állítólag csömörön egy 
vakondok túrt ki a földből, szántáskor, kracskó 
Pál előtt. A vörösréz pecsétnyomó körirata a leltár-
könyv szerint: + S : PALATini nicoLAi FiLii : 
coMiTiS : BoRZ.2 A tárgyat a Pecséttárban durva 
újkori hamisítványnak tartják.

1 MnM F 5/1910. = 54.2099.; MnM Jel. 1910, 56. 
2 MnM 7/1850.

─ ─ ─
itt tárgyaljuk verseg (versend) birtokot, amely-

nek területe Györffy György szerint csömör 

ny-i felére esett.1 1290-ben Budán szőlőbirto-
kos nemesek nevében szerepel Wrsegh.2 1335-ben 
Pardy (elpusztult falu Bp. Xiv. ker. területén) és 
Szentmihály (Rákosszentmihály Bp. Xvi. ker.) két 
határjárása közül az elsőben Wrseg, Szentmihály 
és Szent Márton egyház földje (= hartyán, MRT 
Xiii/2. köt. 8/1. lh.) közti három határjelnél kezd-
ték az elhatárolást,3 a másodikban pedig itt fejezték 
be, az előző három birtokon kívül értelemszerűen 
Párdit is felsorolják,4 így valójában négyes határról 
volt szó. 1364-ben harkyant (hartyán, MRT Xiii/2. 
köt. 8/1. lh.) Alag (MRT Xiii/2. köt. 5/17. lh.), Fót 
(MRT Xiii/2. köt. 8/8. lh.), Palota, más néven nyír 
és versend szomszédjának írják.5 A későbbiekben 
nem említik, területe beolvadt valamelyik szom-
szédos település határába. emlékét nem őrizte meg 
helynév sem.

A fenti adatok alapján véleményünk szerint 
valóban csömörtől (4/1. lh.) ny-ra, de már a mai 
budapesti határban, a Xv. kerületben, a középkori 
Palotától k-re, Dk-re, Szentmihálytól pedig Ény-ra 
kereshető.

1 Györffy 1998, 563. Mindhárom oklevelet tárgyalja. 
Bártfai Szabó 1938, 132. reg. és kubinyi 1975, 31. 
Wrseget Őrségnek oldja fel, előbbi kérdőjelesen Buda-
örssel azonosítja. 2 oL Dl. 1304.; Gárdonyi 1936, 
263.; Bártfai Szabó 1938, 132. reg.; Bakács, 1982, 
224. reg. 3 oL Dl. 2884.; Bártfai Szabó 1938, 237. reg. 
4 cod. Dipl. viii. 4. 116.; Bártfai Szabó 1938, 240. reg. 
5 Alapi 1917, 42.; Bakács 1982, 805. reg.
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5. DánY 
(gödöllői járás, 4301 ha)

 1  LT? Sza? á–kk
 2  nk? M? á–kk
 3  LT, Sza, á
 4  LT, Sza, nk, á
 5  R, Sza
 6  U, R, Bv, v, LT, Sza, nk?
 7  U, R, B, Bv, v, LT, Sza, A
 8  U, R, Bk, LT, Sza, á  á
 9  U, R? Bv, LT, Sza, nk, M–á, 
   á, kk

10  Bv, LT, Sza, Q, nk, M–á, á
11  Bk, á
12  Sza
13  U, kk
14  kk?
15  Ak
16  Ő
17  Ő, Sza, á
18  U, R, Bv, Sza
19  U

20  ? kö?
21  Bk
22  Ő
23  Sza?
24  Sza
25  Sza, kk
26 ? Sza

A Gödöllői-dombság k-i pereménél, a Dányi-
patak völgyének mindkét oldalán, 150–170 m 
magasságban települt falu a Tápió-vidék legészakibb 
települése. A belterület a XX. században főleg Dny 
felé bővült, majd a század vége felé, a nagy-völgyi-
patakon létesített halastó mellett üdülőtelep jött 
létre. külön kis településrészt alakult ki a Dny-i 

határészben: Szentkirály. A terület alapkőzete a 
harmadkori tengeri üledék vastag, agyagos-homo-
kos rétegsora. erre a negyedkor első részében, a jég-
korszakokban szélhordta homok, részben lösz rakó-
dott. A szél és a csapadék Ény–Dk-i írányú, ma 
145–200 m magasságú (legmagasabb a ny-i határ-
nál levő, 204,5 m-es nagy-hát) dombvonulatokat és 
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völgyeket, teknőket alakított ki. A Dk felé fokoza-
tosan lejtő felszínnek megfelelően a terület csapa-
dékvizeit a nagy-völgyi-, Dányi- és kókai-patakok, 
patakágak vezetik el k–Dk felé, a vízrendezések 
után ezen a vidéken is hajtának nevezett patakba. A 
Dny-i határon folyó Felső-Tápiónak nincsenek mel-
lékvizei.

Dány határának mintegy kétharmada, főleg az 
É-i és k-i részen szántó, kevés szőlő-gyümölcsös 
a település ny-i és Dny-i szomszédságában van. 
kiterjedt erdőket a ny-i és Dny-i részeken talá-
lunk, főleg a homokot megkötő akácosokat, rész-
ben fenyőt.

5/1. káPoLnA-DŰLŐ:  LT? Sza? á–kk
(kÖh 25567)

A falu k-i szélénél, a Dányi-ágra és a bele tor-
kolló vizenyős völgyre enyhén lejtő dombon szán-
tásban 500 × 100 m-es sávban közepes sűrűségben 
gyűjthetők cserepek. (Kvassay, 1978.)

néhány, talán kelta töredéket találtunk, köztük 
szürke, korongolt peremet és grafitos oldalt.1 egy 
szürke, korongolt oldal valószínűleg szarmata.2 A 
kavicsos és csillámos anyagú kihajló perem, a pár-
huzamos és hullámvonalkötegekkel díszített oldal 
a Xi–Xii. századra tehető.3 A cserepek zöme a 
Xiii–Xv. századból származik: Xiii. századiak 
a szürke és fehér tagolt peremek, a hullámvonal-
lal, a körömmel bekarcolt vonalakkal, a párhuza-
mos vonalakkal díszített oldalak.4 Xiv–Xv. századi 
a korongolt, fehér, erősen tagolt perem, a párhuza-
mos vonalas váll, a hornyolt, valamint a belső olda-
lán korongolás nyomos oldal. Ugyanide sorolható a 
téglaszín oldal, a redukált égetésű, erősen kihajló 
perem, a grafitos anyagú oldalak, valamint a rom-
busz alakú kis bepecsételéssel díszített oldal.5 késő 
középkori vagy újkori a szürke, fényezett felületű 
oldaltöredék.6 Talán középkori a lelőhelyen talált kis 
kovácsoltszög is.7 A középkori település Dány falu 
(5/2. lh.) része lehetett.

1998. július 4-én Miklós Zsuzsa légi felvétele-
ket készített a lelőhelyen: az érett búzában szögle-
tes, illetve szabálytalan alakú objektumok mutat-
koztak.8

1 vTM 78.158.1, 16. 2 vTM 78.158.2. 3 vTM 78.158.6, 
11, 15. 4 vTM 78.158.3, 8, 10, 12–13, 19, 21. 5 vTM 
78.158.4–5, 7, 9, 14, 16–18, 22. 6 vTM 78.158.20. 
7 vTM 78.158.23. 8 MTA Ri neg. sz. 179 115–179 116.

5/2. káPoLnA-DŰLŐ:  nk? M? á–kk
(kÖh 25792)

A községtől Dk-re, a Dányi-ágra enyhén lejtő 
dombon, 1000 × 50–100 m-es területen igen sok 
edénytöredék hever a szántásban. A lelőhely k-i 
széle kissé átnyúlik az 5/5. lelőhely területére. 
A lelőhely k-i részén kemence nyomait figyel-
tük meg, környékén egy hullámvonalkötegekkel 
díszített iX–X. századi oldalt,1 Xii–Xiii. századi, 
fehér, tagolt peremeket és vízszintes vonalas olda-
lakat2 gyűjtöttünk. Az összeszedett cserepek közül 
néhány szemcsés anyagú, fekete, kihajló perem a 
Xi–Xii. századba sorolható.3 Xii–Xiii. századiak a 
fehér fazekak tagolt peremei és vízszintesen bekar-
colt vonalas oldalai, a szürke és a vörösesbarna 
fedőperemek.4 A fehér és vörösesbarna, tagolt, kissé 
lekerekített peremek, a hornyolt és korongolás nyo-
mait mutató oldalak, a vörösesbarna fedőgomb és a 
harang alakú fedők peremei Xiv–Xv. századiak.5 
Xv–Xvi. századiak a grafitos anyagú, galléros 
bécsi fazékperemek, egyiken bepecsételés látható.6 
Bőséges anyag származik a Xvi–Xvii. századból: 
fehér anyagú, belül sárga és zöld mázas edények 
peremei és oldalai, egyiken vízszintesen felrakott 
kis szalagfül, fehér anyagú, vörös festésű oldalak, 
barna és szürke oldalak hornyolással, szürke fedő-
perem, barna és szürke szalagfülek, egyiken bebök-
dösött pontok, szürke kályhacsempe, széle bevag-
dosott, valamint egy ásópapucs.7 (Kvassay, 1978; 
Kvassay–Torma, 1983.)

A lelőhelyet a falu középkori előzményével azo-
nosítjuk,8 hozzá tartozott az 5/1., 5/3., 5/4. és talán 
az 5/20. lelőhely. A hagyomány szerint az újkori 
falu a harmadik helyén van, az elsőnek tartott 
hely valójában Szentkirály falu (5/8. lh.) marad-
ványa volt. A középkori Dány a másodiknak tar-
tott helyen, lelőhelyünkön volt, ahol a XiX. szá-
zadban még látni lehetett a telkek helyét.9 Dán(y) 
neve puszta személynévből keletkezett magyar név-
adással.10 első említése 1272-re vonatkozik, amikor 
Benedek dányi ács Margit sírjánál meggyógyult. A 
nápolyi Margit legenda beszámol a váci egyházme-
gyében fekvő Dandi falubeli Pál csodás gyógyulá-
sáról.11 Györffy György véleményéhez csatlakozva 
inkább elírt névnek tartjuk, így a helytörténeti iro-
dalom egy részének feltételezésével ellentétben nem 
vonatkoztatható Dányra.

1324-ben a király a csák nembéli csák fia 
Jánostól elvett birtokok között több más megyei-
vel együtt a Pest megyei Szentegyedet (28/17. lh.), 
Dányt, Parlagot (5/--- lh.), Újfalut (Monor mellett) 
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és Úrit harsundorfi Wluengnek adta.12 Testvérét, 
erzsébetet, kónya sárosi ispán feleségét 1347-ben 
fiúsították, így megkapta elhunyt fivére összes bir-
tokát, amelyeket ugyan tévesen nógrád megye-
ieknek, de az 1324. évivel megegyező sorrend-
ben soroltak fel. A fiúsítást és az adományozást a 
király 1365-ben megerősítette.13 1424-ben még a 
fiúsítást elrendelő oklevél (pontosabban 1353. évi 
átírása) jogtalan elvétele miatt pereskedtek egy-
mással a leszármazottak, ekkor a nádor átírta az 
oklevelet.14 későbbi középkori történetéről lénye-
gében véve semmit sem tudunk. 1430-ban Perény-i 
Péter fia imre királyi titkos kancellár fiai: János és 
istván, valamint Perény-i Simon fia Péter székely-
ispán fiai János és Miklós több megyére kiterjedő 
nagyszámú birtokaikra egyezséget kötöttek. ennek 
értelmében a Pest megyei Wydam a székelyispán 
fiaié lett. Pest megyéből még Szecső (Tápiószecső) 
szerepel, ezt imre fiai kapták.15 1454-ben Perény-i 
imre fia János tárnokmester és felesége kórógy-i 
Philpes katalin a kórógy-i Philpes fia János 
macsói bán birtokaikra az örökösödést is magába 
foglaló egyezséget kötött. ebben Pest megyéből 
Szecsőt és vydaant sorolják fel.16 A Perény-i János 
özvegye katalin és fia istván által a neki okozott 
károk fejében, kártérítés címén Mátyás király any-
ját, Szilágyi erzsébetet 1465-ben, több más mellett 
Wydam birtokába is beiktatták. 1475-ben Perény-i 
istván a birtokokat hatalmasul elfoglalta. Az emi-
att keletkezett per végén 1481-ben Báthori istván 
országbíró a peres birtokok visszaadását rendelte 
el.17 További adatunk nincs a csánki Dezső által 
feltételesen Dánnyal azonosított birtokra,18 amely-
nek az olvasata is bizonytalan: Újdán/Újdám mel-
lett vidán/vidám is számításba vehető. Sajnos 
egyik változatra sincs bizonyíték. A Dánnyal tör-
ténő azonosítást a közeli Szecsővel való együttes 
előfordulás támogathatja.

Dány a törökkorban a háborús évektől eltekintve 
végig lakott volt. A pesti náhije összeírásába 1546-ban 
28, 1559-ben 23, 1562-ben 27, 1580-ban 20, 1590-ben 
pedig 19 lakosát vették fel.19 1632/1633-ban 1 hánéval 
szerepel.20 A magyar rovásadó jegyzékekben Dány 
(Dan) csak 1570-től szerepel, ekkor 10 portáját vették 
fel. A portaszámok további alakulása: 1572: 9, 1574, 
1576: 6, 1578: 8, 1582: 7 és 1588: 4.21 A tizenötéves 
háború után először 1635-ben rótták ki adóját fél por-
tára. 1639-ben negyed, 1668-ban és 1683-ban fél por-
tája volt.22 A korszak magyar földesurait a Xvii. szá-
zadból ismerjük. 1654-ben Bag (3/6. lh.), 1657-ben 
pedig Zsámbok (28/1. lh.), majd környékbeli puszták 
határvizsgálatában halmy Gábor dányi jobbágyát 

is kihallgatták.23 Fáy László 1661-ben kapta meg az 
elhunyt halmy Gábor birtokait. Számadáskönyvében 
Dány adóztatására vonatkozó bejegyzések is van-
nak.24 1665-ben a vármegye közgyűlésén Gyömrő, 
Gomba, Pécel (19/7. lh.), Dán, Dab (Dömsöd mellett) 
és Apostag birtokainak elpusztásodása miatt kéri a 
portaszám csökkentését.25 Ugyanebben az évben 
nádori védlevelet adtak ki falvai és pusztái védel-
mére.26 1668-ban Szentiványi Mihály tiltakozott Fáy 
László és családtagjai eljárása ellen, amivel megsér-
tették Dány possessio és több prédium jogait.27 1672-
ben megkárosították a dányiakat, korponai katonák 
hat marhájukat hajtották el.28 A dányiak a viszonylag 
távoli Újfalu puszta (Monor mellett) és Bénye terü-
letét is használták. 1678-ban a puszta régi birtokosa, 
az egri káptalan tiltakozott az ellen, hogy Gomba és 
Dány lakói a jogtalanul legeltettek, fát vágtak és ter-
ményeket vittek el.29 Természetesen határvitákra is 
sor került. Fáy László kérésére 1670-ben megálla-
pították a valkó és Dány közötti határt, amely „az 
Asszony harasztyán keresztül viszen által, ugy hogy 
az sürü Asszony harasztya a dani határhoz marad, 
az másik része pedig valkóhoz és a mégh nevezet 
Dani és valko között való határ el kezdődik az ket-
tős határon és onnan viszen az Geczőre, onnan pedig 
az csakóra.”30 1676-ban a valkóiakat az Asszony 
harasztya, a kókaikat pedig a nagy völgy feneke 
nevű hely elfoglalásától tiltották el.31 Még 1726-ban 
is szükség volt a két falu közötti határ vizsgálatára, 
majd 1730-ban járták be a határt és újították fel a 
határjeleket.32 Gecső és csákó ma is ismert hely-
név a határ mindkét oldalán. Az Asszony harasztja a 
két utóbbi irat alapján a közös határ középső részén, 
a ma is részben erdős nagy-háton volt. A Dány és 
Zsámbok közötti határ ma a nagyvölgyi-patak bal-
oldalától néhányszáz m-re húzódik, a törökkorban 
azonban a patak volt a határ, amint erről egy 1767-
ben kókán tartott határvizsgálat egyik tanúja, a 93 
éves Pusztai istván beszámolt. elbeszélése azért is 
érdekes, mert érzékletesen szól a hamis vallomás 
elleni módszer alkalmazásáról. A dányiak a török-
től kértek egy darab földet. „Melly instantiájokra a’ 
Török kijött a’ föld Szinire és a’ fogott embereknek, 
az nagy völgyön el folyó viznek közepén, a’ mikor 
a’ határt járták, mezét láb, egész a’ valkay Szög 
határtul le, az hol a’ Dáni föld kókaitul el szakad, 
ugy annyira, hogy a’ fogott embereknek a vér is le 
folyt a lábakon, mivel tavasszal esett a reambulatio és 
még jég is volt az ott el folyó vizben. nem hatta őket 
cizmában vagy Bocskorban járni, félvén attul, hogy 
ne talán valamellik Dáni Földet tészen cizmájában, s 
azt vallja, hogy most is igaz Dáni földön állana…”33
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A törökkor után a Stahremberg, majd a 
Grassalkovich családé lett. A feltételezhető közép-
kori templomára vonatkoztatható adatokat az 5/20. 
lelőhelynél tárgyaljuk.

1 vTM 83.7.1. 2 vTM 83.7.2–3. 3 vTM 78.136.1,8. 
4 vTM 78.136.2–4, 9. 5 vTM 78.136.3, 5, 9–13. 
6 vTM 78.136.7. 7 vTM 78.136.6, 9, 12–27. 8 Történe-
tének rövid összefoglalásai: chobot 1915, 250.; Pest m. 
műemlékei i. köt. 327.; varga 1997, 98.; Pest m. kézi-
könyve ii. köt. 87–88.; árpád-kor: Györffy 1998, 515.; 
késő középkor: csánki 1890, 27.; csánki nyomán: 
Reiszig 1910, 52. és Dedek-crescens 1910, 218.; chobot 
1915, 213.; Törökkori adóösszeírások és egyéb ada-
tok: káldy-nagy 1971, 270.; káldy-nagy 1977, 138.; 
káldy-nagy 1985, 202–203.; Szakály 1995. és Szarka 
2008. több helyen. kéziratos forrásgyűjtemény és fel-
dolgozás: kozár 1972 (részbeni másolata vTM Adat-
tár 1770-94.). 9 Pesty 1864/1979, 55–56.; Fényes 1851. 
i. köt. 238. 10 kiss 1988, i. köt 354. 11 Györffy 1998, 515. 
12 oL Dl. 2232.; Anj. okmt. ii. köt. 105. sz. oklevél.; 
Bártfai Szabó 1938. 197. reg.; Bakács 1982, 399. reg.; 
Györffy 1998, 515.; chobot 1915, 250., és az ő nyomán 
varga 1997, 98., tévesen a csáky családról ír. klamár 
2008, 65., csák Mátétól elvett birtoknak tartja. 13 OL 
Dl. 3941.; hazai okm. vii. köt. 402.; Bártfai Szabó 
1938, 302. reg.; Bakács 1982, 616. reg. (Szentegye-
det kihagyta). 14 oL Dl. 3941. 15 oL Dl. 70858 (DL/DF 
4.2.). 16 oL Dl. 24541., Tóth istván György regesztája. 
17 oL Dl. 16236 (DL/DF 4.2.). 18 csánki 1890, 788. Az 
ő nyomán a helytörténeti irodalom biztosra veszi az 
azonosítást. 19 káldy-nagy 1971, 270.; káldy-nagy 
1977, 138.; káldy-nagy 1985, 202–203. 20 hegyi 2001, 
318. 21 Szakály 1995, 34, 36, 40, 43, 47, 52, 55, 61. 
22 Szakály 1995, 69, 72, 97, 105.; kosáry 1965, 17., táb-
lázatos formában. 23 Borosy 1998, 113, 135, 142, 143, 
144. reg. 24 Szakály 1981, 295. 25 Borosy 1983, 899. reg. 
26 Borosy 1983, 973. reg. 27 Borosy 1984, 1222. reg. 
28 Borosy 1984, 1529, 1562, 1592, 1594. reg. 29 Borosy 
1984, 1946. reg. Bénye használatára: Borosy–kisfa-
ludy–Szabó 1999, 240. reg. 30 Borosy 1984, 1408. reg. 
31 Borosy 1984, 1789. reg. 32 Borosy–Szabó 2000, 438, 
505. reg. 33 Takács 1987, 215.

5/3. FALUheLY-DŰLŐ:  LT, Sza, á
(kÖh 25793)

A község k-i szélénél, a Dányi-ág és a bele tor-
kolló, vizenyős völgy által határolt dombháton a 
szántásban sok edénytöredék található 700 × 100–
250 m-es területen. (Kvassay, 1978.)

néhány szürke, korongolt perem és a grafitos 
csöbrök fésűs oldaltöredéke kelta.1 A leletek több-
sége késő szarmata települést jelez.2 Jellegzetesek 
a szürke, finoman iszapolt anyagú, korongolt, mély 
táltöredékek gyűrűsen vastagodó, kissé behú-
zott peremei; a világos piros, gömbtestű, henge-
res nyakú edény peremtöredéke (37. t. 7.); a víz-
szintesen kihajló, kissé tagolt hombárperem. késő 
római import vagy helyi utánzat a homokos-kavi-
csos anyagú, profilált peremű főzőfazék töredéke.3 
A leletanyaghoz tartozik egy késői, díszítetlen terra 
sigillata oldaltöredék is.4 A kevés Xii–Xiii. szá-
zadi cserép közül egy barna, kihajló peremet és egy 
fehér, párhuzamosan bekarcolt vonalakkal díszített 
oldalt őriztünk meg.5 Az árpád-kori leletek Dány 
falu (5/2. lh.) kiterjedésére utalnak.

1 vTM 78.137.1–2. 2 vTM 78.137.3–16. 3 vTM 
78.137.10. 4 vTM 78.137.15. 5 vTM 78.137.17–18.

5/4. FALUheLY-DŰLŐ:  LT, Sza, nk, á
(kÖh 25794)

A községtől k-re, a Dányi-ág és a bele torkolló 
vizenyős völgyre lejtő domb tetején, kb. 50 m-es 
sávban és 500 m hosszan, elszórtan lehetett cse-
repeket találni a szántásban. Az enyhén grafi-
tos anyagú, kissé behúzott perem kelta.1 A szürke 
és sárgás színű, jól iszapolt, korongolt edénytöre-
dékekből álló leletanyag2 a vállon bordás, besimí-
tott háló- és hullámvonalas díszű edénytöredékek3 
alapján a késő szarmata korra keltezhető. A homo-
kos és csillámos anyagú, kifele lejtően ferdére levá-
gott szélű perem és a vonalköteges oldal viii–iX. 
századi.4 A kihajló peremek, a párhuzamos vonalas 
és fogaskerékkel benyomott díszítésű oldalak Xii–
Xiii. századiak.5 (Kvassay, 1978; Kvassay–Torma, 
1983.) Az árpád-kori leletek Dány falu (5/2. lh.) 
kiterjedését jelzik.

1 vTM 83.8.1. 2 vTM 78.138.1–6.; 83.8.3–4. 3 vTM 
78.138.5–6. 4 vTM 83.8.5. 5 vTM 78.138.7–8, 10–12.; 
83.8.6–7.

5/5. MALoM-DŰLŐ:  R, Sza
(kÖh 25795)

A községtől k-re, a Dányi ágra lejtő domb olda-
lán és tetején 500 × 300 m-es területen paticsdara-
bokat, állatcsontokat és őrlőkő töredékeket figyel-
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tünk meg a szántásban, sok edénytöredéket gyűjtöt-
tünk. A lelőhely Ény-i csücske átnyúlik az 5/2. lelő-
hely, Dk-i része pedig kóka területére. (Kvassay, 
1978; Kvassay–Torma, 1983.) 1987 nyarán, talaj-
minta gödör ásásakor, kb. 50 cm mélységből szar-
mata–késő szarmata edénytöredékek, kemencefe-
nék átégett tapasztástöredékei kerültek elő.1

A lelőhely Ény-i végében néhány őskori cserepet 
találtunk, közülük a rücskös felületű oldaltöredékek 
a rézkorra keltezhetők.2 A korai szarmata időszakot 
a jól iszapolt, korongolt, sötétszürke–fekete, sávok-
ban fényezett felületű, nagyméretű hombár nagy-
részt barna törésfelületű töredékei képviselik.3 Az 
1987. évi leletek közül a szarmata korszakon belül 
nem keltezhetők a szürke, korongolt hombártöre-
dékek, a pirosas fenéktöredék és egy-egy durva, 
kézzel formált, kicsi és nagyméretű fazék töredé-
kei. A késő szarmata kerámia zömmel szürke, fino-
man iszapolt, korongolt edénytöredékekből áll. 
Jellegzetesek a széles, vízszintes és a kereken vas-
tagodó, kihajló hombárperemek; a vastagodó, kissé 
behúzott peremű táltöredékek; a homokos-kavicsos 
anyagú, korongolt, tagolt fazékperemek.4 Az 1987. 
évi leletekből késő szarmata koriak: két szürke, 
korongolt, kifelé szélesedő peremű, ívelten hasa-
sodó, zömök tál részben összeillő és a piros, kifelé 
ferde peremű fazék(?) töredékei. A rheinzaberni 
Drag. 33. csészetöredék (34. t. 2.) és Drag. 37. tál 
fenéktöredéke a ii. század végére, illetve a ii. szá-
zad 2., a iii. század 1. felére keltezhető,5 ii–iii. szá-
zadi a Drag. 37. formájú, piros, kívül-belül sötét-
piros festett, alsó részén széles sávban fogaskarcolt 
díszű tál töredéke is. 6

1 A leleteket Ripka János adta be az APM-be, leltáro-
zatlanok. 2 vTM 83.9.1. 3 1987. évi lelet, vTM leltá-
rozatlan. 4 vTM 83.9.2–5. 5 vTM 83.9.6–7.; Gabler–
vaday 1992, 104., 23. (183.) lh., 10. kép 21. 6 1987. évi 
lelet, vTM leltározatlan.

5/6. nAGY-vÖLGY:  U, R, Bv, v, LT, Sza, nk?
(kÖh 25796)

A községhatár Ék-i részén, a nagy-völgyi-
patakot Dny-on kísérő dombon közel 2 km hosz-
szan, 100–200 m szélesen húzódó, Ény-on 500 m-ig 
kiszélesedő lelőhely Ény-i harmadában újkőkori, 
középső részén késő bronzkori, Dk-i harmadában 
késő rézkori cserepeket gyűjtöttünk, szarmata lele-
tek a terület Dk-i és középső részén, késő avar kori 
cserepek pedig a közepén kerültek elő. (Kvassay, 

1978; Kvassay–Torma, 1983.) A terepbejárásaink 
után a patakon létesített tó melletti üdülőtelkek a 
lelőhely középső részét elfoglalták.

Az újkőkort egy kottafejes táltöredék, valamint 
pelyás anyagú, díszítetlen, illetve benyomott tetejű, 
bütykös darab képviseli.1 A badeni kultúra klasszi-
kus szakaszát jelző cserepek2 között kétosztású tál 
töredéke, függőlegesen kannelúrázott oldal, tölcsé-
res nyakú tál-, rücskös kiképzésű fazéktöredék van. 
A pilinyi kultúrához tartozik egy behúzott tálpe-
rem és egy árkolt vállú urnatöredék.3 Szkíta koriak 
a behúzott tálperemek, továbbá egy hordós testű, 
egyenes peremű fazék töredéke.4 A grafitos anyagú, 
fésűs díszű, átfúrt fazékoldal és egy enyhén grafitos 
anyagú, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített oldal 
kelta.5

A szürke, korongolt, kerekítetten kihajló peremű, 
rövid hengeres nyakú, gömbszelet alakú tál töredéke6 
késő szarmata. A Drag. 18/31. típusú talpgyűrűs 
fenéktöredék Antoninus-kori, középgalliai (?) készít-
mény.7 Az összehajtott, deformált bronzlemez töre-
dék8 kora bizonytalan. A kézzel formált fazékperem 
és oldaltöredék, valamint a kézikorongon felépített, 
barnára, szürkére égett fazekak hullámvonalköteggel 
díszített oldaltöredékei talán késő avar koriak.9

1 vTM 83.10.1–3. 2 vTM 78.139.1–3.; 83.10.4–5. 
3 vTM 83.10.6.; kővári 1998,46. 4 vTM 83.10.7–8. 
5 vTM 78.139.7.; 83.10.9. 6 vTM 83.10.10. 7 vTM 
83.10.11.; Gabler–vaday 1992, 104., 24. (184.) lh., 11. 
kép 3. 8 APM 83.10.12. 9 vTM 78.139.4–6.; 83.10.13.

5/7. nAGY-vÖLGY:  U, R, B, Bv, v, LT, Sza, A
(kÖh 25797)

A községtől Ék-re, a nagy-völgyi-patak Ék-i 
partjára enyhén lejtő dombon 3750 m hosszan, 
125–250 m szélességben húzódó lelőhelyen elszór-
tan találtunk kevés cserepet. A lelőhely ny-i fele 
már valkó határába esik. (Kvassay 1978; Kvassay–
Medzihradszky 1981.) Péntek Attila igen jelentős 
mennyiségű leletet1 gyűjtött a lelőhely különböző 
pontjain. A patakon a terepbejárásaink után léte-
sített tó melletti üdülőtelkek elfoglalták a lelőhely 
jelentős részét.

Az őskori cserepek többsége újkőkori. A pely-
vás-homokos soványítású, bekarcolt vonalak-
kal, körömbenyomkodással, bütyökkel díszített 
házikerámia (2. t. 7, 9–11, 13, 16, 21.; 6. t. 2, 5, 15.) 
mellett finomabb kidolgozású, simított felületű, kot-
tafejes (3. t. 1–3, 5, 10, 13, 16, 20–21, 24.) és zselizi 
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darabok (4. t. 3, 10, 12–14, 17, 19, 21.) is előfordul-
nak.2 A geometrikus minta részletét mutató kicsiny 
töredék az alföldi vonaldíszes kerámia terméke3 
(5. t. 4.). egy peremből induló köcsögfül középső 
rézkori.4 A badeni kultúra cserepei5 közt jellegze-
tes a pontsordíszes táltöredék, egy kétosztású tál 
gombja, valamint egy kannelúrás oldal; van egy 
behajló peremű, ujjbenyomás-soros táltöredék is 
(14. t. 13.).

A barna színű, peremből felhúzott, kettős bütykös 
táltöredék, és a barna-fekete színű, belül egyenetle-
nül fényesre simított szűrőedény töredéke bronz-
kori.6 A grafitos bevonatú, függőlegesen árkolt, 
profilált váll és a fekete szalagfül a pilinyi kultú-
rára jellemző.7 A lelőhely Ény-i, részben beépített 
részén gyűjtött fekete, jól iszapolt, korongolt, fel-
álló, lekerekített peremű, kiugró vállú tál töredéke8 
szkíta (29. t. 4.). A nagyobb számú kelta kerámiá-
ból a megduzzadó peremek, korongolt tál- és urna-
oldalak, valamint a grafitos-fésűs fazekak darabjai 
emelhetők ki.9

Péntek Attila néhány őskori dörzskövet is gyűj-
tött.10

A hosszú életű szarmata település korai leletei a 
korongolt, barna, kívül feketére fényezett hombárol-
dalak, egyiken besimított hullámvonal11 (36. t. 15.). 
inkább a korai szakaszra jellemzők a vízszintes, 
tagolatlan peremű hombártöredékek (36. t. 6.), a kor-
szakon belül nem keltezhetők a szürke, sötétszürke, 
sárga, piros és barnás színű, finoman iszapolt, koron-
golt tál-, kihajló, kereken vastagodó peremű hombár-, 
korsó- és egyéb oldaltöredékek12 és a durva, kézzel 
formált fazéktöredék.13 nem keltezhető a szürke, 
korongolt oldaltöredékből elnagyoltan kialakított, 
kisebb korong14 sem. A késői periódus jellegzetessé-
gei a piros, matt piros festésű tálka átfúrt fenéktö-
redéke; a szürke, sötétszürke, fekete, kereken vasta-
godó, behúzott peremű, félgömbös (perem alatt besi-
mított zegzug vonal, sekély árok) és meredek, tagolt 
oldalú tálak töredékei (38. t. 6; 39. t. 4–5, 13.); a henge-
res oldalú, lekerekített pereme alatt bekarcolt, kettős 
vonalas csészetöredék15 (39. t. 11.) és az apró kavics-
csal soványított anyagú, korongolt fazékperem.16 
viszonylag ritka a késői anyagban a szürke, alacsony 
kúpos talpon rövid hengeres szárú talpastál töredék 
(38. t. 3.) és a hasasodáson éles törésvonalú, mély – az 
Alföld Ék-i részén gyakori – tálak (38. t. 2.) töredé-
kei.17 hunkori lelet a szürke, kívül sötétszürke, nagy-
méretű korsó vagy hombár válltöredéke mélyen besi-
mított díszítéssel: vízszintes vonal fölött ferde vona-
lakkal kitöltött, jobbra dőlő, ovális alakzat (felületi 
sérülés miatt a díszítés felső része hiányzik), mellette 

spirálvonal részlete18 (37. t. 6.). Provinciális import a 
sötétpiros Drag. 30. (?) edény reliefes kis töredéke, 
a sötétpiros, tojástagos és a kis reliefrészletes, a 
világospiros, emberalakos, Drag. 37. oldaltöredékek, 
a Drag. 33. csészetöredék; a sárga, fémes fényű, sár-
gásbarna festett, gyűrűs talpú korai császárkori táltö-
redék, a sárga, piros festett, perem alatt hosszú rovát-
kás, a téglaszínű, fémes fényű világospiros és a piros 
festett, Drag. 37. típust utánzó táltöredékek.19 A vörö-
sesbarna, homokkal soványított anyagú, kézzel for-
mált, belül fényezett, vízszintesen kihajló peremtö-
redék20 és a szürke, korongolt, kereken vastagodó, 
behúzott peremű, kívül gyengén grafitos felületű tál-
töredék21 (33. t. 2.) kvád készítmény lehet.

Az Ény-i részen talált barna, homokos-kavi-
csos soványítású, kézikorongolt, ferdén kihajló, ujj-
benyomásokkal tagolt peremű fazék töredéke és a 
kézzel formált, a vállán hullámvonalköteggel, a 
hashajlatán ujjbenyomás sorral díszített oldal avar.22

1 APM leltározatlan. 2 vTM 78.140.1-10. és APM lel-
tározatlan (Péntek A. gyűjtése). 3 Péntek A. gyűjtése: 
APM leltározatlan. 4 APM leltározatlan, Péntek A. 
gyűjtése. 5 vTM 78.131.1. és APM leltározatlan (Pén-
tek A. gyűjtése). 6 APM leltározatlan, Péntek A. gyűj-
tése. 7 APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 8 APM 
leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 9 APM leltározat-
lan, Péntek A. gyűjtése. 10 APM leltározatlan, Pén-
tek A. gyűjtése. 11 APM leltározatlan, Péntek A. gyűj-
tése. 12 vTM 78.131.2–4.; 140.11–12.; APM leltározat-
lan, Péntek A. gyűjtése. 13 vTM 78.140.14. 14 APM lel-
tározatlan, Péntek A. gyűjtése. 15 APM leltározatlan, 
Péntek A. gyűjtése. 16 vTM 78.131.5. 17 APM leltáro-
zatlan, Péntek A. gyűjtése. 18 APM leltározatlan, Pén-
tek A. gyűjtése. 19 APM leltározatlan, Péntek A. gyűj-
tése. 20 vTM 78.140.13. 21 APM leltározatlan, Péntek 
A. gyűjtése. 22 APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.

5/8. PUSZTASZenTkiRáLY:  U, R, Bk, LT, 
Sza, á  á
(kÖh 25798)

A községtől Dny-ra, a Felső-Tápióra lejtő domb-
háton csaknem 1500 m hosszú és 500 m széles lelő-
hely helyezkedik el. A lelőhely ny-i részén, a domb-
hát legmagasabb részén, a szántásban templomra 
és temetőre utaló kő-, tégla- és habarcstörmelék, 
embercsontok figyelhetők meg. A lelőhely többi 
részén ritkásan vagy közepes sűrűségben gyűjthe-
tők cserepek. (Kvassay, 1978; Miklós, 1996.) A lelő-
helyen 1961-ben gyümölcsös telepítésekor sok cson-
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tot, habarcsos téglát, homokkődarabot forgattak ki 
a földből. kolba Judit ekkor erősen kopott, díszítet-
len újkőkori, valamint Xiii. és Xiv–Xvi. századi 
cserepeket talált.1 Megjegyzendő, hogy terepbejárá-
saink a középkorból kizárólag árpád-kori kerámiát 
eredményeztek, ezért és a történeti adatok miatt a 
késő középkori kormeghatározást erős fenntartással 
illetjük. A cserepek elkallódása miatt nincs lehető-
ség az ellenőrzésre.

A terepbejárásainkon összeszedett cserepek 
közül újkőkori a pelyvás soványítású hosszúkás 
bütykös oldaltöredék.2 egy vastag falú, belül simí-
tott felületű oldal rézkori.3 A kora bronzkori makói 
kultúrába sorolható a seprűs díszítésű oldal.4 A 
szürke és fekete, korongolt, megvastagodó peremek 
a kelták hagyatékai.5

A késő szarmata leletanyag6 jellegzetes darab-
jai a szürke, finoman iszapolt, korongolt táltöre-
dékek, vastagodó, behúzott peremmel7 és a homo-
kos-kavicsos anyagú, profilált peremű fazéktöre-
dékek.8 egy jól iszapolt, korongolt, vékony falú 
edénytöredéken bemélyített, halszálka-szerű 
díszítés részlete (37. t. 9.) látszik.9 A kézzel for-
mált, durva kerámiát röviden kihajló fazékperem 
és nagyobb fedő peremtöredéke képviseli.10 Római 
import egy nyers színű, piros festésű táltöredék 
(iii. századi sigillata utánzat).11

A leletanyag többsége árpád-kori. elsősorban a 
lelőhely ny-i szélénél, a domb derekán 150 × 30 m-es 
sávban, kisebb mennyiségben a lelőhely egész terü-
letén gyűjtöttünk ilyen cserepeket. X–Xi. századi a 
homokos anyagú, vörösesbarna, tagolatlan fazékpe-
rem (46. t. 10.), a hullámvonalkötegekkel és sűrűn 
bekarcolt vízszintes vonalakkal díszített (46. t. 26.), 
valamint barna, díszítetlen és hullámvonalas olda-
lak.12 X–Xi. vagy Xi–Xii. századiak a homokos 
anyagú, sötétszürke, ferdén bevágott vonalkákkal 
díszített válltöredék.13 A Xi–Xii. századra tehető 
a váll, amelyre két sorban ferde vonalkákat karcol-
tak.14 A szemcsés anyagú, kihajló peremek, a kavi-
csos, vörösesbarna fenék, valamint a fehér faze-
kak tagolt peremei és vízszintes, részben hullám-
vonalas oldalai a Xii–Xiii. századot képviselik.15 
Gyűjtöttünk egy bográcsperemet és malomkő töre-
dékeket is.16 egy kis hamus foltban pedig vassala-
kot találtunk.17

A lelőhelyet Szentkirály faluval azonosítjuk.18 
nevét Szent istván király tiszteletére szentelt temp-
lomáról kapta.19 Györffy György ide vonatkoztatja a 
péteri nemesek 1306-ban név nélkül, a ma Tápiósáp 
határában fekvő Apáti szomszédjaként említett bir-
tokot.20 1312-ben Szörény (26/2. lh.) D-i szomszéd-

jának írják. 21 A következő 126 évről semmit sem 
tudunk. Szentkirály az ákos nemzetség Pest megyei 
birtokainak két tömbje közé esett.22 nem szere-
pel 1425-ben, amikor a nemzetségből származó 
Prodavizi Ördög istván fia Miklós hosszan felso-
rolt Pest megyei birtokait átengedte a királynak, aki-
től cserébe a kőrös megyei Szentgyörgy várát és tar-
tozékait kapta.23 1438-ban viszont, amikor Rozgonyi 
istván és rokonai megkapták a Zsidó és az ákos 
nemzetség korábbi birtokait, felsorolják Szentkirály 
pusztát is.24 Tekintve, hogy az adománylevélbe 
több olyan, korábban nem említett pusztát is felvet-
tek, amelyek az ákos birtoktest belsejében feküd-
tek, nem lehetetlen, hogy 1425-ig Szentkirály is az 
ákosok ismeretlen időben megszerzett birtoka volt. 
1440-ben György rác despota a Zsigmond által neki 
elzálogosított birtokokat, köztük Szentkirály is, a 
zálog megfizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.25 
Még 1438-ban Albert király utasította a fehérvári 
káptalant, hogy iktassa be a Rozgonyiakat birtoka-
ikba, így Szentkirály pusztába is.26 A puszta szere-
pel a Rozgonyi család tagjai közötti 1446. évi osz-
tozkodásban.27 1449-ben Rozgonyi Jánost, Rajnaldot 
és osvaldot iktatták be az 1438-ban megszerzett bir-
tokokba, köztük Szentkirály pusztába is.28 ezután 
viszont eltűnik a forrásokból. nem vették fel az 
1519-ben Rozgonyi istván és veje, Báthori András, 
istván és György kölcsönös örökösödési szerződé-
sébe sem.29 Lehetséges, hogy az újkorban Dány hatá-
rába olvadt puszta már a Xv. század második felében 
kikerült a Rozgonyiak birtokából.

A későbbiekben – egyetlen kivételtől eltekintve – 
már nem fordul elő sem a magyar30 sem a török for-
rásokban. káldy-nagy Gyula a budai szandzsák 
1546. és 1559. évi összeírásában szereplő Szentkirály 
falut a Dányhoz tartozó Pusztaszentkirállyal azono-
sítja.31 A szandzsák Xvi. századi összeírásait érté-
kelő könyvében a tévedést korrigálva, az adato-
kat a kiskunlacházához tartozó Szentkirálynál tár-
gyalja.32 A váci püspökség 1676. évi dézsmajegyzé-
kében elpusztult faluként említik Gödöllőn alul.33

Templomára nem ismerünk középkori forrást.34 
neve alapján istván király szentté avatása (1083) 
után, de László király szentté avatása (1192) előtt 
épülhetett.35 Tévesen tárgyalják itt a szigeti apácák 
1505-ben elfogott szentkirályi papjára vonatkozó 
adatot.36 A hatalmaskodásban szereplő Szentkirály 
valójában a mai áporka határában volt. A falu emlé-
két helynevek és a hagyomány őrizték meg. Pesty 
Frigyes dányi adatközlői szerint a mai falu már a 
harmadik helyen fekszik, első helye Szentkirály 
volt37 (v. ö. még 5/14. lh.).
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1 MnM Adattár Xi.253/1961.; MnM RŐ 62.33.; Rég. 
kut. 1961, 84. 2 vTM 78.144.1. 3 vTM 78.144.2. 4 vTM 
78.144.3. 5 vTM 78.144.18, 32. 6 vTM 78.144.4–20.; 
APM 96.14.1. 7 vTM 78.144.4, 7, 9. 8 vTM 78.144.15–
17, 20. 9 vTM 78.144.19. 10 vTM 78.144.14. 11 vTM 
78.144.11. 12 vTM 78.141.3.; 144.26–27, 29.; Talán 
APM 96.19.1. is. 13 vTM 78.144.25. 14 vTM 78.144.28. 
15 vTM 78.141.1–2, 4–6.; 144.21–24, 30–31.; APM 
96.14.2–5, 7–16.; Talán 96.19.2. is. 16 APM 96.14.6, 17. 
17 vTM 78.141.7.; APM 96.14.18. 18 Az 1438. évi adatot 
említi: csánki 1890, 34.; chobot 1915, 251.; Dedek-
crescens 1910, 219., tévesen 1430. évi említéséről ír. 
Történetét áttekinti varga 1997, 356. 19 kiss 1988, ii. 
köt. 561. 20 Györffy 1998, 557. 21 Györffy 1998, 557. 
hiányosan: Bakács 1982, 331. reg. 22 Tringli 2001, tér-
képvázlat a 96. és 97. oldalon. 23 oL Dl. 43654.; Bak-
ács 1982, 1445. reg. 24 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 
4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg (tévesen 1437-es 
évszámmal). 25 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 1938, 
692. 26 oL Dl. 13163, 13172.; Bártfai Szabó 1938, 
1223. illetve 672. reg.; horváth 1980, 147, 148. reg. 
27 Pl. oL Dl. 56803.; horváth 1980, 159, 161 reg. 
28 oL Dl. 13830., 14284.; horváth 1980, 172. reg. 
29 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 30 Szakály 1995. 
Mutatójában a Dányhoz sorolt adatok többsége a 
kecskemét melletti, mai Szentkirályra vonatkozik.  
31 káldy-nagy 1977, 107. 32 káldy-nagy 1985, 568–
569, 741. 33 Szakály 1995, 195. 34 Tari 2000, 56–57., 
az ismert történeti és régészeti adatokkal. 35 v. ö. 
horváth 1982, 23. 36 varga 1997, 356., Bártfai 
Szabó 1938, 1226. regesztájára hivatkozva. 37 Pesty 
1864/1979, 55–56.

5/9. PUSZTASZenTkiRáLY, TáPiÓ-PART: 
 U, R? B, LT, Sza, nk, M–á, á, kk
(kÖh 25799)

A falutól Dk-re, a Felső-Tápióra enyhén lejtő 
dombháton 1200 × 200–300 m-es területen sok cse-
rép található a szántásban. (Kvassay, 1978.) A lelő-
hely középső részén sűrűsödnek az őskori leletek: 
két kőpenge,1 újkőkori pelyvás soványítású, hen-
geres nyakú edény töredéke,2 feltehetően rézkori 
hegyes bütyök és szalagfül töredékek,3 tölcséres 
nyakú bronzkori perem,4 valamint kelta fésűs díszű, 
grafitos csöböroldal.5

Szarmata, késő szarmata töredékeket6 a lelő-
hely teljes hosszában gyűjtöttünk. A szürke, fino-
man iszapolt, korongolt kerámia jellegzetes darab-
jai: vízszintes, széles, enyhén tagolt hombárpere-
mek (37. t. 8.); vastagodó, behúzott peremű táltöre-

dékek; ívelten kihajló, nyakhajlatban bordás edény-
perem.7 A homokos-kavicsos soványítású, koron-
golt fazéktöredékek8 pereme lekerekített vagy fedő 
számára tagolt. A kézzel formált durva töredékek 
közül egy edénytöredékekkel is kevert anyagú, 
kihajló peremű fazéktöredék9 említhető. késő 
római import a szürke, homokos anyagú, vízszin-
tesen kihajló, kerekítetten szélesedő fazékperem.10

A késő avar korba sorolható a tölcséresen kiálló, 
kifele lejtően ferdére levágott szélű perem, a hul-
lámvonal- és vonalköteges oldal,11 továbbá a pely-
vás anyagú, kézzel formált sütőharang peremtöre-
déke (42. t. 13.) is.12

Feltehetően X–Xi. századi a lekerekített szélű 
perem, a vízszintes vonallal és a hullámvonal-
lal díszített oldal.13 A lelőhely k-i végénél találtuk 
a Xiii. századi, fehér fazekak tagolt perem-, hul-
lámvonalas váll- és vízszintesen bekarcolt vona-
las oldaltöredékeit.14 A késő középkort egy világos-
barna, galléros perem képviseli.15

1 vTM 78.142.8. 2 vTM 78.142.1–2, 5. 3 vTM 
78.142.3–4, 7. 4 vTM 78.142.6. 5 vTM 78.142.9. 
6 vTM 78.142.10–34. 7 vTM 78.142.10–11, 13–15, 18, 
21. 8 vTM 78.142.22, 24–25, 29, 34. 9 vTM 78.142.30. 
10 vTM 78.142.19. 11 vTM 78.142.35,39. 12 vTM 
78.142.47.; Megemlíti Tettamanti 2001, 11. 13 vTM 
78.142.36–38. 14 vTM 78.142.40–42, 44–46. 15 vTM 
78.142.43.

5/10. PUSZTASZenTkiRáLY, TáPiÓ-PART: 
 Bv, LT, Sza, Q, nk, M–á, á
(kÖh 25800)

A falutól Dk-re, a Felső-Tápióra lejtő dombhá-
ton 900 × 200–400 m-es területen közepes sűrűség-
ben gyűjthetők cserepek a szántásban. közülük egy 
vékonyabb és egy vastagabb falú – ez utóbbi vörö-
sesbarnára, belül feketére égett – oldaltöredék késő 
bronzkori,1 egy grafitos, fésűs csöböroldal kelta.2

A lelőhely Ény-i szélénél, a domb tetején egy 
hamus foltban sok viii–iX. századi töredék hevert. 
vízszintesen kihajló, függőlegesen levágott szélű 
peremet, hullámvonal- és vonalköteges oldalakat és 
fenekeket őriztünk meg.3

valószínűleg a X–Xi századra tehető a barna, 
díszítetlen, tagolatlan perem (45. t. 3.) és a sötét-
szürke, hullámvonalas oldal.4 X–Xi. vagy Xi–Xii. 
századiak a sötétszürke, vízszintesen bekarcolt 
vonalakkal díszített oldalak.5 Xii–Xiii. századi a 
kavicsos anyagú, szürke, kihajló perem és a víz-
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szintes vonalas oldal, valamint a néhány barna, 
díszítetlen és vízszintes vonalakkal díszített oldal.6 
Feltehetően ekkor használták a szürke, korongolt 
szarmata és a barna, hullámvonalas cserépből fara-
gott orsókarikát is.7 (Kvassay, 1978.) Az árpád-kori 
leletek Szentkirály faluhoz (5/8. lh.) tartoznak.

2006-ban a MoL Százhalombatta–Tiszaújváros 
közötti távvezetékének bővítése kapcsán kulcsár 
valéria megelőző feltárást végzett a lelőhelyet 
keresztező, 5 m széles sávban, 1888 m2-en. A régé-
szeti objektumok a dombtetőn és közelében ritkáb-
ban, a vízparthoz közeli, Dny-i lejtőn igen sűrűn, 
egymást sokszor átvágva helyezkedtek el. A fel-
tárt területet egy eredetileg vízjárta (?), természe-
tes mélyedés keresztezte, betöltésében objektu-
mokhoz nem köthető őskori cserepeket találtak. A 
vízparthoz közeli részen az objektumok természe-
tes öntéstalajból képződött (?), árpád-kori csere-
pekkel és paticcsal teli réteg alatt jelentkeztek.8 A 
feltárt telepobjektumok, objektumrészletek közül 
őskori 5, szarmata–késő szarmata 114, árpád-kori 
13, nem keltezhető 43, egyértelműen újkori 2 árok-
részlet.

A csak elég jellegtelen őskori kerámiát tartal-
mazó 65. árok, a 17., 59., 77. és 184. gödör leleteiből 
az 59. gödör fekete, jól iszapolt anyagú, kézzel for-
mált, behajló, kerekített peremű táltöredékeit9 emel-
hetjük ki. hasonló táltöredékek10 a 66. szarmata és 
a 116. késő szarmata gödörből kerültek elő. Szintén 
a 66. gödör leletei között finoman iszapolt edényke 
perem alatt vízszintes árkokkal díszített töredéke 
és durvább anyagú, tagolt bordás oldaltöredékek11 
vannak. Jól iszapolt anyagú, szürke, finoman bekar-
colt vízszintesek alatt ellentétesen ferdén vonalazott 
felületekkel díszített oldaltöredék12 a 71. szarmata 
gödörből, a barna, behajló, síkozott tálperem13 a 
késő szarmata 85. gödörből került ki. Szórványlelet 
egy madárcsontból készített, hiányos tű.14 A jelleg-
zetesebb leletek alapján az őskori objektumokat az 
urnasíros kultúrához köthetjük.15

A szarmata telepobjektumok (két házrészlet, 
lefelé kiszélesedő és meredek oldalú gödrök és 
gödörrészletek, árokrészletek) kb. harmada pon-
tosabban nem keltezhető leleteket tartalmaz, két-
harmaduk pedig jellegzetes, késő szarmata anya-
got. Mindkét házrészlet késői. Az Ény–Dk tenge-
lyű, kb. 2,7 m széles 98. házból 1,7 m-es részlet volt 
kibontható. Dk-i rövid oldalánál cölöplyuk. A gaz-
dag leletanyagú házat vágta a 42., a ház pedig a 93. 
gödröt, mindkét gödör késő szarmata. Dk-i, bizo-
nyára rövid részlete kivételével 3,3 m hosszan volt 
kibontható a 3 m széles 118. ház. oszlophely volt a 

ház közepén, a Dny-i saroknál levő, méhkasos 132. 
gödör a házhoz tartozhatott, a ház fedte 144. késő 
szarmata gödröt. A feltárt házrészletekben tűzhely, 
kemence nem került elő. A telepobjektumok kerá-
mia anyagára jellemzők a szürke, ritkábban sárgás 
és pirosas színű, gyakran sötétszürke, fekete felü-
letű, korongolt edénytöredékek. kerekített, behú-
zott peremű, gyakran tagolt oldalú, félgömbös,16 
meredek oldalú, bordadíszes,17 valamint enyhe 
ívben kihajló peremű, S-szerű profilú18 tálak töre-
dékei, vízszintes, tagolt peremű hombár- és göm-
bös testű fazéktöredékek19 említhetők. nem gya-
kori a besimított díszítés, hullámvonal20 táloldalon, 
korsó- és hombárvállon, hálóminta21 hombárvállon 
fordul elő. Fogaskarcolás22 is tál-, korsó- és hombár-
töredékeken található. egy feketére fényezett korsó-
vállat sekély árkok közötti borda díszít.23 Jelentős 
mennyiségű a homokos, apró kavicsos anyagú, 
korongolt kerámia, zömmel fazék- és néhány fedő-
töredék. Lényegesen kevesebb a homokkal sová-
nyított anyagú, kézikorongon készült fazéktöre-
dék, közülük a 118. ház sötétbarna, vállán vonal-
köteggel, alatta ugyanazzal a szerszámmal beszúrt, 
ferde pontsorokkal díszített töredékét24 emeljük ki. 
A szintén jelentős számú, durva, kézzel formált 
kerámia fazék- és fedőtöredékekből áll. Provinciális 
kerámia 31 objektumból került elő. Apró terra 
sigillata töredék25 négy gödörben, vörös anyagú, 
fehéres bevonatos amfóratöredék26 két gödörben 
volt. A pirosas anyagú, piros és narancsszínű fes-
tett,27 a sárga anyagú, sötétpiros vagy barna fes-
tett28 töredékek többsége táltöredék, néhány korsó-
oldal. Sárgáspiros, vékony falú, sötétpiros festett, 
kerekített pereme alatt bemélyített vonallal, olda-
lán bordával díszített, meredek oldalú csésze töre-
déke29 (33. t. 16.) a 98. házból, nyersszínű, vízszin-
tes peremén két árokkal tagolt, késő római tálka 
töredéke30 (33. t. 8.) a 49. gödörből, egy zöldmázas 
dörzstál töredék31 a 118. házhoz tartozó 132. gödör-
ből került ki. halványzöld, oldalán keskeny, ívelt 
vonalú bemélyítésekkel tagolt üvegpohár fenék-
része32 (35. t. 19.) van a 98. ház leletei között. 12 
objektum anyagában vannak jól iszapolt, kézzel 
formált, simított, gyakran grafitozott felületű, ger-
mán, bizonyára kvád edénytöredékek, közülük a 
vízszintes árokkal tagolt oldalú fazéktöredékek,33 
ovális benyomásokkal díszített fazéktöredék34 és a 
gömbszelet alakú, grafitozott táltöredékek35 említ-
hetők. A nem nagyszámú fémlelet között jelentő-
sebb az 55. árokból előkerült, hat, egymásra csavart 
végű ezüstkarikából álló lánc,36 a 93. gödör kéttagú, 
belső ívvezetésű, hosszabb rugótekercses, oldalt 
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lehajlított lábú vas- és a 125. gödör egyező tűszer-
kezetű, aláhajlított lábú bronzfibulája,37 a 95. gödör 
összecsavart bronz- és vashuzalból készült, hurkos 
végű nyakperec töredéke.38 A település fémműves, 
ötvös műhelyére utalnak a 95., 99. és 102. gödrök 
anyagában levő, kisméretű olvasztótégelyek salako-
sodott felületű töredékei.39 vasművességre utalnak 
a vassalakok, kovácsműhely működését igazolja a 
98. ház szétkalapált fejű vaslyukasztója.40

Az árpád-kori településrészlethez a 32. és a 47. 
ház, a 2., 11., 20., 22., 42., 74., 79. és 100. gödör, az 
52. kút, a 13. és 15. árok tartozik. A ny–k-i ten-
gelyű 32. háznak a ny-i vége a feltárási terüle-
ten kívülre esett. csonka hossza 4,6 m, széles-
sége 3,7 m. Az É-i fal közepénél egyszer megújí-
tott, kerek, vájt kemence, a Dk-i sarokhoz kes-
keny árok csatlakozott. A ház betöltésében és a 
kemence fenéktapasztása alatt fehéres, tagolt és 
galléros peremű, csigavonalas díszű fazekak töre-
dékei, kerek bélyeges fazékfenék voltak.41 Ény–
Dk-i tengelyű a 3 m széles 47. ház, melynek hosz-
szából 1,7 m volt kibontható, Ény-i része a feltárá-
son kívül. Dk-i, rövid oldala közepénél oszlopgö-
dör, a k-i sarokban agyagból épített kerek kemence 
maradványai, a padlóban karólyukak. Betöltésében 
késő szarmata cserepek mellett fehéres, csigavo-
nalas késő árpád-kori fazéktöredékek.42 A 160 cm 
átmérőjű, kerek, nagyjából hengeres falú 52. kutat 
150 cm mélységig lehetett kibontani, kb. fele kívül 
a feltárási területen. Az árpád-kori objektumok-
ból homokkal, apró kaviccsal soványított anyagú, 
kézikorongon készült, csigavonalas, Xii. század 
végi–Xiii. századi fazekak töredékei kerültek elő. 
néhány gödörben vassalak is volt.

1 vTM 78.143.9, 11. 2 vTM 78.143.5. 3 vTM 78.143.1–
2, 7, 12. 4 vTM 78.143.3–4, 10. 5 vTM 78.143.3. 6 vTM 
78.143.3, 6, 8, 15–16. 7 vTM 78.143.13. 8 MnM Adat-
tár 112/2009.iv, MoL 2. számú lelőhelyként.; APM 
2006.32.1–174.1.; Rég. kut. 2006, 189, MoL 10-es lh. 
A feltárás eredményeit kulcsár valéria hozzájáru-
lásával foglaljuk össze. 9 APM 2006.69.1–2. 10 APM 
2006.75.15, 18; 118.6. 11 APM 2006.75.1, 11–13. 12 APM 
2006.80.3. 13 APM 2006.90.11. 14 APM 2006.174.1. 
15 A feltárási jelentés és a dokumentáció szkíta objek-
tumai a leletanyag tisztítása után 3 esetben őskor-
inak, a többiek szarmata–késő szarmatának bizonyul-
tak. 16 Pl. APM 2006.68.8.; 78.1–2.; 90.1–3.; 99.1–2.; 
109.1.; 120.8–10.; 169.1–2. 17 Pl. APM 2006.103.18–19.; 
116.1.; 120.11.; 133.13. 18 APM 2006. 91.13. 19 Pl. APM 
2006.88.2.; 91.3.; 100.7.; 133.4–5.; 135.2.; 162.3. 20 Pl. 
APM 98.1.; 104.5.; 128.16. 21 APM 2006.83.12.; 133.8. 

22 Pl. APM 2006.80.1.; 99.6.; 104.6–7, 11. 23 APM 
2006.137.9. 24 APM 2006.120.26. 25 APM 2006.88.5.; 
104.4.; 124.1.; 160.1. 26 APM 2006.89.7.; 138.1. 27 Pl. 
APM 2006.67.34.; 104.1–3.; 116.2.; 121.1.; 141.1.; 
168.1. 28 Pl. APM 2006.67.36.; 102.6–7.; 107.11, 24.; 
110.5.; 137.2;. 162.1. 29 APM 2006.103.23. 30 APM 
2006.60.16. 31 APM 2006.133.2. 32 APM 2006.103.2. 
33 APM 2006.96.31.; 104.24.; 136.6. 34 APM 2006.159.9. 
35 APM 2006.100.26.; 116.41. 36 APM 2006.65.12. 
37 APM 2006.98.12.; 127.1. 38 APM 2006.100.35. 
39 APM 2006.100.20.; 104.13, 16.; 107.35. 40 APM 
2006.103.72. 41 APM 2006.35,1–36, 53.; 50.1–25. 
42 APM 2006.59.1–10.

5/11. SZURDok:  Bk, á
(kÖh 25801)

A falutól Dny-ra, a kókai-ág D-i partján, eny-
hén kiemelkedő dombon, kb. 50 m-es körzetben, 
vetésben őskori és jellegtelen árpád-kori csere-
peket találtunk. A lelőhely D-i oldalán erősebben 
kiemelkedő domb húzódik, amelynek oldalán (tar-
vágásos akácerdő) egy cipó alakú őrlőkövet láttunk. 
(Miklós, 1996.)

egy sárga színű edény vízszintesre levágott 
peremű töredéke és egy hasonló színű rövid urnafül 
kora bronzkorinak tűnik.1

1 APM 96.22.12.

5/12. SZŐLŐk eLŐTTi DŰLŐ:  Sza
(kÖh 25802)

A községtől Dny-ra, a Felső-Tápióba tartó vize-
nyős völgyre lejtő domboldalon, a ritkás lucernás-
ban, 400 × 100 m-es területen elszórtan kevés késő 
szarmata cserepet lehetett gyűjteni, melyek közül 
egy kézzel formált fazék nyak és váll töredéket, egy 
erősen kavicsos, szürke, korongolt fazékperemet 
és egy szürke, korongolt, fényezett felületű oldalt1 
őriztünk meg. (Kvassay, 1978.)

1 vTM 78.145.1–3.

5/13. kiS-Dán-SáR:  U, kk
(kÖh 25803)

A falutól Dny-ra, a kis-Dán-Sárra enyhén lejtő 
domb oldalán, a magas vetésben csak igen kevés jel-
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legtelen őskori és középkori edénytöredéket figyel-
hettünk meg. Az ujjbenyomkodásos bordával díszí-
tett pelyvás oldal újkőkori.1 A szürke, részben hor-
nyolt oldaltöredékek késő középkoriak.2 (Kvassay, 
1978; 1984; (Kvassay–Torma, 1983.)

1 vTM 85.88.1. 2 vTM 85.88.2.

5/14. SeBeSTYÉn SÍRJA:  kk?
(kÖh 25804)

A helyi hagyomány szerint a törökök elől az 
erdőbe menekült lakosság Sebestyént küldte ki fel-
deríteni, hogy visszatérhetnek-e lakóhelyükre. A 
törökök elfogták és megölték. A falu lakosai eltemet-
ték, sírjára még a múlt század közepén is mindenki 
egy zöld ágat dobott.1 A középkori Szentkirálytól 
(9/8. sz. lh.) É-ra, 250 m-re egy homokdombon 
elmosódott feliratú sírkő látható (Kvassay–Torma, 
1983). Ötsoros felirata:

„A /FeLáLDoZÓ PoLGáR /eRÉnY 
eMLÉkÉÜL /SeBeSTÉnYnek /1630”

A sírkövet a nyelvújítási erény szó tanúsága sze-
rint a Xviii. sz. végénél korábban nem állíthatták, 
a mondát 1864-ben részletesen tárgyaló Dóczy Pál 
bíró nem említi a követ. egy újságcikk szerint a 
követ közadakozásból 1868-ban vagy közvetlenül 
utána állították.2 A hagyomány valóság magvát ása-
tással lehetne tisztázni.

1 Pesty 1864/1979, 56. 2 Gödöllő és vidéke i. évf. 6. 
szám (1898. február 21.) 44–45.

5/15. DánSáR:  Ak
(kÖh 25805)

A község Dny-i szélén folyó patak Ény-i part-
jára lejtő lapos dombvonulat szélén, a Magvető 
TSz területén, 1975-ben olajtartály gödrének ásá-
sakor kora avar sírt bolygattak meg. A helyszíne-
lést és a leletmentést, valamint a leletek feldolgozá-
sát Tettamanti Sarolta végezte el. A találók szerint a 
260–270 cm mélyen, fejjel Ény-nak fekvő váz kopo-
nyájánál volt az agyagedény, a többi mellékletet a 
törzs tájékáról szedték össze. A környező, mintegy 
50 m2-nyi kiásott, illetve régészetileg feltárt területen 
több sír nem került elő. nagy valószínűséggel magá-
nyos temetkezéssel számolhatunk. A beszolgáltatott 
leletek:1 2 db kettőspajzs-, 1 db pajzs alakú veret, 2 
akasztóhorog töredéke és az amfóra. Préselt díszű 

aranyveretek gömbsor keretes mezőben vésett, pon-
colt nemzetségjelekkel, illetve tamgaszerű díszíté-
sekkel; öntött ezüstcsat pajzs alakú testtel; vascsat; 
nyílhegyek; kés. A lekerekített aljú, bordázott testű 
amfóra bizánci-balkáni import. A leletegyüttes a 
vii. század első felére keltezhető.2

1 APM 75.1.1–7. 2 MnM Adattár 149/1976.Xiv.; Rég. 
kut. 1975, 54.; A lelet közlése: Tettamanti 1980, 153–
160., Abb.1–5.; Tettamanti 1998, 85–91., 1–5. kép. Az 
akasztóhorgok tamgájának rajzát idézi Bóna 1980, 
21. kép 17. Az amfóra: vida 1999, 242–243., 129. t. 
A Martinovka típusú veretek, illetve az amfóra: 
Garam 2001, 91. t. 1., 123. t. 3. ADAM i. köt. 105. 
old.: 01-13-0270-01.; Pásztor–Simon 2007, 406. a vi. 
sz. 3. harmadára–vii. sz. elejére keltezi. A sírt említi 
Mesterházy 2007, 61, 63.

5/16. GecSŐ:  Ő
(kÖh 25806)

A falutól Ény-ra, a nagy-völgyi-patakba torkolló 
ér fölött emelkedő domb meredek oldalán, néhány 
m-es területen kevés jellegtelen őskori edénytöre-
déket találtunk. A megfigyelést nagyon megnehezí-
tette a kukorica gépi letörése után a földön heverő 
sok törmelék. (Kvassay, 1981.)

5/17. vAJAS-DŰLŐ:  Ő, Sza, á
(kÖh 25807)

A községhatár É-i szélénél, a nagy-völgyi 
patakba folyó érre lejtő dombon a szántásban,  
200 × 100 m-es területen néhány jellegtelen őskori 
cserepet találtunk.1 A leletek többsége – szürke, 
korongolt peremek, hornyolattal díszített oldal, a 
kézzel formált fazekak fenéktöredéke – szarmata.2 
késő szarmata a kavicsos anyagú, korongolt, szürke, 
átfúrt fazékoldal. A lelőhelyen Xii–Xiii. századi, 
fehér fazékoldalt is gyűjtöttünk.3 (Kvassay, 1981.)

1 vTM 82.45.1. 2 vTM 82.45.2–5. 3 vTM 82.45.6.

5/18. kiS-Dán-SáR:  U, R, Bv, Sza
(kÖh 25808)

A falutól Dny-ra, a kis-Dán-Sár nevű vízfolyástól 
ny-ra húzódó lankás domboldalon, 700 × 100–150 m  
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nagyságú területen két hamus foltot, patics- és 
őrlőkő darabokat láttunk a szántásban, s elszórtan 
kevés, kopott cserepet találtunk. (Kvassay, 1984.)

A sárga és vörös színű, pelyvával soványított 
oldal- és fenéktöredékek újkőkoriak.1 középső réz-
kori a rövid, széles füle alatt enyhe, vízszintes bor-
dával díszített oldal.2 nem keltezhető pontosabban 
egy kívül fekete és simított, belül barna színű, késő 
bronzkori urnaoldal.3

A szarmata leletanyaghoz a szürke és sárgás 
színű, finoman iszapolt anyagú, korongolt, víz-
szintes peremű hombár-, kerekítetten kifelé vasta-
godó peremű tál- és kihajló peremű korsótöredé-
kek, egy durva anyagú, kézzel formált fazékperem 
tartozik.4

1 vTM 85.101.1. 2 vTM 85.101.2. 3 vTM 85.101.3. 
4 vTM 85.101.4–10.

5/19. kiS-Dán-SáR:  U
(kÖh 25809)

A falutól Dny-ra, a kókai-ág nevű vízfolyás 
É-i partja melletti dombon, ligetes és frissen kivá-
gott, 400 × 100 m nagyságú területen kevés csere-
pet, a lelőhely Dk-i végén egy pelyvás anyagú, vas-
tag falú, díszítetlen újkőkori töredéket találtunk,1 
az Ény-i végén őrlőkő töredéket láttunk. (Kvassay, 
1984.)

1 vTM 85.87.1.

5/20. R. kAT. TeMPLoM: ? kö?
(kÖh 25810)

kötetünk területén a késő középkorban is létező 
falvakban szinte kivétel nélkül állt templom, így 
legnagyobb valószínűséggel Dány is templomos 
hely volt, annak ellenére, hogy erről az egyébként is 
szűkös források hallgatnak. A mai római katolikus 
plébániatemplom Xviii. századi helyével megegye-
zően a falu újkori történeti magjában,1 a középkori 
település ismert maradványaitól ny-ra, viszonylag 
távol áll.

Pongrácz György püspök 1675-ben összeál-
lított jelentésében Dányt is felsorolja a katoli-
kus falvak között, ahol a hívek lelki gondozását 
Pruszkay János licentiátus látta el, aki részt vett 
a garamszentbenedeki egyházmegyei gyűlésen is.2 
A informatióhoz csatolt térképen sematikus temp-

lomjellel Dányt is feltüntették.3 A szakmai közhit-
tel ellentétben a templomábrázolások nem azok 
tényleges meglétét bizonyítják, hiszen a jelen-
tés nem a templomokról, hanem a lakott falvak-
ról és azok vallási állapotáról szól. ezért a templo-
mok vonatkozásában az egyébként páratlan értékű 
jelentés csak más adatokkal összevetve használ-
ható. Szarka Gyula szerint 1656-ban valószínűleg 
jezsuita misszió volt itt.4 A hivatkozott helyen azon-
ban csak arról van szó, hogy a gyöngyösi jezsuiták 
bérelték tizedét,5 ami nem zárja ki, de nem is bizo-
nyítja a missziót. Az 1697. évi canonica visitatio 
szerint egyháza fából volt, Szent Jakab tiszteletére 
ajánlva. 1724-ben szilárd anyagból új templomot 
építettek. 1766-ban Grassalkovich Antal segítsé-
gével megnagyobbították. ez a templom állt 1908-
ig, amikor tornya ledőlt, ezért a következő évben 
a helyén új, neogót templomot építettek, szintén 
Szent Antal apostol tiszteletére.6 egy XiX. szá-
zadi törzsvagyon könyvbe beírt szöveg szerint „a 
régi kisszerű templomból a szentélyen kívül egyéb 
már nem létezik, s ez is egy öllel magasabbra lett 
emelve.”7 A régi jelző itt feltehetően az 1766 előtti 
templomra vonatkozik.

A fentiekkel összeegyeztethetetlen, hogy 
Arányi Lajos egy tipikus gótikus falusi templom 
alaprajzát és leírását készítette el: A nyolcszög 
három oldalával záródó támpilléres szentélyhez 
téglalap alakú hajó csatlakozik, k-i végén két tám-
pillérrel (a leírás szerint a hajót is „csinosan tago-
zott támok” veszik körül), a ny-i homlokzat előtt 
toronnyal. Sajnálattal állapítja meg, hogy a „Xvii. 
század elején végrehajtott tatarozás” a Xiv–Xv. 
századi templom „festői küllemét nagyon meg-
csonkította.” Más forrásból sajnos nem ismerjük 
a dányi templom alaprajzát, így nem tudjuk ellen-
őrizni a gyakran pontatlan Arányi Lajost. Az sem 
zárható ki, hogy nem is a dányi templomról van 
szó, hiszen azt írja, hogy „pap és egyházfi nem 
levén helyben, a templom belsejéről nem szólha-
tok.” 8 ezzel szemben Dány 1749-től önálló plé-
bánia. A váci járás templomainak felsorolásában 
egyáltalán nem szerepelteti Dányt.9

helyszíni szemlénkkor a neogót templom körül 
nem észleltünk semmilyen korábbra utaló nyomot 
(Kővári–Torma, 2008.). ásatás nélkül nem lehet 
eldönteni, hogy állt-e ezen a helyen középkori temp-
lom.

1 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. XX. 2 Mezősi 1939, 
48–49, az informatio teljes közlése.; chobot 1915, 250.; 
varga 1997, 98. 3 Makkai 1958, 54. kép. Az 1773-ban 
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készült másolat egytornyú, hosszhajós templom ábrá-
zolásával már semmilyen forrásértékkel nem rendelke-
zik a templom kinézésére, csak érdekességként kezel-
hető. Legutóbbi szép közlése: Szarka 2008, melléklet. 4 
Szarka 1947, 110. 5 Szarka 1947, 77.; Szarka 2008, 328.; 
Szakály 1995,167. 6 chobot 1915, 250.; Pest m. műemlé-
kei i. köt. 327.; varga 1997, 98. egy 1711. évi adat anya-
gának megjelölése nélkül kis templomáról (ecclesiola) 
szól: Urb. et consc. 52. 7 Lábadi 2003, 33. 8 kÖh Terv-
tár 13632. 9 Arányi 1877.; Arányi 1878. 47–48.

5/21. PUSZTASZenTkiRáLY:  Bk
(kÖh 25811)

A községhatár ny-i szélén a Felső-Tápió melletti 
domboldalon alig 50 × 40 m-es területen csak kevés 
leletet tudtunk gyűjteni a szántóföldön. Az erő-
sen kopott felületű oldaltöredékek két, talán seprűs 
díszítésű alapján legnagyobb valószínűséggel kora 
bronzkorinak tarthatók. egy pattintott szilánkot is 
találtunk.1 (Miklós, 1996.)

1 APM 96.20.1–4.

5/22. PUSZTASZenTkiRáLY:  Ő
(kÖh 25812)

A községhatár ny-i széle közelében a Felső-
Tápió melletti domboldalon mintegy 45 × 45 m-es 
területen csak kevés leletet tudtunk gyűjteni a szán-
tóföldön. Az enyhén kihajló perem és a díszítetlen 
oldaltöredékek az őskoron belül nem keltezhetők.1 
(Miklós, 1996.)

1 APM 96.21.1–3.

5/23. keRTALJA:  Sza?

A MoL Tiszaújváros–Dunaújváros közötti táv-
vezeték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-
ben a belterülettől É-ra, lapos dombháton ecsedy 
istván és munkatársai napraforgó tarlón egy felte-
hetően szarmata cserepet találtak.1

1 ckM Adattár 5623., terepbejárási dokumentáció: 
Dány i. lelőhely.

5/24. PUSZTASZenTkiRáLY-AnDRáSSY 
ÚT:  Sza

A Felső-Tápióba torkolló kisebb vízfolyás mel-
letti enyhe lejtőjű dombháton 2000-ben az 1942/5. 
helyrajzi számú telken épülő ház és a melléképü-
letek alapozásakor cserepeket és csontokat talál-
tak. Gódor András polgármester értesítése nyomán 
kulcsár valéria megtekintette a helyszínt, ahol 
a már csaknem teljesen elkészült házon dolgozó, 
leletbejelentő kőművesek elmondták, hogy a lele-
tek az egész telken szétszórtan kb. 80 cm mélyen 
jelentkeztek, objektumokra utaló jeleket nem ész-
leltek. Dr. oláh Lajos jegyző átadta a leleteket: kéz-
zel formált, szarmata fazék fenéktöredékét, fedő 
gombját, korongolt szürke edényoldalakat, egy 
kívül-belül barna festésű, római tál fenéktöredékét 
és néhány állatcsontot. A lelőhely a Drag 37. for-
mát utánzó táltöredék alapján a ii–iv. századra kel-
tezhető.1

1 MnM Adattár 281/2000.XLii.; Rég. kut. 2000, 124.; 
APM leltározatlan.

5/25. PáSkoM:  Sza, kk

A MoL Tiszaújváros–Dunaújváros közötti táv-
vezeték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-
ben a belterülettől Ény-ra, vízfolyástól távol, egy-
kori szőlő területén ecsedy istván és munkatársai 
egy szarmata és néhány késő középkori cserepet 
találtak.1

1 ckM Adattár 5623., terepbejárási dokumentáció. 
Dány ii. lelőhely.

5/26. PáSkoM: ? Sza

A MoL Tiszaújváros–Dunaújváros közötti táv-
vezeték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-
ben, a belterülettől ny-ra, vízfolyástól távol a nyom-
vonal D-i oldalán ecsedy istván és munkatársai egy 
cserepet, terra sigillata utánzatot találtak.1

1 ckM Adattár 5623., terepbejárási dokumentáció: 
Dány iii. lelőhely.
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* * * 

+ B?  LT ▼ Ró, á, kk

Beniczky Flórián 1857-ben Dányról származó, 
fekete hamvvedret küldött az MnM-nek.1 varsányi 
János galgamenti térképén ennek alapján jelez-
het Dányban hamvasztásos temetkezést2 (57. t.). 
nyilván ennek alapján sorolja fel Dányt Márton 
Lajos a bronzkori urnatemetők között.3 Adatát 
átvéve a lelőhelyet a hatvani kultúra urnatemetői 
közt említik.4 A tárgy elkallódása miatt a kormeg-
határozást nem tudjuk ellenőrizni (a falu határából 
egyébként nem ismerünk hatvani leletet). 1897-ben 
az MnM Lázár Páltól egy rovátkolt tömör bronz-
karperecet vásárolt. A végein és a végekkel szembe 
eső részen kissé megvastagodó kelta karperecet 
„csontváz és cserepek társaságában találták.”5 egy 
pecsétlős végű karperec a DDM-be került.6

1883-ban Pettera hubert vadászmester a „község 
határában” talált pénzeket ajándékozott az MnM-
nek: vespasianus (69–79) denarius, ii. constantius 
350–354. évi Ae2 méretű, átlyukasztott bronz-
pénze (coh1 250., hoc SiGno vicToR eRiS hát-
lapi típus), crispus 320–325. évi Ae3 méretű bronz-
pénze (coh1 65., cAeSARvM noSTRoRvM, 
voT X hátlapi típus) és egy meghatározhatatlan 
római bronzpénz, továbbá iii. Béla rézérmei, egy 
árpád-kori ezüstérem töredék, i. Ferdinánd magyar 
denár, ii. Ferdinánd osztrák, ezüst 1 krajcár, Lipót 
kopott, kis ezüstpénze.7

1 MnM 45/1857.1. 2 Rómer 1877, i. tábla. 3 Márton, 
1910, 176. 4 Patay 1958, 25.; kalicz 1968, 125., 145. 
lh.; Bondár 2007, 98. 5 MnM 102/1897.; hampel, 
1898, 51.; Márton 1934, 40., Xi. t. 10.; hunyady 
1942-1944, 94.; hunyady 1957, 114.; Patay 1958, 31.  

6 hunyady 1942-1944, 93.; hunyady 1957, 114. 7 MnM 
É 136/1883.1–10.

– – –

itt tárgyaljuk a nyomtalanul eltűnt Parlag bir-
tokot, amely nevét több éven keresztül műveletle-
nül hagyott földről kapta.1 1324-ben a király a csák 
nembéli csák fia Jánostól elvett birtokok között, több 
más megyeivel együtt a Pest megyei Szentegyedet 
(28/17. lh.), Dányt (5/2. lh.), Parlagot, Újfalut (Monor 
mellett) és Úrit harsundorfi Wluengnek adta.2 
Testvérét, erzsébetet, kónya sárosi ispán feleségét 
1347-ben fiúsították, így megkapta elhunyt fivére 
összes birtokát, amelyeket ugyan tévesen nógrád 
megyeieknek, de az 1324. évivel megegyező sor-
rendben soroltak fel. A fiúsítást és az adományozást 
a király 1365-ben megerősítette.3 1424-ben még a 
fiúsítást elrendelő oklevél (pontosabban 1353. évi 
átírása) jogtalan elvétele miatt pereskedtek egy-
mással a leszármazottak, ekkor a nádor újra átírta 
az oklevelet.4 A Pest megyei Parlag a későbbiekben 
semmilyen írásos forrásban nem fordul elő. A ren-
delkezésünkre álló egyetlenegy birtoknévsor annak 
eldöntésére sem alkalmas, hogy Parlag valahol 
Dány vagy Újfalu és Úri közelében feküdt-e.5

1 kiss 1988, ii. köt. 310., a Debrecen melletti Pallagnál. 
2 oL Dl. 2232.; Anj. okmt. ii. köt. 105. sz. oklevél.; 
Bártfai Szabó 1938. 197. reg.; Bakács 1982, 399. reg.; 
Anjou-oklt. viii. köt. 123. reg.; Györffy 1998, 536.  
3 oL Dl. 3941.; hazai okm. vii. köt. 402.; Bártfai 
Szabó 1938. 302. reg.; Bakács 1982. 616. reg., Szent-
egyedet kihagyta. 4 oL Dl. 3941. 5 Ugyanígy nem 
bizonyítható horváth Lajos vélekedése sem, ami sze-
rint valkótól D-re feküdt: horváth 1980, 20.
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6. DoMonY (aszódi járás, 2180 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  Bv
 2  á
 3 ? Sza
 4  R, B, Bv, á–kk  kö ? Bv
   ▼ LT?
 5  Bk, M–á + R
 6  Ő

 7 ? Ő?
 8  R, Bv, Sza
 9  Bk
10  Sza, M–á
11 ▼ Bv
12  B, LT, Sza, A? á, kk▲ B? á
13  nk, á–kk  kk

14 ▼ kk
15  Bv, Sza, A, á, kk
16  R?
17  Sza, nk
18  á
19  Ő
20  á, kk

A Galga középső folyásánál, a patak Dny-i 
partján levő domboldalon és az ártérbe nyúló ma-
gaslatokon, 130–150 m magasságban létesült a 

falu. A Dny-i határrészben, az egres-patak ka-
nyarulatánál a Domonyvölgy településrész, az 
egres-patakon létesített víztározó mellett üdülő-
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kertes rész létesült. A település határának Ék-i ré-
sze a Galga-völgyhöz tartozik, többsége pedig a 
Gödöllői-dombság Ék-i pereméhez. vulkáni, an-
dezites alapkőzet az Ék-i határrészen található, 
melyre a földtörténeti harmadkorban tengeri üle-
dék rakódott. Tengeri üledékek alkotják a határ na-
gyobbik részén elterülő dombvidék alapkőzetét. A 
harmad- és a negyedkor határán meginduló tek-
tonikus mozgások feldarabolták a vidéket, ekkor 
alakultak ki az Ény–Dk-i és a Dny–Ék-i irányú 
dombvonulatok (legmagasabb a Felső-hrabina 
268,5 m-es dombhát az egres-patak Ék-i oldalán) 
és völgyeik, köztük az egres-patak kanyarodó völ-
gye. A negyedkor első felében, a jégkorszakokban 
jelentős vastagságú lösz borította be a területet, 
melyen barna erdőtalaj alakult ki. Felszínt lepusz-
tító szél és a csapadék hatására a lehordott löszből 
réti talaj keletkezett az egres-patak és a Galga völ-
gyében. A Dny-i és D-i határrész csapadékvize-
it, a Bega- és a Besnyői-patak vizét az egres-patak 
továbbítja a Galgába.

A határ nagyobb része szántó, a ny-i és D-i ha-
tárrész szőlő és gyümölcsös területei többnyire 
megszűntek. erdők (tölgy, akác, erdei fenyő) a ny-i 
és Dny-i határrész dombjain vannak. kevés legelő 
a Galga mellett található.

1962 után vácegres határának D-i részéből egy 
kisebb területet Domonyhoz csatoltak. Az átcsato-
lás a 23/2. lelőhelyet érinti.

Pór Mihály Domony történetében röviden  
tárgyalja a korábbi régészeti kutatások és a topo-
gráfiai adatgyűjtés eredményeit (Pór–Asztalos 
1989).

6/1. SáGváRi U. 2:  Bv
(kÖh 25815)

A belterület k-i részén, a Galga árteréből kiemel-
kedő dombon, Gyebnár Mátyás telkén 1966-ban 
meszesgödör ásásakor a halomsíros kultúra, felte-
hetően hamvasztásos sírját bolygatták meg. A ke-
rámia megsemmisült, a bronzékszerek (kiszélesedő 
végű, bordázott lemezkarperec; háromszög átmet-
szetű huzalból készült, spirálisokban végződő gyű-
rű) és a két kis arany spirális az aszódi múzeum-
ba került.1

1 APM 82.66.1–4.; APM Adattár 614., Rosner Gyula 
kiszállási jelentése. Asztalos 1968, 105.; Pór–Asztalos 
1989, 18., tévesen több sírról ír.

6/2. FekeTe-eRDei-SZŐLŐk ALATT:  á
(kÖh 25816)

A falutól Dny-ra, a Bega-patak bal partján, a pa-
takra erősen lejtő dombon, gyomos csemetésben 
egy kavicsos anyagú, díszítetlen, árpád-kori fazék-
töredéket találtunk. A megismételt terepbejáráskor 
a gazzal felvert csemetésben a vaddisznótúrások-
ban sem találtunk leleteket. (Miklós, 1980; Miklós, 
1993.)

6/3. ZÖLDháZ: ? Sza
(kÖh 25817)

1888-ban 90 db gyöngy került Závodszky istván 
valkói jegyző régiséggyűjteményébe. Lelőhelyük – 
ahol akkoriban állítólag gyűrűt, karperecet, ezüst-
pénzt és edényt is találtak, s a felszínen csontok he-
vertek – a községhatár D-i részén, a Besnyői-patak 
k-i partján, a vadászháztól (Zöldház) É-ra emelke-
dő kisebb, jelenleg erdővel borított dombokra lo-
kalizálható. Závodszky leírása szerint a gyöngyök 
iii–iv. századi, zöld, kék, piros, sárga és fehér szí-
nű, hasáb, lecsiszolt sarkú hasáb, henger és gömb 
alakú üveg, illetve pasztagyöngyök lehettek, néhány 
borostyán- és karneol (?)gyöngy is volt köztük.1

1 Závodszky 6/1888. és 10/1888. szám.

6/4. DoMonYvÖLGY (eGeRSZeGi PUSZTA): 
 R, B, Bv, á–kk  kö ? Bv ▼ LT?
(kÖh 25818)

1955 végén, 1956 elején erdősítéshez mélyszán-
tást, fordítást végeztek az egres- és a Besnyői-patak 
összefolyásától ny-ra lévő domboldalon, a föld-
munkák nagymennyiségű leletanyagot hoztak fel-
színre. Salamon ágnes helyszíni szemléje során, 
1956-ban a domboldal magasabb részein főleg ős-
kori telepobjektumok nyomait figyelte meg (a szar-
mata leleteket l. a 6/17. lelőhelynél). A domboldal 
k-i nyúlványán középkori település, a nyúlvány 
Ény-i részén téglaépület nyomait észlelte.1 1958 ta-
vaszán Asztalos istván kőszegi Frigyessel járt a le-
lőhelyen. 1959 nyarán kétnapos, alapos bejárást és 
kisebb próbaásásokat végzett, melléklet nélküli, 
bolygatott csontvázat is talált.2 Többször gyűjtött 
itt tanítványaival heltai Miklós.3 Szőke Mátyás ős-
kori és középkori cserepeket szedett össze.4 (Szőke, 
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1962.) A közelben, az egres-patak Dny-i partján 
előkerült leleteket is ehhez a lelőhelyhez sorolták.

1992-ben a domonyvölgyi fenyves három he-
lyen kigyulladt, részben leégett. ezeken a helyeken 
az erdészet a tuskók eltávolítása után akáccseme-
téket ültetett. ebben a három foltban terepbejárást 
tudtunk végezni. A lelőhely – a letisztított terület 
alakjának megfelelően – L-alakban volt megfigyel-
hető, kb. 200 × 200 m-es kiterjedésben, közepes sű-
rűségben találtunk cserepeket (elsősorban középko-
riakat, de előfordult néhány őskori töredék is). két 
kiszántott kemence maradványait is rögzítettük. Az 
irtás ny-i szélén, a Domonyvölgy 54. számú ház-
zal szemben, a közvetlen környezetéből kiemelke-
dő, kis dombon igen sok pelyvás téglatöredék, ha-
barcs, néhány embercsont látható. ennek a domb-
nak a nagyobbik fele a fenyőerdő megmaradt ré-
sze alá esik. A felszíni nyomok alapján itt lehetett 
a középkori egerszeg temploma.5 (Kővári–Miklós, 
1993; Miklós, 1993.) A lelőhely teljes kiterjedése je-
lenlegi ismereteink szerint 700 × 250 m.

Az őskori leletek közül egy kannelúrás töredék 
a badeni kultúrához tartozik.6 A néhány seprűs és a 
textillenyomatos oldaltöredék a hatvani kultúra ki-
sebb telepét jelzi.7 heltai Miklós gyűjtött két hat-
vani kultúrás edényt: az erősen nyomott hasú füles 
bögre hasán kétosztatú kis bütyök van, a másik egy 
függesztő füles, csonkakúpos tál.8

A leletek többsége a halomsíros kultúrából szár-
mazik. Az 1958. évi gyűjtésből az MnM-be került 
leleteket kőszegi Frigyes 1960-tól kezdve többször 
említi, majd 1988-ban leírásukat és képüket is köz-
readja. A peremükön bordás csücsökdísszel ellá-
tott táltöredékeket, benyomott pontokkal és bekar-
colt vonalakkal díszített bögretöredékeket, füles fa-
zekak peremét, körárok bütykös oldalt és az ujjbe-
nyomkodásos bordás darabokat a halomsíros kul-
túra kifejlett szakaszához sorolja.9 Salamon ágnes 
gyűjtésének legszebb példánya egy erősen kiegé-
szített, hengeres nyakú, kihajló peremű, nyomott 
gömbtestű bögre, amelyet a vállán vonalkázott há-
romszögek és pontokból kialakított körök, öblén pe-
dig kis bütykök díszítenek.10 Felcsücskösödő és be-
húzott peremű táltöredék, parázsborító felső része 
és köpűs, bronz nyílcsúcs alkotják még az együt-
test.11 Az APM-ben és GvM-ben őrzött leletek kö-
zött szintén a felcsücskösödő peremű táltöredékek, 
bekarcolt zegzug mintás oldal, bordadíszes fazék-
darabok a jellegzetesebbek.12

Asztalos istván szűkszavú közlése szerint 1964-
ben, a Domonyvölgyben „gödör ásása közben bronz-
kori sírra bukkantak. A sírt szétdúlták, de egy szép 

edényt beszolgáltattak a múzeumba.”13 Az edény 
nem azonosítható, ezért az ismeretlen rítusú sírt 
csak feltételesen sorolhatjuk a halomsíros kultúrá-
hoz. egy turbántekercses és egy síkozott perem, va-
lamint egy bekarcolt vonalas oldal az urnasíros kul-
túra hagyatéka.14 esetleg ugyanilyen korú az ívelten 
hengeres nyakú, gömbtestű bögre a nyakhajlatból 
kinyúló füllel.15 A bronzkoron belül pontosabban 
nem keltezhető egy agyagból készített öntőforma 
kisebb, sérült töredéke.16 Talán kelta a 14,8 cm hosz-
szú, ívelt, domború hátú, nyélnyújtványos vaskés.17

Az őskori leletanyaghoz tartozik egy cipó ala-
kú őrlőkő, egy dörzskő, továbbá két kovapenge, az 
egyik retusált élű.18

A középkori falut elsősorban Xiii–Xv. századi 
edénytöredékek jelzik. Leggyakoribb a Xiii. szá-
zadi fazéktöredék, kettősen tagolt, illetve lekere-
kített peremmel; oldalukat vízszintes bekarcolás 
és egysoros hullámvonal díszítette. Anyaguk több-
nyire szürkésfehér. előfordul néhány szürke, redu-
kált égetésű, enyhén tagolt peremű töredék is.19 A 
Xiv–Xv. századból származik több hornyolt oldalú 
fazéktöredék, ferdén levágott szélű fedőrészlet, va-
lamint egy legömbölyített szélű perem.20 Salamon 
ágnes két, i. Lajos denárt (cnh ii. 89A = h 547 tí-
pus) is talált.21 A Gödöllői városi Múzeumban őr-
zött vastárgyak rendeltetése ismeretlen, egyikük ta-
lán kanál lehetett. A késő középkorból vagy inkább 
az újkorból származnak.22 Feltételesen középkor-
inak tartjuk a heltai Miklós gyűjtéséből való 9,6 cm 
hosszú köpűs vas nyílhegyet.23

1877-ben Roxer Péter pályafelügyelő egy 
Domonyvölgyben talált vaskulcsot ajándékozott az 
MnM-nek.24 A Xv. századra keltezhető kulcs fülét 
X alakú díszítéssel látták el.25 Lelőhelyünkről szár-
mazhatott a Závodszky-gyűjtemény töredékes vas-
sarkantyúja, amelyet az „egerszeghi pusztán” talál-
tak ugarolás közben.26

A Pest megyéhez tartozó középkori egerszeg27 
neve égerfával benőtt szegletre,28 az egres- és a 
Besnyői-patak közötti részre utal. A régészeti ada-
tok szerint a legkésőbb a Xiii. században megte-
lepült falu első említése a Xiv. századból szárma-
zik. Györffy György szerint 1323-ban a király fel-
tehetően ezt az egerszeget vette vissza a visegrá-
di apátságtól, a monostor birtokainak felsorolásánál 
ugyanezt az adatot komárom megyei helységre vo-
natkoztatja.29 Magunk részéről valószínűbbnek tart-
juk az utóbbi feltételezést. helyi nemesi családé volt. 
1343-ban egerzegh-i Santus (dictus) Domonkost ki-
rályi embernek jelölték a Tápió-menti Zaheus föld 
ügyében.30 1401-ben egerszeg-i csama fia László 
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volt királyi ember.31 1406-ban Zsigmond király 
egervár-i Miklós fia Mihály sümegi várnagynak 
adta a Győr megyei nagyécsi és kisécsi birtok része-
it, valamint az egerszeg-i Simon fia László magta-
lan halála miatt adományozhatóvá vált Pest megyei 
egerszegi részbirtokot és a Simonvölgye nevű, Pest 
megyei földet.32 1524-ben mácsai (9/1. lh.) és hévíz-
völgyi (v.ö. 3/6. lh.) birtokba iktatásnál egerszeg-i 
Literatus Péter, Mekcse-i György familárisa til-
takozott.33 1525-ben nemes egerszegi Péter néven 
idézték meg.34 Legkésőbb a törökkor legelején el-
pusztult. Török adóösszeírásban nem is szerepel. 
A pusztát csak az 1676. és 1678. évi dézsmajegy-
zékbe vették fel jövedelem nélkül.35 1640-ben és 
1643-ban vámossy istván, illetve felesége Aszalay 
erzsébet eltiltotta a szomszédokat többek között 
Gödöllő falu (10/1. lh.), Besnyő, Babat (10/9. lh.) és 
egerszeg puszta használatától.36 1648-ban és 1650-
ben vámossy istván és vámossy erzsébet tilta-
koztak ugyanezek használata ellen.37 1655-ben iii. 
Ferdinánd ugyanezeket vámosy istvánnak és nővé-
rének vámosy erzsébetnek adományozta, akik és 
elődeik Gödöllőt és a felsorolt pusztákat már régtől 
fogva békésen és zavartalanul birtokolták.38 1658-
ban vámossy istván és hamvay Ferenc nevében til-
tották el az összes szomszédok, különösen Szada 
(21/1. lh.) lakóit a birtokok használatától.39 1676-
ban Bossányi Miklós nevében ebeczky Tamás el-
tiltja összes szomszédjait, de különösen Szada és 
Gödöllő lakóit azon helyek használatától, ahol a ha-
tárjeleket a török segítségével állították fel. Besnyő, 
Babát és egerszeg predium lakóit is eltiltja az ilyen 
helyek használatától.40 Az adatot csak fenntartással 
fogadhatjuk el a puszták ideiglenes lakottsága bizo-
nyítékául.

egerszeg területe a Xviii. században még 
Gödöllőhöz tartozott, a XiX. században került 
Domonyhoz. emlékét helynevek őrizték meg. 
oklevelekben nem szereplő templomának maradvá-
nyát Gödöllő és Domony határán Locus ecclesiae 
egerszegiensis felirattal jelzi Gödöllő cím és szerző 
nélküli, Xviii. századi térképe.41

1 MnM Adattár 47.G.i.; MnM RŐ 57.73.1–8. Gödöllő–
Dományvölgy néven; MnM Rk 57.33.1–55.B.; Rég. 
kut. 1956, 33. Gödöllő–Domonyvölgy néven. 2 MnM 
RŐ 58.2.1–11. tévesen Aszód–Domonyvölgy néven.; 
APM 61.8.1–25, 27–29.; 64.453.1.; 457.1–458.1.; 
460.1–462.1.; 475.1.; 486.1–495.1.; 66.37.1–3.; APM 
Adattár 230, 252.; Pór–Asztalos 1989, 19., említi a 
lelőhelyet. 3 GvM 82.33.1–2, 4–9, 15–16.; 42.1, 3–4;. 
63.1, 6–8.; 64.1–65.10. 4 APM 79.24.1–4, 10–16.; 

80.46.1–9. 5 APM 93.14.1–4.; 6–13. 6 APM 80.46.1. 
7 APM 61.8.24–25, 29.; 80.46.2. 8 GvM 82.33.4–5. 
9 kőszegi 1960, 153.; kőszegi 1963, 12.; kőszegi 
1964, 7.; kőszegi 1971, 60.; kőszegi 1988, 110., 39. 
t. 1–11.; MnM RŐ 58.2.2–11. 10 MnM RŐ 57.73.8. 
11 MnM RŐ 57.73.1–7. 12 APM 61.8.1–23, 27–28.; 
64.453.1.; 457–458.1.; 475.1.; 80.46.5–6.; 93.14.1–4.; 
16.1–3.; GvM 82.18.1.; 33.6–8.; 63.1.; 64.1–3.; 65.1–8. 
13 Asztalos 1967, 74. 14 APM 61.8.24.; 80.46.3–4. 
15 GvM 82.33.9. 16 APM 64.460.1. 17 GvM 82.42.1. 
18 MnM RŐ 58.2.1.; APM 80.46.7.; GvM 82.33.1–2. 
19 APM 64.486–488, 490–492, 494–495.; 79.24.10, 
16.; 80.46.8–9.; 93.14.6–9.; 94.23.1.; GvM 82.63.6–7.; 
65. 9–10. 20 APM 93.14.10–13.; 94.23.2.; GvM 82.63.8. 
21 MnM Rk 57.33.50–51.B.; Rég. kut. 1956, 33. 
22 GvM 82.42.3–4. 23 GvM 82.33.14. 24 MnM 
103/1877. 25 Temesvári 1961, 152., 47. ábra 10. 
26 Závodszky 7/1886. 27 árpád-kori adatait Györffy 
1998, 516. sorolja fel. néhány további adat: csánki 
1890, 27.; Reiszig 1910, 55.; középkori történetét 
összefoglalja Pór–Asztalos 1989, 35–36.; Több adatát 
tárgyalja Asztalos–Brandtner 1991, 17, 25., családfa 
vázlat. 28 kiss 1988, ii. köt. 795.; Zalaegerszeg címszó. 
29 Györffy 1998, 516, 712. 30 oL Dl. 3545.; Anj. okmt. 
iv. köt. 311.; Bártfai Szabó 1938, 275. reg.; horváth 
1980, 30. reg.; Bakács 1982, 553. reg. 31 oL Dl. 42760.; 
Bártfai Szabó 1938, 489. reg.; Zsigmokl ii/1. köt. 
889. reg.; horváth 1980, 118–119. reg.; Bakács 1982, 
1144. reg. 32 oL Dl. 9170.; Bártfai Szabó 1938, 505. 
reg.; horváth 1980, 122. reg.; Bakács 1982, 1202. 
reg.; Zsigmokl ii. köt. 4500. reg. 33 oL Dl 89217.; 
horváth 1980, 320. reg. 34 Bártfai Szabó 1938, 1461. 
reg.; horváth 1980, 324. reg. 35 Szakály 1995, 196, 202. 
36 Borosy 1983, 189. reg.; horváth 1987, 85, 86. reg. 
37 horváth 1987, 89, 91. reg. 38 horváth 1987, 103. reg. 
39 horváth 1987, 109. reg. 40 Borosy 1983, 1785. reg.; 
horváth 1987, 180. reg. 41 GvM Gy. sz. 270. sz.

6/5. BAJcSY-ZSiLinSZkY U:  Bk, M–á + R
(kÖh 25819)

A falu Ék-i szélén, a Galga D-i partja mellett, kb. 
500 m hosszan, 130 m szélességben húzódik a lelő-
hely, ahol az ártérből kiemelkedő magaslatokon, de 
helyenként az egészen lapos részeken is találtunk 
cserepeket és egy cipó alakú őrlőkövet a szántásban. 
(Miklós, 1980; 1981.) A lelőhely Dk-i vége átnyúlik 
a 6/12. lelőhely területére.

Feltehetően lelőhelyünkhöz tartoztak azok a cse-
repek és „félkész csontkorcsolyák,” amelyeket Roób 
János domonyi lakos 1957-ben vitt be az MnM-be. 
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A leletek a volt Fischer uradalom területén levő 
partoldalból kerültek elő. elmondása szerint ugyan-
itt pinceásáskor és építkezések alkalmával is mu-
tatkoztak településre utaló jelenségek (tűzhely, ha-
mu) és leletek (cserép, csont).1 1959-ben Roób János 
bejelentette az aszódi múzeumnak, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky utcai házának kertjében gyümölcsfa ül-
tetése közben cserepeket, csontokat, paticsrögöket 
talált. A kert a lelőhely Ék-i szélén, az ikladra veze-
tő utcában, egy kis kiemelkedésen van, a bejelentés 
időpontjában a Galgától számított 2. telekhez tarto-
zott.2 A helyszínelést elvégző Asztalos istván a tu-
lajdonos által kiásott kb. 1 m mély gödör oldalában 
kb. 70 cm mélységben vörös agyagcsíkot és égett 
(vörös-fekete) földet látott. Megfigyelte, hogy a gö-
dörben kb. 60 cm mélyen jelentkeztek a cserepek, 
amelyek lefelé sűrűsödtek; a töredékek mellett egy 
majdnem ép füles, széles szájú edény és egy csont-
tű is előkerült. A kertben makói kultúrás és árpád-
kori cserepeket gyűjtött.3 A leletbejelentés nyomán 
1960-ban kalicz nándor néhány napos próbaása-
tást végzett a helyszínen, ahol a makói kultúra két 
nagy és egy kisméretű hulladékgödrét, továbbá ko-
ra árpád-kori objektumok maradványait tárta fel.4

A B/1 gödörből a középső rézkori, tűzdelt baráz-
dás díszítésű kerámia táljának két összeillő töredé-
ke5 is előkerült (11. t. 16.).

kalicz nándor monográfiájában a két nagy makói 
objektumot ismerteti.6 Az 1. számú (B/1) gödör ke-
rek, teknős aljú, 280 cm átmérőjű, 110 cm mély ob-
jektum volt, cserepeket, sok állatcsontot és egy tűz-
hely tapasztásának darabjait tartalmazta. A 2. szá-
mú (B/2), szintén kerek, egyenes oldalú, lapos aljú, 
260 cm átmérőjű, 190 cm mély gödör betöltésében 
az előbbinél több lelet volt, az edénytöredékeken, 
állatcsontokon kívül öt kiegészíthető edény, egy 
5 cm átmérőjű töredékes kerékmodell, egy agyag-
kanál fogantyúja és egy szépen csiszolt csonttű is 
előkerült. Legfontosabb lelete egy balta öntőformá-
jának töredéke. A kerámiaanyagban megtalálhatók 
a makói kultúra legjellemzőbb típusai: belsődíszes 
táltöredékek, bekarcolt vonalakkal vagy rácsmintá-
val kitöltött háromszögekkel; tagolt nyakú füles fa-
zekak darabjai kihajló vagy kifelé lekerekített, meg-
vastagított peremmel, a peremből vagy a perem alól 
kinyúló hosszúkás, lapos bütyökkel. nyakuk és vál-
luk általában simított, míg az oldaluk érdes, rücskös 
felületű vagy nagyon gyakran seprűzött. Jellemzők 
a galléros, kifelé háromszög alakban megvastagí-
tott peremű fazéktöredékek, a perem külső széle 
több példányon függőlegesen bevagdosott; kettős-
kúpos testű, legömbölyített hasélű és peremű táltö-

redékek; egészen alacsony, behúzott nyakú, hang-
súlyozott vagy legömbölyített vállú, kihajló pere-
mű táltöredékek, az egyik példány vállán plasztikus 
dísz van. A 2. gödörből származó kiegészíthető edé-
nyek: fordított csonkakúpos tálak a perem alatt kö-
zépen benyomott bütyökfogóval, ill. a peremen ülő 
többszörösen benyomott hosszúkás bütyökkel; ívelt 
oldalú, az alja felé összeszűkülő tál; alacsony nya-
kú, hordós testű fazék a vállán ülő két füllel, a fü-
lek közt kerek plasztikus dísszel. kiemelkedő lelet 
a 2. gödörben talált, homokkőből készített fél ön-
tőforma töredéke, amely előkerülésének időpontjá-
ban Magyarország legrégibb, ismert öntőforma le-
lete volt. A töredékesen 11 cm hosszú, 7 cm széles 
formában az él felőli rész maradt meg. A publikáló 
kalicz nándor szerint bányabükki típusú, nyéllyu-
kas balta készítésére szolgált.7

A kalicz nándor által feltárt k/1. és k/2. gödör 
és a sekély házrészlet (k/3.) – benne a szétszórt kő-
darabok bizonyára kemence maradványai – X–Xi. 
századi település objektumai. Mindkét gödörben 
jelentős számú vassalak is volt. kerámia leleteik-
re a ferdén, vagy enyhe ívben kihajló, ferdén levá-
gott peremű, vízszintes és hullámos vonalkötegek-
kel, sűrű vízszintes vonalazással, néha vízszintes 
vonalakkal (csigavonallal) díszített fazéktöredékek 
a jellemzők.8 Dísztelen, kidolgozásban a gödröké-
vel egyező fazéktöredék9 alapján a k/3. házrészlet 
is egykorú a gödrökkel. Asztalos istván gyűjtésé-
ből kora árpád-kori a feketés, homokos anyagú, be-
karcolt hullámvonalas oldal,10 Xii–Xiii. századi a 
sárgásfehér, vastag falú, laza ívű hullámvonallal és 
vízszintes vonallal díszített fazékváll.11

1 MnM Adattár 27/1966.iii. A leletek elkallódtak. 
2 A különböző forrásokban eltérő házszámok sze-
repelnek: 2, 9, 15. 3 APM Adattár 249.; Az Asztalos 
istván által gyűjtött cserepek: APM 64.520.1–526.1. 
valószínű, hogy a tulajdonos által megbolygatott lele-
teket egybeleltározták kalicz nándor 1960-as ásatá-
sának anyagával. 4 MnM Adattára 465/1960.X; Rég. 
kut. 1960, 82. (tévesen 5 lakóház részletének feltá-
rása szerepel) A makói kultúra leletanyaga: APM 
64.770.1–110. (B/1 gödör); 771.1–233; 66.59.1–3; 
60.1–63.1; 67.1. (B/2 gödör); 64.772.1–26. (B/3 gödör); 
66.66.1. (a leltárkönyvben objektum megnevezése 
nélkül). Az árpád-kori leletanyag: 64.773.1–16. (k/1 
gödör); 774.1–42. (k/2 gödör); 775.1. (k/3 gödör). 5 
APM 66.64.1.; kalicz 1968, 79., 4. t. 1–2.; kalicz 1997, 
36.; Bondár 2007, 75. 6 kalicz 1968, 78–79., 27. lh., 
4. t. 1–29.; 5. t. 6, 10–13., 6–8. t., 10. t. 1.; váloga-
tás a leletanyagból: kalicz 1984, XXi. t. 1, 4, 6–7, 10., 
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XXii. t. 3, 10., XXiii. t. 3–6.; kulcsár 2009, 187. 83. 
lh. 22. kép, vii/12., vii/14., 23.kép vii/19., 32. kép 
Xi/4., 38. kép 22. 7 APM 66.60.1.; kalicz 1968, 48, 
79., 10. t. 1.; kalicz 1968a, 81–90.; kővári–Patay 
2005, 129. kömlőd–kozarac típushoz tartozóként 
említi; Bondár 2007, 89. 8 APM 64.773.1–2, 6–8, 10.; 
774.8, 17, 19, 26, 28, 34–35. 9 APM 64.775.1. 10 APM 
64.528.1. 11 APM 64.527.1.

6/6. eGReS-vÖLGY:  Ő
(kÖh 25820)

A falutól ny-ra, az egres-patak völgyére eny-
hén lejtő domboldalon kb. 450 × 100 m-es terüle-
ten, jó megfigyelési körülmények ellenére mindösz-
sze néhány jellegtelen őskori edénytöredéket gyűj-
töttünk.1 A cserepek a vizenyős résztől a dombtető-
ig figyelhetők meg. (Miklós, 1979.)

1 APM 80.18.1.

6/7. vASÚTi BeváGáS: ? Ő?
(kÖh 25821)

Rómer Flóris feljegyzései szerint a domonyi ma-
lomnál levő, vaspályai átvágásban sok régi (celt) 
cserép fordul elő.1 A leírás alapján a lelőhely a fa-
lutól D–Dny-ra, a bagi határ közelében lehetett. 
Megnéztük ezt a környéket, de egyrészt sűrű bozót, 
másrészt a vasúti pályáról lecsúszott kőzúzalék fedi 
a bevágásokat. (Miklós, 1993.)

1 Rómer-hagyaték Xvii. csomag 136.; Rómer Jkv. 
Xiii. 174.

6/8. nAD MoSZTYikoM:  R, Bv, Sza
(kÖh 25822)

A belterület Ény-i széle mellett a Galga árteréből 
kiemelkedő domb oldalán és tetején, kb. 750 × 100–
200 m-es területen közepes sűrűségben találtunk 
őskori és szarmata cserepeket. Az utóbbiak főleg a 
lelőhely Ék-i részén sűrűsödtek. Megfigyeltünk ha-
mus foltokat és paticsokat is. (Miklós, 1980.)

Az őskori cserepek nagyobb része a badeni kul-
túrához tartozik1 (pl. perem alatt bordadíszes fazék-
töredék; alagútfül; benyomott pontsorral, bekarco-
lással díszített oldalak). A benyomkodott lécdí-
szes oldaltöredék, az enyhén kihajló peremű nyak-

töredék és egy bütyökdíszes oldal késő bronzkori.2 
Találtunk egy fehéres színű pattintott pengetöredé-
ket is.3

A késő szarmata korra jellemző a szürke, fino-
man iszapolt anyagú, kettőskúpos testű, vastagodó 
peremű, vállon kettős hornyolatú tálperem; a hen-
geres falú pohár peremtöredéke és a fekete, lekere-
kített, kissé behúzott peremű táltöredék.4 A kézzel 
formált, homokkal, agyagszemcsékkel soványított, 
egyenetlenül elsimított felületű néhány fazéktöre-
dék és az egyenes oldalú, kívül foltokban fényes fe-
lületű tál (?) töredék5 iii–iv. századi, nem szarma-
ta (talán kvád vagy Ék-magyarországi) készítmény.

1 81.38.2,4–7. 2 APM 81.38.8–9, 15. Pór–Asztalos 
1989, 19., említi a lelőhelyet. 3 APM 81.38.1. 4 APM 
81.38.10–12. 5 APM 81.38.13–14.

6/9. PoD MoSZTYikoM:  Bk
(kÖh 25823)

A községtől Ény-ra, a Galga árteréből kiemel-
kedő dombon, kb. 30 m-es körzetben néhány őskori 
cserepet találtunk. (Miklós, 1980.) A legjellegzete-
sebb egy kora bronzkori, kifelé profilált peremű tö-
redék (17. t. 10.).1

1 APM 82.89.1.; Pór–Asztalos 1989, 19., említi a lelő-
helyet.

6/10. FekeTe-eRDei SZŐLŐk ALATT:  
 Sza, M–á
(kÖh 25824)

A falutól Dny-ra, a Bega-patak jobb partján, a 
vizenyős részből enyhén kiemelkedő dombon, kb. 
100 × 60 m-es területen hamus foltokat figyel-
tünk meg és ezekben állatcsontokat, római kori és 
árpád-kori cserepeket találtunk. (Miklós, 1980.) 
két korongolt, enyhén kihajló, lekerekített szélű pe-
rem szarmata.1 A hullámvonalköteggel, illetve sű-
rű párhuzamos bekarcolással díszített fazékoldalak2 
(46. t. 21–23.) X–Xii. századiak, a fogaskerékdíszes 
oldal3 Xi–Xii. századi. A Xii–Xiii. századra tehető 
a körbefutó csigavonallal és azt metsző ferde bevag-
dosással ellátott fazékoldal, valamint néhány eny-
hén tagolt fazékperem.4 Xiii. századiak a sárgásfe-
hér, csigavonalas töredékek.5

1 APM 81.40.1. 2 APM 81.40.2, 10. 3 APM 81.40.3. 
4 APM 81.40.4–8. 5 APM 81.40.9.
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6/11. eGReS vÖLGY FeLeTT: ▼ Bv
(kÖh 25825)

Závodszky istván 1872-ben Martini Dezsőtől 
egy kis bronztőrt kapott, amelyet Gohér Mihály 
fia talált Domonyban “Bernáth Gyula úr tagján 
egy csekély vízmosásban.”1 Az 1864. évi térkép2 
szerint a Bernáth-birtok a belterület és az egres-
patak között húzódott, a vízmosásos rész az utób-
bi felett lehetett. A tőrt 1876-ban az MnM-nek ad-
ta. A leltárkönyvben megvan az azóta elkallódott 
13,8 cm hosszú, tömör markolatú, miniatűr tőr raj-
za.3 A régészeti kongresszus kiállításán Závodszky 
istván a Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti 
Múzeum-egylet tagjaként gyűjteménye más tár-
gyaival együtt a domonyi bronztőrt is bemutat-
ta. hampel József a lelőhely megnevezése nélkül 
Gödöllő vidéki leletként sorolja fel a kiállított tár-
gyakat,4 közülük a tőr fényképét is közli.5 Bóna 
istván hampel nyomán gödöllői leletként ismerte-
ti a pilinyi kultúra miniatűr tőrei között.6

1 Závodszky 14/1872. 2 PmL PmU 107. 3 MnM 
278/1876.26. ma már nincs meg.; említí nagy 
1904,153–154. 4 hampel 1876, 83, 84. 5 hampel, 1876–
1877, X. t. 6. 6 Bóna 1959–1961, 22., 3. kép 1. Domonyi 
leletként: kővári 1998, 46.; Szilas 2007, 164.

6/12. TeMeTŐ (FLÓRAMAJoR, ToRoM-
DŰLŐ):  B, LT, Sza, A? á, kk▲ B? á
(kÖh 25826)

A falu k-i szélén, a Galga jobb partján, az ártér-
ből 6–8 m-re kiemelkedő dombon kalicz nándor1 
az 1960-as évek elején, 1965-ben pedig Asztalos 
István2 gyűjtött leleteket. A kb. 800 × 100–250 m 
kiterjedésű lelőhely két végén szántásban, háztá-
ji földeken, illetve gázvezeték árok kidobott föld-
jéből, jó megfigyelési körülmények között gyűjtöt-
tünk cserepeket. A domb k-i szélén, munkagéppel 
kb. 1 m vastagságú földréteget hordtak el. ennek fa-
lában két helyen paticsos sávot figyeltünk meg. A 
lelőhely középső részénél a domb erősen beugrik 
a Galga árterébe. itt, a temető és a major területén 
találtunk leleteket. A majortól Ény-ra, Ék–Dny-i 
irányú, kb. 20–30 m széles, 1–2 m mély árkot fi-
gyeltünk meg, amely Ék-en beleolvad az ártérbe, 
Dny-on pedig a majorba vezető útnál tűnik el, to-
vább már nem követhető. ez az árok esetleg mester-
séges és a hatvani kultúra idején létesített földvár-
hoz tartozhatott, a domb ny–Dny-i folytatása fe-

lől védve a lakótelepet. Az erődítés feltételezett te-
rülete kb. 200 × 100–150 m lehetett. (Szőke, 1962; 
Miklós, 1976, 1980, 1981; Miklós–Torma, 1977; 
Kővári–Miklós, 1985; Miklós, 2003.)

Az 1864-ben készült úrbéri térképen lelőhelyün-
kön, Ancs puszta területén egy karikát ábrázolnak, 
közepén fekete folttal.3 egy 1957-ben, térképésze-
ti céllal készült légi felvételen nagyjából kör alakú 
sötét gyűrű figyelhető meg, amelyet – a Galga fe-
lől – kívül világos gyűrű is övez 4 (66. t. 2.). Miklós 
Zsuzsa 1992 júniusa óta több alkalommal (1998, 
2005, 2006, 2007) készített légi fotókat a földvárról 
és környékéről. Az erődítés területét fedő sűrű bo-
zót miatt azonban az ároknak csak kis részlete lát-
ható a fotókon. 5

A kevésbé jellegzetes bronzkori cserepek mellett 
a hatvani kultúra leletei az egész lelőhelyen megta-
lálhatók, legjellegzetesebbek a seprűdíszes és a tex-
tillenyomatos urnatöredékek.6 egy korongolt, szür-
ke fenéktöredék kelta.7 A szürke, korongolt és a dur-
va, kézzel formált, szarmata cserepeket néhány vas-
tagodó, kissé behúzott peremű táltöredék alapján 
a késő szarmata korszakra keltezhetjük.8 A kézzel 
formált, bevagdosott szélű fazékperem valószínű-
leg avar.9

árpád-kori cserepek az egész lelőhelyen találha-
tók. X–Xi. századi az erősen kihajló peremű fazék-
töredék és több, befésült hullámvonalköteggel dí-
szített fazékoldal.10 X–Xii. századiak a fogaskerék-
díszes (46. t. 27.), a párhuzamos (45. t. 16.), illetve 
hullámvonalköteggel és az egyszeres hullámvonal-
lal, ferde bevagdosással ellátott töredékek.11 A ket-
tős tagolású, a galléros és enyhén tagolt fazékpe-
remek, csigavonalas oldalak, redukált égetésű, ha-
rang alakú fedőtöredékek Xiii. századiak.12 A Xv–
Xvi. századból származik a homokkal soványított, 
visszagyűrt szélű perem.13 Terepbejárásunkon a 
hatvani kultúra erődítésén belül, a major Ék-i szé-
lén, közvetlenül az ártér felett egy félkörben húzó-
dó, kb. 15 m széles árkot figyeltünk meg (3. kép), 
körülötte és benne árpád-kori cserepeket és őrlő-
követ találtunk. ezen a helyen egy 1864-ben ké-
szült térkép kisméretű, kör alakú dombot ábrázol.14 
Ugyanitt, légi fotón egy 30 m belső, 40 m külső át-
mérőjű sötét gyűrű látható.15 A Pesty Frigyes-féle 
helynévgyűjtemény szerint ezt a területet Torom 
dűlőnek nevezik, ahol hajdan „Dora és Antsa nevü 
kisasszonyok laktak kiknek itt kastélyuk lévén 
melynek ma már csak puszta helye látható s’ igy 
Torom dülő Doráról, Antsáról pedig a Domonyhoz 
tartozó Antsi puszta neveztetik.”16 A Torom a to-
rony szó változata, az egykor itt állt épületre utal. 
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3. kép. Domony. Flóramajor (Torom-dűlő), 6/12. sz. lelőhely, árpád-kori földvár (Badics Balázs felmérése, 
Réti Zsolt rajza)
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első említése 1649-ből származik: az Aszód és Bag 
közötti határperben meghallgatott egyik tanú sze-
rint „az Torom alláig Bagj föld.” A fentiek alapján a 
jelenleg félkör alakban megfigyelhető árok egy kis-
méretű, árpád-kori földvár sáncárkának részlete. 
A földvár tengerszint feletti magassága kb. 137 m, 
relatív magassága a Galga-völgy felett kb. 18 m.17 
A név alapján Pór Mihály felveti, hogy templom is 
állhatott a lelőhelyen.18 A torony elnevezés azonban 
általában az árpád-kori kisvárak lakótornyaira vo-
natkozik. Így lehetett esetünkben is. ezen a terüle-
ten 2006-ban Miklós Zsuzsa végzett szondázó ása-
tást. 19 ennek eredményeként megállapította, hogy 
a lakóterületen humusznak és középkori objektu-
moknak már nincs nyomuk. Feltehetően a korábbi 
szántásokkal, esetleges egyéb földmunkákkal kop-
tatták le ennyire az egykori felszínt. A sáncárok-
kal védett területen csupán két gödör nyomait ta-
lálták meg. Az 1. gödörben a hatvani kultúra csere-
pei (pl. seprűs fazékoldal, tölcséres urnanyak) vol-
tak, a 2. gödör leletmentes. A sáncárok ny-i sza-
kasza eredetileg 330 cm mély és 11 m széles volt. 
Pontos mélységét nem lehetett megállapítani, mert 
alsó részét beleásták egy bronzkori objektumba. 
Betöltéséből kevés hatvani kultúrás és árpád-kori, 
valamint 1–2 korongolt szürke szarmata cserép ke-
rült felszínre. Az árpád-kori edénytöredékek faze-
kakból származnak. A peremek enyhén vagy ket-
tősen tagoltak, illetve lekerekítettek. Az oldalakat 
vízszintesen bekarcolt vonalak díszítik. Színük sár-
gásfehér, szürkésbarna vagy vöröses.

itt tárgyaljuk az elpusztult oncstelekét.20 Számos 
változatban előforduló nevének első fele személy-
névi eredetű.21 1394-ben ákos fia László özvegyé-
nek, Frank erdélyi vajda feleségének hitbér és kárté-
tel címén ákos fia Mikcs több birtokát átadta, köz-
tük a nógrád megyei vuch pusztát is.22 A későb-
biekben is az ákos birtokok sorsában osztozott. 
1438-ban Rozgonyi istván és rokonai megkapták a 
Zsidó és az ákos nemzetség korábbi birtokait, köz-
tük onthelekét.23 1440-ben György rác despota a 
Zsigmond által neki elzálogosított birtokokat, köz-
tük Wuch pusztát is, a zálog megfizetése után át-
adta Rozgonyi istvánnak.24 Még 1438-ban Albert 
király utasította a fehérvári káptalant, hogy iktas-
sa be a Rozgonyiakat birtokaikba, így ontheleke, 
Acsteleke pusztába is.25 Anthtelek, Anchteleke, il-
letve onczteleke néven szerepel a Rozgonyi csa-
lád tagjai közötti 1446. évi osztozkodásban26 és az 
1519-ben Rozgonyi istván és veje, Báthori András, 
istván és György kölcsönös örökösödési szerződé-
sében.27 A megállapodás értelmében a Báthoriakat 

1523-ban, illetve 1524-ben beiktatták onsztheleke, 
onchteleke birtokába is.28 A beiktatásnál Damon-i 
Balázs ellentmondott.29 1449. és 1507. között továb-
bi névváltozatokkal előfordul a Rozgonyiak birtok-
ügyeiben.30

1559-ben a Mácsa (9/1. lh.) lakói művelik a fa-
lu közelében fekvő oncsatelek pusztát. 1562-ben, 
1580-ban és 1590-ben okcsatelek néven vették fel 
a defterbe. A két utóbbi alkalommal Bak (3/6. lh.) 
és Mácsa falu közelében levőnek írják.31 Az Aszód 
melletti Ancsot 1653-ban vették fel a dézsmajegy-
zékbe.32 Ugyanebben az évben az Aszód (2/4. lh.) és 
iklad (12/3. lh.) közötti Anch puszta tizedét a nóg-
rádi várnagy bérelte 12 Ft-ért.33 1673-ban nem bé-
relte senki.34 1674-ben a behajthatatlan ancsi tize-
det ingyen átengedték a lévai katonáknak.35 1676-
ban is puszta volt.36 1677-ben Zsidó (23/1. lh.), 
Aszód, Bag (3/6. lh.), veresegyház (MRT Xiii/2. 
köt. 37/29. lh.) és Mácsa (9/1. lh.) lakosait eltiltot-
ták Domony (6/13. lh.) és Ants puszták használatá-
tól.37 1690-ben Rozsnyai János (kandó Judit férje) 
hévíz (8/1. lh.) lakóira is kiterjesztett tiltása38 után, 
1696-ban osztroluczky János és felesége Just Judit 
kérésére elrendelték Mindszent (27/6. lh.) és Aszód 
határának bejárását Domony és Ancs, illetve kálló 
(nógrád m.) és verseg (27/1. lh.) között.39 A bejá-
rás megtörténtéről nincs tudomásunk. 1698-ban vi-
szont Domony földesura, Beniczky Tamás kérésé-
re végeztek határjárást, amelyet az „Aszód nevű fa-
luból Anczy és iklad puszták felé járó úton meg-
indulván” kezdtek. A bejárás után feltett kérdé-
sek azt tudakolták, hogy a szemle során látott, az 
ikladiak által az előző évben ásott árok „hasítaná 
az ancsi pusztának és az Aszód nevű falunak ha-
tárait, s a pusztákhoz való mely földek és rétek es-
nek napnyugat felé, a domonyi és az ancsi földes-
urak mindenkor bírták…” A válaszok Ancs határa-
ira nem tartalmaztak érdemi adatokat. csupán az 
egyik tanú vallotta, hogy az (egykori aszódi malom-
hoz ásott) óárok gátja végénél fut össze a bagi, aszó-
di és ancsi határ.40 A vizsgált terület mindenesetre 
a Galgától É-ra, a mai aszódi és ikladi határra mu-
tat. Ugyanígy értelmezhető az 1699-ben Beniczky 
Tamás, kandó istván és Judit domonyi és ancsi föl-
desurak és osztroluczky János és felesége kérésére 
végzett határjárás.41

Az egykori Ancsi pusztának nagyobb része a 
Galga bal partján az aszódi határba esik,42 de ott 
csak kisebb, faluhelynek nem tartható árpád-kori 
lelőhelyeket ismerünk (2/19., 2/20., 2/23. lh.). ezért 
azonosítjuk oncstelkét a puszta közvetlen köze-
lében, a Galga jobb partján fekvő lelőhelyünkkel, 
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ahol viszont nagy kiterjedésű árpád-kori falu és 
egy kisvár volt.

1 kalicz 1968, 124.; A hatvani kultúra lelőhelyeként 
említi Bondár 2007, 98. 2 APM 64.497.1–64.503.1.; 
Asztalos 1968, 105.; Pór–Asztalos 1989, 19., említi 
a lelőhelyet. 3 Pest megyei Levéltár PmU 107. 4 hM 
hadtörténeti intézet Térképtára: nytsz. 2510/1980. ii. 
= MTA Ri TÜk 408. 5 MTA Ri neg. sz. 164 618–164 
628.; 179 101.; 206 027–028, 072–074, 167.; 2007. 
június 25: DSc 0027. 6 APM 64.497.1–498.3.; 76.1.1–
18.1.; 79.25.1.; 52.1–3.; 80.64.1.; 126.1–2.; 81.91.1.; 
vTM 76.113.1–3.; 117.1. ; 85.18.2. 7 APM 64.501.1. 
8 APM 76.19.1–23.1.; 79.52.4.; 80.126.3.; vTM 
77.100.1–2. 9 APM 81.91.2. 10 APM 81.91.3–4. és APM 
leltározatlan. 11 APM 80.126.4–10.; vTM 76.117.2–3. 
12 APM 64.503.1.; 79.25.2.; 52.5–6.; 80.64.2–3.; l26.11–
19.; 81.91.6–9.; vTM 76.113.4.; 114.1–4.; 115.1.; 117.4, 
6.; 77.100.3–4.; 85.18.3–7. 13 APM 85.18.8. 14 PmL 
Úrbéri térképek 107. átrajzolt változata: Pór–Aszta-
los 1989, számozatlan melléklet. 15 1970-ben, térké-
pészeti céllal készült légi felvétel. 16 Pesty 1864/1976, 
37. 17 Miklós 1982, 41–42., 26. kép 1–2., 49. kép 1–3., 
55. kép 27–28. 18 Pór–Asztalos 1989, 32. 19 Rég. kut. 
2006, 191.; MnM Adattár 236/2007. XXX. A lelet-
anyag az APM-ben leltározatlan. 20 középkori bir-
toklástörténeti adatait a Rozgonyi birtokok részeként 
horváth 1982, 42–46. és horváth 1998, 151–153. oldal 
között ismerteti. Pór–Asztalos 1989, 32–35. említi a 
régészeti leleteket és legtöbb történeti adatát tárgyalja.  
21 Az 1525-ig előforduló névváltozatokat és a hangtani 
szempontokat Pór Mihály foglalta össze: Pór–Aszta-
los 1989, 34–35. nem látjuk valószínűnek horváth 
Lajos véleményét, aki szerint a név az ó „régi, öreg” 
közszóval függ össze és „régi keletű település” a jelen-
tése (horváth 1980, 14–15.). nem zárható ki teljesen 
az a feltevése, hogy az ákos nemzetségben előforduló 
Anych női névből származik (horváth 1998, 153.), 
habár az onch, ont, Anch stb. férfinévként már 1199-
től adatolható (Fehértói 2004, 895.). 22 oL Dl. 7934.; 
Bártfai Szabó 1938, 469. reg.; Zsigmokl i. 3350. reg.; 
horváth 1980, 89. reg. 23 oL Dl. 13163, 13170 (DL/
DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., tévesen 1437-
es évszámmal. 24 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 1938, 
692. 25 oL Dl. 13163, 13172.; Bártfai Szabó 1938, 
1223. illetve 672. reg.; horváth 1980, 147, 148. reg.  
26 Pl. oL Dl. 56803.; horváth 1980, 159, 161 reg. 
27 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 28 horváth 1980, 
316–318. reg. 29 horváth 1980, 320, 321, 325. reg. 
30 horváth 1980, 172, 257, 261, 271, 272. reg., a jelzetek-
kel és korábbi közlés adataival. 31 káldy-nagy 1985, 466. 
32 Szakály 1995, 159. 33 horváth 1981, 130. reg. 

34 horváth 1981, 273. reg. 35 horváth 1981, 279. reg.; 
Szakály 1995, 188. 36 Szakály 1995, 194., Ank néven. 
37 horváth 1981, 285. reg. 38 horváth 1983, 4. reg. 
39 horváth 1983, 33. reg. 40 Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 263. 41 horváth 1983, 46. reg. 42 Domonyhoz tar-
tozó részét a már említett 1864. évi térkép ábrázolja. 
PmL Úrbéri térképek 107. átrajzolt változata: Pór–
Asztalos 1989, számozatlan melléklet.

6/13. BeLTeRÜLeT:  nk, á–kk  kk
(kÖh 25827)

A falu közepén, a Galgára enyhén lejtő dombon 
mintegy 100 × 200 m hosszan nyúlik el a lelőhely 
megfigyelhető része. Az evangélikus templom kert-
jében és az attól Dk-re húzódó téren gyűjtöttünk 
cserepeket. Építkezésnél alapárokból is több közép-
kori edénytöredék került ki a Fő utca 96. és 102. 
számú házaknál. (Miklós–Torma, 1984.)

Az összegyűjtött cserepek közül késő avar kori-
ak a párhuzamos és hullámvonal köteggel díszített 
fazékoldalak.1 A Xii–Xiii. századra tehetők a le-
kerekített és a kettősen tagolt fazékperemek, a víz-
szintesen körbefutó bekarcolással díszített oldalak.2 
Xiii–Xiv. századi a sárgásfehér, vastagfalú, füg-
gőleges piros csíkokkal ellátott kancsóoldal.3 Xiv–
Xv. századi a barna, egyenes peremű kancsótöre-
dék.4 A Xv. századot több, erősen tagolt fazékpe-
rem és vékony falú, festett töredék képviseli.5

Lelőhelyünket a középkori Domonnyal (leg-
többször Damon, további névváltozatok: Daman, 
Doman, Damonya) azonosítjuk.6 neve puszta sze-
mélynévből, a Damjánból, keletkezett magyar név-
adással.7 Györffy György a Tassal (9/2. lh.) 1284-
ben határos hyden fia csépán földjét a későb-
bi Domonnyal azonosította.8 Tas határjárásának 
elemzéséből viszont egyértelműen kiderül, hogy 
ez a Galgától (kalgria) k-re, tehát a mai ikladi ha-
tárban volt, talán éppen ikladdal (12/3.lh.) azo-
nos. Domony első említésekor 1356-ban a később 
soha elő nem forduló jelzős alakban kisdomony 
(kysdomon) néven szerepel. ekkor nagos fia Pál 
leánya Margit asszony, Sanchus fia Domonkos öz-
vegye a Pálülése (Palylese) (12/8. lh.) nevű bir-
tokrészt iklad (12/3. lh.) és kisdomony között 12 
Ft-ért elzálogosította Sándor fia János gimesi vár-
nagynak.9 kisdomony pontos helyét nem ismer-
jük, Domony falu részét képezhette.10 helyi neme-
seké volt,11 akik tanúként, királyi emberként, ügy-
védként 1378-tól 1528-ig számos alkalommal sze-
repeltek.12 1518-ban Damon-i Balázs, 1522–1523-
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ban Damon-i Pál Pest megye egyik szolgabírója.13 
közvetlenül a mohácsi csatavesztés után, 1526. ok-
tóberében Domoni Benedek Dubraviczky Mihály 
(tápió)szelei birtokáról elhajtott 60 ökröt, 3 tehenet 
és egy felszerszámozott lovat.14 Más forrás szerint 
az eset Domonyban történt, amikor a Dubraviczky 
Mihály számára vásárolt állatokat a falun keresztül 
akarták hajtani.15 Az oklevelekből a már említett 
ikladon kívül több más szomszédját is megismer-
jük. 1430-ban a veresegyházi (MRT Xiii/2. köt. 
37/29. lh.) és szadai (21/1. lh.), nagy birtok együttes 
körülhatárolását a legkeletibb ponton, a Sárfő nevű 
folyónál, a Révnek hívott helyen a kecskeszurdok 
nevű nagy árokkal szemben kezdték. ezt a helyet 
a veresegyház, Zsidó (23/1. lh.) és Domony kö-
zötti szeghatárul tűzték ki. A folyónál az út men-
tén határjelet emeltek. innét balra (helyesen jobb-
ra!), D felé kanyarodva egy kis kört írva le az otta-
ni dombon földhatárjelet készítettek, majd ugyan-
ebben az irányban haladva a hegynek a csúcsán, az 
erdőben egy jó állapotban lévő földhatárjeltől É-ra 
egy hasonlót emeltek. Ugyanebben az irányban kis 
távolságra, egy nagy tölgyfa körül láttak egy ha-
tárjelnek tartott kis földkupacot. Tovább délre ha-
ladva egy erdőben eljutottak egy bizonyos erős(?) 
(hereuch) völgynél elhagyták Domony határát, 
és eljutottak Besenyő (10/2. lh.) határához. A ha-
tár miatt Daman-i Miklós fia László ellentmon-
dott.16 A Rév emlékét az egres-patak azonos jelen-
tésű szlovák Brod neve őrizte meg. A Szurdok ma 
is a vácegresi és domonyi határvonalon van.17 A ha-
tár nagyjából a mainak megfelelő vonalon haladt. 
A hereuch völgy a mai Bega-patak völgyével azo-
nosítható. 1446-ban Zsidó felosztásánál megjelent 
Damon-i László is. Az oklevélben két Domonnyal 
is határos erdő szerepel, egyik az egervize folyón 
túl.18 1460-ban Damon-i János veresegyház, Szada 
és pusztáik szomszédjaként tűnik fel.19 Ugyanezek 
iktatásán 1496-ban Damon-i Miklós is részt vett.20 
1524-ben és 1525-ben Damon-i Balázs ellentmon-
dott oncsteleke (6/12. lh.) beiktatásánál.21

A török adóösszeírásba 1546-ban még 7 lako-
sát vették fel, 1559-ben már csak ketten laktak itt, 
1562-ben puszta volt. hamarosan újratelepült, mert 
1580-ban 28, 1590-ben pedig 24 lakosát írták ösz-
sze.22 A rovásadó jegyzékben 1571-ben és 1572-
ben 5, 1574-ben 2,5, 1578-ban 3,5, 1582-ben 3 por-
tával szerepelt.23 Az 1583. évi dézsmajegyzék sze-
rint 4 portájának földesura Domony János volt.24 
egyébként ez az utolsó adatunk a család birtoklásá-
ra. 1654-ben még Pest megyei peres ügyben tanús-
kodott az Ónodon lakó Domany János.25 1588-ban 

azt jegyezték fel, hogy a domonyi jobbágyok neme-
si kúriákon laknak, ezért nincsenek rovásadó fize-
tésre kötelezve. 26 nem ismerjük Batthay Mátyás és 
fia istván birtoklásának jogcímét, akik 1599-ben a 
török torkában levő birtokaik között egy domonyi 
nemesi kúriát is átadtak Berethes Máté esztergo-
mi érseki provizornak és utódainak.27 A tizenötéves 
háborúban elpusztult. 1622-ben Domon puszta meg 
nem nevezett nemeseké.28 1624-től 1679-ig számos 
dézsmajegyzékben szerepel,29 dézsmája rendsze-
rint 3 Ft. 1653-ban Gerharth Pálé, 1656-tól végig 
Bélteki Pálé. Sikertelen kísérlet történt benépesíté-
sére: 1658-ban lakosairól írnak, akik 1660-ra már 
elmenekültek.30

1635-től kezdve végighúzódik a századon és át-
nyúlik a Xviii. századba is az Aszód (2/4. lh.) és 
Bag (3/6. lh.) közötti határ miatti pereskedés.31 1640-
ban a tanúk azt vallották, hogy „…az harmincz 
nyilast ember dijjában atták volna az Domony ne-
meseknek az bagiak…”32 1649-ben „az Torom 
alliáig Bagj föld … az határ egj körtvel fa Domon 
felé.”33 Toromalja az ancsi földvár (6/12. lh.) mel-
letti terület neve volt, eszerint a mai domonyi ha-
tár egy része is Baghoz tartozott. 1654-ben a Bag, 
Aszód és Domony közötti határnak a mácsai út 
mellett a Juharos-berket vallották.34 Ugyanitt bizo-
nyos kapuhely is szerepel határként.35 ekkor még 
kihallgattak olyan tanút, akinek az apja és nagyap-
ja Domonyban élt, hivatkoznak a domonyi szárma-
zású vajda Lukácsné ikladi asszonyra, aki végren-
deletében meghagyta, hogy Domonyban temessék 
el. A pusztát az ikladiak (is) bérelték: Sándor János 
12 évig volt Domony „gondviselője”.36 1648-ban 
Ráday András, iklad birtokosa kérte az ikladot 
Domonytól és Aszódtól elválasztó határok megál-
lapítását, illetve pontosabban azt, hogy „az a föld 
melyért a domonyi ispánok kabdosnak, az ikladi 
határban van-e:” A meghallgatott tanúk szerint a 
vitatott terület az ikladi határhoz tartozott.37 Az 
ügyirat sajnos semmi lokalizálási támpontot nem 
nyújt. 1659-ben ismét Ráday András szolgabí-
ró kérte iklad possessio és Domony prédium ha-
tárának kiigazítását.38 1677-ben Bélteki Pál Zsidó 
(23/1. lh.), Aszód, Bag, veresegyház (MRT Xiii/2. 
köt. 37/29. lh.) és Mácsa (9/1. lh.) lakosait eltiltot-
ta Domony és Ants (6/12. lh.) puszták használatá-
tól.39 1696-ban osztroluczky János és felesége Just 
Judit kérésére elrendelték Mindszent (27/6. lh.) és 
Aszód határának bejárását Domony és Ancs, il-
letve kálló (nógrád m.) és verseg (27/1. lh.) kö-
zött.40 A bejárás megtörténtéről nincs tudomá-
sunk. 1698-ban viszont Beniczky Tamás kérésé-
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re végeztek határjárást Domony és Ancs területé-
re. A bejárás után feltett kérdések azt tudakolták, 
hogy a szemle során látott – az ikladiak által az 
előző évben ásott árok – „hasítaná az ancsi pusz-
tának és az Aszód nevű falunak határait, s a pusz-
tákhoz való mely földek és rétek esnek napnyugat 
felé, a domonyi és az ancsi földesurak mindenkor 
bírták…” Domony határáról csak annyit tudunk 
meg, hogy az a Juharos-kútnál volt.41 A vizsgált te-
rület mindenesetre a Galgától É-ra, a mai aszódi és 
ikladi határra mutat.

Domony a törökkor után 1696-ban népesült be 
újra, többségében evangélikus szlovákokkal.42 A fa-
lu újkori történetében fontos szerepet játszó kandó 
család 1660-ban tűnik fel először, ekkor kandó 
János és fia istván, valamint leánya Judit zálog-
ból való kiváltásra 50 Ft-ot ajánlottak fel Bélteki 
Pál feleségének „Domoni névő pusztaprediumbeli 
portiójáért.”43 1690-ben Rozsnyai János (kandó 
Judit férje) a már 1677-ben felsorolt falvak és hévíz 
(8/1. lh.) lakóit eltiltotta Domony és Ancs haszná-
latától.44 A király érdemeik elismeréséül és azért, 
mert igazolni tudták, hogy a Damonoknak az utó-
dai, 1718-ban a kandó családnak adományozta 
Domonyt és Ancs pusztát.45

Templomára a legutóbbi időkig csak bizonyta-
lan, helyesebben tévedésen alapuló középkori ada-
tot közöltek. chobot Ferenc Domonyt minden alap 
nélkül az aszódi (szentkereszti) premontrei pré-
postság birtokának tartja, akik Szent Domonkos 
tiszteletére templomot építettek itt.46 Az állítóla-
gos védőszent a falu nevének hibás származtatá-
sa alapján jött létre. Bíró Bertalan arról ír, hogy 
1450-ben Szent Domonkos oltárkép volt a temp-
lomban,47 állítását sajnos nem támasztotta alá for-
ráshivatkozással, magunk pedig nem találtunk 
ilyen adatot. Minden bizonnyal a védőszentre vo-
natkozó tévedés továbbviteléről van szó. Az első 
hiteles adatunk 1452-ből származik. ekkor egy 
vatikáni házasságjogi iratban a váci egyházme-
gyei domonyi Szent kozma és Damján plébánosa, 
Péter fia Lukács szerepel (Lucas Petri presbyter 
rector parrochialis ecclesie sanctorum Cosme et 
Damiani in Domon).48 Az elpusztult falu templo-
mát feltünteti Pongrácz György püspök 1675. évi 
információjához mellékelt térkép.49 nem ismer-
jük forrását, de elfogadhatónak tartjuk Ferenczy 
József közlését, ami szerint 1702-ben még lát-
szottak a régi templom romjai, amelyet az evan-
gélikusok kijavítottak.50 Az 1721. évi canonica 
visitatio szerint a templomot romjaiból restaurál-
ták, az evangélikusok használták. Az új evangéli-

kus templomot az 1770-es években építették fel.51 
Az újjáépítésre, illetve a bővítésre az engedélyt az-
zal a feltétellel kapták meg, hogy a katolikus temp-
lomot is renoválni kell.52 ebben az időben azonban 
nem volt Domonyban katolikus templom.

1 APM 84.83.1–2. 2 APM 84.83.3–6. 3 APM 84.83.7. 
4 APM 84.83.8. 5 APM 84.83.9–11. 6 középkori törté-
netét összefoglalja Pór–Asztalos 1989, 24–31, 37–54.; 
Történetének néhány adata: Györffy 1998, 515.; 
csánki 1890, 12298.; Az ő nyomán: Dedek-crescens 
1910, 218. és Reiszig 1910, 55.; chobot 1915, 196.; 
Asztalos 1997, 92, 93, 95, 104, 113, 114, 115, 117, 
118, 121.; varga 1997, 102–103.; Tari 2000, 58.; Pest 
megye kézikönyve ii. köt. 99.; Törökkori adóössze-
írások: káldy-nagy 1971, 322.; káldy-nagy 1977, 
166.; káldy-nagy 1985, 212-213. 7 kiss 1988, i. köt 
383–384.; vida 1981, 367., a Szent kozma és Damján 
tiszteletére utaló helynevek között sorolja fel. nem 
fogadható el horváth 1982. felvetése, ami szerint 
talán a Szent Damján patrocinium névből szárma-
zik. Templomát, amint az legutóbb kiderült, való-
ban a két orvos szent tiszteletére emelték (l. alább), 
a névadási folyamatnak azonban fordított irányú-
nak kellett lennie: a névadó Damján vagy valame-
lyik azonos nevű leszármazottja védőszentjét válasz-
tották a titulusnak. 8 Györffy 1998, 515.; Részlete-
sebben l. a 9/2. lh-nél. 9 cod. Dipl. iX/2. köt. 564.; 
horváth 1980, 38. reg.; Györffy 1998, 515.  
10 Pór–Asztalos 1989, 27. szerint a Galga bal part-
ján az 1950-es évekig Domonyhoz tartozó, ma is 
kisdomonynak nevezett területtel azonos. A tér-
ség népességtörténetének ismeretében valószínűt-
lennek tartjuk a név kontinuitását. 11 Pór–Asztalos 
1989, 24–25, 29–31., a Domonyi család tagjai ismert 
adatainak, közéleti tevékenységük felsorolása 1528-
ig, családfa vázlatok. 12 horváth 1980, 54, 105, 118, 
119, 135, 140, 145, 150, 164, 169, 175, 176, 190, 233, 
236, 251, 253, 254, 266, 287, 294, 296, 297, 300, 311, 
327. reg.; horváth 1981, 5, 7. reg., a források megje-
lölésével. 13 oL Dl. 105845, 23738, 99813.; Bártfai 
Szabó 577, 1439, 1443. reg.; horváth 1980, 302, 312, 
313, 314. reg. 14 Szarka 1948, 57–59.; horváth 1981, 
1, 3–4. reg. 15 Benkó 1912, 155.; horváth 1981, 6/a. 
reg. 16 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 1938, 635. reg.; 
Bakács 1982, 1512. reg.; horváth 1987, 30. reg., tel-
jes magyar fordítás.; horváth 2007. 90., térképvázlat.  
17 Pór–Asztalos 1989, 27. 18 oL Dl. 14004.; csáky 
okl. i. köt. 383.; Bártfai Szabó 1938, 732. reg.;  
horváth 1980, 162. reg. 19 oL Dl. 15531.; horváth 1980, 
182. reg. 20 oL Dl. 24594.; horváth 1980, 248. reg. 
21 horváth 1980, 320, 321, 325. reg. 22 káldy-nagy 
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1971, 322.; káldy-nagy 1977, 166.; káldy-nagy 
1985, 212–213. 23 Szakály 1995, 34, 37, 40, 48, 52, 56. 
24 Szakály 1995, 126. 25 horváth 1981, 134. reg. 26 Szakály 
1995, 62. 27 horváth 1981, 52. reg. 28 Szakály 1995, 
135. 29 Szakály 1995, 142, 148, 152, 158, 167, 169, 172, 
174, 178, 181, 186, 187, 206. 30 Szakály 1995, 172, 174. 
31 A határvizsgálatok domonyi vonatkozásai: Pór– 
Asztalos 1989, 50–52. 32 horváth 1981, 78. reg.; 
Borosy 1998, 22. reg.; Ugyanígy vallottak 1649-ben 
és 1654-ben is: horváth 1981, 138, 139, 143. reg.; 
Borosy 1998, 113, 117, 118. reg. 33 horváth 1981, 
99. reg.; Borosy 1998, 50. reg. 34 horváth 1981, 136. 
reg.; Borosy 1998, 162. reg. 35 horváth 1981, 143. reg. 
36 horváth 1981, 141. reg.; Borosy 1983, 531. reg. 
37 Borosy 1998, 38. reg. 38 horváth 1981, 177. reg. 
39 horváth 1981, 285. reg. 40 horváth 1983, 33. reg.; 
Borosy 1985, 2881. reg. 41 Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 263. 42 Pór–Asztalos 1989, 68. skk. 43 horváth 
1981, 186, 195. reg.; Borosy 1983, 691. reg.; Borosy 
1998, 169. reg. 44 horváth 1983, 4. reg. 45 oL Lib. 
Don. 18. köt. 140–141.; Pór–Asztalos 1989, 57. 
46 chobot 1915, 196. A forrásként idézett helyen 
(Fuxhoffer–czinár 1858-1860 ii. köt. 42.), amint 
erre varga 1997, 102. felhívja a figyelmet, nincs szó 
templomról. 47 Bíró 1970, 96. 48 erdélyi 2007, 169.; A 
patrocíniumra vonatkozó adatokat erdélyi Gabriella 
levélben közölte velünk. 49 Pest m. műemlékei i. köt. 
54. kép. 50 Ferenczy 1844, 40–41. 51 Pest m. műemlé-
kei i. köt. 328–329.; 1721-re: holl 2004, 100. 52 Pest 
m. műemlékei i. köt. 328.

6/14. ALSÓ-hRABinA: ▼ kk
(kÖh 25828)

A belterülettől D-re fekvő hrabina-erdőben, 
“veresmarty úr birtokán”1 erdőirtás közben „több 
tárgyakat is találtak, melyeket azonban az enyészet 
már végképp megsemmisített.” A domonyi gépész-
kovácshoz egy „czifra pisztoly” és egy hétágú csil-
lagos taréjú vassarkantyú került. Utóbbit Martini 
Dezső szerezte meg tőle, majd 1872-ben Závodszky 
istvánnak adta.2 Ugyanebben az évben egy nyolcágú 
taréjos sarkantyút is kapott, amelyet a zsidótemető 
körül találtak kapáláskor.3 A zsidótemető az Alsó-
hrabina É-i szélén, a veresmarty-, vagy a szomszé-
dos könig-birtok területén feküdt. A két sarkantyú 
talán egy nagyobb leletegyüttesből származott.

1 A veresmarty birtokot l. Domony 1864.évi térké-
pén: PmL PmU 107. 2 Závodszky 1/1872. 3 Závodszky 
9/1872.

6/15. eGeRSZeG:  Bv, Sza, A, á, kk
(kÖh 25829)

A falu határának D-i szélén, a vizenyős rétből 
egy-két méterre kiemelkedő dombháton, mintegy 
150 × 250 m-es területen bronzkori, szarmata és 
árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttünk a szán-
tásban. kevés állatcsontot és paticsot is találtunk. A 
leletek a Besnyői-patak felőli oldalon sűrűsödnek. 
A bejárt terület É-i részén néhány hamus folt is lát-
szott. A lelőhely k-i vége átnyúlik a bagi határba. 
(Benkő–Kővári–Miklós, 1990.)

A késő bronzkorra keltezhető többek között a 
vízszintes vonal alatt ferde bekarcolásokkal díszí-
tett oldal, a félgömb alakú, befelé kissé ferdén levá-
gott peremű tál darabja, egy benyomkodott bordás 
töredék és két, ovális átmetszetű fül.1

Szarmata településhez tartozik a szürke, világos-
szürke, finoman iszapolt anyagú, korongolt hombár- 
és táltöredék, egy durva, kézzel formált fazékperem 
töredék.2 A római kerámiát egy sárga, finoman isza-
polt anyagú, belül piros festésű táltöredék,3 valamint 
a világosszürke és pirosas, sok homokkal soványított 
anyagú, korongolt, fedő számára hornyolt peremű, 
vékony falú, késő császárkori fazéktöredékek4 kép-
viselik. A sötétbarna, fekete foltos, homokos anya-
gú, kézzel formált, ujjbecsípéssel, függőleges és fer-
de vonalkötegekkel díszített oldaltöredék avar.5

Xii–Xiii. századiak a fehér, homokos-kavicsos 
anyagú, kézikorongon készült, kihajló, tagolt pere-
mű és vízszintes vonalakkal díszített fazéktöredé-
kek6 és a sötétszürke, kihajló, perem külső oldalán 
bordás peremtöredék.7 A korongolt, apró kaviccsal 
soványított anyagú, rózsaszínű, belül zöld mázas és 
a barna, kívül barna foltos sárga, belül barna mázas 
oldaltöredékek Xvi–Xvii. századiak.8

1 APM 94.14.1–8. 2 APM 94.14.9, 11. 3 APM 94.14.14. 
4 APM 94.14.12–13, 19. 5 APM 94.14.10. 6 APM 
94.14.15–17. 7 APM 94.14.18. 8 APM 94.14.20–21.

6/16. DoMonYvÖLGY:  R?
(kÖh 25830)

A község határának D-i részében, az egres- és a 
Besnyői-patak összefolyásától ny-ra húzódó dom-
bon 1992-ben leégett a fenyőerdő egy része. A kö-
vetkező évben a tuskózás, majd az akáccseme-
ték ültetése után a megtisztított felületen terepbe-
járást végeztünk. egy hosszúkás homokdombon  
180 × 110 m nagyságú területen kevés cserepet és 
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egy pattintott követ találtunk.1 (Kővári–Miklós, 
1993.) A lelőhely valószínűleg tovább húzódik É-i 
és D-i irányban.

A kevésbé jellegzetes őskori cserepek2 közül a 
sárga színű, kihajló, egyenetlenül kiképzett peremű 
fazékoldal és a sárgásbarna, elvékonyodó, egyenes 
peremű táltöredék leginkább rézkorinak határozha-
tó meg.

1 APM 93.15.1–5. 2 APM 93.15.2–5.

6/17. DoMonYvÖLGY:  Sza, nk
(kÖh 25831)

1955 végén, 1956 elején erdősítéshez mélyszán-
tást, fordítást végeztek az egres-patak és a Besnyői-
patak összefolyásától ny-ra lévő domboldalon, a 
földmunkák nagymennyiségű leletanyagot hoztak 
felszínre. Salamon ágnes helyszíni szemléje során 
az egres-patak Dny-i partján kiszántott szarmata 
házak paticsos-tűzhelynyomos foltjait figyelte meg1 
(az őskori és középkori leleteket l. a 6/4. lelőhely-
nél). Többször gyűjtött a lelőhelyen heltai Miklós2 
és Asztalos istván,3 utóbbi embercsontokat is talált. 
Szőke Mátyás szarmata cserepeket gyűjtött.4 (Szőke, 
1962.) A fenyves 1992-ben három helyen kigyulladt 
és részben leégett. ezeken a részeken az erdészet 
1993-ban – részleges tuskóirtás után – akáccseme-
téket ültetett. Az így letisztított területeken tudtunk 
terepbejárást végezni és pontosítani a korábbi megfi-
gyeléseket. A most kb. 30 × 30 m-es körzetben meg-
figyelhető lelőhelyen közepes sűrűségben fordultak 
elő a szarmata cserepek. (Miklós, 1993.)

A szarmata telepanyagból5 néhány korongolt, fél-
gömbös testű, kifelé kerekítetten vastagodó peremű 
táltöredék; a vízszintesen kihajló, tagolatlan hom-
bárperem; a szürke, vízszintes peremű fazéktöre-
dék, a szűknyakú korsóperem6 ii–iii. századi is le-
het. A korongolt kerámia többsége késő szarmata ko-
ri. ide sorolhatók a vastagodó, kissé behúzott pere-
mű táltöredékek; a bordadíszes, néha besimított hul-
lámvonalas, hálómintás hombártöredékek.7 ide sorol-
ható a világosszürke színű, vastagodó pereme alatt 
bepecsételt (téglalapos, mélyített háttérből iv alak-
ban kiemelkedő bordák) díszű, félgömbös tál töredé-
ke8 és a téglapiros színű, sötétpiros festésű, enyhén 
vastagított tál- vagy pohárperem9 is. A durva kidol-
gozású, kézzel formált kerámiát fazék- és fedőtöre-
dékek (40. t. 13.) képviselik.10 ii–iii. századi a római 
kerámia: a terra sigillata csészetöredék11 (Drag. 33., 
Rajna vidéki műhely), a Drag. 37. típusú reliefdíszes 

westerndorfi (?) táltöredék12 és egy dísztelen kis ol-
daltöredék13; a narancs és piros festésű, fogaskarcolt 
díszű tál- és korsótöredékek,14 raetiai árut utánzó, pi-
ros festett, plasztikus díszű edényke töredéke15 (34. t. 
15.). Az MnM-ben egy ii. constantius bronzpénzt16 
(Ae 4 méret, lekopott hátlap), a GvM-ben egy, a iii. 
század 2. felére–iv. századra keltezhető, szalagszerű 
kengyelű, aláhajtott lábú hiányos bronzfibulát és egy 
hatszögletes római padlótéglát őriznek a lelőhelyről.17 
Az állatcsontokat Bökönyi Sándor közölte.18

egy sötétszürke, durván iszapolt, kézzel formált, 
kihajló peremű, vállán vonalköteg díszes fazéktöre-
dék19 késő avar.

1 MnM Adattár 47.G.i.; MnM Rn 56.8.1–34., A lelő-
hely megnevezése tévesen Gödöllő–Domonyvölgy, 
Gödöllő–Domonyi völgy.; Rég. kut. 1956, 33.; A 
leletanyagot ismerteti kulcsár 1997, 69., 2–5. kép.  
2 GvM 82.33.3, 10–13.; 42.2.; 63.2–5. 3 APM 61.8.26.; 
64.454.1–456.1.; 459.1.; 464.1–474.1.; 476.1–485.1.; 
489.1.; 493.1.; 79.69.1.; APM Adattár 230, 252.; 
Pór–Asztalos 1989, 19., említi a lelőhelyet. 4 APM 
79.24.5–9. 5 APM 79.24.1–4, 10–16.; 80.46.1–9. 
6 MnM Rn 56.8.6, 21.; APM 64.467.1.; 469.1.; 478.1.; 
93.14.5.; GvM 82.63.5.; kulcsár 1997, 69., 4. kép 2–3. 
7 MnM Rn 56.8.1–3, 11–12, 15, 17–20, 22, 26.; APM 
64.464.1–466.1.; 471.1–473.2.; 483.1.; 79.24.7.; GvM 
82.63.4.; kulcsár 1997, 69., 2. kép 2–5., 4. kép 1, 5, 7., 
5. kép 3. 8 MnM Rn 56.8.4.; kulcsár 1997, 69., 2. kép 
1. 9 MnM Rn 56.8.30.; kulcsár 1997, 69., 3. kép 3. 
10 MnM Rn 56.8.25, 28–29.; APM 61.8.26.; 64.454.1–
456.1.; 459.1.; 474.1.; 79.24.5–6.; GvM 82.33.3.; 63.3.; 
kulcsár 1997, 69., 5. kép 1–2. 11 APM 64.482.1.; 
Gabler–vaday 1992, 104., 25. (185) lh., 10. kép 18. 
12 MnM Rn 56.8.16.; Gödöllő lelőhellyel Gabler 
1968, 215, 2. ábra 2. és Gabler–vaday 1986, 15.;  
kulcsár 1997, 69., 3. kép 5. 13 APM 93.16.6. 14 MnM 
Rn 56.8.7–8, 27; APM 64.480.1; GvM 82.33.12; 63.2. 
kulcsár 1997, 69., 3. kép 1–2, 6. 15 APM 64.481.1. 
16 MnM Rn 56.8.34.; Rég. kut. 1956, 33.; kulcsár 
1997, 69., ii. constantinus (337–340) pénzként.  
17 GvM 82.33.11, 13. 18 Bökönyi 1974, 363., Gödöllő–
Domonyvölgy néven. 19 APM 64.485.1.

6/18. eGReS-vÖLGY:  á
(kÖh 25832)

A falutól ny-Dny-ra, az egres-patak jobb part-
ján, enyhén kiemelkedő dombháton, legelőn, va-
kondtúrásban találtunk egy sárgásfehér, erősen ka-
vicsos anyagú, kettősen tagolt Xiii. századi fazék-
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peremet.1 Több lelet a terület alapos bejárása során 
sem fordult elő. (Miklós, 1993.)

1 APM 94.29.1.

6/19. FekeTe:  Ő
(kÖh 25833)

A falutól Dny-ra, a Béga- és az egres-patak között 
emelkedő domb tetején és oldalának felső részén 
150 × 100 m nagyságú, füves területen közepes 
sűrűségben találtunk cserepeket (Miklós, 1993)

A sárga színű, díszítetlen őskori oldaltöredékek 
közelebbi korhatározásra nem alkalmasak.1

1 APM 94.13.1–4.

6/20. FekeTe:  á, kk
(kÖh 25834)

A falutól ny-Dny-ra, a Béga-patak bal partjára 
lejtő domboldalon, kikopott füvű területen két db 
cserepet találtunk. (Miklós, 1993.)

A sárgásfehér, kavicsos anyagú, díszítetlen fa-
zékoldal árpád-kori. A vörös, jól iszapolt, enyhén 
behúzott szélű fazékperem késő középkori.1

1 APM 94.30.1–2.

* * *

▼ Ő? P? kk ▼ Ak

varsányi János galgamenti térképén Domonyban 
leleteket jelez1 (57. t.).

Gábori Miklós hagyatékából Domony-dombtető 
és Domony-mélyút megjelöléssel összesen 7 db 
hidrokvarcit szilánk került az MnM paleolit gyűj-
teményébe.2 Markó András tájékoztatása szerint az 
atipikus szilánkok kora nem állapítható meg.

1876-ban Sperlágh József a Domonyi völgyben 
talált, barnás kavicsból hasított, hosszúkás, egyik 
végénél átfúrt csüngőt3 ajándékozott az MnM-nek.

Az APM gímszarvas agancshegyből készített, 
végnél ívelt, aszimmetrikus bevágással záruló, ez 
alatt átfúrt, lecsiszolt felületén pont-körökkel sű-
rűn díszített, korai avar zablarúd szélesebb részé-
nek letörése után kialakított, 12,5 cm-es tárgyat4 
őriz domonyi leletként (43. t. 5.).

Závodszky istván régiséggyűjteményébe 1873-
ben két középkori (?) lópatkó, 1878-ban egy hatágú 
csillagtaréjos, Xv–Xvi. századi vassarkantyú ke-
rült Domonyból.5

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 MnM Pb 99/16–17. 3 MnM 
298/1876.1. 4 APM 82.97.1. ismeretetlen időpontban és 
körülmények között került a múzeumba. 5 Závodszky 
16/1873, 8/1878.
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7. GALGAGYÖRk (aszódi járás, 1471 (ha)
(1900-ig Tót-Györk)

 1  á–kk  kk?
 2 ▲ á–kk  R, Bv, Sza, nk, 
   á–kk  á?–kk  kö
 3  R, Bv
 4  M–á
 5  U
 6  U
 7  B, nk? M?
 8  á–kk
 9  U, R, B, Bv, nk, á–kk
10  B, á
11  Ő, á
12  B
13  Bv, LT, Sza
14  nk

15  U, R, Sza, nk, á
16  Ő, Sza, á–kk
17  R, Sza
18  Ő, Sza
19  R, B, Bv, v? LT, Sza, nk, 
    á–kk
20  U, R, nk? M?
21  R
22  U?
23  á
24  Bv, LT, Sza, nk, á
25  R?
26  nk ? M–á
27  V
28 + Ő

29  Sza
30  U, R
31  R, Bv, Sza, nk? M? á
32  R? Bv, Sza, M–á
33 +  R,  nk
34  P, U?
35  P
36  P, U?
37  P
38  P
39  P, U
40  P, U
41  P
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A cserhátalja D-i részén, a Galga felső folyás-
vidékén megtelepült község belterületének nagyobb 
része a Galgától k-re, 145–190 m magasságban, 
domboldalakon terül el, k–Ék felé, az Öreg-hegy 
oldalán 210 m magasságig nyúlik. kisebb település-
rész van a patak ny-i partján.

A Galgát kísérő dombok alapkőzete a vulkani-
kus eredetű andezittufa, melyre harmadkori ten-
geri üledék is rakódott. harmadkor végi tektonikus 
mozgások (kiemelkedés, süllyedés) feldarabolták a 
dombvidéket. A jégkorszakokban alakult ki a Galga 
mély völgye, melyet a patak és a dombokról lefutó 
csapadékvíz hordaléka töltött fel. A dombok löszös, 
vályogos talaján erdőtalajok alakultak ki, réti talaj a 
Galga völgyében keletkezett.

A határ túlnyomó része szántó, a korábbi sző-
lőskertek részben megszűntek. A kevés erdő (tölgy, 
akác, erdei fenyő) többnyire a völgyekben, dombol-
dalakon található.

A Galgától k-re levő, magas dombokon (hegyes-, 
Messzelátó-, csonkás-hegy), a dombok közötti víz-
mosásokban nagy padokban fordul elő a vulkáni-
kus kitörések nyomán keletkezett hidrokvarcit. 
A pattintott kőeszközök nyersanyagául szolgáló 
kőzet előbukkanási helyei közelében a jégkor végi 
emberek hosszabb-rövidebb időre megtelepedtek a 
220–250 m magas dombokon (7/34–41. lelőhely).

7/1. BeLTeRÜLeT:  á–kk  kk?
(kÖh 25835)

A középkori falura utaló nyomok 1997-ben, 
kulcsár valéria helyszínelésekor a belterület köze-
pén, a Galgába torkolló vízmosás felett kerül-
tek felszínre.1 A telefonkábel árokban a Rákóczi 
utca 4–6., 8. sz. háznál, valamint a Rákóczi u. és 
a Falujárók u. sarkánál, összesen mintegy 50 m 
hosszúságban fordultak elő középkori leletek. Az 
árpád-kort mindössze egy csigavonalas fazékol-
dal képviseli.2 Xiii–Xiv. századi lehet a szürkés-
fehér, kavicsos anyagú fazékalj.3 egy kihajló szög-
fej formájú fazékperem a Xiv. századra tehető.4 A 
kerámia zöme a Xv–Xvi. századból származik, 
legnagyobb részük fazéktöredék. Jellemző a több-
szörösen tagolt perem, a sekélyen hornyolt oldal. 
előfordul egy talpas pohártöredék is.5 néhány 
fazékoldal és egy korsóoldal a Xvi–Xviii. szá-
zadra utal.6

A Galga mentén két azonos vagy hasonló nevű 
falu volt, ezért még az összefüggések ismeretében 
sem egyszerű tévedések nélkül szétválasztani a mai 

Galgagyörk, illetve hévízgyörk (11/11. lh.) közép-
kori elődjére vonatkozó adatokat.7

Györk(e) neve pusztaszemélynévi eredetű.8 Gyér 
adataink szerint helyi nemeseké volt. A Rozgonyiak 
birtokba iktatásán 1438-ban többek között Almási 
Benedekkel és Pállal (7/2. lh.), Megyeri Györggyel 
(9/17. lh.) együtt szomszédként megjelenő Györki 
Fornak András minden bizonnyal a későbbi 
Galgyagyörkön lakott, Györki Pohárnok András 
viszont biztosan hévízgyörki birtokos volt. A 
királyi emberként közreműködő Gyürki Rechem 
Györgyről nem tudjuk, hogy hova valósi volt.9 
1484-ben Rozgonyi istván Turáról (22/1. lh.) vissza-
térő, mácsai (9/1. lh.) jobbágyait Ság-i János ikladi 
(12/3. lh.) és Gerke-i Rethe Miklós gerkei (7/1. lh.) 
felfegyverkezett jobbágyai megtámadták, meg-
verték és kifosztották.10 ezzel végére is értünk a 
Mohács előtti említéseknek.

A törökkor legelején elpusztult. Az 1546. évi def-
terbe nem is vették fel. 1559-ben, 1562-ben, 1580-
ban és 1590-ben Györke puszta néven írták össze.11 
A hévízgyörktől jól elkülöníthető Györk (ritkábban 
Györke, Györök) a magyar összeírásokban 1583-tól 
szerepel. A lakatlan falu dézsmabérlete ekkor is, 
később is általában 16 Ft. 1634-ben megjegyezték, 
hogy a különböző nemesek faluját most szállották 
meg. 1647-ben taksás, 1674-ben kuriális falu volt. 
1683-ban egy porta után vetettek ki adót. 1686-ban 
lakói elfutottak.12 Lakóinak etnikai összetétele miatt 
az 1670-es években jelent meg az 1900-ig érvényes 
Tótgyörk elnevezés.

1630-ban Almásy Miklós, valamint eghry 
András fiai nevében is tiltakozott birtokaik, Györk 
és Almáspuszta (7/2. lh.) jogtalan használata ellen.13 
Az egryek a korszak végéig és azon túl is birtokol-
ták Györköt. 1648-ban a váci püspök nevében til-
takoztak az ellen, hogy egry Márton és istván 
Györke falujának lakosai a Györke és Püspökhatvan 
(20/1. lh.) közötti határjeleket eltávolítsák és terüle-
teket csatoljanak el.14 ezzel kezdetét vette a két falu 
között az 1673-ig tartó határvita. A perben negy-
vennél több irat keletkezett.15 A felek kölcsönösen 
vádolták egymást határjelek eltávolításával, áthelye-
zésével, erőszakos cselekményekkel. Az egryekkel 
szemben többször elhangzott a törökösség vádja. A 
nagyszámú határvizsgálat során egymásnak ellent-
mondó tanúvallomások születtek. 1668-ban 80 (!) 
név szerint felsorolt püspökhatvani jobbágy rész-
vételével véresre verték az ügyben eljáró kandó 
János szolgabírót. A vizsgálatokban érintőlegesen 
szerepelt ecskend (9/3.lh.), Szilágy (MRT 9. köt. 
24/22. lh.) és Gallam (MRT 9. köt. 24/28. lh.).
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Xvii. századi újratelepülése óta evangélikus 
gyülekezete volt. ismeretlen nevű prédikátorát is 
megidézték 1674-ben Pozsonyba.16 Pongrácz György 
1675-ben Toth Györköt a lutheránus falvak között 
sorolja fel.17 Részben bizonytalanok a középkori 
templomára visszautaló adatok is.18 Dwornikovich 
püspök 1700. évi jelentésében Aranyszájú Szent 
János tiszteletére szentelt, elhagyott templomáról ír, 
a lutheránus prédikátor a hozzátartozó odúban tény-
kedett.19 Az 1702. évi canonica visitatio ép temp-
lomról számol be: a falun kívül, hegyen álló, újra-
boltozott, 5 lépés hosszú szentélyű templom hajó-
jának hossza 10, szélessége 9 lépés, három ablaka 
van.20 A lelőhely közepén dombtetőn, feltehetően a 
középkori helyén álló mai evangélikus templomot 
a Xviii. században építették, 1815-ben kibővítet-
ték.21 Arányi Lajos ezt megalapozatlanul sorolja fel 
a gótikus stílusú, később „elcopfosított” templomok 
között,22 látható középkori maradványai – néhány 
helytörténészi megállapítás ellenére – nincsenek.

Az evangélikus templom Xv–Xvi. századi szép 
aranyozott ezüst gótikus kelyhét23 vagy a Xvii. 
századi betelepülők hozták magukkal vagy később 
került ide. helytörténeti okok miatt nem tartozha-
tott a középkori templom berendezéséhez.

1 APM 97.1.1–4.; 2000.4.1–2000.7.22.; APM Adat-
tár 1002-97. 2 APM 2000.7.16. 3 APM 97.1.3. 
4 APM 2000.7.2. 5 APM 97.1.1-2, 4.; 2000.4.1. 6 APM 
2000.7.13, 17, 20–21. 7 Reiszig 1910, 67. Teljesen téves 
adatokkal.; chobot 1915, 128. Tévesen vámosgyörkkel 
(hévízgyörk) azonosítja.; varga 1997, 153. ide veszi 
a máshova vonatkozó 1361. évi említést is. Asztalos  
istván az egyébként tévedésmentes rövid falutörténeté-
ben Almás említése miatt itt tárgyal egy 1426. évi okle-
velet is (Pest m. kézikönyve i. 150.), ez azonban egy-
értelműen a távoli, mai Tóalmás elődjére vonatkozik. 
8 kiss 1988, i. 493. Az etimológia érvényességét nem 
befolyásolja, hogy tévesen idevonatkoztatja az 1361. évi 
Gywrky és az 1381. évi Gyurk alakot is. 9 oL Dl. 13172.; 
Bártfai Szabó 1938, 672. reg.; horváth1980, 148. 10 oL Dl. 
97940.; Bártfai Szabó 1938, 1107. reg.; horváth 1980, 228. 
reg.; csánki 1890, 99. 11 káldy-nagy 1971, 183.; káldy-
nagy 1977, 258.; káldy-nagy 1985, 286. 12 Szakály 1995, 
75, 106, 109, 136, 143, 149, 159, 188, 194, 200.; kosáry 
1965, 17.; Részen eltérő és téves adatokkal Szarka 2008, 
426. 13 horváth 1981, 60. reg. 14 horváth 1981, 95. reg. 
15 horváth 1981, 95. és 271. közötti regeszták.; Rövi-
den Lami 1997, 44–47. 16 varga1997, 153. korábbi iro-
dalommal. 17 Mezősi 1939, 51. 18 Összefoglalóan Tari 
2000, 67. 19 nagy 1869, 166.; chobot 1915, 128. tévesen 
Pongrácz Györgynek tulajdonítja az adatot. varga 1997, 

153. kiigazítja, de kételkedik a titulusban, szerinte a 
falu neve Szent Györgyre utalna. ezzel szemben fel kell 
hívni arra a figyelmet, hogy a falu névadója és a templom 
védőszentje között általában nincs összefüggés. 20 holl 
2004, 276. 21 Pest m. műemlékei i. 372. 22 Arányi 1877, 6.; 
Arányi 1878, 35. 23 Pest m. műemlékei i. 373. old., 307. 
kép.

7/2. ALMáSPUSZTA (PUSZTATeMPLoM): 
▲ á–kk  R, Bv, Sza, nk, á–kk  á?–kk  kö
(kÖh 25836)

Az i. katonai felmérés a falutól D-re, a Galga bal 
partján kereszt alakban épületet jelez Rudra felirat-
tal.1 Ugyanez a rom 1783-ban Rudera,2 1795-ben 
Rudera eccl.,3 1860-ban Puszta Templom4 néven 
szerepel. Fényes elek is megemlíti a tót-györki 
templomomladékot.5 Pesty Frigyes adatközlői sze-
rint ez a terület Almási puszta, „melyben most is a 
puszta templom név alatti részben egy régi temp-
lomnak kőhalma alatt, mintegy 14 év előtt emberi 
csontvázak ásattak ki, ... sőt azon tájban római pén-
zek is találtattak szántás alkalmával, továbbá ugyan 
azon pusztában a rétek felé most is török sánczok 
maradványai léteznek.”6 Galgóczy károly is meg-
említi az elpusztult Tót-Almás falu templomromját.7

1962–1963-ban, az országút átépítése során a 
domb egy részét elhordták. A munkások szerint 
ekkor csontok és kövek kerültek elő. A munkálatok-
ról később értesülő Asztalos istván a felszínen igen 
sok cserepet, kályhaszem töredéket, állatcsontot és 
egy kulcsot talált.8 2000 áprilisában kulcsár valéria 
figyelt fel arra, hogy a lelőhely É-i részén levő föld-
vár területén földkitermelés folyik. Az akkorra már 
mintegy 25 m átmérőjű, és 2 m mély gödör falá-
ban elmetszett, sötét betöltésű régészeti objektu-
mok foltjait látta. ezek leletmentésére már nem 
kerülhetett sor, mivel addigra az önkormányzat 
– a környéken levő törmelékkel – betöltette a kat-
lant. A terület részletes bejárásakor kulcsár valéria 
talált egy hulladékgödröt (1. gödör), amelybe egy 
teherautó kereke beszakadt. Az árpád-kori hulla-
dék- és tárolóverem nyaka szűk, lefelé kiszélese-
dik. Mélysége 278 cm. Alsó részéből, a faszenes, 
hamus rétegekből több, árpád-kori fazék részben 
összetartozó darabjai, számos állatcsont, több orsó-
karika került elő. ezt a betöltést kb. 20 cm vastag 
sárga agyaggal tapasztották le, majd ezután – úgy 
tűnik – tárolásra használták. A felső rész betöltése 
egyenletesen barna, csupán szórványosan fordult 
elő benne néhány őskori cserép.9
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A lelőhely a Galga árterületéből erősen kiemel-
kedő, alacsony dombon, mintegy 250 m átmé-
rőjű területen helyezkedik el. Tengerszint feletti 
magassága a szintvonalas felmérés szerint 145 m, 
a Galga-völgy feletti relatív magassága kb. 5 m (a 
sztereografikus 1:10 000-es térképen a tengerszint 
feletti magasság 142,5 m, a Galga-völgy feletti rela-
tív magasság 1,5–2 m). A lelőhely Ény-i szélén a 
domb meredeken szakad le az ártér felé, k felől 
pedig egy, jelenleg mintegy fél m mély, 5–6 m szé-
les árok határolja. Az így védett lakóterület kb. 
50 × 70 m. Tetején az 1980-as években karám állt, 
felszínét magas fű borította. A vakondtúrásokban 
és a karám építésekor megbolygatott földben cse-
repeket, őrlő- és malomkő töredéket, paticsot talál-
tunk. Megfigyeléseink szerint itt a Xii–Xiv. szá-
zadban – az írott forrásokban nem szereplő – kis-
méretű földvár állt10 (4. kép). ettől k-Dk felé kb. 
150 m-re nagyméretű, kiszántott kövek (köztük egy 
faragott is), habarcs figyelhető meg, kevés, apróra 
tört embercsonttal. ez a terület – az egykori temp-
lom – mintegy 50 cm-rel emelkedik ki közvet-
len környezetéből. embercsontok a köves terület-
nek elsősorban a Galga felőli oldalán láthatók. A 
templom közelében paticsfoltok figyelhetők meg 
és középkori cserepek gyűjthetők. A régi országút-
tól a Galga felé eső részen az egész lelőhely szürke; 
ettől k-re szürke foltok látszanak a sárgás talajon. 
A lelőhely É-i végére átnyúlik a 7/32., Ék-i végére 
pedig a 7/9. lelőhely. (Szőke, 1962; Miklós–Torma, 
1977; Miklós, 1978, 1982; Kővári–Miklós–Torma, 
1981; Miklós, 1993, 1995.) 1998-ban dr. Zalabai Béla 
gyűjtött a lelőhelyen különböző korú edénytöredé-
keket.11

Miklós Zsuzsa 1992-ben, 1993-ban, 1998-ban, 
2005-ben, 2006-ban és 2007-ben készített légi fel-
vételeket a lelőhelyről.12 A földvár területét ebben 
az időszakban már annyira elborította a marhatrá-
gya és az odahordott szemét, hogy szinte egyálta-
lán nem látszik a fényképeken. 1993 májusában a 
szántásban a templom környékén szétszántott épü-
letnyomok mutatkoztak a szürke talajban. 1998 júli-
usában az érett gabona nem mutatott jeleket.

Arányi Lajos 1876 májusában mérte fel a temp-
lom maradványait: az építőanyagot addigra szinte 
teljesen elhordták, ezért már akkor is csak a hajó 
É-i és k-i falainak egy-egy részlete emelkedett egy 
lábnyira a felszín fölé. Arányi megfigyelései szerint 
a hajó hossza 8 öl, szélessége 6 öl. A nagymértékű 
pusztulás miatt csak feltételesen tartotta félkörös-
nek a kívül 3 öl hosszú, belül 2 öl széles szentély-
záródást. A szentély É-i részén sekrestye nyomai 

mutatkoztak. A falak vastagsága 2,5 láb, a habarcs 
csaknem hófehér, a köveket „rendetlenül” rakták.  
A kissé nyújtott szentély alapján a Xiv. századra 
keltezte a templomot.13

A felszínen közepes mennyiségben előforduló 
őskori cserepek közül a középső rézkorra keltezhető 
egy nyaktöredék a peremből kiinduló kis füllel.14 
A vállán pontsordíszes, tölcséres nyakú tál darabja, 
egy kannelúrázott bögre részlete, néhány perem 
és a bekarcolt vonalkákkal, illetve benyomkodott 
körökkel díszített oldaltöredékek a badeni kultú-
rához tartoznak.15 A kevésbé jellegzetes bronzkori 
töredékek között az urnasíros kultúrához sorolható 
síkozott és kannelúrás példány is van.16 Pattintott 
kőpengét, szilánkot és őrlőkő töredéket is gyűjtöt-
tünk.17

A 2000-ben feltárt 1. gödör betöltéséből kiszedett 
őskori cserepek18 közül a tűzdelt barázdás kerámi-
ához sorolható darabon a fenék felett zegzug minta 
látható. A halomsíros kultúrát képviselő táltöredék 
behúzott pereméből kívül-belül enyhe középbor-
dás, hegyesedő-hátrahajló végű bütyök nyúlik fel. 
egy 3 cm magas, csonkakúp alakú, az oldalán füg-
gőlegesen síkozott orsógomb az urnasíros kultúrá-
hoz tartozik.

A szarmatákat néhány jól iszapolt, korongolt 
oldal, pirosas, bordadíszes és szürke, vízszintesen 
árkolt válltöredék, valamint több durva, kézzel for-
mált, lekerekített peremű töredék19 képviseli.

Dr. Zalabai Béla sötétszürke-fekete, barna törés-
felületű, kézzel durván formált, vaskos, késő avar 
sütőharang peremtöredéket és durva, homokkal 
soványított anyagú, kézzel formált fazéktöredéket 
is gyűjtött.20

A kora árpád-korra tehető egy szürke, valamint 
egy vöröses, kavicsos anyagú fazékoldal, befésült 
vízszintes vonalköteggel21 (45. t. 25.). hasonló korú 
a kézikorongon készült, kereszt alakú fenékbélye-
ges fazékrészlet. ennek oldalát is vízszintesen kör-
befutó, befésült vonalköteg díszíti.22 A Xii–Xiii. 
századra keltezhetőek a szürkésbarna vagy szür-
késfehér, illetve szürkésbarna színű, enyhén tagolt 
és ferdén levágott, valamint a fehér, kettősen tagolt 
fazékperemek23 (50. t. 4.), a vízszintesen körbe-
futó bekarcolásokkal, illetve fogaskerékkel díszí-
tett fazékoldalak,24 a vöröses, vastagfalú fazék váll-
töredék ferdén bevagdosott dísszel25 és a kavicsos 
anyagú, vörös színű bográcsperem.26 Xiii–Xiv. 
századi lehet a fehér, szemcsés anyagú fazékoldal 
széles, sekélyen bekarcolt vízszintes vonalakkal27 
és a szürke, redukált égetésű, harang alakú fedő-
töredék.28 hasonló korú lehet a szürke, redukált 
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4. kép. Galgagyörk. Almáspuszta (Pusztatemplom), 7/2. sz. lelőhely, árpád-kori, késő középkori földvár 
(virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)
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égetésű, galléros fazékperem.29 Xiv. századiak a 
szürkésfehér, apró kavicsos anyagú, kihajló szög-
fej formájú fazékperemek.30 Xiv–Xv. századiak 
a sekély vízszintes hornyolásokkal díszített olda-
lak,31 a kihajló, lekerekített szélű, valamint az eny-
hén tagolt peremek.32 ide sorolható egy szürke, fer-
dén levágott szélű, sekély, körbefutó hornyolatokkal 
tagolt oldalú, harang alakú fedőtöredék (50. t. 6.),33 
egy szürkésfehér kancsóperem34 és egy kisméretű, 
sárga mázas orsógomb is.35 A Xv. századból szár-
mazik két bécsi, bélyeges fazékperem36 (50. t. 9.), 
egy osztrák típusú fazékperem,37 több sárgásvörös, 
szürkésfehér, erősen tagolt fazékperem,38 néhány 
szürkés, sárgásfehér, sűrűn hornyolt fazékoldal,39 
egy redukált égetésű, kilyukasztott aljú fazéktö-
redék,40 néhány kancsó- és korsótöredék41 és egy 
fehér, vékony falú oldal piros festésű, ferde rács-
mintával.42 említést érdemel néhány kúpos fedőtö-
redék43 és egy finoman iszapolt, sekélyen bekarcolt 
oldalú pohártöredék is.44 A redukált égetésű vályú- 
és tál alakú kályhaszemek is ebben a korban készül-
tek.45 hasonló korú a kívül fehér engobos, belül zöld 
mázas fazékoldal.46 Szintén Xv. századi az épség-
ben előbukkant kulcs. Füle fordított szív alakú, 
amely gyűrűvel kapcsolódik a szárhoz. Taréja tégla-
lap alakú, két végén hosszúkás bevágással, közepén 
hatágú csillag alakú áttöréssel47 (56. t. 5.). 1993-ban 
találtunk egy erősen torzult, hiányos, ívelt pengéjű 
sarlót48 és egy laposra kalapált, cakkosan kiképzett 
oldalú vastárgyat.49 A Xv–Xvi. századra tehető a 
redukált égetésű, vékony falú fazéktöredék, vállán 
ferdén bepecsételt mintával.50

Az 1. gödör leletei. Az alsó, leletes rétegből szár-
mazik egy tagolt peremű, kézikorongon készült, kis 
fazék alsó és felső része, több szürkésbarna, kavi-
csos anyagú fazékoldal, befésült, illetve vízszin-
tesen körbefutó vonallal. innen származik néhány 
orsókarika, amelyeket edényfalból vágtak ki. 
egyiken befésült vízszintes vonalköteg látszik. A 
késő középkort fehér kerámia jellemzi: tagolt fazék-
peremek, széles kancsófül, sűrűn, sekélyen hornyolt 
fazékoldalak.51

A lelőhelyet a középkori Almás faluval azono-
sítjuk, amelynek részét képezhette a 7/8. és a 7/9. 
lelőhely is. neve környezetének jellemző fájára, a 
vadalmára utal.52 A régészeti leletek tanúsága sze-
rint a település egyértelműen az árpád-korban 
keletkezett, de nem dönthető el, hogy az 1313-ban 
Almás-i Jakab fia Miklós rokonának, Almás-i 
Feyrche fia imre fia Péternek a Galga menti 
Almáson vagy a mai Tóalmás elődjének területén 
adta-e el öröklött birtoka felét és szerzett birtoka 

negyedét.53 Az első biztosan idevonatkozó emlí-
tés 1376-ból származik, amikor a közeli battyáni 
(MRT Xiii/1. köt. 32/4. lh.) meghiúsult beiktatás-
nál Almás-i Balázs fia istván királyi emberként 
vett részt. két évvel később ugyanebben az ügyben 
Almás-i György fia Dénest is szomszédként emlí-
tik.54 1381-ben a Zsidóiak megígérték Dénesnek, 
hogy egy korábbi perükben keletkezett 32 Ft. tar-
tozásukat megfizetik.55 Utóbbit 1406-ban is királyi 
embernek jelölték a Zsidóiak és az ikladiak között 
folyó perben.56 1438-ban Almási Benedek és Pál a 
Rozgonyiak birtokba iktatásánál jelent meg szom-
szédként.57 Benedek és fiai szomszédosként vagy 
királyi emberként 1496-ig szerepelnek közvetlen 
közeli birtokügyekben.58 ismert legtávolabbi kap-
csolatuk is csak Alagig (MRT Xiii/2. köt. 5/17. lh.) 
terjedt: 1468-ban a néhai Benedek öt fia elismerte, 
hogy sógoruk Alagh-i Miklós kiadta a nővérüket, 
Affrát megillető hitbért és hozományt.59

A törökkor legelején végleg elpusztult. A Xvi. 
sz-i török defterekben (1546, 1559, 1562, 1580, 
1590.) mindig pusztaként szerepel, amelynek szán-
tóit és rétjeit a mácsaiak (9/1. lh.) használták.60 A 
magyar összeírásokba csak 1653-tól vették fel, tize-
dét általában földesura bérelte rendszerint 3 Ft-ért.61

középkori birtokosai a királyi Magyarországra 
menekültek. 1630-ban Almásy Miklós, valamint 
eghry András fiai nevében is tiltakozott birtokaik, 
Györk (7/1. lh.) és Almáspuszta jogtalan haszná-
lata ellen.62 1636-ban özvegye, Almási Zsuzsanna 
és fiai istván, András és Márton kérésére végeztek 
határvizsgálatot a nézsai (nógrád m.), csői (MRT 
Xiii/2. köt. 4/7. lh.) és acsai (1/5. lh.) határ ügyé-
ben.63 Az egryek a korszak végéig és azon túl is bir-
tokolták Almást. 1661-ben foglalták írásba megálla-
podásukat a mácsaiakkal (9/1. lh.) a Györkhöz csa-
tolt puszta használatáról. 64

1 i. kat. felm. coll. Xv. Sect. 18. 2 PmL PmT 91. 3 PmL 
PmU 88. 4 PmL PmU 29. 5 Fényes 1851, ii. köt. 73. 
6 Pesty 1864/1976, 22.; Pesty 1888, 392. 7 Galgóczy 
1877, 124. 8 APM Adattár 257.; APM 64.351.1–428.1–
2.; Asztalos 1967, 73. 9 APM Adattár 1069-2000. 
10 Miklós 1982, 43., 28. kép 1–2., 49. kép 8–13., 55. 
kép 16. A karám lebontása után beton és egyéb hul-
ladékot, szemetet hordtak ide, ezért jelenleg még fel-
színi kutatást sem lehet itt végezni.; Az ismert ada-
tokat összefoglalva és Miklós Zsuzsa megállapításait 
felhasználva Tari 2000, 67–68. 11 APM leltározatlan. 
12 MTA Ri Adattár neg.sz. 163.804–816.; 164.612–
616.; 179.108., 205.596–600., 206.067–071.; 
206.650–651.; Miklós 2007.; Miklós 2008, 147.  
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13 kÖh Tervtár 7935.; Gerecze 1905, 324., említi 
Arányi alaprajz vázlatát a tótgyörki tóalmási pusz-
tán álló templomromról. Pest m. műemlékei ii. 
215., ennek alapján tévesen a mai Tóalmásnál tár-
gyalja a Xii. századinak tartott romot. 14 Dr. Zalabai 
Béla gyűjtése APM leltározatlan. 15 APM 79.14.2.; 
18.18.; 46.7, 9–11. és Dr. Zalabai Béla gyűjtése 
APM leltározatlan. 16 APM 79.14.15.; 46.2–6, 8. 
17 APM 79.46.1.; 82.108.1–3. 18 APM leltározatlan. 
19 APM 64.746.l.; 79.14.16.; 46.12–14.; 93.21.2–3. és 
dr. Zalabai Béla gyűjtése, leltározatlan.; vTM 
77.101.1. 20 APM leltározatlan. 21 APM 93.21.4. és APM 
leltározatlan. 22 APM leltározatlan. 23 APM 64.354.1.; 
356.1–357.1.; 79.14.17.; 80.75.2.; 82.108.5.; 93.21.5, 8.  
24 APM 93.21.6. és APM leltározatlan. 25 vTM 
77.101.2. 26 APM 93.21.7. 27 APM 64.366.1. 28 vTM 
77.101.6. 29 APM leltározatlan. 30 APM 93.21.9. 31 APM 
64.363.1.; 367.1.; 79.14.18–19.; 46.15.; vTM 77.101.4.  
32 APM 64.358.1.; 79.14.20.; 82.108.6.; vTM 78.35.1–
3. 33 APM 64.361.1. 34 APM 93.21.11. 35 APM 64.351.1. 
36 APM 64.353.1.; 80.75.1.; holl 1955, 180., 53. kép 11. 
típus. 37 APM 64.355.1. 38 APM 79.14.21.; 93.21.10, 12, 
17–18.; vTM 77.101.6–7. 39 APM 93.21.13. és APM lel-
tározatlan. 40 APM 64.378.1. 41 APM 93.21.15, 19–22. 
42 vTM 77.101.5. 43 APM 93.21.14. 44 APM 93.21.16. 
45 APM 64.372.l–426.1. 46 APM leltározatlan. 
47 APM 64.748.1. 48 APM 93.21.24. 49 APM 93.21.23. 
50 vTM 77.101.3. 51 APM leltározatlan. 52 kiss 1988. 
i. 395 (Dunaalmás címszónál). 53 Györffy 1998, 509. 
54 oL Dl. 64938, 64944.; horváth 1980, 49, 54. reg.; 
Bakács 1982, 902, 916. reg. 55 oL Dl. 64958, 64959.; 
horváth 1980, 69. reg.; Bakács 1982, 955. reg.  
56 Zsigm. okl. ii/1., 5105. reg. 57 oL Dl. 13172.; 
Bártfai Szabó 1938, 672. reg.; horváth1980, 148. reg. 
58 horváth 1980, 162, 182, 186, 214, 222, 248, 251. reg. 
59 oL Dl. 16967.; Bártfai Szabó 1938, 973. reg.; hor-
váth 1980, 200. reg. 60 káldy-nagy 1971, 176.; káldy-
nagy 1977, 231.; káldy-nagy 1985, 75. 61 Szakály 
1995, 163, 167, 169, 174, 178, 181, 185, 193, 204, 206, 
208.; Szarka 2008, 416, 417. 62 horváth 1981, 60. reg. 
63 horváth 1981, 66. reg. 64 horváth 1981, 200. reg.

7/3. hoMLok-DŰLŐ:  R, Bv
(kÖh 25837)

A községtől D-re, a Galga árteréből kiemel-
kedő domb tetején és a folyóra néző oldalán, kb. 
500 × 400 m nagyságú területen paticsos folto-
kat figyeltünk meg, sok cserepet, állatcsontot, ép 
és töredékes őrlőköveket találtunk. (Szőke, 1962; 
Miklós, 1980; 1982.)

A cserepek zöme a badeni kultúra klasszikus 
szakaszához tartozik,1 a legjellemzőbb darabok: 
két merice (16. t. 4–5.); kétosztású tálak töredékei; 
fazékperemek egysoros, tagolt bordával; függő-
legesen kannelúrázott oldalak; pontsordíszes tál-
töredékek; alagútfüles oldal (13. t. 2–5; 14. t. 4, 8, 
10.). néhány töredék,2 köztük egy grafitos bevonatú 
oldal és egy kettős kúpos testű, kihajló peremű tál-
töredék a BD periódusra keltezhető. A cserepeken 
kívül egy átfúrt kőbalta töredéket,3 valamint szilán-
kokat, magköveket és kisebb-nagyobb nyersanyag-
darabokat is gyűjtöttünk.4

1 APM 66.25.1–2.; 79.14.1–6.; 18.3–4, 6–23, 25–26.; 
80.77.1–14.; 82.85.13–30.; 84.79.1–4; vTM 78.36.1–8. 
2 APM 79.18.2, 5, 24.; 82. 85. 31–33. 3 APM 82.85.12. 
4 APM 82.85.1–11.

7/4. MeLeG-vÖLGY:  M–á
(kÖh 25838)

A belterület D-i szélénél, a Galga árteréből 
kiemelkedő dombon, 1933 őszén sírokra bukkan-
tak. Patay Pál 15 × 27 m-es területen kutatóár-
kokkal közepes sűrűségben elhelyezkedő, több-
nyire Ény–Dk-i tájolású 12 temetkezést tárt fel. 
(Jelentésében1 folyamatos sorszámozással 16 
objektumot említ, közülük a 2–4. és a 6. számú 
nem sír, hanem csak „mélyedés”.) A temetőtér-
kép alapján úgy tűnik, hogy a sírok egy nagyobb 
temető ny-i szélén helyezkedtek el. A részben 
bolygatott vázak mellett a következő mellékletek 
voltak: 11. sírban bronzgyűrű; 12. sírban 2 gyűrű; 
13. sírban 35 egész és 9 fél gyöngy, karperec, 3 
gyűrű; 15. sírban 2 fülbevaló és 2 gyűrű; 16. sír-
ban fülbevaló. A 4. sz. mélyedésben vaslemezkét, 
a 6. sz. mélyedésben vasdarabot találtak. A leletek 
egy része elkallódott, a többit a BPM-ben leltároz-
ták be. ezek közül csak a 13. sír gyöngyei2 (7 db 
zöld, 17 db fehér paszta és 2 db szemesgyöngy) és 
a kettős, vékony bronzdrótból font, hurkos-kap-
csos záródású karperece3 azonosíthatók. A 3 nyi-
tott bronzgyűrűről4 és a törött S-végű hajkarikáról5 
a jelentés alapján nem dönthető el, hogy melyik sír-
ban találták. A sírok elhelyezkedésük és a bennük 
lévő leletek alapján X–Xi. századi köznépi temető-
höz tartozhattak.6

1 MnM Adattár 34/1962.ii.2 BPM 51.134.2–4. 3 BPM 
51.134.1. 4 BPM 51.135–137. 5 BPM 51.138. 6 Felsoro-
lásban említi: Tettamanti 2001, 18.
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7/5. BánYA-vÖLGY:  U
(kÖh 25839)

A községhatár k-i szélén a Bánya-völgy vízmo-
sásos ága mellett emelkedő, meredek lejtőjű domb 
tetején, kb. 500 × 100 m-es sávban ritkásan talál-
tunk leleteket. (Miklós–Torma, 1980.) egy sár-
gásbarna színű, durva anyagú oldaltöredék talán 
a lengyeli kultúrához tartozik,1 újkőkori egy tra-
péz alakú csiszolt kőbalta.2 hasonló korúak lehet-
nek a kovából pattintott eszközök (vakaró, legyező-
vakaró, árvésők, pengetöredékek) illetve a magkő 
töredék és a különböző szilánkok is.3

1 APM 81.66.16. 2 APM 81.66.15. 3 APM 81.66.1–14.

7/6. nAGY-TáBLA:  U
(kÖh 25840)

A községhatár k-i részén húzódó Bánya-völgyben 
időszakos patak folyik. A völgy ny-i oldalán emel-
kedő, meredek domb tetején kb. 500 × 100 m nagy-
ságú területen újkőkori, talán a lengyeli kultúrához 
tartozó oldaltöredékeket gyűjtöttünk.1 valószínűleg 
neolitikusak a pattintott eszközök (penge, penge-
véső, árvéső), valamint a különböző szilánkok is.2 
(Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 81.67.11. 2 APM 81.67.1–10.

7/7. váci ÚTi DŰLŐ:  B, nk? M?
(kÖh 25841)

A falutól ny-ra, a Zsidó-völgyre enyhén lejtő 
domboldalon, durva mélyszántásban, kb. 200 × 
50–80 m-es területen néhány jellegtelen bronzkori 
és egy hullámvonal kötegekkel díszített késő avar 
kori vagy kora árpád-kori fazéktöredéket talál-
tunk.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 82.75.1.

7/8. ALMáSPUSZTA:  á–kk
(kÖh 25842)

A falutól D-re a Galga bal partján húzódó domb-
vonulat ny-i lejtőjén, a környezetből kissé kiemel-
kedő kis dombokon a szántásban kb. 100 × 50 m-es 
területen gyűjtöttünk néhány cserepet (Kővári–

Miklós–Torma, 1981.) A kavicsos anyagú vízszintes 
bekarcolással díszített fazéktöredékek Xiii. száza-
diak, a szélesen, sekélyen hornyolt oldal Xiv–Xv. 
századi.1 A település Almás (7/2. lh.) része volt.

1 APM 81.147.1–3.

7/9. ALMáSPUSZTA:  U, R, B, Bv, nk, á–kk
(kÖh 25843)

A községtől D-re, a csonkás-hegy lábánál, a 
Galga árteréből kiemelkedő domboldalon, kb. 750 
× 250 m nagyságú területen találunk cserepeket. A 
lelőhely Dny-i széle átnyúlik a 7/2. lelőhely terü-
letére. (Szőke, 1962; Miklós, 1980; Kővári–Miklós–
Torma, 1981.)

egy vastag falú pelyvás és egy kavicsos, kerek 
bütykös oldal újkőkori,1 néhány töredéken kottafe-
jes díszítés van.2 A badeni kultúra cserepei3 közül 
egy benyomkodott peremű táltöredék; egy pereme 
alatt bevagdosott bordadíszes fazéktöredék és egy 
függőlegesen kannelúrázott töredék említhető meg. 
A bronzkori cserepek4 közt egy kopott seprűdíszes 
darab a hatvani kultúrához tartozik.5 néhány edény-
töredék, köztük a hosszúkás bütykökkel díszített és 
a síkozott töredékek, egy grafitos bevonatú oldal és 
a benyomkodott bordadíszes darabok az urnasíros 
kultúra korai szakaszához tartoznak.6 Gyűjtöttünk 
néhány kőeszközt is, az egyik obszidiánból készült.7

A lelőhely Dny-i végénél néhány kavicsos anyagú, 
vöröses-barna, vízszintes vonalköteges oldalt8 talál-
tunk, melyek valószínűleg a viii–iX. századba sorol-
hatók. egy fekete, kavicsos anyagú, ferdén bevag-
dosott vonalkákkal és vízszintesen bekarcolt vonal-
lal díszített válltöredék9 a Xi–Xii. századot képvi-
seli. A szürke, grafitos anyagú, kihajló perem pedig 
Xiii–Xiv. századi.10 A középkori cserepek Almás 
falu (7/2. lh.) kiterjedését jelzik.

1 APM 81.98.3–4. 2 APM 82.82.2. 3 APM 79.14.7–9.; 
81.98.5–10.; 82.82.3. 4 APM 79.14.10, 12–14. 5 APM 
79.14.11. 6 APM 81.98.11–16. 7 APM 81.98.1–2.; 
82.82.1. 8 APM 81.98.19. 9 APM 81.98.20. 10 APM 
81.98.21.

7/10. FeLSŐ-MeZŐ TeTeJe:  B, á
(kÖh 25844) 

A belterület É-i szélénél, a Galga ártere felett 
emelkedő domb tetején és folyó felőli oldalán kb. 



165

300 × 100 m-es területen, eléggé dús vetésben 
találtunk leleteket. (Miklós, 1980; Kővári–Miklós, 
1981.)

A kevés jellegtelen bronzkori cserépen1 kívül 
néhány pattintékot és nyersanyagdarabot2 továbbá 
egy rózsaszín, kavicsos anyagú árpád-kori fazék-
oldalt3 gyűjtöttünk.

1 APM 82.76.4. 2 APM 82.76.1–3.; 82.77.1. 3 APM 
82.77.2.

7/11. MeLeG-vÖLGY:  Ő, á
(kÖh 25845)

A falutól Dk-re, a Meleg-völgy É-i oldalán, egy 
mellékvölgyre enyhén lejtő domboldalon, frissen 
tárcsázott szántásban, kb. 100 × 50 m-es terüle-
ten egy őskori és egy kavicsos anyagú, árpád-kori 
oldaltöredéket találunk (nem őriztük meg őket). 
(Miklós, 1982.)

7/12. FeLSŐ-RÉTek:  B
(kÖh 25846)

A falu É-i szélén a Galga bal partján az ártér-
ből alig kiemelkedő dombon, szántásban kb. 
30 × 100 m-es területen a jó megfigyelési körülmé-
nyek ellenére néhány jellegtelen, bronzkori cserepet 
gyűjtöttünk, melyeket nem őriztünk meg. (Miklós, 
1980.)

7/13. váci ÚTi DŰLŐ:  Bv, LT, Sza
(kÖh 25847)

A belterülettől ny-ra, a Galga árteréből 
alig kiemelkedő dombon és a domb alján, kb. 
160 × 100 m nagyságú területen szürke folto-
kat figyeltünk meg és kevés cserepet gyűjtöttünk. 
(Miklós, 1980; Kővári–Miklós, 1981.) néhány díszí-
tetlen töredék és az ujjbenyomásokkal tagolt perem, 
a behúzott perem, továbbá a kívül fekete, belül sárga 
oldal késő bronzkori.1 Találtunk egy finom kidolgo-
zású, retusált pengetöredéket és egy nyersanyagda-
rabot is.2 egy fésűs díszítésű grafitos oldal kelta.3 A 
szürke, korongolt, hornyolt oldal és a fenéktöredék 
szarmata.4

1 APM 82.78.1–2.; 84.78.2–5. 2 APM 82.78.3–5. 3 APM 
84.78.1. 4 APM 82.78.6.

7/14. FeLSŐ-RÉTek:  nk
(kÖh 25848)

A falu Dny-i szélén, a Galga árteréből alig 
kiemelkedő dombon, a szántásban 100 × 80 m-es 
területen mindössze két viii–iX. századi homo-
kos anyagú szürkésbarna, vízszintes vonalköteges 
oldaltöredéket találtunk.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 82.14.1.

7/15. káLnokiPUSZTA:  U, R, Sza, nk, á
(kÖh 25849)

A falu határának D-i részében, a Galga árteréből 
kiemelkedő dombon, kb. 800 × 50–150 m nagyságú 
területen találtunk cserepeket, melyek főleg a lelő-
hely D-i részén sűrűsödtek. A szántásban sötét fol-
tokat is megfigyeltünk. (Szőke, 1963; Miklós, 1980; 
Kővári–Miklós–Torma, 1981.)

egy pelyvás anyagú, vastag falú oldaltöredék 
újkőkori.1 A kevésbé jellegzetes őskori cserepek2 
mellett a kerek lapos, ill. a két oldalról kissé benyo-
mott domború bütykös oldal, valamint egy vízszin-
tesen elhelyezett kis fül középső rézkori.3 A badeni 
kultúrához benyomkodott peremű nyaktöredék és 
peremük alatt egysoros, tagolt bordával díszített 
fazéktöredékek tartoznak.4 Gyűjtöttünk néhány 
pengetöredéket és pattintékot is.5

A szürke és piros színű, finoman iszapolt, koron-
golt edénytöredékek (köztük vastagodó tálpere-
mek) szarmata–késő szarmata településről szár-
maznak.6 késő avar korinak határozható meg egy 
hullámvonalköteges kavicsos anyagú oldaltöredék.7

A többnyire fehér kerámiából készült tagolt 
fazékperemek, és a körbefutó bekarcolással ellátott 
oldaltöredékek Xii–Xiii. századiak.8

1 APM 81.99.5. 2 APM 81.33.2.; 99.7, 10, 12–13. 3 APM 
80.81.1.; 99.6, 11. 4 APM 80.82.1.; 83.1.; 81.99.9. 5 APM 
81.33.1.; 82.1.; 99.1–4. 6 APM 81.99.14–17. 7 APM 
81.99.18. 8 AMP 81.99.19–21.

7/16. káLnokiPUSZTA (GoLDMAn):  Ő, 
Sza, á–kk
(kÖh 25850)

A falutól D-re, a Galga jobb partján, a Galga és 
egy keresztvölgy találkozásánál, az ártérre enyhén 
lejtő domb alsó részén, kb. 550 × 100–150 m hosz-
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szan nyúlik el a lelőhely. A jó megfigyelési körül-
mények ellenére kevés cserepet tudtunk gyűjteni 
a vetésben. A lelőhely Dny-i széle átnyúlik a 7/17. 
lelőhely területére. (Szőke, 1963; Miklós, 1980.)

Az őskort néhány jellegtelen oldaltöredék és egy 
kovapenge1 képviseli.

valószínűleg ii–iii. századi provinciális készít-
mény a vöröses színű, kerekítetten vastagodó 
peremű, kopott felületű mély tál peremtöredéke. A 
szürke, finoman iszapolt, korongolt edénytöredékek 
szarmaták.2

A kavicsos anyagú vízszintes bekarcolásokkal 
díszített fazékoldal Xii–Xiii. századi,3 a sekélyen, 
vízszintesen hornyolt töredék Xiv–Xv. századi.4

1 APM 81.34.1. 2 APM 81.34.2–4. 3 APM 81.34.5. 
4 APM 81.34.6.

7/17. káLnokiPUSZTA (GoLDMAn):  R, Sza
(kÖh 25851)

A falu határának D-i szélénél, a Galga árteré-
ből kiemelkedő dombon, kb. 250 × 250 m nagyságú 
területen, közepes sűrűségben gyűjtöttünk a vetés-
ben cserepeket. A lelőhely k-i széle átnyúlik a 7/16. 
lelőhely területére. (Miklós, 1980.)

A badeni kultúra cserepei – benyomkodott 
bordadíszes fenéktöredékek; kannelúrázott oldalak 
(15. t. 1.); kerek átmetszetű ill. lapos szalagfül 
töredék – főleg a domb tetején fordultak elő.1 
Találtunk egy trapéz alakú kőbalta töredéket is.2

egy korongolt edény vízszintes peremtöredéke 
és egy kézzel formált, ujjbenyomásos peremtöredék 
szarmata.3

1 APM 81.35.2–8. 2 APM 81.35.1. 3 APM 81.35.9–10.

7/18. ToRMA-vÖLGYi-DŰLŐ:  Ő, Sza
(kÖh 25852)

A belterület Dny-i szélénél a Galgára lejtő dom-
bon, 180 × 100 m-es területen kevés jellegtelen 
őskori és szarmata cserepet, valamint egy nyers-
anyagként szolgáló kődarabot1 találtunk. (Szőke, 
1963; Miklós, 1981.)

1 APM 82.13.1.

7/19. ALMáSPUSZTA:  R, B, Bv, v? LT, Sza, 
nk, á–kk
(kÖh 25853)

A falu határának D-i szélén, a Galgára enyhén 
lejtő domboldalon, 750 × 300–400 m nagyságú, 
szántott területen gyűjtöttünk cserepeket, melyek 
főleg a domb Galga felőli részén sűrűsödtek. Több 
sötét színű, illetve paticsos foltot figyeltünk meg, 
találtunk két őrlőkő töredéket is. késő rézkori cse-
repek a lelőhely egészén, bronzkoriak a D-i, kelta 
és szarmata töredékek pedig a ny-i és a középső 
részen fordultak elő. (Miklós–Torma, 1977; Kővári–
Miklós–Torma, 1981; Miklós, 1984.)

Az őskori cserepek egy része kevésbé jellegze-
tes.1 A badeni kultúra leleteiből kiemelhetők a pont-
sorokkal díszített táltöredékek (az egyiken zegzug 
vonalakkal kombinálva); egy kettőskúpos, benyom-
kodott vállú tál darabja és egy fazéknyak, pereme 
alatt egysoros tagolt bordával.2 egy középső bronz-
kori oldaltöredéken ferde rovátkákkal kitöltött, 
bekarcolt vonalpárok láthatók.3 Az urnasíros kul-
túra cserepei közül4 a korai szakaszra jellemző a 
grafitos bevonatú, kihajló nyaktöredék és a szélesen 
kannelúrázott oldaltöredék.5 A behúzott tálpere-
mek; a durva, kiugró bütyökkel díszített oldalak és 
a kihajló nyaktöredékek nagy valószínűséggel kora 
vaskoriak.6 kelta többek között egy grafitos bevo-
natú, nyomott hasú, legömbölyített tál töredéke; egy 
grafitos anyagú, fésűs fazékoldal és egy urnatöre-
dék, a vállán körbefutó bordával.7 Gyűjtöttünk pen-
géket, pattintékokat, nyersanyagdarabokat is.8

A szarmata kerámiát jól iszapolt korongolt szürke 
vastagodó peremek és oldaltöredékek, kézzel for-
mált fazékperem képviselik.9 Az avar korból szár-
mazik a durva, kézzel formált, vízszintesen illetve 
ferdén befésült vonalkötegekkel díszített fazékoldal 
és a barnásvörös, homokos anyagú, kézikorongolt, 
vonalköteges fazéktöredék.10 Szintén avar kori a 
kettős csonka kúp alakú orsógomb, amelynek olda-
lát sűrűn bekarcolt vízszintes vonalak díszítik.11

A kavicsos anyagú, kettősen tagolt illetve egye-
nesen levágott szélű fazékperemek, valamint a víz-
szintes bekarcolással díszített oldalak Xii–Xiii. 
századiak.12 Xiv. századra tehető a kihajló szögfej 
formájú peremtöredék. A sekélyen hornyolt oldaltö-
redékek Xiv–Xv. századiak.13 A középkori leletek 
Almással (7/2. lh.) hozhatók összefüggésbe.

1 APM 79.46.5–6, 10, 12.; 81.100.2, 4–5. 2 APM 79.46.9.; 
81.100.3.; 84.91.1–5. 3 APM 84.91.6. 4 APM 79.46.2–4, 2–4, 
7–8, 11.; 82.1.1–2. 5 APM 79.46.7–8. 6 APM 84.91.7–11. 
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7 APM 81.100.6.; 84.91.16–20. 8 APM 79.46.1.; 81.100.1.; 
84.91.12–15. 9 APM 79.46.13.; 81.100.7–8.; 82.1.3–4.; 
84.91.21–25. 10 APM 84.91.26, 28. 11 APM 84.91.27. 
12 APM 82.1.5–6. 13 APM 79.46.14–15.

7/20. MeReDek-DoMB:  U, R, nk? M?
(kÖh 25854)

A belterülettől D-re, a Galga árteréből erősen 
kiugró dombon, kb. 80 × 100 m-es területen találtunk 
leleteket (Szőke, 1963; Kővári–Miklós, 1981.)

A cserepek részben újkőkoriak:1 kottafejes díszí-
tésű töredékek, illetve pelyvás anyagú, körömcsí-
péses, bütykös, durvább kidolgozású darabok. van 
egy nagyméretű, erősen kihajló peremű hombár-
edény töredék is. A badeni kultúrához tagolt bor-
dadíszes fazékoldal; kétosztású tál pontsorokkal 
díszített oldala és szalagfül töredékek tartoznak.2 
előkerült egy kőpenge is.3

egy szemcsés anyagú, korongolt, párhuzamos 
vonalkötegekkel díszített kis töredék viii–iX. vagy 
X–Xi. századi.4

1 APM 79.30.1–4.; 80.79.1–2.; 81.101.2–5. 2 APM 
79.30.5–6.; 80.79.3–4. 3 APM 81.101.1. 4 APM 79.30.7.

7/21. MeReDek-DoMB:  R
(kÖh 25855)

A falutól D-re, a Galga jobb parti árteréből erő-
sen kiemelkedő domb tetején, 160 × 80 m nagyságú 
területen, szántásból gyűjtöttünk leleteket. (Szőke, 
1963; Kővári–Miklós, 1981.)

A rézkorra keltezhető cserepek1 közül egy töre-
dék2 leginkább a tűzdelt barázdás kerámiához köt-
hető, ezen a hosszúkás letört bütyök feletti ívelt, 
párhuzamos vonalakban mészbetét nyoma látható. 
Találtunk egy kőeszközt is.3

1 APM 79.44.1–5.; 81.102. 2–4. 2 APM 79.44.2. 3 APM 
81.102.1.

7/22. SZÉkeS-DŰLŐ (hRABinA):  U?
(kÖh 25856)

A falutól D-re, a Galga ny-i partjánál erősen 
kiugró domb tetején, kb. 100 × 100 m-es területen 
igen kevés cserép fordult elő a szántásban. (Szőke, 
1963; Kővári–Miklós, 1981.)

egy osztott bütykös kis töredék talán újkőkori.1 
Találtunk egy vadkanagyar töredéket is.2

1 APM 80.80.1. 2 APM 80.80.2.

7/23. SZÉkeS-DŰLŐ:  á
(kÖh 25857)

A falutól D-re, a Galgába torkolló, rövid vízfo-
lyás indulásánál emelkedő domb oldalán, a szántás-
ban néhány m-es területen kevés Xii–Xiii. századi 
cserepet találtunk, közülük szürkésfehér, kavicsos 
anyagú fazék enyhén tagolt peremét és vízszintes 
vonalakkal díszített oldalát őriztük meg.1 (Kővári–
Miklós, 1981.)

1 vTM 81.103.1–2.

7/24. FeLSŐ-MeZŐ:  Bv, LT, Sza, nk, á
(kÖh 25858)

A falu határának Ény-i részében, a Galgára eny-
hén lejtő domboldalon, kb. 100–300 × 840 m nagy-
ságú területen, szürke foltokból gyűjtöttünk csere-
peket. A késő bronzkori és a szarmata töredékek az 
egész lelőhelyen, a kelták az É-i részen, míg a nép-
vándorlás-, és árpád-koriak a D-i részen fordultak 
elő. (Szőke, 1963; Kővári–Miklós, 1981.)

A késő bronzkori cserepek1 közül egy élesen 
profilált vállú töredék a pilinyi kultúrához sorol-
ható.2 A behúzott peremű illetve turbántekercses 
peremtöredék, valamint egy kannelúrázott oldal-
töredék az urnasíros kultúrához tartozik.3 Kelta 
koriak a grafitos anyagú, duzzadt peremű, fésűs 
díszű fazéktöredékek; egy lekerekített perem és egy 
fekete urnaoldal.4 Találtunk egy kovapengét és több 
nyersanyagdarabot, szilánkot.5

néhány szürke, sárgásszürke, jól iszapolt, koron-
golt és kézzel formált durva edénytöredék szar-
mata.6 késő szarmata a szürke-sötétszürke, koron-
golt, vízszintes tetején hosszúkás hurkos besimított 
vonallal díszített hombárperem, valamint a szürke 
válltöredék, melyet vízszintes árok fölött ferdén és 
függőlegesen besimított vonalak díszítenek.7

A viii–iX. századot vörösesbarna, kavicsos 
anyagú, kihajló, belső oldalán hullámvonalköteggel 
díszített és ferdén levágott szélű peremek, szürkés, 
kavicsos anyagú, vízszintes vonal- és hullámvonal 
köteges oldaltöredékek (41. t. 2, 8.) képviselik.8
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Xi–Xii. századi a szürke, homokos anyagú, 
fogaskerékkel benyomott mintás oldal.9 A szürkés-
fehér, kavicsos, vízszintes vonalas oldal és a vörö-
ses, kavicsos anyagú, kihajló peremek Xii–Xiii. 
századiak.10

1 APM 79.27.1–2.; 80.86.2–3.; 81.104.1–9. 2 APM 
81.104.7.; kővári 1998, 46. 3 APM 80.86.3.; 81.104.1, 3, 
5. 4 APM 81.104.10–12. 5 APM 80.86.1.; 84.33.1. 6 APM 
79.27.3.; 81.104.15–16. 7 APM 81.104.13–14. 8 APM 
81.104.17–20. 9 APM 81.104.21. 10 APM 81.104.22–24.

7/25. MeSSZeLáTÓ-heGYi-DŰLŐ:  R?
(kÖh 25859)

A belterület Dk-i szélénél húzódó domboldalon, 
kb. 180 × 50 m nagyságú területen néhány csere-
pet,1 egy obszidián pengét és egy szilánkot2 gyűj-
töttünk a szántásból. (Miklós, 1982.) A vaskos, szé-
les fül és a kihajló tálnyak töredék leginkább a réz-
korra keltezhető.

1 APM 82.103.3–4. 2 APM 82.103.1–2.

7/26. koSSUTh L. U.:  nk ? M–á
(kÖh 25860)

A községen átfolyó patak D-i partján emelkedő 
dombon hubert Béla, a 8. sz. ház tulajdonosa 1929-
ben késő avar kori sírleletet talált (valószínűleg a 
kertje területén).1 A leletek: kézzel formált, díszí-
tetlen fazék; bronzcsat töredéke, pajzs alakú csat-
test; 7 db pajzs alakú, ívelt oldalú palmettás díszű, 
poncolt hátterű veret; 6 db hosszúkás pajzs alakú, 
áttört, dudoros díszű csuklós veret, a csüngőrészek 
hiányoznak; 1 db nagyszíjvég áttört liliommintával; 
3 db hasonló mintájú kisszíjvég, közülük egy széle-
sebb, zömökebb. A leletet az öntött bronz övgarni-
túra mintakincse alapján a viii. század 2. fele, a iX. 
század eleje közötti időszakra keltezzük.2

1940-ben Papp Dániel X–Xi. sz-i temetkezésre 
utaló ékszereket ajándékozott az MnM-nek, ame-
lyeket valószínűleg kertjében (kossuth L. u. 6. sz. 
alatt) talált. A tárgyak: nyitott, állatfejes bronzkar-
perec; 2 db elhegyesedő végű, bronzhuzal karperec; 
nyitott bronz pántgyűrű; nyitott bronzkarika; 3 db 
fehér pasztagyöngy.3

1 MnM Rn 16/1929.1–6.; csallány 1956, 166., 302. 
lh.; ADAM i. 01-13-0430-01. 2 Tettamanti 2001, 11.,;  

Pásztor–Simon 2007, 423, 428. 3 MnM Rk 3/1943.1–
5.; MnM Adattár 8.G.i.: itt még 6 db gyöngyről van 
szó.; oberschall 1947, 41.; Fehér–Éry–kralovánszky 
1962, 37., 326. lh.: a gyűrűt és a nyitott bronzkarikát 
nem említi. Az állatfejes karperecről kiss 1985, 3–4., 
17. térkép.; Tettamanti 2001, 18.

7/27. FALUJáRÓk ÚTJA 19:  V
(kÖh 25861)

A belterület É-i szélén, a Galga árteréből kiemel-
kedő dombon, Garaba József házépítéskor és kerti 
munkák során több ízben talált cserepeket, ame-
lyeket nem őrzött meg. Terepbejárásunkkor csak 
egy jellegtelen őskori töredéket tudtunk gyűjteni. 
(Miklós, 1983.) Az 1983 őszén előkerült leleteket 
az APM kapta meg.1 A fényezett felületű kettős 
csonkakúpos, fülcsonkos bögretöredék és a kézzel 
formált urna- vagy táltöredék legnagyobb valószí-
nűséggel szkíta kori.

1 APM 84.74.1–2.

7/28. SPiTYeRPUSZTA (SPiTZeRPUSZTA):  
+ Ő
(kÖh 25862)

A községhatár É-i szélén, a hegyes-hegy oldalán 
fekvő pusztától É-ra, egy árok oldalából előkerült 3 
obszidián szilánk található az MnM paleolit gyűjte-
ményében.1 Az ismeretlen körülmények miatt a tár-
gyak nem alkalmasak kormeghatározásra.2 Az egy-
kori puszta környékén csak néhány jellegtelen pat-
tintott szilánkot3 sikerült gyűjtenünk. (Miklós, 1983.)

1 MnM Pb 52/18. 2 Dobosi 1975, 71. 3 APM 84.11.1.

7/29. ALMáSPUSZTA (cSÖRSZ-áRok):  
 Sza

(kÖh 25863)

A falutól D-re feltehetően a csörsz-árok egy sza-
kasza látható a Galga-völgyet Ék–Dny-i irányban 
keresztezve. A Patay Pállal együtt végzett terepbe-
járás során a következőket észleltük: a műút bevá-
gásában látszódó sáncmetszet követhető Dny felé, 
lapos, elszántott töltés alakjában. hasonló jelen-
ség tapasztalható a műút Ék-i oldalánál is. itt a sánc 
Ény-i oldalán lapos, betöltődött árok is észlelhető. A 
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patak k-i partján összesen kb. 330 m hosszan figyel-
hető meg a töltés. Az országút bevágásában látható 
metszet szerint a sánc magassága 0,5–0,8 m, széles-
sége 28 m; az árok mélysége szokatlanul sekély, csak 
0,5 m, szélessége 10 m. Bizonyára ennek folytatása 
látszik a Galga ny-i partján is, mintegy 450 m hosz-
szúságban. A Galga árterében, mintegy 500 m hosz-
szan nincs nyoma sem ároknak, sem töltésnek. Az 
általunk megfigyelt nyomvonal keresztezi a 7/16., 
7/17. és 7/19. lelőhelyet; mindhárom helyen találhatók 
szarmata leletek is. (Miklós 1984, 1994.)

Miklós Zsuzsa 1998-ban készített légi felvétele-
ket erről a területről: a fotókon az országútra csak-
nem merőlegesen látszik egy sáncforma, amely 
talán a csörsz-árok részlete lehet.1

ez a szakasz a Galgamácsán át (9/4. lh.) verseg 
felé (27/3. lh.) haladó, legészakibb csörsz-árok 
vonulathoz tartozhatott, bár annak vonalától néhány 
száz m-rel északabbra helyezkedik el. Amennyiben 
feltevésünk helyes, a sáncvonulat hossza ny-i irány-
ban, a korábban ismerthez viszonyítva valamelyest 
meghosszabbodik.

1 1998. július 4. MTA Ri neg. sz. 179.108

7/30. oRSZáGÚT FeLeTTi TáBLA:  U, R
(kÖh 25864)

A falutól D-re, a Galga árteréből 2–3 m-re 
kiemelkedő dombon, mintegy 150 × 150 m nagy-
ságú területen szürke talajt figyeltünk meg, a szán-
tásból közepes sűrűségben gyűjtöttünk cserepeket. 
A lelőhely az országút mindkét oldalára kiterjed és 
D-i végén kis részben átfedi a 7/31. sz. lelőhely É-i 
szélét. (Kővári–Miklós, 1993.)

A pelyvás anyagú, díszítetlen, illetve benyom-
kodott bordával díszített töredékek újkőkoriak.1 A 
badeni kultúrához tartozik két, tagolt bordadíszes 
fazékperem.2

1 APM 94.2.1–2. 2 APM 94.2.3.

7/31. oRSZáGÚT FeLeTTi TáBLA:  R, Bv, 
Sza, nk? M? á
(kÖh 25865)

A falutól D-re, a Galga árteréből 1–2 m-re kiemel-
kedő dombon található, mintegy 150 × 100 m nagy-
ságú, szürke talajú lelőhelyen közepes sűrűségben 
gyűjtöttünk cserepeket, néhány állatcsontot és pati-

csot. A lelőhely az országút ny-i oldalán húzódik, 
É-i végén kis részben átfedi a 7/30. sz. lelőhely D-i 
szélét. (Kővári–Miklós, 1993.)

A hosszúkás, függőleges átfúrású bütyökfül; az 
apró kaviccsal kevert anyagú, korongos tapadású 
fültöredék, valamint a hasonló anyagú, ívelten 
kihajló, elkeskenyedő peremű táltöredék a középső 
rézkori ludanicei csoport hagyatéka lehet.1 Az 
urnasíros kultúrához többek között kihajló, való-
színűleg síkozott nyaktöredék; ujjhúzgálásos felü-
letű oldal; vízszintesre levágott tetejű peremtöre-
dék tartozik.2

Találtunk két szürke, korongolt, szarmata oldal-
töredéket is.3 két, hullámvonal köteges fazékoldal a 
viii–Xi. századra keltezhető.4

A szürkésfehér, kavicsos anyagú, vízszintes 
bekarcolással díszített fazékoldalak, valamint a 
hasonló anyagú, ferdén levágott szélű fazékpere-
mek a Xii–Xiii. századból származnak.5 A vassa-
lak is árpád-kori lehet.6

1 APM 94.3.1–3. 2 APM 94.3.4–8. 3 APM 94.3.9. 
4 APM 94.3.10. 5 APM 94.3.11–13. 6 APM 94.3.14.

7/32. ALMáS-PUSZTA (keLeMen-FÖLD): 
 R? Bv, Sza, M–á
(kÖh 25866)

A falutól D-re, a Galga k-i partja melletti ártérből 
alig kiemelkedő dombon, 280 × 80 m nagyságú terü-
leten gyűjtöttünk leleteket. (Kővári–Miklós, 1993.)

egy sárgás színű oldaltöredék vízszintesen átfúrt 
bütyökfüllel nagy valószínűséggel rézkori.1 A késő 
bronzkori csekei csoporthoz grafitos bevonatú cse-
repek (pl. behúzott tálperem, urna hangsúlyozott 
válltöredéke) és egy egyenes, lekerekített peremű, 
az oldalán rövid, benyomkodott tetejű bordával 
díszített tál darabja sorolható.2 Az őskori lelet-
anyaghoz tartozik még egy korong alakú, középen 
átfúrt orsókarika.3

egy szürke, korongolt és egy sárga színű, 
kavicsos anyagú, kézzel formált oldal szarmata.4

A befésült párhuzamos és hullámvonal köteggel 
díszített fazékoldalak, valamint az erősen kihajló, 
ferdén levágott szélű fazékperem kora árpád-
koriak.5 A kavicsos anyagú, hornyolt szélű perem és 
két, vízszintesen bekarcolt vonallal díszített oldaltö-
redék Xiii. századi.6

1 APM 93.32.1. 2 APM 93.32.2–6. 3 APM 93.32.7. 
4 APM 93.32.8–9. 5 APM 93.32.10–12. 6 APM 93.32.13–14.
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7/33. PeTŐFi SánDoR UTcA: +  R,  nk
(kÖh 50007)

2002-ben, csatornázási munkák közben, a Petőfi 
Sándor u. 15. számú ház (hrsz: 168.) kertjének É-i 
sarkában ásott bekötő árokban csontokat találtak. 
A leletbejelentés nyomán kulcsár valéria tárta fel 
a sírt. A lelőhely a belterület Ény-i részén, a Galga 
völgyét követő domboldalon fekszik.

A sírföldből kiszedett cserepek1 közül a tűzdelt 
barázdás kerámiához sorolható kis töredéken üres, 
ill. ék alakú bekarcolásokkal kitöltött sávok vál-
takoznak. Több cserép a badeni kultúrához tarto-
zik, ezeknél a durvított felületű fazékoldal, a sávo-
san ferde és ék alakú sekély kannelúrákkal díszített 
urnatöredék és egy 6,5 cm átmérőjű, kettős kúpos, 
az egyik oldalán függőlegesen kannelúrázott orsó-
gomb fél töredéke a legjellegzetesebb.

A markológéppel megbolygatott sír a feltárás sze-
rint a mai felszíntől 130 cm-re került elő. A lekere-
kített sarkú, téglalap alakú sírgödör 200 × 65 cm-es 
volt. A sírgödör négy sarkában sötétbarna betöltésű 
ovális cölöplyukak jelentkeztek. A gödör és a váz 
tájolása ÉÉnY–DDk, 330–150º. A jó megtartású 
váz a bolygatás miatt hiányos (a markoló a kopo-
nyát, kar- és kulcscsontot, valamint néhány bordát 
szedett ki). Leletei: 1. a jobb combon kívül fenőkő 
(?), 2. a bal láb mellett kézzel formált, kihajló 
peremű, díszítetlen, a vállán égetés után egy helyen 
átlyukasztott kis fazék (Szá.: 9 cm, Fá.: 6,5 cm, 
Mag.: 11 cm), 3. a fazék mellett állatcsigolya, 4. a 
medence alsó részében négyszögletes vascsat. A sír 
a késő avar korra keltezhető.2

1 APM leltározatlan. 2 MnM Adattár 467/2006.cvi. 
(jelentés, dokumentáció).; Leletek: APM leltározatlan.

7/34. cSonkáS-heGY:  P, U?
(kÖh 37472)

A határ Dk-i szélén, a Galga völgyétől k-re 
emelkedő, 238 m magas, Dny-on meredek oldalú 
domb tetején helyezkedik el az Ény–Dk-i hossz-
tengelyű, 300 × 65 méteres lelőhely. 2002-2003-
ban, több alkalommal végezett terepbejáráson 
Péntek Attila és Markó András két leletkoncentrá-
ciót (csonkás-hegy 1. és csonkás-hegy 2.), a plató 
peremén pedig kiékelődött kultúrrétegre utaló 
nyomokat figyelt meg és sok paleolit kőeszközt 
(szilánk, pattinték és nyersanyagdarab) gyűjtött.1 
Szakóca és különféle típusú kések jelenléte alapján 

a nyíltszíni lelőhely a közép-európai Micoquian 
körrel, a Bükk-hegység keleti oldala bifaciális ipa-
rának legkorábbi fázisával, a bábonyi kultúrával 
hozható kapcsolatba. A leletek másik csoportja 
(limnokvarcit széles pengekaparó, magasvakaró, 
szilánkkaparó, „északi” tűzkő pengekaparó) felső 
paleolit jellegű. közülük kiemelkedik egy felső 
paleolit (fejlett Szeleta-kultúra) jellegű, üveges 
kvarcporfírból készült levélhegy.2

Markó András 2008-ban 25 m2-t vizsgált meg 
hitelesítő feltárással. A helyi hidrokvarcitból és 
andezitból, illetve távolabbról származó üveges 
kvarcporfírból és obszidiánból készült eszközöket 
és szilánkokat egy halványszürke, eltemetett talaj 
felső részében, illetve az erre települt löszszerű 
üledék alján tárta fel. A mintegy 300 db-ból álló 
leletegyüttes a felszíni leletekkel együtt a bábonyi 
iparhoz sorolható.

A kultúrréteget átvágó gödörnek a kutató-
árokba eső részében egy kis peremtöredéket és 
két nem patinásodott hidrokvarcit szilánkot talál-
tak.3 A sárga színű, apró kaviccsal kevert anyagú 
kihajló peremű tálka vagy csésze leginkább a len-
gyeli kultúra kései szakaszára keltezhető. A terület 
nagy részén újkőkori kőeszközök, köztük obszidián 
pattinték és mikropenge került elő.4

1 MnM Gy. 2003.16.; MnM Pb 2003/98–105.; Rég. 
kut. 2003, 217–218. 2 Markó–Péntek–Béres 2002, 
246–247, 255., 1. térkép, 1. kép, 2. kép 1–5.; Markó–
Bíró–kasztovszky 2003, 1. tábla.; Markó 2004.; 
Dobosi 2005, 54, 69 (25. lh.). 3 APM Adattár 2576.; 
Rég. kut. 2008, 189. 4 Rég. kut. 2003, 218. 

7/35. SZáL-heGY:  P
(kÖh 37473)

A belterülettől Dk-re, egy ÉÉny–DDk-i 
irányban elnyúló, 240 m magas dombhát pla-
tója D-i részén, kb. 238 m magasságban helyez-
kedik el a 80 × 60 m-es lelőhely. 2002–2003-ban 
Péntek Attila és Markó András kevés paleolit 
kőeszközt (limnokvarcit vakaró, aurignaci típusú 
magasvakaró szeletai felzites porfírból), nyers-
anyag töredéket, hulladékot gyűjtött itt.1 A lelő-
hely a korai felső paleolit aurignaci kultúra nyílt-
színi telepe, de a leletek egy része közelebbről nem 
határozható meg.2

1 MnM Pb 2003/252.; MnM Adattár 354/2005.
LXviii. 2 Markó–Péntek–Béres 2002, 253, 256., 
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1. térkép, 2. kép 7–8.; Markó–Bíró–kasztovszky 
2003, 302., 1. tábla.; Dobosi 2005, 61, 67, 72 (103. lh. 
Szárhegy néven), 76 (281. lh.).

7/36. koMáRkA:  P, U?

A belterülettől Dk-re, az ÉÉny–DDk irányú 
dombtető ÉÉny-i részén, 235–238 m magasságban 
található a 130 × 80 m-es lelőhely, melyen Péntek 
Attila több alkalommal gyűjtött paleolit és fiata-
labb őskori (újkőkor?) pattintott eszközöket, esz-
közkészítési hulladékot, nyersanyag töredéke-
ket.1 A nyersanyag zömmel helyi limnokvarcit, de 
van szeletai felzites porfír,2 dunántúli és kárpáti 
radiolarit, továbbá obszidián. A nyíltszíni lelőhely 
őskőkori leletanyaga részben középső (bábonyi 
típusú bifaciális kés), részben korai felső paleo-
lit (aurignaci típusú orros vakaró, kaparó, atipikus 
ékvéső). A pengeszerű és retusált szilánkok és mag-
kövek valószínűleg újkőkoriak.3

1 MnM Pb 2003/127.; MnM Gy. 2007.10. 2 Markó–
Bíró–kasztovszky 2003, 307., 1–2. tábla, 5. kép 7., fő 
összetevők: 6–9. kép. 3 Markó–Péntek–Béres 2002, 
253, 255–256., 1. térkép, 2. kép 9, 3. kép 1, 5.; Dobosi 
2005, 54, 61, 69 (24. lh.), 72 (102. lh.).

7/37. ÖReG-heGY:  P

A Bánya-völgyet ny-on határoló Öreg-hegy D-i 
nyúlványa egy elkülönülő, kisebb, 235 m magas-
ságú, É–D-i tengelyű domb a belterület Ék-i szé-
lénél. Péntek Attila 2002-ben a dombtetőn gyűjtött 
paleolit eszközt, magköveket és gyártási hulladé-
kot kb. 120 × 70–80 m-es területen.1 A nyersanyag 
zöme helyi limnokvarcit, egy hiányos vakaró anyaga 
szeletai felzites porfír.2 Lelőhelyünk a középső pale-
olit bábonyi ipar nyíltszíni, eszközkészítő telepe.3

1 MnM Pb 2003/125–126. 2 Markó–Péntek–Béres 2002, 
253., 1. térkép, 2. kép 6.; Markó–Bíró–kasztovszky 
2003, 1. tábla. 3 Dobosi 2005, 54, 69 (23. lh.).

7/38. heGYeS-heGY:  P

A községhatár É-i részén emelkedő hegyes-hegy 
alacsonyabb, Ény–Dk tengelyű, Dk-i nyúlvá-
nyán, a dombtetőn és lankáin, 240–257 m magas-
ságban terül el a 350 × 180 m kiterjedésű lelőhely. 

2002–2003-ban Béres Sándor, Markó András és 
Péntek Attila, 2007-ben Péntek Attila gyűjtött pale-
olit és esetleg fiatalabb őskori kőeszközöket, szilán-
kokat, magköveket és töredékeket.1 A leletanyag fel-
dolgozás alatt, a korábbi gyűjtések paleolit anyaga 
jellegtelen.2

1 MnM Gy 2003/6.; 2007/12.; MnM Pb 2003/128–
159. 2 Dobosi 2005, 67, 76 (282. lh.).

7/39. MáJÓkA:  P, U

Az Ék-i határszögletben, É-on és Ény-on kes-
keny, meredek völgyecskével határolt, Dny felé 
fokozatosan lejtő domboldalon levő szántón, 570 
× 200–230 m-es területen gyűjtött Béres Sándor, 
Markó András és Péntek Attila paleolit és újkőkori 
kőeszközöket, töredékeket, szilánkokat és magkö-
veket 2002-ben.1

kb. 100 × 30–35 m-es leletkoncentráció 
(Májóka 1) van a lelőhely Dk-i részén. egy 
bifaciális, atipikus kés a középső paleolit bábonyi 
ipar készítménye lehet. néhány további eszköz, a 
csonka, hidrokvarcit levélhegy, az aurignaci típusú, 
kettős árvéső (anyaga szeletai felzites porfír) alap-
ján a paleolit anyag többsége a felső paleolitikum 
korai szakaszába, az aurignaci kultúrába sorolandó. 
ezen a területen az újkőkori kőeszközök (külön-
böző, részben retusált pengék, töredékek, penge-, 
mikropenge magkövek) dominálnak, a töredékek és 
szilánkok eszközkészítő, neolit műhelyre utalnak.

Mintegy 100 × 25 m-es, Ény–Dk-i tengelyű a 
lelőhely Ény-i, középső részén megfigyelt második 
leletkoncentráció (Májóka 2). nyersanyag itt is zöm-
mel a helyi limnokvarcit, továbbá obszidián, kárpáti 
radiolarit, limnoopalit. egy hidrokvarcit, bifaciális 
levélhegy a bábonyi iparral hozható kapcsolatba, 
néhány eszköztöredék, retusált, hidrokvarcit szi-
lánkból készült kaparó közelebbről nem meghatá-
rozható paleolit tárgy. A kevéssé, vagy nem patinás, 
részben retusált pengék, töredékek és szilánkok, az 
obszidián, mikropenge magkő a lengyeli kultúrá-
hoz köthető.

Az Ék-i lelőhelyszélnél tapasztalt, harmadik 
leletkoncentráció (Májóka 3) kb. 100 × 100 m-es. A 
paleolit kőeszközök közül a Szentgál-típusú, dunán-
túli radiolaritból készített, csonka hegy a középső 
paleolit, Jankovich-kultúra eszköze. hasonló korú 
lehet egy erősen töredékes, szintén bifaciális, 
limnokvarcit eszköz. Újkőkoriak a restusált pen-
gék, a csonkított és mikropengék, trapéz alakú, sar-
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lófényes (köztük szeletai felzites porfír) pengék, a 
mikropenge magkövek.

A lelőhelyen eszközkészítő műhelytelepek 
működtek a középső és a korai felső paleolitikumban, 
továbbá az újkőkor késői szakaszában.2

1 MnM Gy 2003/3, 5, 23.; MnM Pb 2003/160–251. 2 
Markó–Péntek–Béres 2002, 253–256., 1. térkép, 3. kép 
2–3, 6, 4–5. kép.; Markó–Bíró–kasztovszky 2003, 302., 
1. tábla.; Dobosi 2005, 55, 61, 69 (36. lh.), 72 (101. lh.).

7/40. MeSSZeLáTÓ-heGY:  P, U

A település Dk-i széle közelében, a 219,2 m magas-
ságú dombon, 150 × 50 m-es, ny–k tengelyű terüle-
ten Péntek Attila gyűjtött 2007-ben nagymennyiségű 
kőanyagot, néhány paleolit eszközt és főleg eszközké-
szítési hulladékot. A leletanyag még feldolgozatlan.1 
A lengyeli kultúrához tartozó cserepeket is gyűjtött, 
amelyek közül a kisebb-nagyobb kerek bütykökkel 
díszített töredékek a legjellegzetesebbek.2

1 MnM Gy 2007.11. 2 A cserepeket 2007-ben az 
MnM-ből az APM-nek adták át. Leltározatlanok.

7/41. keLeMen-FÖLDek:  P

A Dk-i községhatárnál emelkedő, 221,5 m 
magasságú dombtető É-i részén és a lankásabb 
ÉÉny-i oldalán húzódó, 280 × 80 m-es sávban gyűj-
tött Péntek Attila 2002-ben és 2007-ben felső pale-
olit kőeszközöket, pengéket, magköveket és eszköz-
készítési hulladékot.1

1 MnM Gy 2003.2.; 2007.9.; MnM Pb 2003/106–12.; 
Dobosi 2005, 66, 75 (188. lh.).

* * *

+ R  v, A? M? ▼ Ró

varsányi János galgamenti térképén Tót Györkön 
leleteket jelez1 (57. t.).

1879-ben Földváry László egy tótgyörki réz-
csákányt ajándékozott az MnM-nek.2 A 37,2 cm 

hosszú, négy mesterjeggyel ellátott példány a 
mezőkeresztesi típushoz tartozik.3

Rómer Flóris értesülése szerint Tótgyörkén 
Szontagh Gusztáv szántóföldjének kiegyenesítése-
kor két egymás mellett fekvő csontváz került elő, 
mindegyik fejénél kis agyagedény volt. egy tiszta 
ezüst fülbevalót és „ligniteket” is találtak állatcson-
tokkal.4 A sírok vagy avar koriak vagy honfogla-
lás koriak lehettek. Závodszky istván 1870-ben két 
bronznyilat kapott a lelőhelyről; megjegyzése sze-
rint „... ilyet találtak mint egy összemarokkal egy 
csontváz mellett.”5 nyilván ebből az együttesből 
származik az a 2,4 cm hosszú háromélű szkíta nyíl-
csúcs,6 amelyet Schulz József ajándékozott 1870-
ben egy barna kőgyönggyel7 együtt az MnM-nek. 
hampel József arról számol be, hogy Tót-Györkön 
a Párniczky-birtokon egy csontváz mellett mint-
egy 80 db (!) bronznyílhegy került napfényre. 
egy háromélű példány Gödöllőre jutott Szontágh 
Ferenchez, néhány pedig az MnM-be.8 Minden 
bizonnyal ugyanarról a síregyüttesről számolnak be 
a különböző híradások.

A „Galgán túl” Procopis György földjén egy 
Maximianus érmet is találtak.9

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 MnM 102/1879.; Akad. Ért. 
13 (1879) 325. 3 Pulszky 1883, 58., 13. ábra 1.; Pulszky 
1897, 1. köt. 109., XXii. t. 1.; Patay 1984, 58., 21. t. 
256.; További említések nagy 1904, 109–110. Tévesen 
Tó–Györk néven, a szkítákkal hozza összefüggésbe.; 
Márton 1910, 175.; Tragor 1912, 31.; Patay 1958, 18.; 
Bondár 2007, 71. stb. 4 Rómer 1866a, 111. 5 Závodszky 
45, 56. sz. 6 MnM 114/1870. nincs meg.; hampel 1892, 
164.; nagy 1904, 109.; Patay 1955, 68.; Patay 1958, 
30.; Párducz 1973, 59. 7 MnM 116/1870. elkallódott. 
8 hampel 1880, 67. 9 Rómer 1866a, 111.

––—

A váci múzeumban 1951-ben és 1953-ban figyel-
metlenségből Galgagyörk lelőhellyel leltároztak be 
a galgahévizi Monostori-völgyben (8/3. lh.) napvilá-
got látott hatvani leleteket. A tévedés kalicz nándor 
kutatástörténeti összefoglalásába is bekerült.1

1 kalicz 1963, 11–12.
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8. GALGAhÉvÍZ (aszódi járás, 3118 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  Ő, á–kk  kk ☼ kk
 2  ? B ▲ á   á–kk  kö 
   ? Sza + U? R? R, Bv
 3 ▼ P  U, R, B, Bv, LT, Sza, 
    á–kk ?  B + R ? i 
 4  U, Bk, Sza, A? kö ? i
 5  U
 6  U, Bv, Sza ? i
 7   Sza
 8  Ő
 9  Ő, Sza, nk? M? á–kk ? 
    kö
10  U, R
11  Sza
12  nk? M? á–kk
13  U, B, Bv, v, Sza, á–kk,   kö
14  Sza ? á
15  Sza

16  Sza?
17  R? B, Sza
18  Ő, á
19  nk
20  Sza
21  I
22  Sza, á?
23  B, Sza
24  LT, Sza, á
25  Sza, M–á
26  Sza
27  Sza, á
28  Sza
29  á
30  nk
31  nk
32  R, Sza
33  Sza, nk? M?

34  U, Bv? v? LT, Sza, á
35  Sza, n? á
36  LT, Sza, á
37  B, LT, Sza, á
38  Ő, Sza, n, nk? á
39  B, Sza, á
40 + B
41 ▼ Ő + Bv, LT
42  Ő, Sza, kk
43  Ő, B, Sza, M–á, á–kk  I
44  B
45  U, Bk, v? LT, Sza, nk, á
46  U, R, Bk, Bv, LT, Sza, A, á
47  U, R, B, Bv, Sza, nk, á
48  Sza, kö
49  Sza, nk
50  Sza
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A Galga kiszélesedett völgyének Dny-i olda-
lán levő domboldalakon, 117,5–160 m magasság-
ban, hosszan nyúlik el a település. k-en gyakor-
latilag összeépült Turával. A Galga-völgyet a har-
madkor végi tektonikus süllyedés hozta létre, majd 
a negyedkor jégkorszakaiban töltötte fel a Galga 
folyóvízi homok-kavicsos hordalékkal, a völgy 
oldalairól lehordott lösszel. ezen jó minőségű 
öntéstalaj alakult ki. Galgahévíz határának a Galga-
völgytől Ék-re levő, 125–145 m magasságú része a 
hatvani-síkhoz csatlakozó, kevéssé tagolt felszínű 
terület. itt a harmadkori, tengeri üledékes felszín 
(homok, homokkő) a harmadkor végén Dk felé 
megsüllyedt, a jégkorszakokban vastag lösztakaró 
borította be, amibe időszakos vízfolyások, az emse-
patak és a kartal-völgyi-patak mélyített sekély völ-
gyeket. A Gödöllői-dombság pereméhez tartozik 
a Dny-i határrész, melynek 200 m-t meghaladó 
magasságú dombjait és völgyeit a harmadkori ten-
geri üledéket a harmadkor és a negyedkor határán 
kiemelő és feldaraboló hegyképző erők alakították 
ki. Területükön a jégkori lösztakarón barna erdei 
talajok, néhol homokos részek alakultak ki. Az Ék-i 
határrész vizeit a kartal-völgyi-patak a Zagyvába, 
az emse-patak és a Dny-i részről a Monostori 
völgyben eredő Sósi-patak a Galgába továbbítja a 
csapadékvizeket.. A Sósi-patakon létesített víztá-
rozó, a Bikató közelében törtek a felszínre egykor 
a falu nevében szereplő hévizek, melegvíz források.

A határ nagy része szántó, szőlő-gyümölcsös 
kertek a belterület Dny-i szomszédságában van-
nak. nagyobb erdőket (cser, tölgy, akác, fenyő) a 
Monostori-völgy menti dombokon találunk.

Galgahévíz 1993-ban megjelent monográfiájá-
ban Balogh Éva a topográfiai kutatások során elő-
került lelőhelyeket is felhasználta (Balogh 1993.), 
dolgozatára csak akkor hivatkozunk, ha az említés 
szintjén túl is tartalmaz adatokat.

8/1. FŐ UTcA:  Ő, á–kk  kk ☼ kk
(kÖh 25562)

A mai római katolikus templom környékén fel-
színi megfigyelésre kevésbé alkalmas körülmények 
között a Fő utcai házak előtti virágoskertekben mint-
egy 450 m hosszan észleltünk nagyon kevés közép-
kori cserepet. ezen kívül Pintér istván Fő u. 163. 
sz. házának kertjében őskori és középkori töredé-
keket is gyűjtöttünk. A plébánia előtt csatornázás-
kor találtak egy csontvázat, de az állítólag ii. világ-
háborús halott volt. (Kővári–Miklós–Zatykó, 1993.) 

Pesty Frigyes adatközlői szerint a „… Templom 
környéke valaha Temető hely volt … sorban halot-
tak tetemei s’ csontjai számos mennyiségben talál-
tatnak.”1

2001-ben, a templomfalak vizesedését megaka-
dályozó műszaki megoldás előkészítéseként a szen-
tély mellett kb. 2 m hosszú, 1 m széles, 80–100 cm 
mély árkot ástak. ebben embercsontok kerültek elő. 
A helyszínelő kulcsár valéria feltételezi, hogy a 
csontok a jelenlegi templom késő középkori előz-
ménye melletti temetőből származhatnak.2

Az őskori cserepek közül egy barna, szemcsés 
anyagú, vízszintes vonalakkal bekarcolt közelebbi 
korhatározásra alkalmatlan kis oldaltöredéket leltá-
roztunk be.3 A középkori leletek a Xv–Xvi. szá-
zadra keltezhetők. említést érdemel a szürkésfe-
hér színű, kavicsos anyagú, enyhén behúzott szélű 
perem, a sárgásfehér, finoman iszapolt korsóoldal, 
több belül mázas, kívül sekélyen hornyolt fazékol-
dal, néhány sárgásfehér, jól iszapolt, belül sárga-
barna mázas oldaltöredék.4

itt tárgyaljuk a középkori hévíz5 történetét, 
megjegyzendő azonban, hogy lelőhelyünktől alig 
3–400 m-re a Galga partján hosszan elnyúló, jelen-
tős mennyiségű leletanyaggal képviselt árpád-kori–
késő középkori faluhelyet találtunk, ahol templomra 
és temetőre utaló tégladarabokat és embercsonto-
kat is megfigyeltünk (8/43. lh.). véleményünk sze-
rint itt volt a falu első megtelepülési helye. A Galga 
árteréből kevesebb, mint 1 m magasra kiemelkedő, 
elmocsarasodó, szigetszerű helyről a késő középkor 
folyamán fokozatosan húzódhattak át a mindösz-
sze kb. 2 m-rel magasabban fekvő mai belterületre.  
A korai falu területét az i. és különösen a ii. katonai 
felmérés vizenyős, mocsaras területként ábrázolja.6

hévíz nevét a határában fakadó egykori meleg 
vizű forrásokról kapta.7 1352-ben jelentkezik, 
majd 1438-tól 1525-ig számos alkalommal előfor-
dul a hévízvölgye kifejezés az egykori ákos bir-
tokok egy részének összefoglaló megnevezéseként.8 
Megjegyzendő, hogy magát hévíz falut soha nem 
sorolták ide. A falu első biztos említése 1394-ből 
származik (L. még 8/2. lh.): ekkor ákos fia László 
özvegyének, Frank erdélyi vajda feleségének hit-
bér és kártétel címén ákos fia Mikcs több birto-
kát, köztük hévízt (hewyz) is átadta.9 1401-ben 
Prodavizi Mikcs unokáját, istvánt iktatták be 
hévíz birtokába.10 A későbbiekben is az ákos bir-
tokok sorsában osztozott. 1425-ben a nemzetség-
ből származó Prodavizi Ördög istván fia Miklós 
összes Pest megyei birtokát, köztük hévízt is áten-
gedte a királynak, akitől cserébe a kőrös megyei 
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Szentgyörgy várát és tartozékait kapta.11 1438-ban 
Albert király sok egyéb között a korábbi ákos bir-
tokokat, így hévízt is a Rozgonyiaknak adomá-
nyozta.12 1440-ben György rác despota a Zsigmond 
által neki elzálogosított birtokokat, a zálog megfize-
tése után átadta Rozgonyi istvánnak.13 ettől kezdve 
1523-ig a Rozgonyi családé volt. 1519-ben Rozgonyi 
istván és veje, Báthori András, istván és György 
kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek,14 ennek 
értelmében a Báthoriakat 1523-ban beiktatták hévíz 
birtokába is.15 A korszakból fennmaradt nagyszámú 
oklevél többsége a Rozgonyi családon belüli birtok-
ügyekre vonatkozik, ezekben hévíz érdemi adatok 
nélkül csak felsorolásban fordul elő, nem foglalko-
zunk velük.

1469-ben Rozgonyi János, Rénold és László 
panaszt emeltek Bessenew-i (10/2. lh.) Menyhért és 
Gáspár ellen, akik valkó (26/19. lh.), nyír (13/4. lh.), 
hévíz és Monostor (8/3. lh.) erdeit felgyújtották, és 
ezzel 4000 Ft kárt okoztak.16

A török defterek tanúsága szerint a hódolt-
ság első felében alig csökkent a lakosság száma: 
1546-ban 33, 1559-ben 23, 1562-ben 27, 1580-ban 
22, 1590-ben pedig 24 lakosát írták össze.17 Az 
ugyanekkor elnéptelenedő, közvetlen szomszédos 
Monostor (8/3. lh.) faluból többen költöztek ide.

A magyar adóösszeírások szerint is lakott falu 
volt. A rovásadó jegyzékbe csökkenő portaszám-
mal írták be: 1565-ben és 1571-ben 11, 1572-ben 10, 
1575-ben 9, 1576-ban 6, 1578-ban és 1582-ben 5 1/2, 
1588-ban 4 portára vetettek ki adót. A Xvii. szá-
zadi adatok 1626–1627-ben a Báthoriak leányágán 
birtokló homonnai János és nyári istván 2 portá-
jával indulnak, majd 1635-től 1683-ig 1 porta volt a 
jellemző.18 Dézsmáját rendszerint földesura, illetve 
megbízottja bérelte.19 A Báthoriak a törökkor ele-
jén bujáki (nógrád m.) uradalmukhoz csatolták 
Galga menti falvaikat, így hévízt is. Értékes for-
rás a bujáki uradalom 1570. évi összeírása, amely-
ben hévízről 7 név szerint felsorolt jobbágy és 4 
zsellér szerepel.20 A Báthori család kihalását (1605) 
követő átmeneti időszak után, leányági örökléssel 
az esterházyak szerezték meg a bujáki uradalmat. 
1653-tól adatolhatóan a korszak végéig ők bérelték 
a dézsmát.21 1641-ben esterházy Pált már hévíz bir-
tokosának írták.22

Tekintve, hogy a szomszédos helyek többsége 
is ugyanahhoz az uradalomhoz tartozott, alig van 
tudomásunk határvitákról. 1650-ben vámossy 
istván és vámossy erzsébet eltiltotta a szadaiakat 
(21/1. lh.), valkóiakat (26/19. lh.), szentlászlóiakat 
(25/12. lh.) és hévízieket, Gödöllő (10/1. lh.) falu, 

Besnyő (10/2. lh.), Babat (10/9. lh.) és egerszeg 
(6/4. lh.) puszták használatától.23 1658-ban Tassy 
János hasonlóképpen tiltotta a szomszédokat, így 
a hévízieket is kartal (14/1. lh.) puszta használatá-
tól.24

1649-ben a vármegye hatósága elmarasztalta 
eszterházy Ferenc 27 név szerint felsorolt bagi job-
bágyát, köztük a bírót is, mert elfoglalták a hévízen 
lakó Walus (vallujs) Tamás és kis Jakab egész tel-
két.25

1562-ben kétkerekű, félévig járó malmát, 
1580-ban és 1590-ben egykerekű malmát írták 
össze.26 1654-ben hévízgyörki birtokosok pana-
szára vizsgálatot végeztek a hévizi malom ügyé-
ben. A tanúvallomások szerint korábban nem volt 
ott malom. hévizi földön épült ugyan, de a töl-
tése nagyon megközelítette („Tizen három ölnire”) 
Tótfalu puszta (11/20. lh.) és hévízgyörk (11/1. lh.) 
határát, a víz elfogásával nagy kárt okoztak a 
hévízgyörkieknek.27 A malom pontos helyét nem 
ismerjük, de Pesty Frigyes adatközlői szerint a „… 
hévizi rétek északi oldalán van egy nagyszerű sáncz 
vonal, melyet … malom ároknak nevez a’ lakos-
ság.”28 A már az i. katonai felmérésen ábrázolt árok 
a Galgából a mai községhatáron, valóban az egykori 
Tótfalu közvetlen közelében ágazik ki.29 A malom 
valahol az árok alsó szakaszán lehetett.

A törökkorban is katolikus falu volt. 1666-
ban a Bagon és hévízen (8/1. lh.) működő gyön-
gyösi ferences misszió (Tisza)inoka és Szelevény 
tizedeit kapta meg 6–6 Ft értékben.30 1675-ben 
Pongrácz György a katolikus falvak között sorolta 
fel.31 1676-ban (1680-ban) Tótfalu puszta (11/20. lh.) 
dézsmájából 3 forint 2 garast a „heuizieknek temp-
lomra” adtak.32

chobot Ferenc szerint az 1702. évi canonica 
visitatióban Szent Miklós tiszteletére ajánlott, 
összedőléssel fenyegető kicsiny fatemplomról 
írnak. 1718-ban építettek szilárd anyagból templo-
mot, ezt 1796–1798-ban kibővítve alakult ki lénye-
gében a mai templom.33 Az 1733-ban készült vár-
megyei összeírás szerint kőtemploma van.34 Arányi 
Lajos gótikus eredetű átépített templomnak tartja.35 
Tombor ilona szerint „későbarokk épület, gótizáló 
támpillérekkel.”36 Genthon istván a Pest megye 
műemlékeit félreértelmezve Xv. században épült, 
Xviii. században átépült templomnak tartja, hom-
lokzat előtti tornya mellett rézsút álló gótikus tám-
pillérekkel.37 1972-ben az oMF irányításával vég-
zett felújítás során a hajó D-i falán két kis méretű 
gótikus ablaknyílást találtak, amelyeket megőriz-
tek (60. t. 1.).38 ennek alapján megállapítható, hogy 
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a templom középkori eredetű, hajója D-i falának 
részlete és talán tornyának alsó része is ebből a kor-
ból származik.

A középkori templomra vonatkozóan több, 
jelenleg megválaszolhatatlan kérdés merül fel. 
Amennyiben feltevésünk helyes, és a közvetle-
nül a Galga partján megfigyelt templomos faluhely 
(8/43. lh.) a korai hévízzel azonos, akkor első temp-
loma is itt állt. ennek építési idejét nem ismerjük, 
elpusztulása még a középkorra tehető. Ugyanígy 
ismeretlen a mai templom elődjének építési ideje, de 
a két gótikus ablak miatt legkésőbb a Xiv–Xv. szá-
zadban emelhették. A mai templom körüli temető 
1780-ig lehetett használatban, ugyanis az egyház-
község történetét feldolgozó erősvári Pál szerint 
ekkor nyitottak új temetőt.39 A régészeti megfigye-
lés nélkül előkerült sírok származhatnak a Xviii. 
századból is. A kérdések egy részére a két lelőhe-
lyen végzendő feltárások adhatnak választ. A tám-
pillérek korának eldöntésére falkutatás szükséges.

1 Pesty 1864/1976, 52. 2 APM Adattár 1102–2001. 
3 APM 94.26.1. 4 APM 94.26.2–6. 5 Történetére néhány 
adat: csánki 1890, 29, 46. helyesen állapítja meg, hogy 
1447-ben hibás fogalmazás miatt írták oppidumnak. A 
tévedés időnként felbukkan a helytörténeti irodalom-
ban.; Reiszig 1910, 67.; chobot 1915, 200.; A középkor 
és törökkor részletes feldolgozását a már közölt for-
rások felhasználásával erősvári Pál végezte el: erős-
vári 1993, 28–50.; Lényegre törő tömör összefoglalást 
készített Asztalos istván: Pest m. kézikönyve ii. 153.  
6 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. XiX.; ii. kat. felm. coll. 
XXXi. Sect. 49. 7 kiss 1988, i. köt. 493. 8 horváth 1980, 
passim.; horváth 2001, 42–44. Szerinte a birtoktömb 
igazgatási központja Baggal (3/6. lh.) azonosítható.  
9 oL Dl. 7934.; Bártfai Szabó 1938, 469. reg.; Zsigmokl 
i. 3350. reg.; horváth 1980, 89. reg. 10 oL Dl. 42760.; 
Bártfai Szabó 1938, 489. reg.; Zsigmokl ii/1. köt. 889. 
reg.; horváth 1980, 118–119. reg.; Bakács 1982, 1144. 
reg. 11 oL Dl. 43654. Bakács 1982, 1445. reg. horváth 
1980, 136–138. reg. 12 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 
4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., tévesen 1437-es 
évszámmal.; horváth 1980, 146–148. reg. 13 oL Dl. 
13520.; Bártfai Szabó 1938, 692.; horváth 1980, 153. 
reg. 14 oL Dl. 56809, 23285.; horváth 1980, 307–308, 
312. reg. 15 oL Dl. 26294, 89179, 24653.; horváth 1980, 
316–318. reg. 16 oL Dl. 16783.; Bártfai Szabó 1938, 978. 
reg.; horváth 1980, 202. reg. 17 káldy-nagy 1971, 264.; 
káldy-nagy 1977, 134.; káldy-nagy 1985, 304–306.  
18 Szakály 1995, 30, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 53, 56, 58, 
60, 66, 69, 71, 74, 75, 76, 86, 96, 105.; kosáry 1965, 17.; 
A leányági öröklésre Asztalos 2000a, 105. 19 Szakály 

1995, 116, 120, 123, 128, 130, 140, 146.; Szarka 2008, 
426–427. 20 horváth 1981, 31. reg.; horváth 1982, 84. 
21 Szakály 1995, 156, 159, 166, 168, 173, 177, 180, 183, 
186, 188, 190. 22 horváth 1981, 81. reg. 23 horváth 1981, 
102. reg. 24 horváth 1981, 175. reg. 25 horváth 1981, 98. 
reg. 26 káldy-nagy 1985, 305. 27 horváth 1981, 135. 
reg.; Borosy 1998, 111. reg. 28 Pesty 1864/1976, 53. 
29 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. XiX. 30 Szarka 1947, 
78. 31 Mezősi 1939, 50. 32 Szakály 1995, 192. 33 chobot 
1915, 201.; varga 1997, 172.; Pest m. műemlékei i. 
376–377. 34 Borosy–kiss 2004, 59. old. 35 Arányi 1878, 
35.; Gerecze 1906, 623. 36 Pest m. műemlékei i. 377. 
37 Genthon 1961, 101. 38 Bejegyzés a historia 
Domusban.; erősvári 1993, 248.; varga 1997, 172. 
tévesen írja, hogy a templom jobb oldalán ma is csúcs-
íves kapubéllet látható. 39 erősvári 1993, 238.

8/2. SZenT AnDRáS PART:  ? B ▲ á  
 á–kk  kö ? Sza + U? R? R, Bv
(kÖh 25560)

A belterülettől D-re, a Sósi-patak mellett emel-
kedik a három oldalról meredek lejtővel hatá-
rolt Szent András hegy, közkeletűbb nevén Szent 
András part. Pesty Frigyes adatközlői szerint a “...
Szent András nevezetű hegy ormon terjedelmes 
sáncz alakú épületek helyei, dombjai és árkai létez-
nek, mely várforma épület szájhagyomány szerint 
a’ Templáriusok Monostora ... volt ... omladozó 
falai még a’ mult század végével állottak, s’ azt 
eszterházi Pál ... elbontatván, az anyagokat u: m: 
követ, téglát ... Turára hordatta, s’ belőle uradalmi 
magtárat építtetett... A monda szerint – azon alka-
lommal találtatott ott egy feszület és egy kehely...”1

1879-ben báró nyáry Jenő végeztetett félna-
pos feltárást a Szent András-hegyen. ásatásáról 
varázséji Gusztáv számolt be: „Munkásaink mint-
egy 15 sírt bontanak fel, melyek téglával kira-
kott üregében csupán csontvázakra akadtunk. ... 
nehány cserépdarabon, agancs eszközön, s pár 
vastárgyon kivül mit sem találván felhagytunk az 
ásatással...”2 Az MnM-be került vaskapocs, tég-
latöredékek, kőbaltatöredék, cserepek, állatcson-
tok, emberkoponyák, unió kagyló, faszén3 közül 
ma már csak egy dörzsölőkő és egy nagyméretű, 
bronzkori, kihajló urnaperem van meg.4 A nagy 
Géza által még újkőkorinak tartott „durva cserép-
darabok feketére vagy vörösre csiszolt agyagból s 
bemélyített vagy bevagdalt kusza vonaldíszítés-
sel s bordadudorral...”5 a bronzkori hatvani kultúra 
hagyatékai. Az 1879. évi ásatás és az ekkor – rész-
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ben a 8/3. lelőhelyről – múzeumba jutott leletek 
alapján került be a lelőhely az irodalomba a hat-
vani kultúra települései közé.6 A harmincas évek-
ben végzett magánásatás során a szemtanúk visz-
szaemlékezése szerint alig egy méter mélység-
ben törtvonalú falrész került elő, amelynek sar-
kaiban csontvázakat találtak. Ugyanitt állító-
lag igen szép fehér faragott köveket ástak ki.7 Az 
MnM gyűjteménye 1935-ben bronz spirálissal és 
bronzkori cserepekkel gyarapodott a lelőhelyről.8 
Genthon istván, első műemléki topográfiájában 
csak ennyit ír: „Rom, a Szentandrásparton, vagy 
Monostorligetpusztán, hajdani kolostoré, Xiii. 
század.”9 1961-es közlése szerint a Szent András-
parton vagy Monostorligetpusztán a hajdani kolos-
tor romja több gyűrűjű praehistorikus földvár 
közepén áll.10

1958-ban Patay Pál tagolt peremű, a vállán bekar-
colt vonalakkal díszített Xiii. századi fehér fazék-
töredékeket gyűjtött.11 1962-ben Szőke Mátyás sze-
dett össze itt hatvani kultúrás cserepeket és egy 
Xii–Xiii. századi fazéktöredéket.12 1970 nyarán 
talajvizsgáló gödörben csontvázat és edénytöredé-
keket találtak.13 1984-ben Stanczik ilona és Pálóczi 
horváth András végzett terepbejárást a lelőhe-
lyen: a sánckoronába ásott gödörből Xii–Xiv. szá-
zadi edénytöredékeket és 3 középkori téglát gyűj-
töttek,14 megfigyeléseikről részletes jelentést készí-
tettek és javaslatot tettek a lelőhely védetté nyilvá-
nítására.15 1985-ben Tari edit járt a helyszínen, ahol 
hatvani kultúrás és árpád-kori cserepeket, pely-
vás anyagú tégladarabot talált.16 Miklós Zsuzsa 
1970–1980-as években végzett terepbejárásai szin-
tén bronzkori és középkori leleteket eredményez-
tek.17 (Miklós 1976, 1977, 1981, 1989.) 1991 júniusá-
ban a Gödöllői vadbiológiai állomás dolgozói boly-
gatásból gyűjtöttek néhány bronzkori és Xv–Xvi. 
századi edénytöredéket.18 katona János turai lakos, 
a vadbiológiai állomás dolgozója visszaemléke-
zése szerint a lelőhely közelében levő Bikató felújí-
tásakor a gáthoz a földvárból vittek földet. eközben 
téglafalat találtak, ezért leállították a munkát. Süll 
Lajos turai lakos 1994-ben ajándékozott az APM-
nek a lelőhelyről egy töredékes hatvani bögrét és 
állatszobrocskát, valamint egy csillag alakú közép-
kori tárgyat.19

Miklós Zsuzsa 1992-ben, 1998-ban, 1999-ben 
és 2005–2007-ben készített légi fotókat a lelőhely-
ről, a füves területen szépen kibontakoznak a lakó-
területet övező árkok20 (66. t. 1.). Az 1999. július 
7-i felvételen a lakóterület É-i részén egy nagymé-
retű, ny–k-i tájolású, téglalap alakú épület nyomai 

látszanak. Az egykori falak helyét a környezeténél 
sötétebb színű, zöld fű jelzi.

A lelőhely Ény–Dk-i irányú dombvonulat Ény-i 
végén, kinyúló földnyelven húzódik, kb. 250–300 m 
hosszan. Dk felől keskeny nyak köti össze a domb-
vonulat többi részével. Tengerszint feletti magas-
sága 169 m, a völgy feletti relatív magassága kb. 
32 m. A település középső, kb. 35 × 60 m-es terüle-
tét É–Ény felől mintegy 10 m széles, 3 m mély árok 
határolja, amely a ny-i oldalon beleolvad a meredek 
oldalba. D felől ismét megfigyelhető az árok: mély-
sége kb. 2 m, szélessége 6 m. Az Ék–k-i szakaszon 
15–20 m széles terasz húzódik az árok folytatásá-
ban. Ény felől még egy, 2–3 m mély, 15–20 m szé-
les árok védte a telepet. ez az árok ny-on a mere-
dek domboldalnál megszakad, majd a D–Dk-i sza-
kaszon figyelhető meg ismét, ahol mélysége 1 m, 
szélessége 6 m. A k–Ék-i részen szintén a mere-
dek oldalban vész el. A dombvonulat folytatása 
felől még egy kb. 1 m mély, 3–4 m széles árok védte 
a települést. ez az árok is megszakad Ék-en és 
Dny-on a meredek domboldalnál. A k–Ék-i olda-
lon a széles terasz alatt két keskenyebb terasz indul, 
amelyek Ény felé haladva néhány m után beleolvad-
nak a meredekbe. A lelőhely Ény-i részén, a külső 
sáncárok után viszonylag lapos dombtető húzódik, 
amely a domb vége felé fokozatosan lejt a völgyre. 
ezen a területen igen sok bronzkori cserép talál-
ható (5. kép). A sáncok által védett részen az ere-
deti felszín csak igen kis felületen maradt meg Sok 
az újkori bolygatás, részben háborús ágyúállások, 
részben kincskeresők gödrei tagolják a felszínt.21

Szakszerű feltárás két alkalommal folyt a lelő-
helyen. 1989-ben kővári klára, Miklós Zsuzsa és 
csongrádiné Balogh Éva szondázó ásatást végzett a 
földvárban: 7 kutatóárokkal a védett terület őskori 
és középkori települési rétegeit kívánták tisztázni, 
és az esetleg még meglevő épületrészeket feltárni.22 
2000-ben a millenniumi emlékmű felállítása előtt 
az emlékmű (remete szobor) helyén kővári klára 
vezetésével leletmentő feltárás volt a földvár Ény-i 
részén, a belső sáncon kívül.23

Az 1989-es ásatás nagyszámú hatvani kerámiát 
hozott napvilágra, érintetlen bronzkori rétegeket 
azonban csak az 1,50 m széles, 6,70 m hosszú ii. 
sz. kutatóárokban lehetett megfigyelni. itt a felső 
vastag, középkori és bronzkori cserepeket kever-
ten tartalmazó törmelékes réteg alatt 155 cm mély-
ségben mutatkozott a 20–25–30 cm vastag, kemény, 
szürke-sárga foltos, faszenes, hamus 1. hatvani 
szint, amelyen már csak ennek a korszaknak a lelet-
anyaga feküdt. A további mélyítés során még 3 hat-
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5. kép. Galgahévíz. Szent András part, 8/2. sz. lelőhely, árpád-kori földvár, késő középkori monostor 
(virágh Dénes és egyed endre felmérése, Réti Zsolt rajza)
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vani járószintet (2–4. szint) tudtunk elkülöníteni, 
átlagos vastagságuk 10 cm, sárga színű, kemény, 
tapasztott rétegként jelentkeztek. A köztük levő 
szürkés, szürkésbarna, kevert, hamus, faszénmor-
zsás rétegekből nagyon sok edénytöredék és állat-
csont került elő, a kerámiában végig uralkodó a sep-
rűs és textildíszes edények jelenléte. Az őshumuszt 
a kutatóárok ny-i részén 270 cm mélyen sikerült 
elérni, lelet nem volt benne.

A néhány hatvani gödör közül megemlíthető 
a iii. kutatóárok Dk-i rábontásába eső 8. és 9. 
számú objektum, az utóbbi vágja az előbbit. Foltjuk  
-148 cm-en alakult ki, a kerek, méhkas alakú hul-
ladékgödröket sötétszürke, kemény, tapasztott felü-
let övezte, amelybe néhány cölöplyuk mélyült. 
Betöltésükben seprűs és textiles cserepek, S-profilú 
fazekak darabjai, nyomott gömbtestű bögre töredé-
kek, urnákhoz tartozó bajuszfülek voltak.

A 2000-ben ásott 2 × 2 m-es szondában -40 cm-ig 
hatvani kultúrás és középkori cserepek keverten 
jelentkeztek, ez alatt már csak hatvani leletek jöt-
tek elő. -100–110 cm közt 4–6 cm vastag, gyenge 
megtartású, sárga színű járószint mutatkozott, majd 
131/140 cm mélyen 3–4 cm vastag, sárga, keményre 
döngölt, tapasztott padlót sikerült megfigyelni (i. sz. 
padló). ezt 3 objektum vágta át: a 2. sz. nagyobb 
gödör részlete, a kisebb, ovális alakú 3. gödör, vala-
mint az 1. sz. objektum, amely talán ház részlete: 
megközelítőleg téglalap alakú, belsejében a ny-i 
oldal mellett 2 cölöplyuk volt, az alján 146/147 cm 
mélységben újabb kemény, sárga, tapasztott padlót 
sikerült kibontani (ii. sz. padló). A gödrök és a ház 
(?) részlet betöltésében többek között textildíszes 
és seprűs cserepek, állatcsontok voltak. A szondá-
ban 150 cm-ig lehetett mélyíteni, ebben a mélység-
ben a szonda kis mérete miatt a munkát abba kel-
lett hagyni.

A hatvani kultúra felszínről gyűjtött és a feltá-
rások során előkerült kerámiája – beleértve az igen 
nagyszámú, szórványnak tekinthető, valamint a 
gödrökből származó cserepeket is – egységes jel-
legű, kevés kivétellel a kultúra fejlett időszakára 
jellemző típusokat tartalmazza.24 Túlnyomó több-
ségben vannak az S-profilú magas fazekakhoz, 
alacsony csuprokhoz és kisebb-nagyobb, tölcséres 
nyakú urnákhoz tartozó cserepek; a bögrék, kor-
sók, tálak darabjai kisebb számban fordulnak elő. 
A fazekak díszítésénél uralkodó a seprűzés, a sűrű 
fésűzés és a bekarcolt hálóminta; peremük külső 
széle gyakran benyomkodott, hosszúkás osztott 
bütyökkel vagy apró bütyök csoportokkal díszített. 

néhány fazéktöredéken sűrű, függőleges, keskeny, 
szinte kannelúra-szerű behúzgált díszítés látható. 
Az urnákon főleg textildísz fordul elő, jellegzetes 
tartozékuk a bajuszfül. A töredékekből tölcséres 
nyakú, nyomott gömbtestű, omfaloszos aljú füles 
bögrék rekonstruálhatók. Pár cserép szűrőedények-
hez és fedőkhöz tartozik.

csupán néhány fekete színű, simított, fényes 
felületű, árkolt bütykös oldal és kannelúrázott tál-
töredék sorolható a hatvani kultúra késői szakaszá-
hoz. Sajnos valamennyi szórvány, középkori lelete-
ket is tartalmazó rétegből került elő.

A leletanyagban szerepel néhány import tárgy 
is. A tokodi csoport díszített, mészbetét nyomait 
mutató bögretöredékét 2000-ben a földvár olda-
lán felszínről gyűjtöttük. kevert rétegben volt a két 
tölcséres nyakú, bekarcolt hármas vonalkötegek 
közt benyomott pontokkal díszített bögre töredéke, 
amelyek a dunántúli mészbetétes kerámia É-i cso-
portjának edényei vagy azok utánzatai. hasonló a 
lelőkörülménye egy letört nyakú, 4 hegyes bütyök-
lábon álló edénykének, amelynek nyomott gömbtes-
tét mészbetéttel kitöltött bekarcolt díszítés borítja: 
hármas koncentrikus vonalkötegtől vonalkázott 
háromszögek lógnak le, oldalából két függőleges 
átfúrású függesztő fül nyúlik ki. Az edényke párhu-
zamait a vatyai kultúra késői szakaszából ismerjük.

Meglepően kevés a kőeszköz, két szilánk, egy 
magkő darabka, valamint egy obszidiánból készí-
tett ún. nyakas fúró25 említhető. A csonteszközöket 
3 ár és egy szépen kidolgozott véső képviseli. egy 
töredékes nyéllyukas és egy roncsolt felületű átfú-
ratlan kőbalta említhető még. Mindössze egyetlen, 
cipó alakú őrlőkő töredék került elő. A ritkább tár-
gyak közé tartozik 2 kerékmodell és a Süll Lajos 
által gyűjtött agyag lószobrocska, a töredék hosz-
sza 5,5 cm.26 Szórvány a 2000. évi szondában talált, 
5,2 cm hosszú, kissé meggörbült bronz árvéső is.

A felszíni leletek és az ásatások eredményei alap-
ján a Szent András parton a hatvani kultúra népe 
létesítette az első jelentős települést, amely többré-
tegű, tell jellegű volt.27 A település fennállása döntő 
részben a kultúra fejlett, klasszikus szakaszához 
köthető, kevés lelet utal arra, hogy az élet a kultúra 
késői periódusában is folytatódott. A hatvani tele-
pülés rétegeit a középkorban erősen megbolygat-
ták, jelentős részben megsemmisítették. A lelőhe-
lyen jelenleg is látható erődítést az árpád-korban 
készítették, esetleg az őskori erődítés maradványai-
nak felhasználásával.



180

A gödöllői múzeumban sírleletre utaló bajusz-
füles, bütyökdíszes hatvani fazéktöredéket és nyo-
mott gömbtestű bögre alsó részét őrzik.28 kocsárdy 
károly erdőmérnök visszaemlékezése szerint 1970 
körül találták a Szent András parton, az erdő szé-
lén, tehát lelőhelyünk D-i szélén, a földváron kívül 
fekvő területen.

nagyon kis számban, szórványként az őskor más 
periódusaiból származó leletek is napvilágot lát-
tak. hatvani és középkori cserepeket keverten tar-
talmazó rétegben volt a kavicsos anyagú, függőle-
gesen átfúrt, enyhén csőrös fül,29 a sárga színű, töl-
cséres nyaktöredék,30 az egyenes peremű, enyhén 
ívelt tálnyak töredéke és az apró kavicsos anyagú, 
behajló szájú, félgömb alakú füles csésze vagy tálka 
darabja, a leletek a neolitikum végére–rézkor ele-
jére/közepére keltezhetők.31 A bolerázi csoport 
korai szakaszához sorolható cserepek voltak volt 
a hatvani kultúra 1989-ben feltárt 7. és 8. sz. göd-
rében: a 7. gödörben tölcséres nyakú táltöredék,32 
a 8. gödörben ugyanilyen tál darabja, egy alacsony 
nyakú, gömbszelet alakú, töredékes füles bögre 
(12. t. 7.), fazék fenék-és oldaltöredékei, továbbá 
egy hengeres nyakú, kihajló peremű urna darabja 
a vállán fülcsonkkal.33 Bronzkori-középkori kevert 
rétegből került elő az erősen kihajló nyakú, hangsú-
lyozott hasi törésvonalán ferdén bevagdosott késő 
bronzkori tál töredéke, amely leginkább a csekei 
csoporthoz köthető.34

állítólag lelőhelyünk D-i széléről, a földváron 
kívül fekvő területről származik egy szürke, jól 
iszapolt, korongolt, vastagfalú, szarmata edényfe-
nék és egy ujjbenyomkodásokkal tagolt peremű, 
kézzel formált edény töredéke.35

Terepbejárási és más, helyszíni megfigyelések 
szerint a lelőhelyen erődített telep volt. A jelenleg 
is látható erődítést az árpád-korban készítették, 
esetleg őskori erődítés maradványainak felhaszná-
lásával. Az árpád-kor építményeit a késő közép-
kor folyamán a monostor építésével zavarták meg, 
illetve pusztították el. A monostor maradványait 
pedig szinte teljesen elhordták a Xviii–XiX. szá-
zadban. ezért ma már csak kisebb részleteket lehet 
feltárni.

Az 1989. évi kutatáskor36 árpád-korra keltezhető 
épület maradványai nem kerültek elő. csupán a ii. 
árok k-i szélén dokumentáltak olyan cölöpmarad-
ványokat, amelyek talán az árpád-kori erődítéshez 
(paliszád) tartozhattak. A kutatóárkokban össze-
sen három árpád-kori, illetve késő középkori hul-
ladékgödröt tártak fel. közülük kiemelkedik az 5. 
gödör, amelynek betöltéséből igen sok szürke, redu-

kált égetésű, Xiii. századi edénytöredék került elő. 
ezekből 3 fazekat lehetett összeállítani teljesen, ket-
tőt részlegesen (47. t. 3, 6, 9.). Ugyaninnen szárma-
zik egy sárgásfehér csésze is. Az 1. gödörben egy 
vöröses, nyújtott testű, enyhén tagolt peremű fazék, 
valamint egy sekélyen hornyolt oldalú korsó darab-
jait találták. Mindkettő a Xiv–Xv. századra keltez-
hető (52. t. 6, 9.). Az egyetlen bélyeges bécsi fazék-
perem töredék a kidobott földből származik. A 
Xv–Xvi. századra tehető a finoman iszapolt oldal-
töredék, amelyet beböködéssel és befésült hullám-
vonal köteggel díszítettek (50. t. 11.).

1989-ben a lakóterület ny-i szélén kerültek fel-
színre egy 19,7 × 6 m-es külső méretű épület marad-
ványai (1. ház). A főfalak vastagsága 80 cm (az 
Ény-i fal 120 cm), az osztófalaké 50 cm. A pusz-
tulási rétegben talált téglatöredékek arra utalnak, 
hogy a felmenő fal téglából készült. A kemény, 
tapasztott járószint 50 cm mélységben mutatko-
zott. A ház É-i, 810 cm hosszú helyiségét kályha-
omladék fedte be. A ház, illetve a helyiség bejáratát 
nem találták meg, de a kályha elhelyezkedése arra 
utal, hogy az a domb pereme, tehát Dny felől volt. 
A részlegesen megmaradt válaszfal vonala egybe-
esik a kályha tüzelőnyílásával, tehát valószínűsít-
hető, hogy az Ény-i helyiség volt a konyha, és innen 
fűtötték a szobában álló kályhát. A kályha feneké-
nek tapasztása – csakúgy, mint a késő középkori 
kályhák zöménél – a padlóval azonos szinten feküdt. 
Az omladékból igen sok, eredetileg szürke, redukált 
égetésű kályhaszem töredéke került felszínre. A tál 
alakú kályhaszemekből felépített kályha rekonst-
rukcióját – a kályhaszemek, tapasztásdarabok és az 
ásatási megfigyelések alapján – Sabján Tibor készí-
tette el, részletes feldolgozását Miklós Zsuzsa és 
Sabján Tibor publikálta.37 A rekonstrukció (6. kép) 
szerint a 120 × 160 cm alapterületű, 25–30 cm-es 
falvastagságú kályha 5 csempe széles és 6,5 csempe 
mély lehetett. Alsó, szögletes és felső, hengeres 
részét tál alakú szemekből építették fel. A párkány 
fonatos díszű volt, az oromdíszt háromszögletű, 
gombos végű szemek képezték.38 A kályha magas-
sága a felső párkányig mintegy 170 cm, a kupolával 
együtt kb. 210 cm lehetett. ez az épület a monos-
torhoz tartozhatott. Padlószintjén – a kályhaomla-
dékon kívül – néhány Xv–Xvi. századi edénytö-
redéket és egy összeállítható korsót találtak39 (52. t. 
2, 3, 5, 7.). A ház gazdagabb kivitelére utal néhány 
sárgás, jó minőségű ablakszem töredék, amelyek a 
kályha feletti törmelékben hevertek. Az 1. ház lele-
tei közül említést érdemel még néhány velencei 
üvegpohár töredék, egy tölcséres szájú, kobaltkék 
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mintával díszített palackrészlet; a fémtárgyak közül 
a tolókulcs és a bronz varrótű is. Az épület haszná-
lati ideje tehát a Xv–Xvi. századra tehető. Az 1999. 
július 7-i légi felvétel elemzése alapján a lakóterü-
let Ény-i szélén is egy több osztatú épület állhatott. 
1989-ben ennek két alapozási árokrészletét talál-
ták meg a iii. árokban: eszerint az alapfal vastag-
sága 90 cm, az épület külső mérete 7,1 m. A fotón 
a növényzetnek a környezetétől eltérő zöld színe 
utal az egykori falakra. ennek alapján itt egy kb. 
33 × 13–15 m-es épületegyüttes, illetve több osztatú 
ház állt.40 Pontos elhelyezkedésének, alaprajzának 
megállapításához természetesen további kutatások 
szükségesek. A fent leírt két épületen kívül alapo-
zási árkok részleteit tárták fel a domb Dk-i végén 
is, a vii. árokban. Tájolása Ény–Dk-i irányú, alap-
falainak vastagsága 150 cm. Ény-i sarka ráépült az 
1. ház D-i falára. Belsejében tárták fel a 8–10. sírt. 
Rendeltetésének, alaprajzának megállapításához 
ásatás, illetve műszeres mérés szükséges. A monos-
tor temploma minden bizonnyal a domb közepén 
állt, ennek építőanyagát azonban teljesen elhord-
ták. helyére a nagyméretű (mintegy 25 m átmé-
rőjű), több méter mély gödör utal, valamint az, hogy 
az egykori, templom körüli sírok ennek a gödörnek 
a peremén helyezkednek el. A templom alakjáról, 
méreteiről, építőanyagáról, díszítéséről semmit sem 
tudunk. A templom körüli temetőből 11 sírt tártak 
fel. Jelentkezési mélységük: 40–135 cm. Tájolásuk: 
Dny–Ék. kettő (9. és 10.) kivételével valameny-
nyi bolygatott. A megfigyelhető esetekben a vázak 
hanyatt nyújtottak, a karok egy kivétellel (10. sír) a 
törzs mellett kinyújtva helyezkedtek el. valamennyi 
sír melléklet nélküli volt, csupán a 10. sírban talál-
tak két baloldali bordán patinanyomot. Sírfolt 3 
esetben, koporsómaradvány egy esetben mutatko-
zott (10. sír). Minden feltárt sírban felnőtt váz nyu-
godott.

A középkori leletek közül Xi–Xii. századra 
tehető a több sorban, fogaskerékkel díszített fazékol-
dal.41 Xii–Xiii. századi a kettősen tagolt fazékperem 
és több, vízszintesen körbefutó bekarcolással díszí-
tett oldaltöredék.42 2000-ben a földvár Ény-i részén, 
vakondtúrás tetején kővári klára egy pénzváltó mér-
leg serpenyőt talált. A nyomópadon készült tárgy 
átmérője 7 cm, magassága 1,1 cm. Pereme három 
helyen átfúrt.43 Xiii–Xiv. századi a fehér, kavi-
csos anyagú csészetöredék, amelynek vállát három, 
mélyen bekarcolt vízszintes vonal díszíti.44 A Xiv. 
századból származik a vörös, pohár alakú kályha-
szem töredék.45 Galgahévíz-ákosmonostor lelőhely 
megjelöléssel szerepel a nemzeti Múzeum leltár-

könyvében egy ismeretlen lelő körülményű, 20,3 cm 
hosszú, lekerekített élű, hosszúkás, középkori ásóva-
salás.46 1984-ben Stelczer Péter budapesti lakos aján-
dékozott „a földvár és a kolostor dombjáról” szár-
mazó leleteket a nemzeti Múzeumnak. Az edény-
töredékek Xii–Xiv. századiak, a kályhaszem töre-
dék Xv–Xvi. századi. A középkoron belül nem kel-
tezhető a kváderkő darab, valamint a két szomszé-
dos oldalán faragott mészkőtöredék.47 itt említjük 
meg, hogy az MnM 1879-ben egy feliratos, ara-
nyozott rézcsészét kapott, amit az ajándékozó sze-
rint állítólag a Szent András hegyen levő romok közt 
találtak.48 Az elkallódott tárgy német nyelvű szö-
vege alapján Xviii. századi, úrvölgyi (herrengrund, 
Zólyom vm.) csészének határozható meg,49 nyilván-
valóan nem lelőhelyünkről származik.

Lelőhelyünkön állt az ákosok korábbi földvá-
rába épített ákosmonostora (néha csak egyszerűen 
Monostor néven szerepel).50 védőszentjének emlé-
két a Szent András part helynév őrizte meg. A min-
den bizonnyal bencés monostort neve alapján az 
ákos nemzetség alapította. első, kései említése 
1389-ből származik, amikor ákosmonostori Mikcs 
bán fiaival szemben Zsidói Tamás leánynegyed 
iránti követeléssel lépett fel, ezért megbírságol-
ták őket.51 1394-ben ákos fia László özvegyének, 
Frank erdélyi vajda feleségének hitbér és kárté-

6. kép. Galgahévíz. Szent András part, 8/2. sz. lelőhely, 
az 1. számú késő középkori ház kályhája (Sabján Tibor 

rekonstrukciója. Miklós–Sabján 1992 után)
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tel címén ákos fia Mikcs több birtokát átadta, köz-
tük ákosmonostora patronátusát is.52 1438-ban a 
Rozgonyiak több birtokra, így a közeli hévízre 
(8/1. lh.) és Turára (22/1. lh.) is kiterjedő beiktatá-
sánál szomszédosként Péter ákosmonostori apát is 
megjelent.53 1500-ban Rozgonyi istván a hédervári 
Ferenctől felvett kölcsön fejében lekötötte birto-
kait és Akusmonostora kegyúri jogát.54 László 
monostori apát 1511-ben györki (11/1. lh.), 1516-ban 
ugyanő ákosmonostori apátként kartali beiktatáson 
jelent meg szomszédként.55 1519-ben a Báthoriak és 
Rozgonyiak közötti örökösödési szerződésbe bevet-
ték a monostori egyház patronátusi jogát is.56 Utolsó 
említésekor, 1523-ban már a Báthoriakat iktatják be 
a monostori egyház kegyuraságába.57 A törökkor 
legelején végleg elpusztult. Birtokaira nincs köz-
vetlen adatunk, a szomszédként való előfordulások 
alapján azok közelben, hévíz környékén helyezked-
hettek el.

véleményünk szerint nem azonosítható lelőhe-
lyünkkel a váradi regesztrumban egyetlenegy alka-
lommal, 1214-ben szereplő hévízi apátság. ekkor 
Teleguen özvegye és fia cumpert lopással vádolták 
az apát jobbágyait. karácsonyi János a Miskolc mel-
letti Tapolcával azonosította, ennek azonban ellent-
mond a váradi regesztrumban és a többi források-
ban is következetesen alkalmazott Tapolca elneve-
zés. Az irodalomban elterjedt az ákosmonostorával 
történő azonosítás. Legutóbb Györffy György is a 
maí Galgahévízre helyezte. ennek viszont ellent-
mond az a körülmény, hogy lelőhelyünkön a földvár 
felhagyása után leghamarabb a Xiii. század máso-
dik felében jöhetett létre a monostor.58

1 Pesty 1864/1976, 51, 54.; idézi: chobot 1915, 72, 201.; 
Tartalmilag egyező községi jelentés: oMF Múzeumi 
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1906, 662.; A néphagyományon alapuló további emlí-
tések: Galgóczy 1877. iii. köt. 177.; Reiszig 1910, 68.  
2 varázséji 1881, 2. 3 MnM 83/1879.1–29, 39–68.; 
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76.118.1–26.; 119.1–3.; 77.97.1–2.; APM 94.6.1–3.  
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tár 1079.; Rég. kut. 2000, 138–139. A leletanyag: APM 
leltározatlan. 24 A feltárások leletanyaga: APM leltáro-
zatlan, feldolgozása folyamatban van. 25 A fúró Benkő 
elek gyűjtése 1991-ben: APM 95.86.1. 26 APM 95.1.1. 
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valójában Bag, Peres-dűlő (3/4. sz. lh.), a bögre leltári 
száma: APM 66.80.8.; Többrétegű telepként említi 
Bondár 2007, 98, 99. 28 GvM 82.10.1.; 14.1. 29 1989/
iii. kutatóárok, -160–190 cm közt. APM leltározat-
lan. 30 1989/iii. kutatóárok Dny-i rábontás, égett rész-
ből. APM leltározatlan. 31 1989/vi. árok, -96–140 cm 
közt. APM leltározatlan. 32 APM 92.18.39. 33 APM 
92.42–43, 45. 34 1989/iii. árok, -65–125 cm. APM lel-
tározatlan. 35 GvM 82.12.1–13.1. kocsárdy károly 
erdőmérnök közlése és ajándéka. 36 Rég. kut. 1989, 9. 
37 Miklós–Sabján 1992, 103–133.; Miklós 1998, 106–
110., 11–12. kép. 38 APM 92.17.1–8. 39 APM 92.17.9. 
40 vö. SZFM neg. sz. 56 272. 41 vTM 76.118.25. 
42 APM 79.19.4.; vTM 76.118.23. 43 Rég. kut. 2000, 138–
139.; APM 2003.1.1. 44 vTM 77.97.2. 45 vTM 77.97.1. 
46 MnM Rk 57.1047.c.; Müller 1982, 315. 47 MnM 
Rk 86.1.1.B–12.B. 48 MnM 69/1879. 49 vö. héjj–
Détári 1975, 61–79. 50 Történetére részben több téves 
adattal l. Dedek-crescens 1910, 217, 255, 284.; chobot 
1915, 72–73. ; Miklós 1982, 46–47.;varga 1997, 31.; 
horváth 1998, 149–152.; Tari 2000, 68–69.; koszta 
2001, 211–212. 51 Zsigmokl i. 1111. reg.; horváth 
1980, 84. reg. 52 oL Dl. 7934. Bártfai Szabó 1938, 
469. reg. Zsigmokl i. 3350. reg. horváth 1980, 89. reg.  
53 oL Dl. 13172 (DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 
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663. reg., tévesen 1437-es évszámmal.; horváth 1980, 
148. reg. 54 oL Dl. 91038.; Bártfai Szabó 1938, 1206. 
reg.; horváth 1980, 261. reg. 55 horváth 1980, 279. 
reg.; oL Dl. 62026.; Bártfai Szabó 1938, 1386. reg.;  
horváth 1980, 296. reg. 56 oL Dl. 23284.; Bártfai 
Szabó 1938, 1417. reg. 57 oL Dl. 24653.; horváth 1980, 
318. reg. 58 A kérdés fontosabb irodalma: vár. Reg. nr. 
95 (321).; Fábián 1997, 76. o., 267. sz.; Györffy 1998, 
521.

8/3. MonoSToRi vÖLGY: ▼ P  U, R, B, Bv, 
LT, Sza, á–kk ?  B + R ? i
(kÖh 25870)

A határ D-i felében, a Sósi-patak ny-i olda-
lán húzódó dombvonulaton mintegy 1 km hosz-
szúságban, 150–400 m szélességben húzódó lelő-
helyet figyeltünk meg, amelynek nagy része TSz 
szántóföld volt, de néhány kisebb parcellát, szőlőt 
és gyümölcsöst is érintett. A Szent András-parttal 
(8/2. lh.) szemben, a lelőhely k-i, Ék-i részén, a 
patak közelében igen sűrűn fordult elő árpád-kori 
kerámia. A domb magasabb részein kevés árpád-
kori, bronzkori és szarmata leletanyag gyűjthető. A 
lelőhely közepe táján, ahol legmagasabb a domb, a 
dűlőút közelében sok volt a bronzkori, részben hat-
vani kultúrás cserép. A domb alsóbb részein D felé 
haladva is akadt néhány árpád-kori edénytöre-
dék. A lelőhely Dny-i részén kevés újkőkori lelet 
is található. néhány állatcsont is megfigyelhető. A 
lelőhely Ék-i végén kisebb-nagyobb homokbányák 
voltak. Ahol az eredeti szint megmaradt, néhány 
árpád-kori cserepet és egy-két embercsont töredé-
ket találtunk. néhány edénytöredék a dűlőútnak a 
patak felőli oldalán is előfordult.1 (Medzihradszky–
Miklós, 1981.)

A lelőhelyről az első ismertetést a Pesty Frigyes-
féle helynévgyűjteményben olvashatjuk: “ A’ Szent 
András hegye és a’ Tatár hányások közt jelenleg 
létező szántó földek tele vannak vastag cserép dara-
bokkal, melyek vagy azt tanusitják, hogy ott valaha 
falu volt, minthogy a’ szóbeli hagyomány héviz 
régi faluját ott létezni állitja vagy pedig a Római 
világban temető hely volt, mivel az ott létező vas-
tag cserepek, hamvedrek (urnák) találtattak szántás 
alkalmával, melyek azonban figyelem nélkül ele-
nyésztek… Az úgynevezett monostori szántóföldön 
találtatott … Trajanus és Adrianus ezüst pinze, ezek 
tulajdonosa T….(?) Antal ns, - ugyan ehelyütt kő és 
cserép urnák találtattak, melyet nevezett Úr ismerő-
sei között felosztott.”2

1935-ben az MnM Dalnoki Ferenc galgahévízi 
lakostól a hatvani kultúrához tartozó telephelyről és 
urnasírokból származó edényeket vásárolt, amelyek 
a leltárkönyv szerint szőlőforgatás közben kerültek 
elő. A leleteket kalicz nándor Galgahévíz–Szent 
András part lelőhellyel közli, annak területe azon-
ban az újkorban műveletlen volt.3 Topográfiai adat-
gyűjtésünk során sikerült megtudnunk, hogy a kér-
déses szőlő lelőhelyünkön feküdt, a 2. dűlőben, az 
erdőhöz vezető úttól kb. 200 m-re. ez terepbejárá-
sunk bronzkori leletei előkerülési helyének meg-
felelően a lelőhely középső, legmagasabb részére 
lokalizálja a hatvani kultúra temetőjét (l. még 
alább Szőke Mátyás terepbejárásánál). Feltehetően 
ugyanekkor további leletekre is bukkantak, ame-
lyek azonban csak jóval később jutottak múze-
umba. 1951-ben ugyanis az aszódi Járási Tanács 
végrehajtó Bizottsága értesítette a Múzeumok 
és Műemlékek országos központját, hogy a 
galgahévízi tanácsháza padlásán őskori régészeti 
leleteket őriznek. A MMok utasítására Tihanyi 
ernő, a váci múzeum vezetője szállt ki a helyszínre. 
A jelentése szerint hat edényt, egy agancsból csi-
szolt, 14,5 cm hosszú, a felső végén átfúrt szer-
számot, valamint egy 11 cm hosszú, 4,5 cm átmé-
rőjű, a felső részén átfúrt, „ékszerűre csiszolt-fara-
gott csont szerszámot” vitt vácra. 9 db edényt, cse-
repeket és néhány mamutcsontot „törékeny voltuk” 
miatt a helyszínen hagyott. Jelentésében azt írja, 
hogy a mamutcsontok kivételével valamennyi lelet 
„a község határában lévő őskori telephely,” vala-
mint a „Monostor-liget nevű elpusztult középkori 
község helyéről” került elő „a harmincas években 
lefolytatott helyi ásatások” során.4 Az ásatásokról 
szóló információ nyilvánvalóan téves, nagy való-
színűséggel ezek a leletek is szőlőforgatáskor kerül-
tek napvilágra. A helyben hagyott leletek beszál-
lítására 1952-ben kért kiküldetést és kapott utasí-
tást,5 így ezek is bekerültek a váci múzeumba.6 A 
hatvani kultúra leleteit kalicz nándor tárgyalta 
Galgahévíz–Monostorliget lelőhellyel, az edények-
ből válogatást közölt.7 1982-ben átkerültek a gyűj-
tőterületileg illetékes aszódi múzeumba, ahol újra 
leltározták azokat.8 1958-ban Asztalos istván szer-
zett hatvani kultúrás edényeket és töredékeket, a 
nyilván a temetőből származó, Galgahévíz–Szt. 
András hegy lelőhellyel beleltározott tárgyak elő-
kerülési idejéről és körülményeiről sajnos nincse-
nek adatok.9 Szőke Mátyás 1962. évi terepbejárása-
kor őskori, szarmata és középkori cserepeket gyűj-
tött.10 naplójában megemlíti, hogy Szabó Ferenc 
vagy szomszédja szőlőjének telepítésekor több 
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urnasírt találtak, az urnákat összetörték, kihord-
ták a kocsiútra töltésnek. Szőke Mátyás ezt az ada-
tot a környékbeliektől hallotta. Szabó Ferenc sze-
rint kb. 60 éve ültették a szőlőt, de nem emlékszik 
a leletekre, nem is hallott róla. A többi szőlősgazda, 
akinek itt volt szőleje, meghalt már, így nem tud-
juk pontosan lokalizálni, hol kerültek elő a – min-
den valószínűség szerint – urnatemetőre utaló lele-
tek. 1969-ben Asztalos istván végzett helyszínelést 
a lelőhely D-i végén. Megállapította, hogy az akkor 
újjáépített Bikató gátjához már több halmot (helye-
sebben kisebb dombot), illetve halomrészt elhord-
tak. A munkások szerint edénytöredékek, csontda-
rabok kerültek elő. egy középen átfúrt kerek őrlő-
követ (vagy malomkövet) félretettek. A környék 
bejárásakor egy 10 m2-es felületen igen sűrűn talált 
leleteket. Feltételezése szerint ez sírra utal. A Szent 
András parttal csaknem szemben levő kis dombon 
10–15 m2-es területen középkori ház (?) maradvá-
nyait figyelte meg, amelyet téglatörmelék és kerá-
mia jelzett.11 1984-ben Pálóczi horváth András 
és Stanczik ilona végzett itt rövid helyszínelést, a 
pataktól kb. 200 m-re fekvő, enyhén emelkedő szán-
tásban árpád-kori és késő középkori cserepeket 
gyűjtöttek.12 Süll Lajos kőbaltákat,13 Péntek Attila 
pedig a lelőhely D-i felén paleolit, újkőkori, hatvani 
kultúrás és szarmata leleteket14 gyűjtött.

1987-ben Pintér László, az aszódi múzeum 
akkori munkatársa végzett leletmentést a lelőhely 
Ék-i részén. A feltárásról dokumentációt, jelen-
tést nem adott le, csupán a Pest megyei Múzeumi 
híradóban jelent meg rövid összefoglalás. ezért 
ennek alapján ismertetjük az eredményeket. A 
leletmentés során 10 × 25 m-es felületen kutattak. 
Feltártak több kemencét és két házrészletet. Az 
egyik ház a felszínre épült, cölöpszerkezetű volt, 
Ény–Dk-i irányú tájolással. hozzá tartozott egy 
kemence, amelynek a padkája is megmaradt. ezzel 
a házzal párhuzamosan helyezkedett el két kes-
keny árok, amelyek talán ház alapozási árkai vol-
tak. ezeken kívül két szabadon levő kemencét is fel-
tártak. A leletanyag zöme kerámiatöredék: konyhai 
és asztali edények (poharak, tálak, korsók, kancsók) 
részletei. Mázas és mázatlan cserepek egyaránt elő-
fordulnak. Sok fémtárgyat is találtak: sarkantyú, 
véső, kalapács, lándzsacsúcs, nyílhegy, fúró, ruha-
dísz, pecsétgyűrű, juhnyíró olló, igen sok kés. A 
leletek nagy része a Xiv–Xv. századból szárma-
zik, de előfordul Xiii. századi is. Tudomásunk van 
egy árpád-kori (iii. Béla rézpénz, cnh i. 98 = h 
72 típus) és egy késő középkori (erősen korrodált, 
csonka pénz, valószínűleg Zsigmond 1389–1427. 

közötti parvusa, cnh ii. 125–126 = h 580–582 
típus) éremről is.15

A Bika-tó mellett Péntek Attila limnokvarcitból 
készült, másodlagos lelőhelyű középső paleolitikus 
(Jankovich-barlangi típusú) levélkaparót (1. t. 1.) 
gyűjtött.16

A nem túl nagy mennyiségű, újkőkori lelet-
anyag17 többsége pelyvás soványítású, körömcsí-
péssel, benyomkodott bordával díszített, durva 
házikerámia, de van néhány vékony falú, finomabb 
kidolgozású, kottafejes és zselizi mintás töredék is. 
néhány cserép (egy rücskös külsejű oldal; a nyakán 
simított, a vállán függőlegesen bevagdosott borda 
alatt durva felületű töredék és egy tagolt bordadí-
szes kis oldal a rézkoron belül közelebbről nem kel-
tezhető.18 A Tihanyi ernő által begyűjtött edények 
közt található egy ludanicei típusú, sárga színű, 
enyhén összeszűkülő nyakú, kettős kúpos testű, 
legömbölyített hasélű, a perem fölé emelkedő fülű 
korsó19 (11. t. 7.). egy kannelúrázott oldal, a vállán 
pontsordíszes, tölcséres nyakú táltöredék és az egy-
soros, benyomkodott bordadíszes fazékperemek a 
klasszikus badeni kultúrához tartoznak.20 A hat-
vani kultúra nagyszámú ép edénye és több, nagyobb 
méretű töredék21 a kultúra megbolygatott és elpusz-
tított sírjaiból származik. A XiX. század óta pusz-
tuló temetőt a lelőhelyünkkel szemben, a Sósi-patak 
túlsó partján emelkedő Szent András part tell tele-
pülésének (8/2. sz. lh.) közössége használhatta. Az 
edények közt a következő típusok ismerhetők fel: 
tölcséresen kihajló nyakú urnák, kettős kúpos tes-
tük alsó része textilmintával borított, a legömbölyí-
tett hasélen kis fülek és bajuszdíszek ülnek (19. t. 
9.); több alacsony, fordított csonkakúpos, füles és 
fületlen és egy megnyúlt testű, enyhén S-profilú 
fazék, oldaluk seprűzött, peremükön bütyökcsopor-
tokkal, a perem alatt középen benyomott hosszúkás 
bütykökkel díszítettek, két példány pereméből lapos 
bütyökfogó nyúlik ki (19. t. 5.); tölcséresedő nyakú 
korsók a peremből induló szalagfüllel, vagy a vál-
lon elhelyezett két kis füllel; széles szájú mély tál-
fazekak. Ritkább formát képvisel az 5 cm magas, 
lapos hasú, kihajló peremű kis csésze. A kultúra 
késő szakaszára utal egy svédsisak alakú, árkolt 
bütykökkel, benyomott pontokkal gazdagon díszí-
tett füles tál; egy nyomott hasú, árkolt bütykös 
füles bögre alsó része és egy szintén árkolt büty-
kös oldaltöredék. A hatvani kultúrát képviselő 
kisebb darabokról – a textil- és seprűdíszes oldalak-
ról és a körárkos bütykös töredékről22 – nem lehet 
eldönteni, hogy erősen széttöredezett sírkerámiá-
ból vagy telepanyagból származnak. Legnagyobb 
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valószínűséggel a hatvani kultúrához tartozik a 
kevés jellegtelen bronzkori cserép is.23 Ritka típust 
képvisel a sötétszürke, finomszemcsés kőből csi-
szolt, az egyik végén félkörívesen végződő, közé-
pen az átfúrás alatt két oldalt váll-szerűen kiszéle-
sedő, a nyéllyuknál eltört fokos. A töredékes álla-
potában 9,7 cm hosszú, 4,6 cm széles, a nyéllyuk-
nál 4,9 cm vastag tárgy leginkább a hatvani kultú-
rához köthető.24 Bronzkorinak határozható meg egy 
kúpos, hosszában átfúrt kiöntőcső 4,2 cm hosszú, 
3,1 cm legnagyobb szélességű töredéke.25 néhány 
késő bronzkori cserép (így a behúzott peremű táltö-
redék, az oldalán levő fül felett a perem felcsücskö-
södik; a simított nyak és a durvább felületű váll közt 
benyomkodott bordával díszített fazékoldal, vala-
mint több kicsücskösödő perem) a halomsíros kul-
túrához sorolható.26 A keltákat mindössze egyetlen 
egy korongolt, kissé a perem fölé emelkedő, a széle-
inél megvastagodó fülű korsó darabja képviseli.27 A 
pontosabban keltezhetetlen őskori leletanyagot egy 
orsókarika töredéke,28 két szilánk (az egyiken hasz-
nálati fény látható),29 valamint több kőbalta egészíti 
ki.30 Az utóbbiak közt van 3 db trapéz alakú; egy 
kicsi, az egyik oldalán domború, a másikon lapos, 
kaptafa szerű darab, továbbá egy nyéllyukas balta 
töredéke, amely az átfúrásnál tört el.

A szarmata leletanyagot31 jellegzetesebb darab-
jai – szürke és pirosas, jól iszapolt, korongolt, vas-
tagodó, kissé behúzott peremű táltöredékek és a 
nagyobb, vastagodó peremű, perem alatt széles 
árkolással tagolt oldalú mély tálak töredékei – alap-
ján a késő szarmata korszakra keltezzük.

A felszíni leletanyag a Xii/Xiii–Xv. századára 
keltezhető. Legnagyobb mennyiségben a kavicsos 
anyagú árpád-kori fazéktöredékek (kettősen tagolt, 
lekerekített, illetve galléros peremek, vízszintesen 
körbefutó bekarcolással díszített oldalak)32 fordul-
tak elő. Találtunk egy fedőgombot és egy piros fes-
tésű kancsófület is.33 előbukkant néhány szürke, 
kavicsos anyagú, redukált égetésű, galléros Xiii–
Xiv. századi osztrák fazékperem is.34 A Xiv–Xv. 
századra keltezhetők a vékony falú fazéktöredékek: 
peremük tagolt, oldalukat sűrű, sekély hornyolás 
díszíti.35 A téglatöredék erősen pelyvás anyagú.36 
A Pintér László ásatásából származó, Xiii–Xv. 
századinak meghatározott leletanyag ismertetését 
l. fentebb.

A lelőhelyet a középkori Monostor(osalja) falu-
val37 azonosítjuk, amely ákosmonostora (8/2. lh.) 
alatt, attól ny-ra és Ény-ra párszáz m-re terült el. A 
régészeti adatok szerint a Xii–Xiii. században meg-
települt falut először csak 1425-ben említik: az ákos 

nemzetségből származó Prodavizi Ördög istván fia 
Miklós Pest megyei falvait, köztük Monostorosalját 
(Monostorosallya) átengedte a királynak, akitől cse-
rébe a kőrös megyei Szentgyörgy várát és tartozékait 
kapta.38 1438-ban viszont, amikor Rozgonyi istván 
és rokonai megkapták a Zsidó és az ákos nemzet-
ség korábbi birtokait, a felsorolásban nem szerepel 
Monostor.39 1467-ig hiányzik a Rozgonyi birtokokra 
vonatkozó oklevelekből. ekkor a király meghagyta 
az országos bíráknak, hogy a Rozgonyiak birto-
kain élő jobbágyokat csak úriszékük előtt lehessen 
beperelni. A felsorolásban szerepel Monostor is.40 
1469-ben Rozgonyi János, Rénold és László panaszt 
emelt Bessenew-i Menyhért és Gáspár ellen, akik 
valkó (26/19. lh.), nyír (13/4. lh.), hévíz (8/1. lh.) és 
Monostor erdeit felgyújtották és ezzel 4000 Ft kárt 
okoztak.41 ezután 1492-ben a Rozgonyiak közötti 
birtokügyben sorolják fel.42 A Báthoriak 1523. évi 
beiktatásában szereplő Monostor nem a falura, 
hanem ákosmonostora kegyúri jogára vonatko-
zik.43

Monostor a Xvi. század közepén kezdett elnép-
telenedni, majd a tizenötéves háborúban végleg 
lakatlanná vált. Az 1546. évi defterbe még 19 lako-
sát vették fel, akik 1547 körül elköltöztek innen. Az 
1559-ben Monostornál összeírt 12 személy kivétel 
nélkül más faluban lakott, hatan a mindössze a két 
km távolságban fekvő hévízre (8/1. lh.), négyen az 
ugyancsak szomszédos Györkre (11/1. lh.) költöz-
tek. A távolabbi Mácsán (9/1. lh.) és nógrádi Béren 
is élt egy-egy, korábban monostori lakos. 1562-re 
többségük visszaköltözött, ekkor 13 személyt írtak 
össze. 1580-ban 5, 1590-ben 6 személy szerepel a 
defterben, akik hévízen laktak, földjeiket onnan 
művelték.44 A török adatokkal összhangban van-
nak a magyar források is. A Xvi. századi magyar 
dikajegyzékekben nem is szerepel. 1580-ban 
Thornallyay Anna végrendeletében férjére, Seryéni 
Mihályra hagyta a Pest megyei monostori telket.45 
A Xvii. századi dikajegyzékekből is hiányzik, az 
1676. évi dézsmajegyzékben Szentandrás, más-
ként Monostor hévízgyörk mellett, az 1678. éviben 
Szentandrás puszta szerepel.46

1 APM 82.24.1–39. 2 Pesty 1864/1976, 50, 52, 56. 
3 MnM RŐ 22.1935.1–6.; kalicz 1968, 125., 140. lh., 
T. 99/18–19, 21–23. 4 Tihanyi ernő 1951. 09. 20-án 
kelt jelentése: MnM Adattár 46.G.i., vTM irattára 
240/1951. A Tihanyi ernő által beszállított edényeket 
tévesen Galgagyörk lelőhellyel leltározták be: vTM 
51.17.1–7. Az agancs-, illetve csonteszköz elkevere-
dett. 5 Új Magyar központi Levéltár XiX-J-19-a (70. 
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doboz, 71.tétel). Másolat: vTM Adattár 2332-2002. 
6 A lelő körülmények és múzeumba jutás módjának 
feltüntetése nélkül csak ezeket vehették nyilvántar-
tásba szintén téves, galgagyörki lelőhely megneve-
zéssel: vTM 53.8.1–20. 7 kalicz 1968, 125., 141. lh., 
T. 96/1–9. A képaláírásban Monostori-dűlő szerepel. 
négy edényt vác környéki leletnek mutat be: T. 98/5–
8. (egy korábbi munkájában még a téves leltárkönyvi 
bejegyzés miatt Galgagyörköt említi lelőhelyként: 
kalicz 1963, 11–12.). 8 APM 83.2.1–7. és 83.3.1–23. 
9 APM 61.2.1. (a leltárkönyv szerint a galgahévízi álta-
lános iskola ajándéka), 2–7. (Asztalos istván gyűjtése). 
Az APM 61.2.1–2. ltsz. edényeket (a leltári szám és az 
őrzési hely megnevezése nélkül) Galgahévíz, Szent 
András part lelőhellyel közli kalicz 1968, 125., 140. 
lh., T. 100/3, 11. Ugyaninnen származik szerinte egy 
füles bögre (Taf. 100/7.), amelynek a lelőhelye azon-
ban valójában Bag, Peres-dűlő (3/4. sz. lh.), a bögre 
leltári száma: APM 66.80.8. 10 APM 79.20.1–13.; 29.1–
13.; 80.62.1–6. 11 APM Adattár 267-79., 25. o.; APM 
76.216.1–244.1. 12 vTM Adattár 1352-84.; MnM Rk 
86.2.1.B–8.B. 13 APM 95.2.1–4. 14 APM leltározatlan. 
15 Pintér 1987, 38–46.; A leletanyag: APM 90.7.1–215.; 
91.2.1–841. A kerámia és a fémek fényképeiből Balogh 
1993 képeihez csatolva válogatás jelent meg: v–viii. 
t. A két érem a 22. oldal számozatlan képén, 16 Markó–
Péntek 2003, 5–6., 1. kép.; Markó–Bíró–kasztovszky 
2003, 311., a 84. lj.-ben tévesen hévízgyörk–Bikázó 
lelőhellyel említi. 17 APM 76.240.1.; 244.1.; 79.29.1–2;. 
80.62.1.; 82.24.4–9. és APM leltározatlan.; kalicz 
1967, 35., a Monostori-dűlőt minden utalás nél-
kül újkőkori lelőhelyként említi.; Balogh 1993, 10. 
old. 1. t. 2, 4. 18 APM 82.24.10–12. 19 vTM 51.17.6 = 
APM 83.2.6.; Feltehetően erre az edényre hivatko-
zik kalicz 1997, 36, azonban tévesen a tűzdelt baráz-
dás díszű edényekhez sorolja, és őrzési helyként az 
MnM-et tünteti fel. ezt átveszi Bondár 2007, 75.  
20 vTM 53.8.20. = APM 83.3.20, 22–23. 21 MnM RŐ 
22.1935.1–6.; APM 61.2.1–7.; 83.2.1–5, 7.; 3.1–18.; Az 
edényeket közli kalicz 1968, T. 96/1–9.; 99/18–19, 
21–23.; 100/3, 11. (v. ö. még a kutatástörténeti rész-
nél írtakkal.) 22 APM 76.222.1–224.1.; 227.1–230.1.; 
240.1.; 79.20.2–4.; 29.8–11.; 80.62.3–5.; 82.24.13–16. 
és APM leltározatlan. 23 APM 76.218.1.; 240.1–242.1.; 
79.29.3–7. 24 APM 95.2.1. 25 APM 82.24.22. 26 APM 
76.225.1–226.1.; 239.1.; 83.3.21. 27 vTM 58.8.19. = 
APM 83.3.19. 28 APM 79.20.1. 29 APM 82.24.2–3. 
30 APM 80.62.2.; 82.24.1.; 95.2.2–4. 31 APM 76.216.1–
217.1.; 219.1–221.1.; 233.1.; 243.1.; 79.20.5–6.; 29.12.; 
80.62.6.; 82.24.23–25; Balogh 1993, 12. old. iv. t. 4.  
32 APM 76.231.1–76.234.1.,79.20.8–9., 79.29.13., 
82.24.26–27. 33 APM 76.236.1., 82.24.32. 34 APM 

79.20.10., 82.24.28–29. 35 APM 76.237.1., 79.20.11–13., 
82.24.30–31., 82.24.33–38., 36 APM 82.24.39. 37 Tör-
ténetére néhány adat: csánki 1890, 31.; chobot 1915, 
201.; Tringli 2000, 663., az 1425-ös adatot tévesen 
Monostorfalvának említi. Ligetegyház pedig nem 
volt azonos Monostorral (l. a 25/4. lh-nél). 38 oL Dl. 
43654.; horváth 1980, 136. reg.; Bakács 1982, 1445. 
reg. 39 v. ö: oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 4.2.).; Bártfai 
Szabó 1938, 663. reg., tévesen 1437-es évszámmal.  
40 oL Dl. 16488.; Bártfai Szabó 1938, 929. reg.; 
horváth 1980, 196. reg.; Teljes magyar fordítása: hor-
váth 1987, 40. okl. 41 oL Dl. 16783.; Bártfai Szabó 
1938, 978. reg.; horváth 1980, 202. reg. 42 oL Dl. 
7498.; horváth 1980, 243. reg. 43 oL Dl. 89179, 24653.; 
horváth 1980, 317–318. reg. 44 káldy-nagy 1971, 276.; 
káldy-nagy 1977, 141.; káldy-nagy 1985, 440–441. 
45 horváth 1981, 36/a. reg. 46 Szakály 1995, 196, 202.

8/4. LiGeTi-FÖLDek (nAGY-TeMeTŐ):  U, 
Bk, Sza, A? kö ? i
(kÖh 25871)

A falutól Dny-ra, a Sósi-patak felduzzasztott 
szakasza melletti dombtetőn, 400 × 280 m-es terüle-
ten voltak cserepek. (Szőke, 1962;1 Medzihradszky–
Miklós, 1981.2) A lelőhelyen Péntek Attila is gyűj-
tött.3

Újkőkoriak a pelyvás anyagú, bütykös, körömcsí-
péses és ujjbenyomásos, bekarcolt vonalas darabok, 
egy v-alakú bordával díszített oldaltöredék, vala-
mint egy magas csőtalp darabja.4 Találtunk kotta-
fejes és zselizi díszítésű cserepeket5 és egy nagyobb 
nyersanyagdarabot is.6 egy seprűzött oldal a makói 
kultúrához sorolható.7

A szürke és barnás színű, jól iszapolt, valamint 
a kézzel formált, durva cserepekből álló, szar-
mata leleteket8 a kifelé vastagodó peremű, mély 
tálak, köztük többsoros fogas karcolással díszí-
tett, a kihajló, lekerekített peremű, gömbös testű 
edények töredékei9 alapján a ii–iii. századra kel-
tezhetjük. valószínűleg kvád készítmény a szür-
késbarna, homokos-kavicsos anyagú, kézzel for-
mált, csonkakúpos vállán bekarcolt, zegzug vona-
las díszű fazéktöredék.10

egy barna, durván iszapolt anyagú, kézzel for-
mált fazékperem talán avar.11 A lelőhelyen gyűjtöt-
tünk egy barna, korongolt, homokos anyagú, leke-
rekített szélű, középkori peremtöredéket is.12

Lelőhelyünkre vonatkozik az a közlés, ami sze-
rint: „...a’ mostani réthez le vezető part oldal víz 
mosta út vonalon rendes temető volt, a’ holt testek 
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sorban fekszenek, s’ ezen hely a’ zárda létezésekor 
szolgálhatott temető helyül.”13 Feltárás hiányában 
nem állapítható meg a sírok kora.

1 APM 79.20.14–15.; 80.63.1. 2 APM 82.25.1–15. 3 APM 
leltározatlan. 4 APM 82.25.2–4, 6.; A bekarcolt vona-
las példányt analógiaként említi: Gläser–Regenye 
1989, 19.; Balogh 1993. 10. old. i. t. 1, 3, 5, 6.; APM 
leltározatlan (Péntek A. gyűjtése). 5 APM 82.25.5.; 
Balogh 1993. 10. old. i. t. 8.; A lelőhelyet említi kalicz 
1997, 24.; APM leltározatlan (Péntek A. gyűjtése). 
6 APM 82.25.1. 7 APM 79.20.15. 8 APM 79.20.14.; 
80.63.1.; 82.25.7–12. 9 APM 80.63.1.; 82.25.7–8, 10–11. 
és leltározatlan.; Balogh 1993, 12. old. iv. t. 1, 3, 6.  
10 APM 82.25.15. 11 APM 82.25.13. 12 APM 82.25.14. 
13 Pesty 1864/1976, 51–52.

8/5. LiGeTi-FÖLDek:  U
(kÖh 25872)

A falutól Dny-ra, a Monostori-völgyre lejtő 
domb oldalán, kb. 300 × 50–100 m-es területen, 
szántásból a vonaldíszes kerámia cserepeit gyűjtöt-
tük össze.1 A legjellemzőbb darabok: vékony falú 
oldaltöredék bekarcolt vonalakkal; pelyvás anyagú, 
félgömb alakú táltöredékek; bebökdösött díszítésű 
töredék. (Medzihradszky–Miklós, 1981.)

A lelőhely ny-i szélét jelzi az az újkőkori cserép, 
amelyet a Tatárhányások (8/7. sz. lh.) 1879. évi feltá-
rásakor találtak.2 A halmok mellett húzódó dűlőúton 
megfigyelt néhány lelet közül (Kulcsár–Miklós, 
2000.) a fehéres, ill. barna színű szilánk, valamint 
az obszidián penge is az újkőkorra keltezhető.3

1 APM 82.26.1–9. 2 MnM 83/1879.33. 3 APM 2001.6.1–3.

8/6. PAP-FÖLD:  U, Bv, Sza ? i
(kÖh 25873)

A Galga árterének É-i oldalán erősen kiemel-
kedő domb tetején és oldalán 1500 m hosszú, 
100–300 m széles területen gyűjtöttünk közepes 
mennyiségű cserepet. A lelőhely ny-i vége átnyúlik 
hévízgyörk határába. (Szőke, 1962; Miklós, 1980; 
Miklós–Torma, 1983.)

egy pelyvás soványítású, egyenes peremű töre-
dék és egy hosszúkás bütyök újkőkori.1 Találtunk 
egy kisebb nyersanyagdarabot is.2 A leletanyag túl-
nyomó többsége késő bronzkori.3 A bevonalkázott 
lógó háromszöggel díszített oldal, a vállán körbe-

futó, ujjbenyomkodásos bordával ellátott fazék-
töredék, a párhuzamos vonalakkal díszített két 
oldal, a több bütykös oldaltöredék és a vízszintes, 
kicsücskösödő perem a halomsíros kultúrához tar-
tozik. egy kettőskúpos, sűrűn kannelúrázott táltö-
redék leginkább a pilinyi kultúrához sorolható.4 A 
turbántekercses táltöredék, síkozott perem, ívelt 
kannelúrákkal díszített oldaltöredék az urnasíros 
kultúra hagyatéka.

1974-ben a lelőhely Ény-i szélén, a hévízgyörki 
határban fekvő tsz-majorban – vízvezeték ásásakor 
– néhány szürke, korongolt szarmata cserepet, késő 
szarmata tálperemet találtak.5 Jellegtelen, korongolt 
és kézzel formált töredékeket mi is gyűjtöttünk.6

A lelőhely Ény-i szélén felhagyott kavicsbánya 
van, ahol 1934-ben állítólag mamutfogak és emberi 
csontok kerültek elő.7 Az APM is kapott innen állat-
csontokat.8

1 APM 82.84.2.; 84.13.3. 2 APM 82.84.1. 3 APM 
79.32.1–6.; 37.1–3, 5–6.; 80.69.1–13.; 84.13.1–7.  
4 APM 80.69.2.; kővári 1998, 46. 5 APM 76.332.1–
334.1.; Balogh 1993, 13. old., iv. t. 2. 6 APM 79.37.4.; 
82.84.14–15.; 84.13.5. 7 MnM Adattár 13.9.i. 8 APM 
66.29.1–5.; 37.4–6.

8/7. MonoSToRi-vÖLGY, 
TATáRhánYáSok:   Sza
(kÖh 25874)

A községhatár Dny-i részén, a Monostori völgy 
feletti erdő k-i részében, a patakra lejtő domb pere-
méhez igazodva 11 halom helyezkedik el. ezek egy 
kivételével szépen kirajzolódnak. Az erdő k-i olda-
lán szántóföld van, de itt nem láttunk halomra utaló 
jeleket. (Miklós–Torma, 1983; Kulcsár–Miklós, 
2000.) nováki Gyula 2011-ben mérte fel őket 
(7. kép). A részben bolygatott halmok magasságada-
tai: 1.: 0,8 m, 2.: 1,1, m, 3.: 1,05 m, 4.: 1 m, 5.: 0,3 m, 
6.: 0,8 m, 7.: 0,3 m, 8.: 1,2 m, 9.: 1,7 m. 10.: 0,9 m, 11.: 
1,4 m. Miklós Zsuzsa több alkalommal végzett itt 
légi felderítést és készített felvételeket, de a fedett-
ség (erdő) miatt még havas körülmények között sem 
látszottak a halmok. Az erdőn kívüli területen nem 
mutatkoztak szétszántott halomra utaló jelek.1 Az 
újkőkori leleteket l. a 8/5. lh-nél.

A Monostorpuszta (más néven Pusztamonostor) 
határában emelkedő, tatárhányásoknak tartott hal-
mok a XiX. század közepe óta szerepelnek az iro-
dalomban.2 huber Béla valkói főerdész vázlatos 
térképén 15 halmot tüntet fel3 (58. t. 1.). 1879-ben 
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nyáry Jenő vezetésével két halmot árokkal átvág-
tak, de az egy délután végzett munka során sírt 
nem találtak.4 Az MnM-be került edénytöredékek 
és csontdarabok5 közül csupán egy újkőkori cserép 
van meg, ami a 8/5. sz. lelőhely kiterjedésére utal. 
1930-ban Szalay ákos és Fettich nándor két hal-
mot ásott meg. Megfigyelték, hogy a halmok tégla-
lap alakú sírgödör fölé épültek, mindkét sír már fel-
dúlt volt. A fennmaradt dokumentációrészlet6 sze-
rint a 120–130 cm magas, 15–16 m átmérőjű 1. hal-
mot ny–k irányú, 2 m széles kutatóárokkal vágták 
át. A halom középső részén, tetejétől 70 cm mély-
ségben koponyadarab és más embercsont került 
elő. kb. 160–170 cm mélységben, a kutatóárokban, 
majd a déli rábontásban rajzolódott ki a közel É–D 
tengelyű, kb. 370 × 200 cm-es sírgödör téglala-
pos foltja. A sírgödörben, a halom tetejétől 193 cm 
mélységben, kb. 1 m átmérőjű területen 5–8 cm 
vastag hamus-szenes réteget találtak. A sírgödör 
középső részén, 250 cm mélységben erősen korro-
dált, hosszúkás vastárgy és egy 1,8–1,85 cm átmé-
rőjű kör alakú, hátlapján rövid szegecses, ezüstö-
zött bronzveret került elő. 300 cm mélységben, a 
sírfenék közelében bontották ki a 1,8 × 2,1 cm-es, 
D alakú, tagolt tövises bronzcsatot. A 2. halom-
ban 3,25–3,6 cm-es ovális, kör átmetszetű, végei-
nél erősen kopott bronzkarikát (női övkarika), egy 
4,1–4,2 cm átmérőjű, kör alakú, D-hez hasonló 
átmetszetű, egy helyen erősen megkopott, női, 
bronz övkarikát,7 vas lándzsahegyet8 és pajzs-
dudort9 tártak fel. A két erősen korrodált vastár-
gyat nem tudták kiemelni. Fettich nándor szerint a 
pajzsdudor a jászalsószentgyörgyi 3. mellékhalom 
pajzsdudorával egyező alakú (viszonylag széles 
perem, alacsony, kúpos középrész) volt.10 Leletei 

alapján a 2. halomban többes temetkezés (legalább 
egy nő és egy férfi) lehetett. A szakirodalomban 
„Monostori völgy” néven szereplő leletegyüttest 
hozzávetőleg a iii–iv. századra keltezhetjük.11

1 1998. július 4.: MTA Ri neg. sz. 179.131–179.132.; 
1999. április 6.: SZFM neg. sz. 56.212., 56 251.; 2006. 
május 25. MTA Ri neg. sz. 206.084.; 2007. március 
14. MTA Ri neg. sz. 206.358–359.; Miklós 2008, 147. 
2 Fényes 1851, iii. köt. 114.; Pesty 1864/1976, 50–51. 
3 Rómer 1877, ii. tábla 1.; Rómer 1878, ii. tábla a 
150–151. oldal között. 4 varázséji 1881, 3. 5 MnM 
83/1879.30–38. 6 MnM Adattár 9.T.i. Feljegyzés és 
1:50 léptékű rajz, metszetek az 1. halom kutatóárkáról. 
A keltezetlen és aláíratlan rajz hátoldalán levő „Tura 
Szalay ákossal” felirat alapján került Tura lelőhely-
lyel és téves adatokkal a nyilvántartásba és mutatókba.  
7 vaday 1989, 64–65., 4/6/1. típus. 8 istvánovits–kulcsár 
1995, 14., 38. lelőhely. 9 istvánovits–kulcsár 1992, 49., 
15. lelőhely. 10 MnM Rn 14/1930.1–4.; Párducz 1931, 
156–157.; Párducz 1950, 72., LXXXviii. t. 22–25.; 
kulcsár 1991, 18, 21, a iii–iv. századra keltezve, 
23.; Balogh 1993, 12.; kulcsár 1998, 45, 124., 41. lh.  
11 Török 1933–1934, 191.: A vandál leletek között sorolta 
fel, népi meghatározását azonban nem fogadhatjuk el.; 
Párducz 1950, 116–117.; kulcsár 1998, 77–78.

8/8. LiGeTi-FÖLDek:  Ő
(kÖh 25875)

A községhatár Dny-i részében, a Monostori-
völgyből kiemelkedő meredek lejtőjű domb tetején, 
a szántásban 150 × 20 m-es területen nagyon kevés 
őskori cserepet találtunk. (Miklós, 1981.)

7. kép. Galgahévíz. Monostori-völgy, Tatárhányások, 8/7. sz. lelőhely, szarmata kori sírhalmok 
(nováki Gyula felmérése, Réti Zsolt rajza)



189

8/9. hARMADik-DŰLŐ:  Ő, Sza, nk? M? á–
kk  ?  kö
(kÖh 25876)

A belterülettől É-ra, a Galga bal partján, az ártér-
ből alig kiemelkedő dombon, szántásban, illetve 
vetésben, közepes sűrűségben fordultak elő csere-
pek, állatcsontok. egy őrlőkő töredéket is találtunk 
az 1000 × 50–100 m kiterjedésű lelőhelyen. A talaj 
enyhén szürke, helyenként paticsos foltok láthatók. 
Folyamatosan sok az árpád-kori, késő középkori 
cserép, állatcsont. A lelőhely k-i harmadában, a 
környék legmagasabb pontján a talaj sárgás, köves. 
itt csak kevés cserepet találtunk, viszont igen sok a 
kő és közte több embercsont töredéket is megfigyel-
tünk. Ugyanezen a dombon néhány őskori edény-
töredék is előfordul. A kövek, embercsontok való-
színűleg templomra utalnak, annak ellenére, hogy 
ettől Ény-ra kb. 500 m-re, a 8/13. lelőhelyen több 
méterrel alacsonyabb szinten is van egy templom-
maradvány, ahol téglatöredékek és embercsontok 
utalnak a templomra. (Miklós, 1980, 1995.)

Az őskort néhány barna, szemcsés anyagú, díszí-
tetlen oldaltöredék képviseli.1 A szürke, finoman 
iszapolt, puhára égetett oldal, valamint a hasonló 
anyagú, befelé ferdén levágott szélű, simított felü-
letű perem szarmata.2 A szürkésbarna, homok-
kal soványított anyagú, hengeres nyakú, kívül víz-
szintes hornyolással tagolt töredék késő avar kori, 
esetleg kora árpád-kori.3 A kavicsos anyagú, eny-
hén vagy kettősen tagolt, kifelé ferdén levágott és 
a kissé lekerekített fazékperemek, a vízszintesen 
bekarcolt vonalakkal, ferde bevagdosással díszí-
tett oldaltöredékek Xii–Xiii. századiak.4 Xiii. szá-
zadiak a fogaskerékkel, hullámvonallal díszített 
fazékoldalak, a bebökdösött szélű csésze- és fazék-
perem, valamint a bográcstöredék.5A Xiii–Xiv. 
századra keltezhető a grafitos anyagú, osztrák 
fazékperem,6 két piros festésű kancsótöredék,7 a jól 
iszapolt, ferdén levágott szélű fazékperem, valamint 
egy csészeperem.8 A Xiv. századból származik a 
sárgásfehér színű, kihajló szögfej formájú fazékpe-
rem.9 Xiv–Xv. századi a vékony falú, sekély víz-
szintes hornyolással készített fazékoldal.10 A közép-
kori leletek nagyon kérdőjelesen talán Zsidótelekkel 
hozhatók összefüggésbe (v. ö.: 8/+++).

1 APM 95.27.1. 2 APM 95.27.2–3. 3 APM 82.29.3. 4 APM 
82.29.1–2, 4–9. 5 APM 95.27.10–15. 6 APM 82.29.10.; 
95.27.4–9. 7 APM 95.27.16–17. 8 APM 95.27.18–19. 
9 APM 95.27.20. 10 APM 82.29.11.

8/10. hARMADik-DŰLŐ:  U, R
(kÖh 25877)

A falutól É-ra, a Galga árteréből alig kiemelkedő 
dombon, kb. 150 × 50 m-es területen, fiatal vetésben 
igen kevés cserepet találtunk. (Miklós, 1980.)

A kissé pelyvás anyagú, vastag oldaltöredék az 
újkőkor végére keltezhető (lengyeli kultúra?).1 A 
kavicsos anyagú, hosszúkás, két oldalról benyomott 
bütyökfogó és a szintén kavicsos, durva fenéktöre-
dék rézkori.2

1 APM 82.79.1. 2 APM 82.79.2–3.

8/11. Beke-RÉT:  Sza
(kÖh 25878)

A falutól É-ra, a Galga D-i partján, az ártérből 
alig kiemelkedő homokdombon, szántásban és előző 
évi sóskában, kb. 100 × 50 m-es területen kevés cse-
repet találtunk. A lelőhely ny-i vége átnyúlik a 8/43. 
lh. területére. (Miklós, 1995.)

A korongolt, szürkéssárga, szemcsés anyagú, 
puhára égetett, duzzadt perem, a szélesen hornyolt 
váll, a szürke, szemcsés anyagú aljtöredék és a 
vörös, finoman iszapolt, díszítetlen oldal szarmata.1

1 APM 95.28.1–4.

8/12. ALSÓ-RÉT:  nk? M? á–kk
(kÖh 25879)

A falutól É-ra, a Galga bal partján, az ártérből 
enyhén kiemelkedő dombon, kb. 250 × 80 m-es 
területen figyeltünk meg leleteket. Sok állatcson-
tot és közepes sűrűségben előforduló cserepet talál-
tunk. (Miklós, 1980, l995.)

A kavicsos anyagú, hullámvonal köteggel és víz-
szintesen bekarcolt vonallal díszített fazékoldal és 
egy díszítetlen töredék talán viii–iX. vagy X–Xi. 
századi.1 A szürkésfehér, kavicsos anyagú, kettősen 
tagolt fazékperemek, a vízszintes és hullámvonal-
lal díszített fazékoldalak Xiii. századiak.2 hasonló 
korú a redukált égetésű, enyhén tagolt perem.3 A 
kavicsos anyagú, lekerekített szélű fazékperem és 
a vörös festésű korsó nyaktöredéke Xiii–Xiv. szá-
zadi.4

1 APM 82.80.1.; 95.29.1. 2 APM 95.29.2, 4–6. 3 APM 
95.29.3. 4 APM 82.80.2–3.
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8/13. Beke-RÉT (TÓFALUSi RÉT):  U, B, 
Bv, v, Sza, á–kk,   kö
(kÖh 25880)

A belterülettől É-ra, a Galga bal partján, az 
ártérből alig kiemelkedő, kis dombokon húzódik a 
lelőhely. kiterjedése mintegy 1200 × 100–300 m. 
Szántásban, fiatal vetésben a közepes sűrűségben 
előforduló cserepeken, állatcsontokon kívül néhány 
őrlőkő töredéket és egy cipóalakú ép őrlőkövet is 
találtunk. A leletek elsősorban a dombok tetején 
fordulnak elő. Őskori cserepek, tűzhelyrészletek a 
Dk-i részen találhatók, árpád-koriak az egész lelő-
helyen. Az Ény-i részen a kb. 50 m-es körzetben 
megfigyelhető, erősen pelyvás téglatöredékek, vala-
mint a kiszántott embercsontok templomra és temp-
lom körüli temetőre utalnak. (Miklós, 1980; 1995; 
1996.).1 Süll Lajos is gyűjtött a lelőhelyen.2

Az általunk megfigyelt épületmaradványt a XiX. 
században is ismerték. Talán lelőhelyünkre vonat-
kozik az az adat, ami szerint: „az alsó vagy is nagy 
réten szinte van egy domb melyen valaha épület 
létezett, s’ a’ kiásott falak helyén, kő és tégla mara-
dékok igazolják.”3 itt állhatott a mai hévízgyörki 
határban, de mindössze 2–300 m távolságban elhe-
lyezkedő Tótfalu (11/20. lh.) temploma,4 amelyről 
nem rendelkezünk írott forrással.

Miklós Zsuzsa 1995-ben készített légi fotókat 
erről a területről.5 Akkor a Dk-i részen nagymé-
retű, téglalap alakú folt látszott. A felvételek alap-
ján 1996-ban újrajártuk a lelőhelyet: a folt helyén 
dominálnak az árpád-kori cserepek, sok a paticsos, 
sárga agyagos folt, de elég sok az őskori lelet is. 
Ugyanakkor megnéztük a templomhelyet is: ennek 
állapota a korábbiakhoz képest sokat romlott, még 
jobban szétszántották, nagyobb területen figyelhe-
tők meg a pelyvás téglatöredékek. embercsontot 
ennek a kis halomnak a D-i részén találtunk. 
(Miklós, 1996.)

A kerek, lapos tetejű, ill. kiugró, gombszerű 
bütyökkel díszített oldal leginkább a lengyeli kul-
túrához sorolható6 (8. t. 8, 11.). A hatvani kultúra 
hagyatékában7 textilmintás, bajuszfüles urnatöre-
dék, textildíszes oldalak, tölcséres tál- és urnanya-
kak, füles bögretöredék, az oldalukon seprűzés-
sel, ferdén bekarcolt vonalakkal, a peremen hármas 
bütyökcsoporttal díszített fazekak darabjai találha-
tók. A késő bronzkori cserepek8 közt a függőlege-
sen árkolt, keskeny, profilált válltöredék a pilinyi 
kultúrát képviseli.9 egy nagyméretű urna kihajló, 
belül síkozott nyaka, a sűrű kannelúrázással díszí-
tett edény töredékei és a simított, fényes felületű, 

fordított csonkakúpos tálakból származó dara-
bok az urnasíros kultúrához tartoznak.10 A kora 
vaskori leletanyag11 jellegzetesebb darabjai a gra-
fitmázas töredékek, a belül keskeny, vízszintes 
kannelúrázású oldal és a vaskos, hosszúkás fogó-
bütyök. Az őskori leletanyagot egy ép és egy töre-
dékes cipó alakú őrlőkő, az alsó és felső oldalán 
laposra koptatott, nyomott gömb alakú dörzskő, két 
magkő és egy kisebb nyersanyag darab, valamint 
egy 4,3 cm hosszú, csiszolt kővéső egészíti ki.12

néhány jól iszapolt, sárga és szürke oldal és a 
lekerekített szélű fazéktöredék szarmata.13

A párhuzamos vonalköteggel díszített nyak- és 
válltöredék (45. t. 24.), valamint a hullámvonal-
köteggel díszített fazékoldal talán X–Xi. századi.14 
A vízszintesen körbefutó vonalak közt, kis, hegyes 
ívekben befésült hullámvonalköteges fazékoldal 
Xi–Xii. századi.15 X–Xii. századi lehet a vöröses, 
jól iszapolt, befésült hullámvonal köteges fazéktö-
redék16 (45. t. 23.). A leletek zöme a Xii–Xiii. szá-
zadból származik. Anyaguk többnyire kavicsos, 
néhány esetben homokos. A peremek nagy része 
kettősen tagolt, de megtalálhatóak az enyhén tagolt, 
a ferdén levágott, a lekerekített szélű és a galléros 
peremek is. A fazékoldalakat vízszintesen körbe-
futó bekarcolás, egysoros hullámvonal, fogaske-
rékdísz, ferde bevagdosás díszíti. hasonló korú az 
edénytöredékből kialakított orsókarika is.17 Talán 
szintén Xii–Xiii. századiak a szürkésfehér, illetve 
szürke, apró kavicsos vagy homokos anyagú fazék-
oldalak, befésült hullámvonal köteggel.18 A bog-
rácsok használatára mindössze két töredék utal.19 
egy barna, apró kavicsos anyagú fazékaljon kereszt 
alakú bélyeg látható.20

A késő középkort csupán két fazékperem képvi-
seli: a legömbölyített szélű perem a Xiv–Xv. szá-
zadra,21 a sárgásfehér, tagolt, belül hornyolt szélű 
perem a Xv. századra keltezhető.22

Az árpád-kori–késő középkori település Tótfalu 
(11/20. lh.) része volt.

1 APM 82.27.1–7.; 28.1–6.; 57.1–10.; 86.1–10.; 95.35.1–
35.; 96.15.1–20.; 23.1–17. 2 APM 95.94.1–4. 3 Pesty 
1864/1976, 53. 4 Tari 2000, 69., Miklós Zsuzsa terep-
bejárása alapján. 5 neg.ltsz. MTA Ri 168.893–896. 
6 APM 95.94.1–2. 7 APM 82.28.2–3.; 86.2.; 95.35.1–7.; 
94.3.; 96.15.1–10. 8 APM 95.35.8–15.; 96.23.1–3, 5–15, 
17. 9 APM 96.23.4. 10 APM 95.35.8.; 96.23.5–7. 11 APM 
95.35.8–15. 12 APM 82.27.1.; 28.1.; 86.1.; 95.35.16–17.; 
94.4.; 96.23.16. 13 APM 82.86.3–4.; 95.35.18–19. 
14 APM 82.86.5.; 82.57.7. 15 APM 82.28.4. 16 APM 
82.86.6. 17 APM 82.27.2–7.; 28.5–6.; 57.1–6, 8–10.; 
86.7–10.; 95.35.21–24, 28–33.; APM 96.15.13–20.  
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18 APM 95.35.20.; APM 96.15.11–12. 19 APM 
95.35.25–26. 20 APM 95.35.27. 21 APM 95.35.34. 
22 APM 95.35.35.

8/14. káPoSZTáS-keRT:  Sza ? á
(kÖh 25881)

A falutól Ék-re, a Galga D-i partján, lapos terü-
leten, szántásban néhány apróra tört cserepet talál-
tunk. A lelőhely kiterjedése kb. 50 × 50 m. (Miklós, 
1995.)

A belül barna, kívül szürke, kavicsos anyagú, 
díszítetlen oldal szarmata.1 A szürkésfehér és szürke, 
kavicsos anyagú fazékoldalak árpád-koriak.2

1 APM 95.30.1. 2 APM 95.30.2. 

8/15. Beke-RÉT:  Sza
(kÖh 25882)

A falutól É-ra, a Galga D-i partján, az ártér-
ből alig kiemelkedő homokdombon, szántásban 
néhány méteres körzetben találtunk kevés cserepet. 
(Miklós, 1995.)

A szürke, finoman iszapolt, kissé duzzadt perem 
és a hasonló anyagú, kiszélesedő aljú töredék szar-
mata.1

1 APM 95.31.1–2.

8/16. PAP-DŰLŐ:  Sza?
(kÖh 25883)

A falutól Ék-re, a Galga bal partján, az ártérből 
erősen kiemelkedő dombvonulaton a jó megfigye-
lési körülmények ellenére csak néhány jellegtelen 
szarmata (?) cserepet találtunk a szántásban. A lelő-
hely kiterjedése kb. 200 × 100 m. (Miklós, 1980.) A 
megismételt terepbejáráskor a hasonló megfigyelési 
körülmények ellenére egyáltalán nem találtunk lele-
tet. (Kővári–Torma, 2008.)

8/17. PAP-DŰLŐ:  R? B, Sza
(kÖh 25884)

A falutól Ék-re, a Galga árteréből kiemelkedő 
domb lejtőjén, szántásban, néhány méteres kör-
zetben találtunk egy-két cserepet. A megismételt 
terepbejáráskor a szántásban kb. 100 × 50 m-es 

területen elszórtan észleltünk leleteket. (Miklós, 
1980; Kővári–Torma, 2008.)

egy homokos, kavicsos anyagú, egyenes peremű 
táltöredék és több oldal legnagyobb valószínűséggel 
rézkori.1 A bronzkoron belül közelebbről nem kel-
tezhető egy díszítetlen, simított külsejű oldal.2 egy 
apró kavicsos anyagú oldaltöredék késő szarmata.3

1 APM 82.81.2. és APM leltározatlan. 2 APM 82.81.1. 
3 APM leltározatlan. 

8/18. PAP-DŰLŐ:  Ő, á
(kÖh 25885)

A falutól Ék-re, a Galga árteréből erősen kiemel-
kedő dombon, a megfigyelésre alkalmas körülmé-
nyek ellenére, mindössze egy árpád-kori cserepet 
találtunk. (Miklós, 1980.) A megismételt bejáráskor 
2–3 igen apróra törött, jellegtelen őskori töredéket 
tudtunk gyűjteni (Kővári–Torma, 2008.)

8/19. ALSÓ-RÉT:  nk
(kÖh 25886)

A községtől Ék-re, a Galga árteréből alig kiemel-
kedő dombon, szántásban néhány méteres terüle-
ten, kevés cserepet találtunk, közülük egy jellegze-
tes – kavicsos és csillámos anyagú, vonalkötegekkel 
díszített – késő avar oldaltöredéket őriztünk meg.1 
(Miklós, 1980.)

1 APM 82.30.1.

8/20. ALSÓ-RÉT:  Sza
(kÖh 25887)

A községtől Ék felé, a Galga É-i partján, az 
ártérből alig kiemelkedő, kb. 150 × 70 m-es terüle-
ten paticsos foltok és az elszórtan heverő késő szar-
mata cserepek1 kis telepet jeleznek. (Miklós, 1980.)

1 APM 82.31.1–2.

8/21. PAP-hALoM:  I
(kÖh 25888)

A Galga árterének É-i oldalán meredeken kiemel-
kedő dombhát D-i peremén – a 8/6. lelőhely terü-
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letén – egy 40–90 m átmérőjű mesterséges halom 
emelkedik. É-i, Ék-i oldalán a halom felhordása 
során keletkezett széles, sekély árok figyelhető meg. 
ezen az oldalon a magassága 2–2,5 m, a völgy felőli 
oldalon eléri a 4 m-t. A halom közepét dögkúttal tet-
ték tönkre. (Miklós–Torma, 1983.)

8/22. Beke-RÉT:  Sza, á?
(kÖh 25889)

A belterülettől É-ra, a Galga É-i partján, az ártér-
től mintegy két méterre kiemelkedő homokdom-
bon, 300 × 100 m-es területen szarmata cserepeket, 
orsógombot és fenőkövet gyűjtöttünk,1 őrlő- vagy 
malomkő töredéket is láttunk. (Miklós, 1980.)

néhány vastagodó, kissé behúzott peremű mély 
táltöredék, a vízszintesen kihajló hombárperem2 és 
a homokos-kavicsos anyagú, korongolt fazéktöre-
dékek3 alapján a telep késő szarmata kori. egy bar-
nás színű, soványított anyagú, vízszintes vonalak-
kal díszített oldaltöredék4 árpád-kori lehet.

1 APM 82.58.1–12. 2 APM 82.58.1–4. 3 APM 82.58.5–
6, 9. 4 APM 82.58.12. 

8/23. Beke-RÉT:  B, Sza
(kÖh 25890)

A községtől É-ra, a Galga É-i partján, ártérből 
kiemelkedő homokos magaslaton, 150 × 150 m-es 
területen néhány bronzkori,1 valamint szarmata–
késő szarmata edénytöredékeket2 gyűjtöttünk. 
(Miklós, 1976; 1980.)

1 APM 82.83.1. 2 APM 82.83.2–4.; vTM 76.120.1–3. 

8/24. SUBA-DŰLŐ:  LT, Sza, á
(kÖh 25891)

A falu határának Ény-i széle mellett, az emse-
patakra lejtő domb oldalán és felső részén, kb. 
400 × 100 m nagyságú területen ritkásan találtunk 
cserepeket. (Miklós–Torma, 1980.)

Az erősen kihajló, ill. kifelé megvastagodó kelta 
peremtöredékek főleg a lelőhely ny-i végén fordul-
tak elő.1 egy kihajló peremű töredék szarmata.2

A Xi–Xii. századot néhány vöröses és szürkés, 
fogaskerékkel benyomott mintás oldaltöredék,3 a 
Xii–Xiii. századot pedig egy szürkésfekete, kavi-

csos anyagú, sekélyen bekarcolt, vízszintes vonallal 
díszített oldal4 képviseli.

1 APM 82.41.2–4. 2 APM 82.41.1. 3 APM 82.41.5. 
4 APM 82.41.6. 

8/25. vAD-DŰLŐ:  Sza, M–á
(kÖh 25892)

A községtől É-ra, az emse-patakra lejtő domb-
oldalon, 300 × 80 m-es területen, a megfigyelésre 
alkalmas körülmények ellenére csak néhány cse-
repet tudtunk gyűjteni. A kevés jellegzetes darab 
közül a szürke, korongolt, egy vízszintes hornyolat-
tal tagolt oldal szarmata,1 a kavicsos anyagú, vörö-
sesbarna, vízszintesen kihajló, szélén hullámvonal-
lal díszített perem és a hasonló anyagú, sűrű víz-
szintes vonalas oldal X–Xi. századi.2 (Szőke, 1962; 
Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.59.1. 2 APM 82.32.1–2. 

8/26. vAD-DŰLŐ:  Sza
(kÖh 25893)

A falutól Ék-re, az emse-patakra lejtő dombol-
dalon, 150 × 100 m-es területen, csak kevés szar-
mata, szürke korongolt oldal- és fenéktöredéket, 
valamint kézzel formált fazékoldalt lehetett gyűj-
teni a vetésben.1 (Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.33.1–3.

8/27. eMSe ÉS oRSZáG ÚT kÖZÖTTi DŰLŐ: 
 Sza, á
(kÖh 25894)

A községtől Ék-re, az emse-patakra lejtő domb 
oldalán, 150 × 100 m-es területen csak kevés 
edénytöredéket tudtunk gyűjteni. Az összesze-
dett cserepek közül a szürke, korongolt, lekerekí-
tett perem és a fényezett felületű oldal szarmata,1 
a szürke, korongolt, kihajló, megduzzadó szélű, 
kívül keskeny hornyokkal tagolt perem pedig késő 
szarmata.2 Xi–Xii. századi a kavicsos anyagú, 
három sorban fogaskerékkel benyomott mintával 
díszített szürke, válltöredék.3 A kavicsos anyagú, 
szürke, kihajló és az enyhén tagolt perem, vala-
mint az aljtöredék, melyen fenékbélyeg részlete 
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látható, a Xii–Xiii. századba sorolható.4 (Szőke, 
1962; Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.34.1–2. 2 APM 80.70.1. 3 APM 82.34.3. 
4 APM 80.34.4–6. 

8/28. eMSe ÉS oRSZáGÚT kÖZÖTTi DŰLŐ: 
 Sza
(kÖh 25895)

A falutól Ék-re, az emse-patakra lejtő dombol-
dalon, 250 × 150 m-es területen csak néhány csere-
pet tudtunk gyűjteni a kukoricavetésben. közülük 
csak egy szürke korongolt, vízszintes hornyolat-
tal tagolt szarmata1 oldalt őriztünk meg. (Miklós–
Torma, 1980.)

1 APM 82.35.1. 

8/29. eMSe ÉS ALSÓ-RÉT kÖZÖTTi DŰLŐ: 
 á
(kÖh 25896)

A falutól Ék-re, az emse-patakra lejtő dombon 
mindössze egy kavicsos anyagú, szürkésbarna, eny-
hén tagolt, Xii–Xiii. századi peremtöredéket talál-
tunk.1 (Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.36.1.

8/30. eMSe ÉS oRSZáGÚT kÖZÖTTi DŰLŐ: 
 nk
(kÖh 25897)

A községhatár k-i szélén, az emse-patak völgyét 
követő dombhát oldalán mindössze két darab, hul-
lámvonallal és vonalköteggel díszített kézzel for-
mált kavicsos anyagú késő avar töredéket sikerült 
gyűjtenünk.1 (Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.37.1–2.

8/31. eMSe ÉS ALSÓ-RÉT kÖZÖTTi DŰLŐ: 
 nk
(kÖh 25898)

A községhatár Ék-i szélénél, az emse-patakra 
lejtő domboldalon, vetésben mindössze egy kavi-

csos anyagú, sötétszürke, hullámvonal- és vonalkö-
teggel díszített késő avar oldaltöredéket találtunk.1 
(Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 82.38.1.

8/32. LiGeTi-FÖLDek:  R, Sza
(kÖh 25899)

A falu határának Dny-i részében, a Monostori-
völgy É-i oldalán, a Sósi-patakra lejtő domboldalon, 
kb. 550 × 150 m-es területen gyűjtöttünk cserepe-
ket, melyek a lelőhely k-i részén igen ritkán, ny-i 
részén sűrűbben fordultak elő. (Szőke, 1962; Miklós, 
1981.)

A badeni kultúra leletei1 közül említésre kíván-
kozik egy osztófal töredéke, egy benyomott pont-
sorral díszített cseréptöredék és egy széles szalag-
fül. Találtunk egy pattintékot és egy nyersanyagda-
rabot is.2

késő szarmata településről származik a szürke, 
jól iszapolt, korongolt, kerekítetten vastagodó, 
kissé behúzott peremű és a kerekítetten kifelé vas-
tagodó peremű táltöredék;3 a szürke, vállán két 
árok között hálószerűen besimított díszű hombár-
töredék4 (37. t. 10.), valamint a homokkal-kavic-
csal soványított anyagú, korongolt, tagolt peremű 
fazékdarab.5

1 APM 82.42.2–8. 2 APM 82.42.1–2. 3 APM 82.42.9–
10. 4 APM 82.42.12. 5 APM 82.42.11. 

8/33. MonoSToRi vÖLGY:  Sza, nk? M?
(kÖh 25900)

A község határának Dny-i részén, a Sósi-patak 
Dk-i partján húzódó, keskeny dombtetőn lévő szán-
tón, kb. 450 × 50–70 m-es területen gyűjtöttünk 
edénytöredékeket, paticsdarabokat és állatcsonto-
kat figyeltünk meg. A domb patakparti oldala elég 
meredek, itt csak elszórtan vannak leletek. A lelő-
hely D-i, Dk-i kiterjedését a sűrű erdő miatt nem 
tudtuk meghatározni. (Miklós, 1981.)

A késő szarmata leletanyagot szürke, fino-
man iszapolt, korongolt, vastagodó, kissé behú-
zott peremű, néha tagolt oldalú, mély tálak;1 szürke 
és piros színű, vízszintesen kihajló peremű hom-
bártöredékek;2 egy szürke korsóperem3 és egy 
homos-kavicsos anyagú, tagolt peremű fazéktöre-
dék4 alkotják.
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egy szürkésbarna, homokkal-apró kavics-
csal soványított anyagú, kézikorongolt (?), enyhén 
kihajló, kerekített peremű, nyakhajlatban bekarcolt 
vonallal díszített fazékperem5 késő avar, esetleg X. 
századi.

1 APM 82.43.1–2. 2 APM 82.43.3, 6. 3 APM 82.43.5. 
4 APM 82.43.4. 5 APM 82.43.7. 

8/34. MonoSToRi vÖLGY:  U, Bv? v? LT, 
Sza, á
(kÖh 25901)

A falutól Dny-ra, a Monostori-völgy D-i olda-
lán, a Sósi-patakra lejtő domb oldalán és tetején, kb. 
100 m szélességben, 1000 m hosszan húzódik a lelő-
hely. neolitikus, késő bronzkori vagy kora vaskori 
cserepeket a lelőhely ny-i részén, keltákat az egész 
lelőhelyen, szarmatákat főleg a k-i részen találtunk. 
helyenként paticsos foltokat, kiszántott cserépku-
pacokat, kevés állatcsontot is találtunk. (Miklós, 
1981.)

A lengyeli kultúra cserepei1 közül megemlít-
hetők a kissé behúzott szájú edénytöredékek; egy 
csőtalp töredék és egy függőleges átfúrású fül 
(8. t. 14.). egy díszítetlen oldaltöredék késő bronz-
kori vagy kora vaskori.2 A kelta töredékek3 közt a 
legjellemzőbbek: grafitos anyagú fazekak duzzadt 
perem- és fésűs díszű oldaltöredékei; táltöredékek, 
pereme alatt szélesen bemélyített sávval; urnatöre-
dékek a vállon bordával, ill. vízszintes hornyolások-
kal. Találtunk néhány szilánkot is.4

A késő szarmata leletanyag5 (vastagodó peremű 
táltöredék, vízszintes hombárperem, homokos-
kavicsos fazéktöredékek) jelentősebb darabjai a 
szürke, jól iszapolt, korongolt nagyméretű, füles 
korsók6 töredékei. Díszítésük: hasasodás fölötti 
részen, a fül tövénél körbefutó, sekély árkok-
kal lezárt, besimított hálómintás szalag; fölötte 
szélesebben besimított zegzug szalag, aminek a 
hálós szalaggal bezárt, háromszögletes mezőit a 
mező csúcsába összefutó, besimított vonalak töl-
tik ki. egy másik korsó vállrészén árok közé besi-
mított és fényezetlen háromszögekből álló szalag 
található. A lelőhelyen egy, a iv. század vége–v. 
század első harmadára keltezhető, halványzöld 
színű, lekerekített, vastagodó peremű, késő római 
üvegpohár töredéket7 (35. t. 20.) is találtunk.

egy szürkésbarna, homokkal soványított 
anyagú fazékperem és a fehér, vízszintes vonal-

díszű, kézikorongolt fazékoldal Xiii. századi.8 
Megőriztünk egy vassalak darabot9 is.

1 APM 82.44.4–7. 2 APM 82.44.8. 3 APM 82.44.9–16.
4 APM 82.44.2–3. 5 AMP 82.44.17–25. 6 APM 82.44.25. 
7 APM 82.94.1.; Barkóczi László meghatározása.
8 APM 82.44.26–27. 9 APM 82.44.28. 

8/35. PáSkoM:  Sza, n? á
(kÖh 25902)

A falutól Dny-ra, a Sósi-patakra lejtő enyhe 
domboldalon, kb. 300 × 100–150 m-es területen 
találtunk cserepeket, kőpenge töredékeket1 és 1–2 
paticsot. (Szőke, 1963; Miklós, 1981, 1982; Miklós–
Torma, 1983.)

Az edénytöredékek egy része,2 köztük a szürke, 
finoman iszapolt anyagú, gyűrűsen vastagodó és a 
vízszinten kihajló tálperem, szarmata telepről szár-
mazik, amit néhány, római főzőedény töredék3 
is hozzávetőleg a ii–iii. századra keltez. A durva 
kidolgozású, kézzel formált edénytöredékek4 (köz-
tük tagolt bordadíszes darabok) keltezése bizony-
talan, lehetnek a szarmata anyagnál fiatalabbak is. 
két homokos soványítású, kézikorongolt, egyenes 
peremtöredék5 népvándorlás kori lehet.

A fehér, illetve szürke, kavicsos anyagú, kissé 
tagolt fazékperem, valamint a vízszintesen körbe-
futó bekarcolással díszített oldaltöredék Xii–Xiii. 
századi.6

1 APM 82.99.1. 2 APM 79.38.4–5.; 82.99.4–5. 3 APM 
79.38.6–7. 4 APM 79.38.2–3.; 82.99.2, 6. 5 APM 
79.38.1.; 82.99.3. 6 APM 82.99.7–9. 

8/36. MonoSToRi-vÖLGY:  LT, Sza, á
(kÖh 25903)

A községhatár Dny-i szélénél, a Monostori-
völgyben, a Sósi-patakra lejtő domboldalon,  
150 × 100 m-es területen elszórtan hevert néhány cse-
rép a szántásban. Az összeszedett töredékek közül a 
grafitos anyagú, korongolt oldal kelta.1 A szarma-
tákat egy kézzel formált fazékoldal, szürke, koron-
golt oldal és vízszintesen kihajló perem képviseli.2 
A kavicsos anyagú, szürkésfehér fazékoldal pedig az 
árpád-korra keltezhető.3 (Kvassay–Miklós, 1982.)

1 APM 82.39.1. 2 APM 82.39.2–4. 3 APM 82.39.5. 
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8/37. MonoSToRi-vÖLGY:  B, LT, Sza, á
(kÖh 25904)

A községhatár Dny-i szélénél, a Monostori-
völgyben, a Sósi-patakra lejtő domboldalon,  
100 × 80 m-es területen kevés leletet tudtunk gyűj-
teni a szántásban. kőszilánkot,1 kihajló bronzkori 
peremet,2 kelta grafitos csöbörperemet.3 A szürke, 
korongolt, kifelé kerekítetten megvastagodó tálpe-
rem, a szürkés, homokos-kavicsos anyagú, koron-
golt perem és egy kézzel formált durva oldaltöre-
dék késő szarmata.4 Xi–Xii. századi a kissé pely-
vás anyagú, vöröses válltöredék vízszintes sorok-
ban, háromszög metszetű fogaskerékkel benyomott 
mintával.5 Xii–Xiii. századiak a homokos anyagú, 
vöröses-szürkés, kihajló perem és a vízszintes 
vonalakkal díszített oldalak.6 (Kvassay–Miklós, 
1978, 1981.)

1 APM 82.40.1. 2 APM 82.40.2. 3 APM 82.40.3. 4 APM 
82.40.4–6. 5 APM 82.40.7. 6 APM 82.40.8–9. 

8/38. MonoSToRi vÖLGY:  Ő, Sza, n, nk? 
á
(kÖh 25905)

A község Dny-i határánál, a Monostori-
völgyben, a Sósi-patakra lejtő domboldalon,  
1300 × 50–150 m-es területen, hamus, paticsos fol-
tokat és egy malomkőtöredéket figyeltünk meg. A 
lelőhely ny-i vége átnyúlik vácszentlászló hatá-
rába. (Kvassay–Miklós, 1978; 1981.)

A lelőhely teljes hosszában elszórtan gyűjthetők 
közelebbről meg nem határozható őskori cserepek, 
melyek közül egy lekerekített szélű peremet őriz-
tünk meg.1 igen sok a szarmata töredék:2 szürke, jól 
iszapolt, korongolt, kerekítetten vastagodó peremű 
tálak töredékei, hombárperemek, fogaskarcolt díszű 
oldaltöredék, homokos-kavicsos anyagú, korongolt 
fazékoldal; valamint kézzel formált durva edény-
töredékek. néhány piros festésű, kerekített peremű 
táltöredék3 provinciális készítmény. A leletanyagot 
a iii. század végére, a iv. századra keltezhetjük.

néhány barna, vöröses színű, homokos-kavicsos 
anyagú, kézzel formált, kihajló peremű fazéktöre-
dék4 (ferdén bevagdosott vagy egyszerűen lekerekí-
tett peremű) népvándorlás kori. Talán viii–iX. szá-
zadi a szürkésbarna oldal, melyen vízszintes vonal-
kötegek találhatók.5

A lelőhely ny-i szélén közepes sűrűségben for-
dulnak elő a Xii–Xiii. századi darabok: kavicsos 

anyagú, szürkésbarna, enyhén tagolt vonalakkal 
díszített oldal, sárgásfehér, kavicsos anyagú, díszí-
tetlen oldalak.6 valószínűleg középkori a lelőhelyen 
talált vastárgy (zárlemez?) töredéke is.7

1 APM 82.45.1. 2 APM 82.45.2–18. 3 APM 82.45.11–12. 
4 AMP 82.45.19–20. 5 APM 82.45.21. 6 APM 82.45.22–
25. 7 APM 82.45.26. 

8/39. FeLSŐ-káPoSZTáSok:  B, Sza, á
(kÖh 25906)

A falu É-i szélén, a Galga árteréből alig kiemel-
kedő területen, háztáji földeken, valamint az öreg 
temetőben a körülményekhez képest sűrűn találha-
tók cserepek. A lelőhely kiterjedése mintegy 100–
150 × 600 m. Szarmata leletek elsősorban a kertek-
ben, árpád-koriak pedig inkább a temetőben gyűjt-
hetők. (Miklós, 1981, 1995.)

A bronzkort egy szürkésbarna, homokos 
anyagú, vastagfalú peremtöredék képviseli.1 A 
durva kidolgozású, vastag falú oldaltöredékek az 
őskoron belül nem keltezhetők.2 A leletek több-
ségét a szarmata cserepek alkotják. Jellemzőek a 
szürke, jól iszapolt, korongolt, díszítetlen, illetve 
hornyolt oldalak.3 A kézzel formált kerámiát a 
megvastagodó szélű, az enyhén, néha vízszinte-
sen kihajló, ujjbenyomással tagolt peremű fazék-
töredékek,4 ujjbenyomással díszített és díszítetlen 
oldaltöredékek képviselik.5

A Xii–Xiii. századból származnak a kavicsos 
anyagú, enyhén vagy kettősen tagolt fazékpere-
mek.6

1 APM 82.46.13. 2 APM 82.46.1. 3 APM 95.36.10–12. 
4 APM 82.46.2–8.; 95.36.1–9. 5 APM 82.46.9–10. 
6 APM 82.46.11–12. 

8/40. háTSÓ eRDŐ: + B
(kÖh 25907)

kocsárdy károly erdész egy 7 cm magas gömbö-
lyű testű, hengeres nyakú, benyomott aljú, letörött 
fülű bögrét ajándékozott a gödöllői múzeumnak. A 
hatvani kultúrához sorolható edényt 1983. évi köz-
lése szerint az 1950-es években, Galgahévízen a 
Ménescsapási erdő alatti napraforgó táblában talál-
ták erdősítéskor.1

1 GvM 82.22.1.
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8/41. vASÚTi BeváGáS: ▼ Ő + Bv, LT
(kÖh 25908)

Rómer Flóris jegyezte fel: „…hévizi határban 
a bevágásnál a községgel szemközt, a Galga keleti 
oldalán egy hasas fül nélküli fekete hamvvedret 
1864. tavaszkor a vaspályai ásatáskor…” találtak. 
néhány rajzot is készített, eszerint a 16,5 cm száj-
átmérőjű, kettős kúpos testű, rövid nyakú, kihajló 
peremű nyúlánk edény keltának tűnik. egy szer-
pentin véső az őskoron belül nem keltezhető. A nyo-
mott gömbfejű, megduzzadó szárú díszített bronztű 
a pilinyi kultúra hagyatéka lehet. két sarló és egy 
tokos véső a hA periódus végére vagy talán már a 
hB elejére keltezhető. A törött lándzsacsúcs (vagy 
kardpenge csúcsa) és két meghatározhatatlan bronz-
tárgyról letörött karika szintén késő bronzkori. A 
rajzok után írja: „..mondják, hogy ezen bronzokat és 
edényeket Török Sándor … vitte el, pedig Gödöllőn 
Licséknél (Lits Antal uradalmi igazgatónál) sok 
volt!”1

Rómer Flóris „hallomás után” jegyezte fel, hogy 
„Turán a vasúti bevágásnál sok baltát, kis bronz sar-
lót, hamvvedreket stb. találtak.”2 Szerintünk ez az 
adat is a galgahévizi leletekre vonatkozik. A köz-
séggel „szemközt” a vasúti megállóhelytől k-re van 
egy hosszabb bevágás a vasút É-i oldalán, valahol 
itt láthattak napvilágot a tárgyak.

1 Rómer Jkv. Xiii. 125, 171–172.; Rómer 1864, 167.; 
Rómer 1866, 121.; Rómer 1877, 50.; A két sarló a 
gödöllői múzeum anyagából: hampel 1876, 83.; 
hampel 1892, 46.; nagy 1904, 151. 2 Rómer Jkv. Xiii. 
16.; Rómer 1864, 170.; Rómer 1866, 121.; nagy 1904, 
151.; Márton 1910, 179. 

8/42. GánYA-DŰLŐ:  Ő, Sza, kk
(kÖh 25909)

A falutól Ény-ra, a Galga jobb partján, az ártér-
ből alig kiemelkedő kis, lapos tetejű dombon, mint-
egy 100 m-es körzetben, szántásban gyűjtöttünk 
néhány cserepet. A talaj szinte egységesen szürke. 
(Kővári–Miklós–Zatykó, 1993.)

A kívül sárga, belül szürke kis oldaltöredék 
őskori.1 néhány szürke, finoman iszapolt, díszítet-
len oldal szarmata.2 A kívül sárgásvöröses, belül 
szürkés, vékony falú, piros festésű korsóoldal a 
Xvi–Xvii. századból származik.3

1 APM 93.26.1. 2 APM 93.26.2. 3 APM 93.26.3.

8/43. GánYA-DŰLŐ:  Ő, B, Sza, M–á, á–kk 
 I
(kÖh 25910)

A falutól Ény-ra, a Galga jobb partján, a folyó 
és egy vizenyős rét között, az ártérből alig kiemel-
kedő homokdombokon húzódik a lelőhely. A szán-
tott talaj – a dombok teteje – nagyobb foltokban 
szürke. Sok az árpád-kori, kevesebb a késő közép-
kori, kevés az őskori cserép. néhány emberi kopo-
nyadarabot is találtunk. Sok az állatcsont és előfor-
dult néhány erősen pelyvás téglatöredék is. A lelő-
hely kiterjedése kb. 1600 × 30–130 m. Ény-on rész-
ben fedi egymást a 8/42., a k-i szélén pedig érint-
kezik a 8/11. lelőhellyel. (Kővári–Miklós, 1993; 
Miklós, 1995.)

Az őskoron belül pontosabban nem határozható 
meg egy pattintott kőeszköz1 és három, csillámos 
homokkal soványított oldal.2 A hatvani kultúrába 
sorolható a textildíszes urnaoldal.3 A szarmatákat 
egy legömbölyített szélű perem, egy simított felü-
letű oldal és egy talptöredék képviseli.4

A kora árpád-korra keltezhető néhány, befé-
sült, illetve mélyen bekarcolt hullámvonallal díszí-
tett fazékoldal.5 A leletanyag nagy része Xii–Xiii. 
századi: szürkésfehér és szürkésbarna színű, eny-
hén és kettősen tagolt, ferdén levágott szélű fazékpe-
remek;6 szürke, redukált égetésű, enyhén tagolt, gal-
léros, lekerekített, ferdén levágott szélű fazéktöredé-
kek;7 fogaskerékkel, bevagdosással, szélesen bekar-
colt hullámvonallal, vízszintesen körbefutó bekarco-
lásokkal díszített fazékoldalak.8 néhány bográcstö-
redék is ebből a korszakból származik.9 A Xiii–Xiv. 
századra keltezhető egy sárgásfehér kancsóperem, 
amelynek szélét vízszintes, piros festés és piros pöty-
työk díszítik.10 Xiv–Xv. századi a sárgásvöröses, 
erősen kihajló, elvékonyodó szélű fazékperem; több 
szürkésfehér és vörös, hornyolt fazékoldal, egy kan-
csószáj töredék, egy legömbölyített szélű és egy 
kihajló szögfej formájú fazékperem.11 viszonylag sok 
a Xv. századi edénytöredék is: szürkésfehér és vörös, 
tagolt, illetve lekerekített vagy ferdén levágott szélű 
fazékperemek.12 Az egyik vörös színű, tagolt peremű 
fazéktöredéket és egy oldalt kívül-belül engobe fedi.13 
egy-egy töredék képviseli a többi edénytípust: a bög-
rét,14 fedőt,15 poharat,16 kancsót,17 korsót.18 kályha 
jelenlétére utal néhány vörös és szürke, tál alakú 
kályhaszem töredék.19 A Xvi. századot kevés edény-
töredék képviseli: közülük említést érdemel a belül 
zöldmázas, tagolt fazékperem.20 A késő középkoron 
belül pontosabban nem keltezhető egy állatcsontból 
kialakított, lesarkított négyszög alakú tárgy,21 egy 
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tégelytöredék és egy korsónyak.22 Talán késő közép-
kori a mindkét felületén sima, töredékes őrlőkő.23

1 APM 93.17.1. 2 APM 93.17.3–4. 3 APM 95.32.1. 4 APM 
93.17.2.; 95.32.2–3. 5 APM 93.17.6–7. 6 APM 93.17.13, 
16–17, 19.; 95.32.4–7, 11, 19. 7 APM 93.17.15, 20–21.; 
95.32.8–10, 15. 8 APM 93.17.8–12, 14.; 95.32.12–14, 
18. 9 APM 93.17.18. 10 APM 95.32.16. 11 APM 93.17.22–
24, 27.; 95.32.23, 29. 12 APM 93.17.25.; 95.32.20–22. 
13 APM 93.17.31.; 95.32.26. 14 APM 95.32.28. 15 APM 
93.17.28. 16 APM 93.17.29. 17 APM 95.32.24–25. 
18 APM 93.17.30. 19 APM 93.17.32. 20 APM 93.17.26.; 
95.32.27, 30, 31. 21 APM 93.17.33. 22 APM 93.17.5.; 
95.32.17. 23 APM 93.17.34. 

8/44. SUBA-DŰLŐ:  B

A falu határának É-i részén, az emse-patak bal-
oldali mellékága forrása feletti lejtőn, a szántásban 
120 × 60 m-es területen egy-két paticsrögöt figyel-
tünk meg és a bronzkoron belül nem keltezhető, 
díszítetlen és ujjbenyomkodásokkal tagolt bordás 
oldaltöredékeket gyűjtöttünk.1 (Kővári, 2008.)

1 APM leltározatlan.

8/45. Beke-RÉT (ALSÓ-RÉT):  U, Bk, v? 
LT, Sza, nk, á
(kÖh 25912)

A falutól Ék-re, a turai határ közelében, a 
Galga árteréből 1–2 m-re kiemelkedő dombháton  
700 × 140 m nagyságú lelőhelyet lokalizáltunk. A 
szántásban paticsos foltok látszódtak, ezekből sok 
cserepet lehetett gyűjteni. A paticsos foltok a szán-
tás irányában hosszan elnyúló, sárgás talajban vol-
tak, ami arra utal, hogy a művelés már az altalajt is 
elérte és felbolygatta. A nagyszámú újkőkori töre-
dék elsősorban a lelőhely k-i, míg a bronzkori dara-
bok főleg annak ny-i részén fordultak elő, kelta és 
szarmata leletek a lelőhely egész területén voltak. 
Több őrlőkő- és malomkő töredéket, valamint pat-
tintott kőeszközöket is összeszedtünk. A lelőhely 
k-i végén a házak közelében Süll Lajos turai lakos 
gyűjtött pattintott és csiszolt kőeszközöket. (Miklós, 
1995.)

Az újkőkori leletanyag többségét1 kalicz nándor 
a dunántúli (közép-európai) vonaldíszes kerámia 
legidősebb fázisához sorolja és felhívja a figyel-
met arra, hogy Galgahévíz a kultúra ezen szakaszá-

nak eddig ismert, legkeletibb lelőhelye.2 Jellegzetes 
darabok a pelyvás anyagú, kettős kúpos tálakból 
származó töredékek egyszerű, bekarcolt vonalak-
kal, kerek, benyomott közepű, ill. bevágott, osz-
tott bütyökkel, ujjbenyomásos bordával, körömcsí-
pés sorral, rövid vonalkákkal, perem alatt körbe-
futó kettős benyomkodás sorral, vízszintes állású 
füllel; továbbá egy homokkal soványított fazékol-
dal „Schlickwurf” felülettel, középen és oldalról 
benyomott kerek bütyökkel. Az újkőkori cserepek 
közt néhány zselizi töredék is van.3 A kevésbé jel-
legzetes bronzkori cserepek4 mellett a makói kul-
túrához tartoznak a seprűzött oldalak, a közvetle-
nül a kihajló perem alatt hosszúkás vagy kétosztású 
bütyökkel díszített fazéktöredékek, egy behúzott 
nyakú, kihajló peremű táltöredék és egy fordított 
csonkakúpos, kihajló peremű urnanyak (17. t. 6.).5 
A csillámos homokkal soványított, ferdén bevagdo-
sott oldaltöredék valószínűleg kora vaskori.6 A kel-
tákat grafitos anyagú, fésűs díszű, duzzadt peremű 
fazekak töredékei, kihajló, ill. kifelé megvastagodó 
tál- és urnaperemek jellemzik.7 A kőeszközök8 
anyaga hidrokvarcit; magkő maradékok és retusá-
latlan pengék, az utóbbiak egyikén sarlófény lát-
ható.

Az andezit anyagú dörzsölőkő töredékek (néme-
lyik festéknyomokkal); a homokkőből csiszolt, 
négyzetes átmetszetű, az egyik vége felé kissé 
elkeskenyedő és szintén kevés festéknyomot mutató 
fenőkő; az állati bordából készített, lekerekített 
végű simító, valamint néhány vas- és fémsalak pon-
tos kora bizonytalan.9

A szarmata–késő szarmata leletanyagban10 jel-
legzetesebbek a szürke, finoman iszapolt, korongolt, 
vízszintes hombárperemek,11 a szürke és pirosas, 
kifelé kerekítetten vastagodó peremű mély tálak 
töredékei12 és az ívelten kihajló, lekerekített és kere-
ken vastagodó edényperemek.13 A kézzel formált, 
durva kerámiát fazékoldal és szabálytalan kerek 
átmetszetű fültöredék képviseli.14 A település késői 
szakaszához sorolandók a korongolt, szürke, sötét-
szürke, kifelé vastagodó, kissé behúzott peremű, 
félgömbös15 és a meredek oldalú, enyhén kifelé 
kerekítetten vastagodó peremű,16 mély tálak töre-
dékei, a két vízszintes bordával díszített hombár-
váll,17 a téglapiros, nyomott gömbtestű, rövid hen-
geres nyakú edény peremtöredéke18 és a homokos 
anyagú, korongolt fazékperemek.19

néhány durva, kőzúzalékos anyagú, kézzel for-
mált és kézikorongon készített, bekarcolt hullámvo-
nallal, hullámvonal köteggel díszített fazékperem és 
oldaltöredék (41. t. 20.) késő avar.20
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árpád-kori a szürkés, kézikorongolt, vízszintes 
vonalakkal díszített fazékváll.21

1 APM 95.39.1–5, 7–32. 2 A leleteket először 1995-
ben mutatta be a Poysban (Ausztria) tartott konfe-
rencián: kalicz–kalicz-Schreiber 2001, 27.; Ugyan-
ennek alapján kalicz 1997, 22. és kalicz 1998, 24., 
2–3. kép. 3 APM 95.39.6. 4 APM 95.39.39–43. 5 APM 
95.39.33–38. 6 APM 95.39.44. 7 APM 95.39.45–54. 
8 APM 95.39.55–58. 9 APM 95.39.60–51, 85–87. 
10 APM 95.39.62–84. 11 APM 95.39.62. 12 APM 
95.39.66–68, 78. 13 APM 95.39.70. 14 APM 95.39.82–
83. 15 APM 95.39.63, 65. 16 APM 95.39.64, 72. 17 APM 
95.39.71. 18 APM 95.39.79. 19 APM 95.39.84. 20 APM 
95.39.88–90. 21 APM 95.39.91. 

8/46. Beke-RÉT (ALSÓ-RÉT):  U, R, Bk, Bv, 
LT, Sza, A, á
(kÖh 25913)

A belterülettől Ék-re, a Galga É-i partja melletti 
ártérből alig kiemelkedő dombháton 500 × 120 m 
a lelőhely kiterjedése. Sok, cserepeket tartalmazó 
paticsos foltot figyeltünk meg, őrlőkő- és malomkő 
töredékeket is találtunk. A leletek a Galga felé sűrű-
södnek. (Miklós, 1995.)

Az újkőkori leletanyagban1 kottafejes díszí-
tésű cserép, csőtalp töredék, benyomkodott tetejű 
bütyök, ujjbenyomásos bordával, mélyen bekarcolt, 
párhuzamos vonalakkal díszített oldalak találhatók. 
egy kavicsos anyagú, kiugró, kerek bütyök és egy 
kerek, átfúrt bütyökfül középső rézkori.2 A pereme 
alatt tagolt bordás fazéktöredék és egy lapos szalag-
fül a badeni kultúrához tartozik.3 A fekete színű, 
simított felületű, befelé ferdén levágott peremű, 
csonkakúpos tálból való töredék kora bronzkori.4 A 
késő bronzkori cserepek5 közt a bekarcolt három-
szögekkel díszített oldal, egy alacsony csőtalp 
darabja és egy kettős kúpos testű, a hasi élen körbe-
futó rovátkolással és azt megszakító kis bütyökkel 
díszített, töredékes talpas urna a halomsíros kultú-
rához sorolható.6 A turbántekercses és behúzott tál-
peremek és egy befésült díszű oldal az urnamezős 
kultúrát képviselik.7 A bepecsételt, koncentrikus 
körökkel díszített oldal, több grafitos anyagú, fésűs 
díszű, duzzadt peremű fazéktöredék és a kihajló, 
kifelé megvastagodó tálperemek kelták.8 Az őskori 
leleteket egészíti ki a Süll Lajos, turai lakos által 
gyűjtött néhány tárgy: egy kőből csiszolt, téglalap 
alakú, 5,9 cm hosszú, 1,9 cm széles, 1–1,7 cm vas-
tag, két irányban átfúrt, az egyik végén töredékes 

amulett (?),9 egy 7,3 cm átmérőjű, 3,1 cm vastag, 
átfúrt, kissé domború nehezék vagy orsógomb,10 
valamint egy 13,8 cm hosszú csiszolt kőbalta,11 a 
felső harmadában megkezdett átfúrással.

A szarmata leletanyagból12 a finoman iszapolt, 
korongolt, szürke, néha pirosas színű, kerekítet-
ten kifelé vastagodó peremű táltöredékek,13 ívelten 
kihajló, kerekítetten vastagodó peremű kisebb hom-
bár- vagy korsótöredékek14 és a durva, kézzel for-
mált fazékoldal15 emelhetők ki.

valószínűleg avar kori a durva, kézzel formált, 
kavicsos anyagú, ujjbenyomásokkal tagolt pereme 
alatt többször átfúrt fazéktöredék és a vízszintes 
vonalköteges oldaltöredék.16

árpád-koriak a szürke és fehéres, kézikorongon 
készült, enyhén tagolt fazékperemek és a csigavona-
las díszű fazékoldal.17

1 APM 95.38.1–6. 2 APM 95.38.9–10. 3 APM 95.38.7–
8. 4 APM 95.38.11. 5 APM 95.38.12–26. 6 APM 
95.38.12–14. 7 APM 95.38.15–17. 8 APM 95.38.27–32. 
9 APM 95.3.1. 10 APM 95.3.2. 11 APM 95.3.3. 12 APM 
95.38.33–42. 13 APM 95.38.33–34. 14 APM 95.38.35, 
38, 41. 15 APM 95.38.42. 16 APM 95.38.43–44. 17 APM 
95.38.45–47. 

8/47. Beke-RÉT (ALSÓ-RÉT):  U, R, B, Bv, 
Sza, nk, á
(kÖh 25914)

A falutól Ék-re, a Galga É-i partjának árteré-
ből alig kiemelkedő dombhátakon, 590 × 80 m 
nagyságú területen szántásban találtunk leleteket. 
Őskori cserepek az egész lelőhelyen, középkoriak a 
Dk-i részén fordultak elő. (Miklós, 1995.)

két, pelyvával soványított, vastag falú oldal 
újkőkori.1 A ferdén bekarcolt, ill. befésült vona-
lakkal díszített töredékek és egy szalagfül darabja 
rézkori, valószínűleg a badeni kultúrához sorolha-
tók.2 A hatvani kultúrához textildíszes oldalak és 
egy vékony falú, kis bögre fülcsonkos nyaktöre-
déke tartozik.3 egy kihajló, belül síkozott peremtö-
redék késő bronzkori (urnasíros kultúra).4 van egy 
hidrokvarcit szilánk is.5

A korongolt, jól iszapolt, szürke és sárgás olda-
lak és egy szürke színű, kavicsos anyagú, ferdén 
levágott szélű perem szarmata.6 egy sárgásbarna, 
jól iszapolt, vastag falú oldaltöredék talán hasonló 
korú.7

A hullámvonalakkal, hullámvonalköteggel és 
sűrűn bekarcolt, vízszintes vonalakkal díszített 
fazéktöredékek késő avar koriak.8
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A Xiii. századra keltezhetők a szürkésfehér 
színű, kavicsos anyagú csigavonalas oldalak.9

1 APM 95.33.1. 2 APM 95.33.2, 6–7. 3 APM 95.33.3–5. 
4 APM 95.33.8. 5 APM 93.33.9. 6 APM 95.33.10–12. 
7 APM 95.33.17. 8 APM 95.33.13–15. 9 APM 95.33.16. 

8/48. ÖReG-SZŐLŐk:  Sza, kö
(kÖh 25915)

A falu D-i szélén, a szeméttelep felett, fiatal 
vetésben, a Sósi-patak felett emelkedő dombtetőn 
néhány edénytöredéket találtunk. (Miklós, 1995.)

A sötétszürke, erősen szemcsés anyagú, vas-
tag falú oldal szarmata.1 A szürkésfehér, kavicsos 
anyagú, díszítetlen fazékoldal középkori.2

1 APM 95.34.1. 2 APM 95.34.2. 

8/49. káPoSZTáS-keRT:  Sza, nk
(kÖh 25916)

A belterület Ék-i szélénél, a Galga D-i partjának 
árteréből enyhén kiemelkedő területen 890 m hosz-
szan, 220 m szélesen húzódik a lelőhely. A folyóig 
lenyúló kerteknek főleg az alsó részén, homokos 
talajon, többnyire szántásból gyűjtöttünk lelete-
ket. A szarmata cserepek ny felé sűrűsödtek, a k-i 
részen ritkásan fordultak elő. (Miklós, 1995.)

A szarmata–késő szarmata leletanyaghoz 
szürke, néha pirosas színű, finoman iszapolt, koron-
golt, kerekítetten vastagodó, kihajló és vízszinte-
sen kiszélesedő peremű hombártöredékek,1 kerekí-
tetten vastagodó, részben behúzott peremű, tagolt 
vállú táltöredékek,2 talpgyűrűs edényfenék töredé-
kek3 (egyikük közepén tág átfúrás) és apró kavicsos 
anyagú, korongolt, késő szarmata fazéktöredék4 tar-
toznak.

késő avar koriak a homokos-kavicsos sová-
nyítású, bekarcolt vonallal, hullámvonal köteggel 
díszített fazéktöredékek.5

1 APM 95.37.3, 5, 8, 11. 2 APM 95.37.1–2, 4, 6–7. 
3 APM 95.39.9. 4 APM 95.37.10. 5 APM 95.37.12–15. 

8/50. SUBA-DŰLŐ:  Sza
(kÖh 26560)

A falu határának É-i részén, az emse-patak bal 
oldalát kísérő, hosszan elnyúló, enyhe lejtőjű domb-
hát oldalán, a fiatal gabonában 180 × 60 m-es terü-
leten kevés finoman iszapolt, korongolt, szürke és 

vörös oldal- és fenéktöredéket, valamint egy vastag 
falú kézzel formált szarmata oldalt gyűjtöttünk.1 
(Torma, 2008.)

1 APM leltározatlan.

* * *

 R  Sza ▼ kk
varsányi János galgamenti térképén hévízen 

leleteket jelez1 (57. t.).
1972-ben vagy 1973-ban, Galgahévízen pin-

ceásáskor edényt és gyöngysort találtak, amelyek 
Szántó Lóránt boldogi magángyűjtőhöz kerültek.  
Ő az edényt bevitte a hatvani múzeumba, a gyöngy-
sort viszont megtartotta, majd 1994-ben átadta 
azt Basa Antal galgahévizi polgármesternek, aki 
2000-ben az APM-nek ajándékozta Szántó Lóránt 
kísérő levelével együtt.2 A leletek pontos előke-
rülési helye sajnos kideríthetetlen. Szántó Lóránt 
1993 előtt Miklós Zsuzsával azt közölte, hogy Édes 
Albin iskolaigazgató házánál (hunyadi u. 7.) kerül-
tek elő és a pincét ásó kubikustól kapta őket. 1994. 
évi levelében viszont kőművesről ír és cáfolja, hogy 
Édes Albin telke lenne a lelőhely, mivel egyik isme-
rőse szerint ott nem is volt pince. kővári klára és 
Miklós Zsuzsa 1993-ban megpróbálta a helyszí-
nen tisztázni a lelőhelyet és a lelő körülménye-
ket, Édes Albin azonban ekkor már nem élt, veje 
pedig nem tudott leletek előkerüléséről. A hatvani 
múzeumba került edényről sajnos ismételt kéré-
sünk ellenére sem kaptunk felvilágosítást, így csak 
a Szántó Lóránt elmondása alapján készült vázlatos 
rajz alapján rekonstruálható a formája: a kb. 30 cm 
magas, fületlen, köcsög alakú edény a 35 db fehér, 
korong alakú kagyló gyönggyel együtt leginkább a 
középső rézkori bodrogkeresztúri kultúra hagya-
téka. A tárgyak valószínűleg sír mellékletei vol-
tak. 1934. áprilisban kiss vilmos aszódi tisztior-
vos a bodrogkeresztúri kultúra sírleletéről – mely-
ből edény és 18 db korong alakú márványgyöngy 
került a birtokába – tájékoztatta levélben Patay Pált. 
A lelet lelőhelye, a tárgyak sorsa ismeretlen.3

csoma istván hévízi lakos 1866-ban „római, 
vörös agyagból” való, kb. 6,1–6,2 cm magas, 9 cm 
szájátmérőjű, fületlen csészét4 ajándékozott az 
MnM-nek. 1941-ben két küzdő gladiátorral díszí-
tett terra sigillata töredéket leltároztak be. 5 Az 
MnM egy 1938-ban szántás közben talált szürke, 
jól iszapolt, korongolt, félgömbös alakú, behajló, 
elkeskenyedő, lekerekített peremű, pereme alatt 
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kiugró bordás, a borda alatti felületen hatféle pecsé-
telővel sűrűn díszített táltöredéket6 őriz. Díszítése: 
sokágas rozetták sora, alatta talpszerű alakú pecsé-
telések sora, az alsó, 3. sorban álló téglalapos 
(benne  i i И    alakú bordák) és kerek (benne csillag, 
félhold, két ívelt tag) pecsételések váltakoznak; a 
2. és a 3. sor között pontozott, tojástagszerű min-
ták ferdén, a 2. sorban egy négyszögletes, oldalain 
egy-egy befelé domború ívvel és pontokkal kitöltött 
mintájú pecsételés. Pesty Frigyes adatgyűjtése sze-
rint „ … Povadek istván jelenlegi Plébános Ur birto-
kában van néhány darab régi római pénznek, melyet 
aۥ lakosság perselyben vetett sۥ hihetőleg aۥ határban 
találtatott.”7

1935-ben Balás vilmos egy aszimmetrikusan 
körte alakú, sérült fülű, ovális, széles talpalós Xv–
Xvi. századi vaskengyelt8 adott az MnM-nek.

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 APM Adattár 1067.; APM 
2000.18.1. 3 MnM Adattár 13.G.i.; Patay 1961, 88.; 
Patay 1974, 65., 73. lelőhely. 4 MnM 119/1866. Az 
edény elveszett vagy nem azonosítható.; Rómer 1868, 
188. 5 MnM RR. 1/1941. Ma már nincs meg.; Radnóti 
1946, 36.; Gabler 1968, 217.; Gabler–vaday 1986, 15., 
39. lelőhely. 6 MnM RR 25/1951.1. 7 Pesty 1864/1976, 
52–53. 8 MnM 5/1935.= MnM F 53.1141.

+ + +

 á? kk

itt ismertetjük Zsidóteleke adatait. 1500-ban 
Rozgonyi istván zálogba vetette hédervári 
Ferencnek számos birtokát, köztük Tura (22/1. lh.), 
irsvaszeg (13/1. lh.), oszlár, valkó (26/19. lh.), 
Szentlászló (25/12. lh.), hévíz (8/1. lh.), Zsidó 
(23/1. lh.) possessiókat és nyír (13/4. lh.), 
Zsidóteleke (Sydotheleke), Szentpálárnyéka (26/10. 
lh.) oncsteleke (2/19. lh.) pusztát, valamint ecskend 
(9/3. lh.) birtokrészt.1 1519-ben felvették a Báthoriak 
és Rozgonyiak örökösödési szerződésébe. ezúttal 
a pusztákat lényegében fordított sorrendben írták 
le: ecskend, Zsidótelek, Szentpálárnyéka, Dusnok 
(19/+++ lh.), Ligetegyház, kérvölgye (24/7. lh.).2 
Látszólag a mai vácegres melletti Ligetre vonat-
kozik, hogy az örökösödési szerződéséről kiállí-
tott oklevél másolatában Zsidó után, írott forrás-
ban egyedüli módon Zsidóliget szerepel.3 csakhogy 
a másolatból hiányzik az ugyanazon a napon (1519. 
november 30.) kiállított eredeti oklevélben és a két 
héttel később kelt átírásban felsorolt Zsidótelek és 
Ligetegyház (25/4. lh.),4 ezért a másoló figyelmetlen-

ségére gyanakodhatunk, aki tévesen vonta össze a két 
puszta nevét. A felsorolások sorrendje nem ad egyér-
telmű eligazítást a puszta fekvésére. Fontos viszont 
az a körülmény, hogy 1523-ban a Báthoriak beikta-
tásakor Tárnok Ferenc Tótzsámbokról (28/1. lh.) és 
a turai (22/1. lh.) Szenterzsébet-i Péter Zsidóteleknél 
tiltakozott.5 Ugyancsak erre a környékre mutat, hogy 
1520-ban karthal-i Zsigmond fia András és Süly-i 
etheley Ferenc a budai káptalant osztályos testvérei-
kül fogadták az idegen kézen lévő pestmegyei Györk, 
más néven vámosgyörk (11/1. lh.) possessiójukban, 
a korábban nógrád megyei, most Pest megyéhez 
tartozó Tótfalu (11/20. lh.) possessióban, Sydo és 
Pwzthakarthal (v. ö. 14/1. lh.) prediumokban azzal 
a kikötéssel, hogy a káptalan visszaszerzi az említett 
ingatlanokat, s cserében megkapja ezek felét.6 Amint 
láttuk a puszta Zsidótelek néven már 1500-ban a 
Rozgonyiaké volt.

elhelyezkedésére a török defterek adnak további, 
némi zavart is okozó útbaigazítást: 1559-ben 
„Zsidótelek puszta, Györk falu rájái művelik.” 7 
1562-ben „Zsidótelek puszta, Zsidó falu közelében, 
ráják nélkül.”8 1580-ban és 1590-ben „Zsidótelek 
puszta, Györke falu és hévíz (8/1. lh.) közelében.”9 
Az 1580. és 1590. évi defterben Tótfalu puszta két-
szer szerepel, az egyiket Zsidótelek puszta, a mási-
kat hévíz falu közelében fekvőnek írják.10 Mindkét 
adat egyértelműen a mai hévízgyörk határában 
fekvő elpusztult falura (11/20. lh.) vonatkozik. 
Zsidótelek puszta előfordul a néhai kubinyi László 
birtokainak 1658. évi elosztásában, ekkor több más 
mellett 1000 tallérért Galambos László és neje, 
kubinyi Borbála birtokában maradt.11 1680-ban 
Sidó Teleket nógrád megyébe írták össze12 1690-
ben az elhagyott helyek között összeírták Zsidót és 
Zsidóteleket is. Utóbbi hévízgyörk előtt szerepel,13 
habár ez nem perdöntő, mert az összeírás sorrendje 
nem követi pontosan a földrajzi elhelyezkedést.

Zsidóteleket kézenfekvő volt Zsidó (a mai 
vácegres) falu közelében keresni.14 Szarka Gyula 
szerint vagy verseg és hatvan között feküdt, vagy 
azonos volt a ma Ligetpuszta néven vácegreshez 
tartozó Zsidóligettel.15 káldy-nagy Gyula az utóbbi 
feltevést veszi át,16 annak ellenére, hogy az 1562. 
évi nyilván téves lokalizálás kivételével, ennek 
éppen az általa közölt adatok mondanak ellent. Az 
egymást mozaikszerűen kiegészítő források alap-
ján Tura, Györk, Tótfalu és hévíz közelében, leg-
nagyobb valószínűséggel a mai Galgahévíz hatá-
rában helyezkedett el. ezt látszik alátámasztani az 
is, hogy hévízgyörk nem tartozott a Rozgonyi bir-
tokokhoz. nevét sem az emlékezet, sem régi térké-
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pek nem őrizték meg, ezért pontosabb lokalizálá-
sára nincs reményünk. névadásának indítékát nem 
ismerjük, a Zsidó nemzetség egykori birtokai jóval 
északabbra helyezkedtek el. Felvetődött bennünk 
a 8/9. lelőhellyel való azonosítás lehetősége. Az 
árpád-kori és késő középkori leleteket tartalmazó 
egyházas faluhely a fentiekben tárgyalt középkori 
falvak között helyezkedik el. Feltevésünket azonban 
erősen gyengíti, hogy az elpusztult templom miatt 
Zsidóegyháza elnevezés lenne várható.

1 oL Dl. 91038.; Bártfai Szabó 1206. reg.; 
horváth 1980. 261. reg. 2 oL Dl. 23284, 28235.; 
Bártfai Szabó 1417. reg.; horváth 1980, 306, 308. 
reg. 3 oL Dl. 56809.; horváth 1980, 307. reg. 4 OL 
Dl 23284, 23285.; Bártfai Szabó 1938, 1417. reg.;  
horváth 1980, 306, 308. reg. 5 oL Dl. 24653, 89179.; 
horváth 1980, 317, 318. reg. 6 oL 106077., DL/DF 
4.2.; Bártfai Szabó 1938, 1426. reg.; horváth 1980, 
310. reg. 7 káldy-nagy 1977, 143. 8 káldy-nagy 1971, 

717. 9 káldy-nagy 1985, 717. 10 káldy-nagy 1985, 
651. 11 horváth 1981, 174. reg. 12 oL U. et c. 62–63. 
fol. 99/a. 13 Szarka 1940, 129. 14 Így ábrázolja horváth 
1981. térképvázlata is a 26. oldalon. 15 Szarka 1940, 
129. 16 káldy-nagy 1985, 746.

– – –

Pest megye műemléki topográfiája 
Galgahévíznél sorolja fel az elpusztult oroszlót 
és Szentpálárnyékát.1 Az előbbi valójában Bag, az 
utóbbi pedig valkó határában feküdt (3/20, illetve 
26/10. lh.) Ugyanitt tévesen azonosítja az 1284-ben 
szereplő Zumorynt Szörénnyel. Zumoryn a mai 
Galgamácsa területén helyezkedett el (vö. 9/2. lh.), 
Szörényt a valkói határban sikerült lokalizálnunk 
(26/2. lh.).

1 Pest m. műemlékei i. 376.
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9. GALGAMácSA (aszódi járás, 4331 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  B, Bv, LT, á–kk  ☼  kk 
    á?–kk   kö
 2  U, R? Bk, LT, Sza, nk, M? á–kk
 3 ▼ Ő  á–kk
 4  Sza
 5  ? B ? ▼ v + Sza
 6 ▲   á  kö  U? R? LT, á–kk
 7  Bk, Bv, v, LT? Sza
 8  R, Sza ▼ kö
 9  R, Bv
10  á
11  Sza
12  Bv, LT, M–á
13  á
14  U, á
15  Ő, LT, nk, á
16  U, LT, á
17  R? M–á, á–kk

18  U, v, Sza, nk, M–á
19  Bv, Sza
20  U, Bv, v? LT, Sza, á
21  M–á
22  U, B, Sza, M–á
23 ▼ P  U? R?
24  R, Bv, Sza, á
25  U, B, Bv, LT, Sza, kk
26  U, R, B, Bv, Sza, á  n? M?
27  U, Bv, Sza
28  Ő
29  Ő
30  R? B?
31  Bk, Sza
32  U, R? M, á–kk
33  B
34  U, R, nk
35  R, LT, Sza, nk, M? á–kk ? á?

36  Bv, M? á–kk
37  I
38 + i
39  U, R, LT, Sza, nk, á
40  Ő
41  á
42  R? B, Bv
43  Sza, nk? M? á
44  R, B
45 ▼ kk
46 ▼ kk
47  á
48  Ő, kö
49  á
50  á
51  Ő, R, Sza, á–kk
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A Déli-cserhát Dny-i szélén 136–150 m maga-
san települt meg a falu. A településközponttól ny 
és Dny-ra, a némedi-patak mindkét partján levő 
településrész 135–160 m magasságban létesült. A 
községhatárnak a Galga-völgytől k-re levő részét 
a Déli-cserháthoz tartozó, vulkanikus eredetű 
ecskendi-tönk alkotja, mely a földtörténeti har-
madkor és negyedkor határán emelkedett ki (leg-
magasabb dombjai 300 m fölöttiek: ecskend 321 m, 
Jacska 311 m) és darabolódott fel. ekkor alakult ki 
a Galga-völgy törésvonala is. A községhatár ny-i 
része a Gödöllői-dombság pereméhez tartozik. A 
160–220 m magas dombok és völgyek alapkőze-
tét harmadkori tengeri üledék (homok, homokkő) 
alkotja, melyet a harmadkor és a negyedkor hatá-
rán működő hegységképző erők felemeltek és fel-
daraboltak. A jégkorszakok időszakaiban a terü-
leteken vastag lösztakaró jött létre, melyen utóbb 
barna erdőtalajok, a Galga-völgyben és az ide tor-
kolló némedi(Újfalusi)-patak és a Megyerke-patak 
mentén réti talaj alakult ki.

A keleti határrészen kevés a szántó, a dombo-
kat erdők (főleg juharos és cseres tölgyesek, kevés 
fenyő) borítják, szántók a Megyerke-patak völgyé-
ben, szőlők a pataktól k-re levő domboldalakon 
vannak. A Galga mentét és a ny-i határrészt a szán-
tók uralják.

1998-ban a készülő topográfiai kötetből közöl-
tük Galgamácsa addig elkészült teljes szövegét 
(Dinnyés–kővári–Miklós–Torma 1998, 113–147.). 
ezt az alábbiakban elsősorban csak az újabban 
ismertté vált adatokkal egészítettük ki, ezért a 
mutatványra nem hivatkozunk az egyes lelőhelyek-
nél. előzetes közlésünket a 2003-ban megjelent 
Galgamácsa története i. című tanulmánykötet több 
írása felhasználta (pl. Pesti 2003, Pesti 2003a, cser 
2003, cser 2003a), ezeket is csak ott idézzük, ahol 
az adott lelőhelyre új ismeretet adnak közre.

9/1. BeLTeRÜLeT:  B, Bv, LT, á–kk  ☼  
kk  á?–kk   kö
(kÖh 32900, 34317)

A mai római katolikus templom a falu középső 
részén, a Galga és a némedi-patak között erősen 
kiemelkedő, szigetszerű domb tetején áll. 1979-
ben, az általános iskolai sportpálya építése során a 
dombnak a Galgára lejtő oldalát részben elhordták. 
ekkor a munkások elbeszélése szerint sok csont-
vázat, koporsót, csizmát, kardot találtak. A kiter-
melt földből több késő bronzkori, néhány közép-

kori cserepet, valamint állatcsontokat gyűjtöttünk 
össze. Őskori cserepek a domb alsó, bolygatat-
lan részén is gyűjthetők, de középkori lelet itt már 
nincs. Ugyanennek a dombnak az É-i szélén, a ker-
tekben néhány őskori és árpád-kori edénytöredé-
ket figyeltünk meg. Ugyancsak őskori és középkori 
cserepek találhatók a templom Dk-i oldalánál álló 
plébánia kertjében is. itt néhány középkorinak tűnő 
téglát is láttunk. (Miklós, 1979; Miklós–Torma, 
1977, 1980, 1983.)1 A középkori falu É-i részén, 
a Tabán utca 5. számú háznál vircsák Mihály 
1993-ban, vízakna ásásakor talált cserepeket. A 
6. sz. háznál alapozáskor gyűjtöttek edénytöredé-
keket, állatcsontokat.2 Ugyanitt 20–30 cm átmé-
rőjű „tűzhelyet” is megfigyeltek (az itt talált kvá-
derköveket l. a középkori templom tárgyalásánál). 
Az 1980-as évek végén a templom közelében új 
plébániát építettek. Az alapásás és egyéb árokásás 
alkalmával több őskori és középkori edénytöre-
dék, ember- és állatcsont került elő. ezeket a plébá-
nos utólag átadta az aszódi múzeumnak. 1990-ben 
csongrádiné Balogh Éva végzett kisebb ásatást a 
templom Dk-i oldalánál, a régi plébánia területén, 
az épülettől Ény-ra. három árkot és két szelvényt 
nyitottak, de régészeti korból származó, településre 
utaló jelenséget nem találtak. Megállapítható volt, 
hogy a dombot vastag, részben téglatörmelékes fel-
töltődés borítja. kevesebb őskori és több középkori 
cserép került elő.3 2001-ben Pesti klára, helybeli 
történelem szakos tanár értesítette az aszódi múze-
umot, hogy több helyen észleltek útbeszakadást, 
illetve egyéb üregekre utaló nyomokat. A helyszí-
nelést kulcsár valéria és Miklós Zsuzsa végezte el. 
A Polgármesteri hivatal kertjében (a Galgára lejtő 
domb felső részén) egy kb. 50 cm átmérőjű nyí-
lás utal földalatti üregre. A megfigyelések szerint 
nagy valószínűséggel késő középkori–kora újkori, 
szűk szájú, alul kiszélesedő gabonásverem lehetett 
itt. Felülről úgy tűnt, hogy a kihasasodásnál, amely 
a jelenlegi felszíntől kb. 1–1,5 m-re lehet, mint-
egy 3 m átmérőjű volt a verem. A templomtól D-re 
levő orvos lakás (az egykori plébánia épület) kert-
jében, az épület ny-i vége mögött kb. 3 m-re szin-
tén beszakadt a föld. itt egy 280 × 280 cm alapterü-
letű, 255 cm belmagasságú, kőfalú, tégla dongabol-
tozatos pincét figyeltünk meg. A k-i és ny-i zárófal 
kőből épült, a kőfal és a boltozat közötti rést (való-
színűleg az egykori zsaluzás helye) téglával töltöt-
ték ki. A kövek közötti kötőanyag gyenge habarcs, 
illetve agyag. A pince k-i oldalán 3 keskeny szel-
lőzőszerű (?), felül elfalazott nyílás látható. A 
pince talán késő középkori. A beszakadás az egy-
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kori boltozati nyílás lehetett, amelynek szélén kvá-
derköveket is láttunk. Az egykori plébániaépü-
let alatt egy középkori jellegű pince helyezkedik 
el. Alapterülete kb. 12 × 5,5 m, belmagassága kb. 
3,5 m. két hosszanti fala a boltvállig kő, a donga-
boltozat tégla. A zárófal agyagba rakott kő. A jelen-
legi lejárat felső része késő középkori–kora újkori 
(?) fa lépcsőkkel. Boltozata szegmentíves barokk 
téglaboltozat. Alatta található a kőfalú, tégla don-
gaboltozatos középkori lejáró. Mindkét lejárat alján 
mécstartó látható. A középkori lejárat alsó részé-
ben megvan a kőkeret szárkövének helye. A közép-
kori lejárat felső végét elfalazták.4

A pince közelében, a templom helyreállításakor, 
a romok alatt találtak egy 12 öl mély kutat, ame-
lyet az egykori plébánia jelenlegi bérlője, dr. kovács 
Sándor betömetett.5

A Galgára lejtő domb oldalán és tetején elhe-
lyezkedő lelőhely kiterjedése jelenlegi ismereteink 
szerint kb. 300 × 250 m. A legkorábbi lelet a hat-
vani kultúrát képviselő néhány seprűzött és textil-
díszes oldal, valamint egy sárga színű, körte alakú, 
miniatűr (5 cm magas) edényke az öblén elhelye-
zett 4 db plasztikus bajuszdísszel, amelyek közül 
az egyik két helyen, függőlegesen átfúrt (20. t. 8.).6 
A kevésbé jellegzetes bronzkori és késő bronzkori 
cserepek7 mellett a pilinyi kultúra tipikus darab-
jai8 kerültek elő; említésre kívánkoznak a hangsú-
lyozott, árkolt, bütykös vállú urna- és táltöredékek 
a nyakon benyomott pontokból kialakított virágszi-
rom-mintával és a kihajló nyakat átívelő szalagfül-
lel; némelyik darab grafitos bevonatú. egy nyomott 
gömbhasú, fényes, simított külsejű bögre töredéke 
ötszög átmetszetű fül csonkjával és egy kettőskú-
pos, enyhén befelé ívelődő alsó részű, a törésvona-
lon lelógó bütykös táltöredék a csekei csoporthoz 
sorolható.9 A sárgásbarna, simított felületű és a gra-
fitos anyagú, fésűs csöbör töredékek kelták.10

Az árpád-korból származik egy szürkésbarna, 
kavicsos anyagú fazékbográcsperem.11 A kavicsos 
anyagú, ferdén levágott, illetve enyhén tagolt szélű 
fazékperemek és a vízszintes bekarcolással díszí-
tett oldaltöredékek Xii–Xiii. századiak.12 Xiii. szá-
zadi a szürke, redukált égetésű mécses peremtöre-
déke.13 Xiii–Xiv. századi a jól iszapolt, két vízszin-
tes vonallal díszített korsó nyaktöredék.14 A fehér, 
jól iszapolt, fogazásos vörös festésű kis korsó oldal-
töredéke Xiv–Xv. századi.15 Xiv–Xv. századiak a 
széles, vízszintes hornyolású fazéktöredékek,16 Xv. 
századi több, erősen tagolt peremű fazéktöredék és a 
kézikorongon készült pohár talprésze.17 A Xv–Xvi. 
századra tehető a jól iszapolt, átfúrt fazékalj, vala-

mint néhány korsóoldal. A Xvi. századból szárma-
zik több, belül mázas fazéktöredék, Xvi–Xvii. szá-
zadi egy vörös, jól iszapolt, enyhén tagolt peremű, 
belül sárgászöld mázas fazéktöredék. Xvii–Xviii. 
századi lehet a pereme alatt éles bordával tagolt, 
belül zöldmázas fazéktöredék.18

A csongrádiné Balogh Éva ásatásából származó 
leletek kora az árpád-kortól a késő középkorig ter-
jed. árpád-koriak a kettősen tagolt, szürkésfehér, 
kavicsos anyagú fazékperemek, vízszintesen bekar-
colt oldalak. Szintén ebből a korból származik a 
szürke, redukált égetésű, harang alakú fedőperem, 
a redukált égetésű, függőleges bevágással díszített 
korsófül, a palacknyak és a piros festésű kancsó-
oldal. kiemelkedő lelet a redukált égetésű, állatfe-
jet formázó, osztrák, kiöntőcsöves korsótöredék19 
(49. t. 11.). A késő középkor jellemző edénytípu-
sai a Xv. századi, korongról leemelt fazekak alj- és 
oldaltöredékei, oldalukon sűrű, sekély hornyolás-
sal. A peremek többszörösen tagoltak (50. t. 13.). 
A kerámia kb. 90 %-a fehér. Szintén Xv. századi 
a vörös, tagolt peremű fedő, a fehér, finoman isza-
polt, vállán vízszintes bekarcolásokkal díszített 
pohároldal, a szürke, redukált égetésű, tagolt fazék-
perem, a fehér, kavicsos anyagú, gyűrűs korsószáj, 
egy fehér, vékony falú, tagolt peremű, festett korsó-
száj, a hornyolt oldalú, kúpos fedő töredéke, vala-
mint egy szűrőedény alja is. Xv–Xvi. századi lehet 
a sárgásfehér, jól iszapolt kancsóperem. oldalát szé-
les, mély hornyolatok tagolják. Száján barna festék-
nyomok láthatóak.

A fémtárgyak közül említést érdemel 2 db csillag 
alakú, Xiii–Xiv. századi sarkantyútaraj.

Az új plébánia alapozási árkából szintén árpád-
kori és késő középkori leletek kerültek elő: bog-
rácsperem, szürkésfehér, kavicsos anyagú, kettősen 
tagolt fazékperem, többszörösen tagolt, Xv. szá-
zadi fazékperemek, sárgásvöröses, hornyolt oldalú, 
közel függőleges falú kályhaszem (?) töredéke, szé-
lén benyomkodott dísszel, vörös, kihajlóan lekere-
kített szélű fazékperem.

A régészeti leletek tanúsága szerint a Xii/
Xiii. században benépesült települést a közép-
kori Mácsával20 azonosítjuk, amely a Zsidó nem-
zetség ősi birtoka volt, 1422-ben egyenesen Szent 
istvántól kapott adományuknak tartották.21 A nem-
zetségben 1237 körül két Mácsa nevű személy is 
szerepel,22 valamelyikük – vagy egy még koráb-
ban élt azonos nevű személy – lehetett a falu név-
adója.23 A falu korán két részre szakadt, a délebbre 
fekvő Alsómácsa Pest megyéhez, Felsőmácsa 
pedig nógrád megyéhez tartozott. A régészeti ada-
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tok mindazonáltal nem utalnak két önálló tele-
pülésre, ugyanazon falu alsó, illetve felső részét 
illették eltérő névvel. A Xiv–Xv. századi okleve-
lekben váltakozva fordulnak elő a jelzős, illetve 
jelző nélküli nevek, a törökkorban pedig kizá-
rólagossá válik a jelző nélküli Mácsa elnevezés. 
1352-ben Math fia Dénes leánya katalin, testvére, 
iklad-i ágoston hozzájárulásával a hévízvölgyben 
Alsómácsával (olsomach) határos területet eladta 
Zsidó-i Bekcs özvegyének, katalinnak és gyereke-
inek, istvánnak és Margitnak.24 1359-ben Bekcs fia 
istván fiai, Domokos és János tiltakoznak az ellen, 
hogy almácsai birtokukat Szántó-i Pető fiai el akar-
ják foglalni.25 A további okleveles említések a nem-
zetség Mácsán és máshol lakó tagjai közötti peres 
ügyekről számolnak be. 1371-ben Mácsa-i Bekcs 
fia istvánt vádolták azzal, hogy Zsida-i Miklós zsi-
dai jobbágyát, Benedeket minden jószágával együtt 
elhurcolta.26 1376-ban Mácsa-i László fia istván 
tiltakozott Bekcs fia istván battyáni (vácbottyán, 
MRT Xiii/2. köt. 32/4. lh.) birtokba iktatása ellen. 
Az ebből keletkezett per 1379-ben a birtok kettéosz-
tásával ért véget.27 1379 májusában Mácsa-i istván 
fia Domonkos [Bekcs unokája] panaszt emelt istván 
fiai, Miklós, istván és Péter ellen, akik mácsai házát 
megtámadták, megégették és a panaszos minden-
féle értékei: ruhái, gabona, liszt, felszerelési tár-
gyai és oklevelei elpusztultak. Ugyanezen év végén 
a család tagjai „rokoni szeretetben” megegyez-
tek.28 A Mácsaiak más környékbeli birtokossal is 
vitába keveredtek, 1399-ben a Rátót nemzetség-
ből származó családok veresegyházi (MRT Xiii/2. 
köt. 37/29. lh.) tiszttartója Mácsa-i Bekcs és Tamás 
Budáról hazatérő három mácsai és zsidai jobbágyá-
tól elvették két négyökrös szekerüket.29 1421-ben 
erzsébet asszony, Sydo-i istván fiának Tamásnak 
özvegye, erzsébet – Zewdemeter-i Simka Péter leá-
nya – a hozzá Mácsa possessióba kiküldött kanonok 
előtt elismerte, hogy Syde-i Bechk istván és édes-
testvére: Bechk az őt elhalt férje után annak Sydo és 
Macha possessiókban bírt részeiből megillető hit-
bért és nászajándékot kifizette.30

Ugyancsak 1421-ben a Zsidó nemzetségből 
származó csáky Miklós erdélyi vajda és testvére 
György felosztották egymás között birtokaikat, de 
többek között Mácsa is közös maradt.31 A követ-
kező évben kettejük és Zsidó-i istván fiai, istván és 
Bekcs Pest megyei birtokait – köztük Alsómácsa és 
Felsőmácsa lakott birtokot – Zsigmond király kelet-
magyarországi birtokokra cserélte.32 A megszerzett 
birtokokat a király 1430-ban zálogba adta Rozgonyi 
Péternek és istvánnak.33 1437-ben, majd 1438-ban 

Albert király Rozgonyi istvánnak és unokatestvé-
reinek adományozta az ákos nemzetség korábbi 
birtokaival megnövelt, összefüggő, nagy birtoktes-
tet, benne a nógrád megyei Felmácsát és ecskend, 
valamint imreülése pusztát (vö. 9/3. lh.), továbbá a 
Pest megyei Alsómácsát, kápolna (9/35. lh.), Tas 
(9/2. lh.) és kérvölgy pusztát (24/7. lh.).34 ettől 
kezdve 1523-ig a Rozgonyi családé volt. 1519-ben 
Rozgonyi istván és veje, Báthori András, istván és 
György kölcsönös örökösödési szerződést kötöt-
tek,35 ennek értelmében a Báthoriakat 1523-ban, 
majd 1524-ben és 1525-ben is beiktatták többek 
között Almácsa, Felmácsa és ecskend birtokába.36 
A korszakból fennmaradt nagyszámú oklevél több-
sége a Rozgonyi családon belüli birtokügyekre 
vonatkozik, az alábbiakban csak azokkal foglalko-
zunk, amelyek Mácsára vonatkozó konkrét adato-
kat is tartalmaznak. nem ismerjük a Tárnok csa-
lád itteni birtoklásának eredetét. 1452-ben Zonda-i 
Tárnok Demeter egyebek mellett mácsai és zsidói 
birtokát is elzálogosította Dénes esztergomi érsek-
nek.37 1461-ben Rozgonyi Sebestyén fenti birtokait 
zálogban átengedte a Tárnok család tagjainak.38 
1498-ban Rozgonyi Mogyorossy istván Mácsát és 
a nógrád megyei echend prediumot 1336 forin-
tért eladta (egy 1500 körüli feljegyzés szerint elzá-
logosította) kubinyi Literátus Lászlónak és testvé-
reinek.39 1505-ben Bakócz Tamás esztergomi érsek 
és unokaöccsei mácsai birtokrészüket 450 Ft-ért 
eladták kubinyi Lászlónak és feleségének.40 
Utóbbi 1524-ben és 1525-ben is (már Zempsei 
Ferenc özvegyeként) második férje gyermekei 
és kubinyi Lénárt nevében is tiltakozott Báthori 
András és felesége Felmácsa és Almácsa birto-
kába történő beiktatása ellen.41 A kubinyi család 
az újkorig birtokos maradt itt. 1582-ben kubinyi 
Dániel fia kristóf többek között mácsai és ecskendi 
részbirtokát is rokonának, Pongrátz Pongrácnak 
adta.42 1658-ban az elhunyt kubinyi László rész-
birtokai közül ecskendet is Galambos László és 
neje, kubinyi Borbála kapta meg.43 Galambos 
(Galambosi, Galambossy) László korábban is a bir-
tok használója volt, mert 1612–1661 között a tized-
del kapcsolatos iratokban és környékbeli határpe-
rekben tanúskodó jobbágyai révén számos alka-
lommal szerepel mácsai földesúrként.44 1679-ben 
Galambosi Ferenc az egyik földesúr.45 Máriássy 
Pál 1567-ben egy korábban, még kubinyi László 
által kezdeményezett zálogügylet során került 
kapcsolatba Mácsával.46 Az 1576-os dicajegyzék 
már mácsai birtokosként tünteti fel.47 1583-ban a 
Mekchey László halálával a királyra szállt birto-
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kok között Rudolf Mácsát is neki adományozta.48 
A Máriássy család birtoklása 1679-ig követhető 
nyomon.49 néhány alkalommal további birtoko-
sát is említik. Az 1626–1627. évi dicajegyzék sze-
rint Mácsa esterházy Pálé volt,50 akinek 1640-ben 
hat jobbágyát hallgatták meg az Aszód és Bag 
közötti határperben.51 1641-ben Mátyás, másként 
Györgybíró György nevű jobbágyától 12 ökröt, 
6 lovat, 6 tehenet, 5 tinót, 13 birodalmi tallért és 
egyéb ingóságokat raboltak el.52 1658-ban Fay 
Gábor földesúr bérelte tizedeit.53 1635-ben Barsi 
János jobbágyáról olvashatunk.54

A törökkorban csaknem végig lakott Mácsa a 
közepesnél valamivel nagyobb falvak közé tarto-
zott. Portaszámainak alakulása a dicajegyzékek 
tükrében: 1565: 23, 1571: 16, 1572: 15, 1574, 1576: 
16, 1578: 14, 1582, 1588: 20, 1626–1627, 1635: 4, 
1639: 3, 1647, 1661: 5, 1668: 3, 1683: 2. 1686-ban 
lakatlan.55 A török defterek 1546-ban 42, 1559-ben 
58, 1562-ben 80, 1580-ban 83, 1590-ben pedig 95 
lakost vettek számba.56 Az 1632/1633-as évre a 
nagyobbnak számító 12 hánéval írták össze.57 A 
Györk és Püspökhatvan közötti határperben, 1661-
ben 41 mácsai lakost idéztek meg.58 A tizenötéves 
háború pusztításait az 1620-as évek elejére hever-
hette ki, mert 1653-ban a tanúk azt vallották, hogy 
Mácsát harminc évvel korábban népesítették be.59 A 
mácsaiak a törökkorban használták a szomszédos, 
elpusztult faluk, köztük Megyer (9/17. lh.), ecskend 
(9/3. lh.) és Almás (7/2. lh.) területét, a határhasz-
nálattal kapcsolatos adatokat a megfelelő lelőhely-
nél tárgyaljuk. 1580-ban és 1590-ben felvették a 
defterbe ordasház pusztát, amelyet a mácsaiak 
használtak, évenként 100 szekér szénával adóz-
tak utána.60 Személynévből alakult neve61 utótagjá-
val egykori kisebb településre utal. Lokalizálására 
semmilyen támponttal nem rendelkezünk.

Az 1702-es canonica visitatió szerint a templom 
közelében kúria volt.62 Az 1728-as országos össze-
írás szerint, amint „a lakosok mondták, a faluban 
egy régi kúria vagy nemesi lakóház romjai látha-
tók.”63 Feltehető, hogy ugyanerre az épületre vonat-
kozik Pesty Frigyes adatközlőinek adata, miszerint 
az 1725-ben épült plébánia helyén korábban vár-
kastély volt, mert a téren a föld alatt téglából épült 
boltozatok vannak, a plébánia alatt pedig pincének 
használt téglaboltozatos üreg létezik.64 Galgóczy 
károly minden alap nélkül huszita váracsnak tartja 
a maradványokat.65 A hagyomány további mon-
dai elemekkel gyarapodott: Bazsanth János „török 
laktanya féle” épületre gondol, a pincét a falak-
hoz erősített vaskarikák miatt a foglyok börtönének 

tartja. Írásából csak az tekinthető reálisnak, hogy 
1899-ben „egy nagy falra akadtak és sok nagy követ 
ástak ki a plébániához vezető út oldalán, az udva-
ron és a közelben még most igen gyakran lesza-
kad egy-egy bolthajtásforma kőcsomó.”66 chobot 
Ferenc egyenesen a Zsidaiak vagy csákyak kas-
télya romjainak tartja a maradványokat.67 Az épü-
letmaradványok korát és rendeltetését csak régé-
szeti feltárással lehetne megállapítani, annyi bizo-
nyos, hogy Mácsán nemesi udvarház volt: 1379-ben 
Mácsa-i istván fia Domonkos házát,68 1567-ben 
pedig a néhai kubinyi László házát és nemesi kúri-
áját69 említik.

1546-ban és 1562-ben hat hónapig járó, egyke-
rekű malmot vettek fel a defterbe.70 A malom felte-
hetően a Galga vízén állt, a falu déli határa közelé-
ben, a Malom-hely nevű részen, amelyről 1864-ben 
azt írják, hogy „…itten hajdan malom létezett…”71

nyilván a Galga völgyében volt, de nem ismerjük 
a helyét az 1546-ban említett, már akkor is elpusz-
tult Mácsai-tó nevű halászóhelynek.72

Mácsa minden bizonnyal a korai időktől kezdve 
templomos hely volt, de ennek középkori okleve-
les említését nem ismerjük. chobot Ferenc azt írja, 
hogy a historia Domus szerint 1400-ban már fenn-
állott, 1422-ben pedig a kegyuraságát említik,73 az 
oklevélben azonban valójában a zsidói monostor 
patronátusáról van szó,74 a plébániatörténet adata 
pedig ellenőrizhetetlen. A falu lakossága a Xvii. 
század második felében katolikus volt. 1666-ban 
9 forintot fordítottak a tizedekből a kápolnára.75 

Az 1675-ben tartott garamszentbenedeki zsinaton 
Mácsáról Szalkai György licenciátus vett részt.76 Az 
1697-es egyházlátogatáskor a Szent kereszt felma-
gasztaltatására szentelt templomnak csak falai áll-
tak, de a belső felszerelése még megvolt.77 1702-re 
már renoválták. A falun kívül, emelkedettebb 
helyen álló templom egykor boltozott szentélyének 
hossza 7, a hajóé 17 lépés, utóbbinak szélessége 10 
lépés volt. három oltárhelye volt. Sekrestyéjét és a 
hozzá csatlakozó kápolnát nem építették újjá, mert 
már elpusztult. A temető fallal volt körülvéve, de az 
is leomlott.78 1734-ben elég jó állapotban volt, de a 
szentélye boltozásra szorult.79 A Xviii. században 
többször átalakított templom helyébe, attól kissé 
ny-ra 1913–1914-ben teljesen új templomot épí-
tettek.80 Az 1828. évi canonica visitatio 1525-ből 
származó, azóta elpusztult harangját említi.81

cser istván az 1883. évi kataszteri térkép kon-
túrrajza, az egyházlátogatási jegyzőkönyvek leírá-
sai és egy elmosódott régi fénykép alapján meg-
kísérelte elvi rekonstrukcióját. eszerint a nyolc-
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szög három oldalával záródó szentélyű, támpil-
lérekkel ellátott, torony nélküli templom állt itt.82 
Rekonstrukciójának igazolására feltárásra van 
szükség. Rómer Flóris hallomásból úgy értesült, 
hogy a mácsai templomhegyről a legszebb faragott 
köveket összetörték, útcsinálásra és egy kút kiköve-
zésére használták fel őket.83 Reiszig ede szerint „a 
templomdombon és a domb körül, ásatás alkalmá-
val, folyton felszínre kerülnek az ősi templomnak 
és cinteriumának maradványai.”84 A XiX. századi 
hagyomány szerint az 1769-ben átalakított templom 
elődje „faragot nagyszegű kőböl” épült.85 A hagyo-
mányt alátámasztja az a mintegy 15 kváderkő, 
amely az 1921-ben épült Tabán u. 6. sz. alatti ház 
lebontásakor került elő. A kövek vircsák Mihály 
szerint az 1913-ban lebontott templomból származ-
nak. egy 25 × 27 × 29 cm-es, ép példány van közöt-
tük; a lilás színű homokkőből faragott kő egyik 
felületén kavicsos habarcs látszik. (Kővári–Miklós, 
1994.)

végezetül két tévedésre kell felhívni a figyel-
met. Gerecze Péter a műemlékek jegyzékében a 
Pest megyei Mácsán régi templom nyomairól ír.86 

Az általa hivatkozott helyen azonban a váradi püs-
pökség területén fekvő, Arad vármegyei hasonló 
nevű faluról van szó.87 Genthon istván szerint a mai 
templomot a Xiv. században építették.88

1 vTM 79.149.1–9.; APM 80.12.1–10.; 81.1.1–2.; 
84.14.1–9. 2 APM 94.28.1–7.; 95.52.1–3. 3 Balogh 1991, 
23–24.; MnM Adattár 113/1990.iX.; A leletanyag lel-
tározatlan az APM-ben. 4 APM Adattár 1112–2001.; 
Rég. kut. 2001, 165.; cser 2003a, 148. a pince fel-
mérésével és Pesti 2003a, 71. 5 cser 2003a, 146–147. 
6 APM 81.1.1. és APM leltározatlan. 7 vTM 79.149.1–2.; 
APM 84.14.1–2.; APM leltározatlan. 8 APM 80.12.1–8.; 
kővári 1998, 46, 3. kép 3–5. 9 APM leltározatlan. 
10 vTM 79.149.3. és APM leltározatlan. 11 APM 95.52.1.  
12 APM 80.12.9.; 81.1.2.; 84.14.3–4.; vTM 79.149.4.  
13 vTM 79.149.7. 14 APM 80.12.10. 15 vTM 79.149.8. 
16 APM 84.14.5.; vTM 79.149.5. 17 APM 84.14.6–7.; 
vTM 79.149.6, 7, 9.; 94.28.1. 18 APM 94.27.1.; 94.28.2–7. 
19 APM leltározatlan. 20 árpád-kori adatai: Györffy 
1998, 530.; néhány további adat: csánki 1890, 31.; 
Reiszig 1910, 68.; chobot 1915, 121.; Pest m. műem-
lékei i. köt. 378.; varga 1997, 251.; Pest m. kézi-
könyve ii. köt. 157. 21 csáky okl. i. 314–317. 22 áUo 
vii. 47. 23 kiss 1988, 493., ugyancsak puszta személy-
névi eredetűnek tartja. Magának a személynévnek 
több etimológiája ismert, ezekkel nem foglalkozunk.  
24 Bakács 1982, 661. reg. 25 Bakács 1982, 756. reg. 
26 Bakács 1982, 871. reg. 27 Bakács 1982, 902, 909–910. 

reg.; csáky okl. i. 140. 28 Bakács 1982, 924, 931. reg. 
29 Zsigm. okl. i. köt. 5751. reg.; Bakács 1982, 1114–1115, 
1118. reg. 30 oL Dl. 65012.; horváth 1980, 129.reg. 
31 csáky okl. i. 311. 32 csáki okl. i. 314. 33 Bártfai Szabó 
1938, 632. reg. 34 oL Dl. 7497, 13163.; Rövid regeszták: 
Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; horváth 1980, 147. reg. 
35 horváth 1980, 307–308, 312. reg.  36 horváth 1980, 
316–318, 320–321, 324–325. reg. 37 oL Dl. 14513.; 
Bártfai Szabó 1938, 770. reg.; horváth 1980, 173. reg.  
38 Bártfai Szabó 1938, 861. reg. 39 horváth 1980, 255–
256, illetve 260. reg. 40 horváth 1980, 268. reg. 41 horváth 
1980, 320–321. reg. 42 horváth 1980, 38. reg. 43 horváth 
1980, 174. reg. 44 Szakály, 1995, 157, 166, 168, 173, 177.; 
horváth 1981, 51, 63, 99, 101, 103–104, 110, 115, 125, 
133, 141–143, 145, 174. 45 Szakály 1995, 205. 46 oL e 
148. neoregestrata acta fasc. 1571. no. 42.; Slovenský 
Štátny Ústredny Archív. vlašska linia rodu kubinyi 
XXiX. no. 1. (oL Filmtár X 7796.) 47 Szakály 1995, 
43. 48 Bártfai Szabó 1938, 1705. reg.; horváth 1981, 40. 
reg. 49 Szakály 1995, 157, 166, 168, 173, 177, 193, 205. 
50 Szakály 1995, 66. 51 horváth 1981, 78. reg. 52 hor-
váth 1981, 82. reg. 53 Szakály 1995, 171. 54 horváth 1981, 
63. reg. 55 Szakály 1995, 29, 33, 38, 39, 43, 47, 51, 55, 
61, 66, 69, 72, 74, 84, 96, 105, 108.; kosáry 1965, 17., 
táblázatos formában. 56 káldy-nagy 1977, 231.; káldy-
nagy 1985, 410. 57 hegyi 2001, 319. 58 horváth 1981, 
194. reg. 59 horváth 1981, 121, 123. reg. 60 káldy-nagy 
1985, 466. 61 kiss 1988, ii. köt. 282, a Bács–kiskun 
megyei ordasnál. 62 Pesti 2003a, 67. szerint a forrás 
arról ír, hogy helyreállításra méltó lenne, erről azonban 
nincs szó a vizitáció szövegében: Galgamácsa története 
… 193.; Pesti 2003a. 68–70. oldalon a Mutatványban is 
tárgyalt adatok alapján tekinti át a kúriára vonatkozó 
ismereteket. 63 Borosy 1997, 1007. 64 Pesty 1864/1976, 
31. 65 Galgóczy 1877, 127. 66 Bazsanth 1900, 7. 67 chobot 
1915, 122. 68 Bakács 1982, 924. reg. 69 Slovenský Štátny 
Ústredny Archív. vlašska linia rodu kubinyi XXiX. 
no. 1. (ol Filmtár X 7796.) 70 káldy-nagy 1985, 410. 

71 Pesty 1864/1984, 220. 72 káldy-nagy 1977, 231. 
73 chobot 1915, 121.; Tévedését átveszi varga 1997, 
252. 74 csáky okl. i. 314. 75 Szakály 1995, 180.; Szarka 
1947, 110: 2 Ft-ot ír. 76 Szarka 1947, 84. 77 chobot 1915, 
121. 78 Pest m. műemlékei i. 379., csak annyit ír, hogy 
már renoválták. A részletes leírást cser 2003, 124. 
adja. Mellékletben olvasható az eredeti szöveg és fordí-
tása is (193. old.). 79 Acta cassae Parochorum 1980, 69. 
80 varga 1997, 252. 81 Patay 1989, 57. 82 cser 2003, 132–
133., alaprajz a 130. oldalon. 83 Rómer Jkv. Xiii. 189.; 
ez az adat a 9/6. lelőhelyre is vonatkozhat. 84 Reiszig 
1910, 68. 85 Pesty 1864/1976, 31. 86 Gerecze 1906, 629. 
87 ArchÉrt 17 (1897) 374. 88 Genthon 1951, 339.; Genthon 
1961, 101. már helyes adatokat közöl. 
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9/2. hoMokBánYA:  U, R? Bk, LT, Sza, nk, 
M? á–kk
(kÖh 25917)

A falutól Dk-re, a Galga bal partján, az ártérből 
kiemelkedő dombon, 500 × 200–300 m-es terüle-
ten nyúlik el a lelőhely. É-i és D-i részén, szántás-
ban több sötét, hamus foltot, bennük állatcsonto-
kat, paticsot, cserepeket figyeltünk meg. egy helyen 
tűzhely törmelékeit vetette fel az eke. Őskori lele-
tek az országút környékén, szarmata cserepek az 
úttól ny felé, népvándorlás koriak a lelőhely É-i 
részén, árpád-koriak az egész lelőhelyen gyűjt-
hetők. A lelőhely közepe táján működő homokbá-
nyából az 1960-as évek elején terra sigillata töre-
dékek kerültek az APM-be.1 A D-i irányba terjesz-
kedő bánya falában többször figyeltünk meg tűz-
hely nyomokat és különböző alakú beásásokat. A 
beásásokból kelta, népvándorlás kori és árpád-kori 
cserepeket gyűjtöttünk. (Szőke, 1962; Miklós, 1980; 
Kővári–Miklós–Torma, 1981; Miklós–Torma, 1984.)

A beleltározott leletanyagból2 egy pelyvás 
anyagú, bordadíszes oldaltöredék újkőkori.3 A 
homokkal soványított, kúpos bütykű töredék és 
az egyenes, kissé elvékonyodó peremű táltöredék 
nagy valószínűséggel rézkori.4 A makói kultúrá-
hoz sorolható egy alacsony, négyszögletes talptöre-
dék (17. t. 11.), egy seprűzött kicsiny oldaltöredék, 
egy tölcséres nyaktöredék és egy befelé profilált, 
kívül kissé homorú peremű tál darabja (17. t. 5.).5 
valószínűleg az LT c periódusra keltezhető a kifelé 
megvastagodó pereme alatt vízszintesen bekar-
colt vonallal, illetve hornyolással díszített tál töre-
déke.6 A kelta leletanyaghoz tartoznak még a gra-
fitos anyagú fazekak fésűs díszű oldaltöredékei, a 
kihajló, lekerekített urna- és tálperemek, valamint 
egy nagyobb urna oldaltöredéke.7

A császárkori leletanyag8 szarmata település-
ről származhat. A kevéssé jellegzetes anyagból a 
szürke és piros színű, finoman iszapolt, korongolt, 
kerekítetten kifelé vastagodó, félgömb alakú tálak,9 
ívelten lehajló tálperem10 és az ívelten kihajló, leke-
rekítetten vastagodó hombárperemek11 ii–iii. szá-
zadiak. késő szarmata korra jellemzők a szürke, 
korongolt, vastagodó, enyhén behúzott peremű, 
perem alatti részen karcolt vonallal, hornyolattal 
tagolt, mély tálak töredékei12 és a szürke, kavicsos 
anyagú, korongolt fazékperem.13 Római import két 
terra sigillata: a Drag. 37. töredék (Westerndorf, 
170–230.), a iii. század elejére keltezhető, Drag. 33. 
talptöredék14 és néhány ii–iii. századi, piros festésű 
táltöredék.15

A viii–iX. századra keltezhetők a kézzel for-
mált, durva anyagú, enyhén kihajló peremű fazék-
töredékek.16 hasonló korú az erősen kihajló peremű, 
vállán hullámvonal- és párhuzamos vonalkö-
teg díszítésű fazéktöredék17 (41. t. 11.). Ugyancsak 
ebből a korból származnak a befésült hullámvonal-
lal és párhuzamos vonalköteggel díszített oldalak 
(41. t. 15.). Az egyik ilyen töredéken a párhuzamos 
vonalkötegeket mélyen bekarcolt egysoros hullám-
vonal metszi.18

Minden bizonnyal X–Xi. századi a két szürkés-
barna színű, kavicsos anyagú, ferdén levágott szélű 
fazékperem.19 Xi–Xii. századi egy vörös, szem-
csés anyagú, befésült hullámvonalköteggel díszí-
tett fazékoldal.20 Xii–Xiii. századiak a ferdén levá-
gott szélű és a kettősen tagolt fazékperemek,21 az 
egysoros hullámvonallal, illetve körbefutó vízszin-
tes vonallal ellátott oldaltöredékek, a belül sárgás, 
kívül fekete, hullámvonalköteg díszes fazékoldal.22 
hasonló korú lehet egy kavicsos anyagú fazékalj, 
négy részre osztott kör alakú fenékbélyeggel.23 egy 
peremtöredék Xiii–Xiv. századi.24

itt tárgyaljuk az árpád-kori Tast, amelynek neve 
a török eredetű, kő jelentésű Tas személynévből 
keletkezett magyar névadással,25 Györffy György 
szerint árpád unokája, Üllő fia Tas lehetett a név-
adója.26 1284-ben erzsébet királyné Zsidó testvére 
istván comes főtárnokmesternek adományozta a 
királynéi szentséghordozók Pest megyei Tas (Thos) 
nevű földjét, amelynek a határai a következők. Az 
első határ északról a zsidói prépost Lugos nevű 
földje és Tas föld között van, innen hét régi határ-
jel mentén halad, amelyek mellé hét új határjelet 
emeltek, kelet felé egy bizonyos hegyre felmenve 
a Frigetarka nevű helyhez, amely a Pásztó felé 
vezető nagyúton határjel. itt végződik a prépost 
földje, ezután Tas föld az ákos nemzetség földjé-
vel határos. innen lemenve jobbról van két tölgyfa 
(thuulfa), a régi határjel mellett újat emeltek, innen 
déli irányba lemenve a Tölgyvölgybe, itt van hyden 
fia csépán határa. innen felmegy a Monyorófőhöz 
(Monorofeu), itt két régi és két új határjel van, innen 
felmegy egy hegyre, itt egy régi és egy újonnan 
emelt határjel van, és a hegyről lemegy a hatvanba 
vezető nagyúthoz, ahol jobb felől Zumoryn felől 
egy régi és egy újonnan emelt határjel van. Lemegy 
a kalgria vízhez, amely elválasztja csépán földjét 
istván comesétől. innen nyugati irányban átmegy 
a vízen a Futrodfőhöz (Futrodfew), itt egy régi és 
egy újonnan emelt határjel van. innen felmegy a 
csambaharasztjához (chamba haraztha), ahol az 
alsó részen egy régi és egy újonnan emelt határjel 
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van és a hegyen egy nagy fa alatt egy régi és egy 
újonnan emelt határjel van, és itt elválik csépán 
földjétől és határos lesz istván és rokonai Liget 
nevű földjével. itt végződnek Tas határai. 27 A rész-
letes határleírás ellenére sem problémamentes Tas 
lokalizálása. Györffy György szerint „a határjá-
rás nagyjából a mai iklad határát Ék–k–D felől 
írja le. Lugas föld a mai Galgamácsa határában 
k-re kereshető, hol hegyi út vezetett Pásztóra. Az 
ákos nem és csépán eredetileg a Baghoz számít-
ható Aszó völgyben (a későbbi Aszódon) volt bir-
tokos. Szomajom földje a mai iklad falu helyére 
esik, a hatvanra vezető út és a Galga táján. csépán 
a Galgától É-ra is átnyúló Domony birtokosa, s így 
ér el a mai Ligetpusztához.”28 horváth Lajos elké-
szítette a határjárás vázlatos térképét, ami nagy 
segítséget jelent a térbeli elhelyezéshez.29 Magunk 
részéről a domborzati viszonyok és a régészeti lelő-
helyek figyelembe vételével kívánjuk kiegészíteni 
a probléma megoldásának lehetőségeit. Teljesen 
egyértelmű, hogy a birtokot három oldalról, É-ról, 
k-ről és D-ről határolták el. nyugatról nem volt 
erre szükség, mert a megadományozott istván és 
rokonai birtokával volt szomszédos. Tas nagyobb 
része a Galgától (kalgria, kalgua) k-re terült el. 
Lényegében elfogadható horváth Lajos bejárási 
útvonal rekonstrukciója. A pásztói nagyút viszont 
véleményünk szerint nem volt azonos a hatvani 
út ellenkező irányú szakaszával. A Galgától vala-
hol k-re kezdődő, k-i irányban haladó határ fel-
ment egy hegyre, ami nagy valószínűséggel a 
Galgamácsa és iklad határán emelkedő, hosszan 
elnyúló Szoma-heggyel azonos. Déli irányban 
haladva lemegy a Tölgyvölgybe, ami a Szoma-hegy 
k-i oldalán, az ikladi cser-völggyel azonosítható. 
ezután felmegy (ascendit) a Monyorófőhöz, ami a 
cser-völgy ny-i oldalán lehetett. Tovább haladva 
felmegy egy hegyre, majd lemegy (véleményünk 
szerint nagyjából a mai mácsai–ikladi határon) a 
hatvani nagyúthoz, ami azonosítható a mai aszódi 
országúttal. itt jobb felől volt Zumoryn (Zumoyn, 
Györffy György feloldásában Szomajom). A név 
talán összefüggésbe hozható a mai Szoma-heggyel 
és az országút melletti terület Szoma alja nevével 
(9/31–35. lh.). A Galgán átkelve a Futrodfő után 
felmegy a csambaharasztja hegyre, ahol szom-
szédos lesz Ligettel. csambaharasztja a Galga és 
a Ligetmajori-ág között emelkedő dombbal azo-
nos. A határ k-i és D-i vonala nagy biztonság-
gal megrajzolható. ebből viszont az következik, 
hogy Györffy György tévesen értelmezte a határ-
járást, amely véleményével ellentétben nem iklad 

határát írja le, hanem a mai Galgamácsa határá-
nak D-i szegletét és iklad határának Ény-i szé-
lét. Lugos nem a mácsai határ k-i, hanem a D-i 
részén kereshető (l. alább). Szomajom sem a mai 
iklad falu helyére, hanem a galgamácsai határ D-i 
szélére esik. Az ákos nemzetség név nélkül emlí-
tett birtoka Galgamácsa k-i vagy iklad É-i részén 
feküdt, nem tartozhatott a távoli Baghoz (3/6. lh.), 
nem lehetett a későbbi Aszód (2/4. lh.) része. A 
Tölgyvölgytől a csambaharasztjáig szomszédos 
hyden fia csépán viszont nem Domony (6/13. lh.), 
hanem éppen iklad (12/3. lh.) birtokosa lehetett. 
Sajnos alig van támpontunk Tas É-i határvonalá-
nak megrajzolására. Az É-ról szomszédos Lugos 
Mácsától (9/1. lh.) k–Dk-re, talán a 9/24. lelőhe-
lyen helyezkedett el. Tassal közös ny–k-i irányú 
határának a Megyerke-patak torkolatától D-re, nem 
messze kellett kezdődnie, ott ugyanis még a hegyig 
széles, viszonylag enyhe lejtőjű terület van, ahol 
volt értelme hét határjelet elhelyezni. ezért a határ-
vonal véleményünk szerint lelőhelyünktől 100–300 
m-re északra kezdődhetett. ebben az esetben a lelő-
helyünkön megfigyelt X/Xi–Xiii. századi telep-
nyomokat az árpád-kor végén lakatlanná vált Tas 
faluval azoníthatjuk. Amennyiben azonosításunk 
helytálló, a Tassal mindig együtt említett kápolna 
a 9/35. lelőhelyen lehetett. 1421-ben a Zsidó nem-
zetségből származó csáky Miklós erdélyi vajda és 
testvére György felosztották egymás között bir-
tokaikat, de többek között Tas (Thaas) is közös 
maradt.30 A következő évben kettejük és Zsidó-i 
istván fiai, istván és Bekcs Pest megyei birtokait, 
amelyeket állítólag még Szent istván király adomá-
nyából bírtak – köztük Tas prediumot is – Zsigmond 
király kelet-magyarországi birtokokra cserélte.31 A 
megszerzett birtokokat a király 1430-ban zálogba 
adta Rozgonyi Péternek és istvánnak.32 1437-ben, 
majd 1438-ban Albert király Rozgonyi istvánnak 
és unokatestvéreinek adományozta az ákos nem-
zetség korábbi birtokaival megnövelt, össze-
függő, nagy birtoktestet, benne a nógrád megyei 
Felmácsát (9/1. lh.) és ecskend (9/3. lh.), vala-
mint imreülése pusztát (vö. 9/3. lh.), továbbá a Pest 
megyei Alsómácsát (9/1. lh.), kápolna (9/35. lh.), 
Tas és kérvölgy pusztát.33 Tas pusztát 1446-ban 
még felsorolják a Rozgonyiak közötti birtokosz-
tályban.34 1447-ben Rozgonyi György az ellen til-
takozik, hogy Rozgonyi János többek között Tast 
is elzálogosította.35 ezután megszűnt önálló puszta 
lenni, teljesen eltűnik az írott forrásokból.36 Sem a 
Rozgonyi birtokokra vonatkozó nagyszámú okle-
vélben, sem az 1519-ben Rozgonyi istván és veje, 
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Báthori András, istván és György kölcsönös örökö-
södési szerződésében nem találkozunk vele.

1 APM Adattár 256. 2 APM 64.512.1–519.1.; 66.87.1–
88.1.; 79.53.1–2.; 54.1–10.; 80.135.1–7.; 81.94.1–33.; 
82.2.1–8. 3 APM 81.94.2. 4 APM 82.2.1–2. 5 APM 
81.94.3, 6–8.; Mutatvány 120. old. alapján említi kul-
csár 2009, 190., 111. lh. 6 APM 79.54.4. 7 APM 79.54.2, 
7.; 81.94.9–12. 8 APM 64.512.1–515.1.; 518.10–11.; 
66.87.1–88.1.; 79.54.5–6.; 80.135.1–2.; 81.94.13–19, 21.; 
82.2.3–4. 9 APM 81.94.13, 16.; 82.2.3. 10 APM 79.54.6. 
11 APM 64.515.1.; 81.94.14. 12 APM 81.94.13. 13 APM 
81.94.17. 14 APM 66.87.1–88.1. 15 APM 79.54.5.; 81.94.15. 
16 APM 64.518.1–3, 5, 7, 9.; 79.54.1.; 80.135.3–5.; 82.2.5.; 
85.16.1–4. 17 APM 80.135.6. 18 APM 80.135.7.; 81.94.20, 
22.; 82.2.6–7. 19 APM 81.94.23. 20 APM 79.54.9. 21 APM 
81.94.25–30. 22 APM 79.54.8, 10.; 81.94.24, 31–32. 
23 APM 81.94.33. 24 APM 85.16.5. 25 kiss 1988, ii. köt. 
624, Tassnál. 26 Györffy 1998, 560. 27 áUo iv. köt. 265. 
(az oklevélben a határ leírása egy mondat, az áttekint-
hetőség érdekében tagoltuk a szöveget); Rövid és rossz 
regesztája: Bártfai Szabó 1938, 113. reg.; Fordítását 
némileg eltérő, de a határleírást nem érintő megszöve-
gezéssel közli: Bakács 1982, 197. reg., illetve horváth 
1980, 14. reg. és horváth 1998, 160–161.; Györffy 1998, 
560., Zumoyn, kalgua, Sucrodfeu alakban írja a neve-
ket.; varga 1997, 399–400., ezt és az 1422. évi adatokat 
tévesen a mai Bács-kiskun megyei Tassnál tárgyalja.  
28 Györffy 1998, 560. 29 horváth 1998, kép a 163. olda-
lon. 30 csáky okl. i. 311–314.; Bártfai Szabó 1938, 591. 
reg., kevésbé pontos.; horváth 1980, 128. reg. 31 csáki 
okl. i. 314.; horváth 1980, 130. reg. 32 Bártfai Szabó 
1938, 632. reg., tévesen Taar néven. 33 oL Dl. 7497, 
13163.; Rövid regeszták: Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; 
horváth 1980, 147, 148. reg. 34 horváth 1980, 159, 161. 
reg. 35 Bártfai Szabó 1938, 742. reg.; horváth 1980, 166. 
reg. 36 1452-ben Szanda-i Tárnok Demeter elzálogosí-
totta Dénes esztergomi érseknek többek között a Pest 
megyei Zsámbok, Mácsa, Zsidó birtokokat és Thas 
nevű birtokát heves megyében. ez a Tas Atkár hatá-
rában feküdt, nincs köze a Mácsa melletti, azonos nevű 
pusztához (oL Dl. 14513.; Bártfai Szabó 1938, 770. 
reg.; horváth 1980, 173. reg.).

9/3. ecSkenD: ▼ Ő  á–kk
(kÖh 25918)

A falu É-i határszélén, az Alma-völgy D-i olda-
lán, enyhén lejtő domboldalon, erdőben és réten 
húzódik a kb. 300 × 100 m kiterjedésű lelőhely. A 
vakond- és disznótúrásokban árpád-kori és késő 

középkori cserepeket gyűjtöttünk. Az erdő szélén 
több szögletes, két sorban elhelyezkedő gödör lát-
ható. ezek a helybeliek szerint az 1950-es évekből 
származnak, amikor katonai gyakorlóhely volt itt. 
(Kővári–Miklós, 1993; Miklós, 1993.)

Az őskort egy sárgás színű kő pattinték képvi-
seli.1 A leletek többsége Xiii. századi: a fazéktöre-
dékek szürkésfehér, szürke és barna színűek, anya-
guk kavicsos. A peremek enyhén tagoltak, illetve 
ferdén levágott szélűek, az oldalakat vízszintesen 
körbefutó bekarcolás díszíti.2 egy szürkésbarna 
árpád-kori töredéken benyomkodott dísz látható.3 
A Xiv–Xv. századra egy szürkésfehér, apró kavi-
csos anyagú, szélesen, sekélyen hornyolt fazékoldal 
utal.4 A Xv. századból származnak a vörös, barna, 
szürke és sárgásfehér színű, erősen tagolt szélű 
fazékperemek.5

A lelőhelyet a középkori nógrád megyei 
ecsken(d) faluval azonosítjuk.6 ide tartozott a 9/6., 
9/47–49. lh. is. neve minden bizonnyal személy-
névi eredetű.7 A Xiv. században helyi nemesek bir-
tokában volt: 1343-ban echkeny-i Pál Tápiószecső 
melletti birtokperben,8 1379-ben echkon-i istván 
Mácsa-i istván perében9 kijelölt királyi ember. 
1430-ra végleg elnéptelenedett, ekkor Rozgonyi 
Pétert és istvánt többek között a Felsőmácsához tar-
tozó ecskend (echkend) predium birtokába is beik-
tatták.10 ettől kezdve a Rozgonyiak birtokügyei-
vel kapcsolatos oklevelekben rendszeresen szere-
pel ecskend: 1437-ben, 1438-ban és 1449-ben kap-
tak a királytól adománylevelet, illetve beiktatásu-
kat elrendelő utasítások születtek.11 Az 1503 és 1507 
között a család különböző ágai között zajló per-
ben sorolják fel a birtokokat.12 1519-ben Rozgonyi 
istván kölcsönös örökösödési szerződést kötött a 
Báthoriakkal,13 melynek értelmében 1523-ban a 
utóbbiakat számos más birtokkal együtt ecskend 
prediumba is beiktatták.14 1498-ban Rozgonyi 
Mogyorossy istván Mácsát és a nógrád megyei 
echend prediumot 1336 forintért eladta (egy 1500 
körüli feljegyzés szerint elzálogosította) kubinyi 
Literátus Lászlónak és testvéreinek.15 A kubinyi 
család a törökkorban végig birtokos maradt itt. 
1582-ben kubinyi Dániel fia kristóf többek között 
mácsai és ecskendi részbirtokát is rokonának, 
Pongrátz Pongrácnak adta.16 1658-ban az elhunyt 
kubinyi László részbirtokai közül ecskendet is 
Galambos László és neje, kubinyi Borbála kapta 
meg.17

ecskend hiányzik a török adóösszeírásokból és 
rovásadó jegyzékekből. Gyakran szerepel a kör-
nyékbeli határperekben. A györki és püspökhatvani 
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határ ügyében tartott vizsgálatok során először 
1651-ben említik a két falu és ecskend határán talál-
ható három vermet, amely 1669-ben három verem 
vagy hármas verem, 1673-ban szintén három 
verem néven fordul elő.18 A hármas határ nagyjá-
ból a maival azonos helyen lehetett. Több györki 
lakos 1654-ben „az eczkeny Földnek köllő közepin” 
vert meg és kötözött meg fancsali embereket és a 
mácsai holykó istvánt.19 Délnyugati szomszédja 
Almás volt.20 1653-ban a Mácsa és kálló közötti 
határ ügyében végzett vizsgálatkor az egyik tanú 
elmondta, hogy amikor az ecskendi erdőben disznót 
őrzött, tüzet rakott a csörszárka partján.21 Tekintve, 
hogy a csörsz-árok (9/4. lh.) a középkori Megyertől 
(9/17. lh.) jóval délebbre húzódik, a mácsaiak által 
használt ecskendi erdő Megyer határának egy részét 
is elfoglalta.

1437-ben és 1438-ban a nógrád megyei 
Felsőmácsa birtokkal és ecskend pusztával együtt 
szerepel imreülése (imreilese, emrehylese),22 
amely neve alapján rövid életű kisebb település volt. 
A későbbi oklevelekben már nem fordul elő, emlé-
két nem őrizte meg helynév. valahol ecskend kör-
nyékén fekhetett.

Az ecskendi templom a falu fölött emelkedő 
dombon állt (9/6. lh.).

1 APM 94.21.4. 2 APM 94.21.1–3, 5.; 94.22.1. 3 APM 
94.21.7. 4 APM 94.22.3. 5 APM 94.21.6.; 94.22.2. 
6 csánki 1890, 97.; csak az 1430-as adatot ismeri.; 
varga 1997, 112. 7 v. ö. kiss 1988, ii. 777. vöckönd cím-
szónál.; nem fogadható el az a feltételezés, hogy nevé-
nek második tagja a kend népelem nevét őrzi (Bene 
1980, 12.). 8 Bártfai Szabó 1938, 275. reg. 9 Bakács 
1982, 924. reg. 10 Bártfai Szabó 1938, 632. reg. 11 Bártfai 
Szabó 1938, 663, 672. reg.; horváth 1980, 146–149. reg.  
12 horváth 1980, 264, 266, 271, 273, 275. reg. 13 horváth 
1980, 306–308, 312. reg. 14 horváth 1980, 316, 318. reg. 
15 horváth 1980, 255–256, illetve 260. reg. 16 horváth 
1980, 38. reg. 17 horváth 1980, 174. reg. 18 horváth 1980, 
109, 247, 271. reg.; A határ további említései: horváth 
1980, 110, 190, 239, 244, 271. reg. 19 horváth 1980, 142, 
145. reg. 20 horváth 1980, 200. reg. (1661.). 21 horváth 
1980, 124. reg. 22 Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; horváth 
1980, 149. reg.; oL Dl. 7497.

9/4. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 25919)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 

kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találha-
tók. Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt 
töltésből állnak, észak felől fenyegető veszedelem 
elhárítására létesültek. A megyében a legészakibb, 
Galgamácsa–verseg sáncszakasz az Aszód–kartal 
(2/8. és 14/2. lh.) sánctól mintegy 2,5–3,5 km-re 
É-ra létesült. Régészeti szakirodalomba a Magyar 
Tudományos Akadémia 1865-ben kezdett adat-
gyűjtésével került be, melynek eredményeit Rómer 
Flóris foglalta össze az 1876-os nemzetközi kong-
resszus számára.2 Az adatközlők feltételezése sze-
rint a sánc ny felé, vác környékéig folytatódha-
tott.3 A nyomvonalat az 1900-as évek elején bejáró 
Bartalos Gyula szintén vác közelében kereste a 
sánc ny-i kezdetét.4 Azonban Galgamácsától ny-ra 
nem volt ismert a sáncra vonatkozó, értékelhető 
adat.5 Amennyiben a legutóbb Galgagyörk határá-
nak D-i részén, a 7/29. lelőhelyen megfigyelt árok 
és töltés a csörsz-árok maradványa, a sáncvonulat 
ny-i irányban a korábban ismerthez viszonyítva 
valamelyest meghosszabbodik. 1962-ben a Patay 
Pál vezette munkacsoport bejárta a Galgamácsa–
verseg közötti 10,5 km-es sáncszakaszt, utóbb átvá-
gásokkal, talajfúrásokkal vizsgálták a nyomvona-
lat. A szántókon mára legfeljebb nyomokban észlel-
hető, az erdős részeken is tovább pusztuló – feltehe-
tően a csörsz-árok sáncrendszer É-i vonalához tar-
tozó – sáncszakasz részleteit eredményeik6 alapján 
írjuk le.7

A sánc ny-i kezdete az ecskendi-völgyben, a 
kismegyerke- (istván-)majortól k-re figyelhető 
meg. A völgy k-i oldalára, Dny–Ék-i irányban fel-
haladó, vízmosta mélyút jelzi a sánc árkát. Tovább 
az ecskendi-erdőben a jól látszó sánc8 (64. t. 2.) szé-
les ív után közel ny–k-i irányban halad a nagy-völ-
gyi Galgamácsa–Aszód–kálló közös határpon-
tig. Aszód és kálló határán (2/22. lh.), majd kálló 
területén halad tovább verseg felé (27/3. lh.). Az 
ecskendi-erdőben 1963-ban végzett átvágásban a 
sánc töltése 60 cm magasan maradt fenn az egykori 
felszín fölött, a v metszetű árok szélessége 430, 
mélysége 260 cm volt.9

A sánc itteni szakaszának neve egyébként elő-
ször a Xvii. századi határvitákban jelentkezik. 
1636-ban Mácsa (9/1. lh.) határánál „az csörsz árok 
kapu helyére,” 1653-ban „az csörszárka Partyán,” 
1654-ben pedig a „csőrsz árokig” kifejezés fordul 
elő.10

Balás vilmos a csörsz-árokkal hozza összefüg-
gésbe Pesty Frigyes adatközlőinek a Tatár-árokra 
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vonatkozó közlését. Az 1864/1865-ben készült tér-
képen Mácsa és ecskend határát alkotó Tatár-árok 
azonban a mai térképeken Ördög-árok néven sze-
replő, természetes árokkal azonos, amely a csörsz-
ároktól É-ra, több mind 2,5 km-re húzódik.11

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Rómer 1878, 39–77., Les fossés du diable en hongrie 
c. fejezet. 3 Rómer 1878, 67., rá hivatkozva Márton 
1910, 197. 4 Bartalos 1910, 110. 5 Balás 1961, 55–56.; 
vác környéke a ii. század óta kvád terület, a szar-
mata sánc itt nem is épülhetett meg. 6 Garam–Patay–
Soproni 2003, 31., 11. térkép. 7 Röviden ismertette 
Dinnyés 2007, 359. 8 Bartalos 1910, 110. Terepbejá-
rásakor a töltést több helyen 2 m magasnak, a rész-
ben betöltődött árkot 3 m-nél szélesebbnek látta.; 
Garam–Patay–Soproni 2003, 7. t. 1. 9 MnM Adattár 
97/1964.viii.; Rég. kut. 1963, 45.; Garam–Patay–Sop-
roni 2003, 31., metszete a 3. képen. 10 Jakus 1981, 40.; 
horváth 1981, 124, 136. reg. 11 Balás 1961, 55.; Pesty 
1864/1976, 33.; PmL U. 245.

9/5. SZiLváS-DoMB:  ? B ? ▼ v + Sza
(kÖh 25920)

A belterület É-i szélén, a némedi-patak völgyé-
ből meredek lejtővel kiemelkedő dombon a hatvani 
kultúra jelentős települése volt. A 450 × 100–250 m 
kiterjedésű lelőhely megművelt részén hamus folto-
kat észleltünk és igen sok cserepet, állatcsontot lát-
tunk. A domb teteje parlag, a föld azonban itt is 
hamus, szürke. (Miklós, 1979; Miklós–Torma, 1980, 
1983.)

1949-ben a Galgamácsa–vác közötti vasút épí-
tésekor mély bevágással kettészelték a lelőhe-
lyet. kutzián ida jelentése bronzkori telepjelensé-
gek átvágásáról számol be.1 A leletmentésből szár-
mazó kerámiát textilmintás, seprűdíszes és befé-
sült díszítésű fazék- és urnatöredékek, valamint 
bögretöredékek jellemzik, előfordul a kultúra fiata-
labb szakaszára jellemző girlandszerűen bemélyí-
tett díszítés is.2 kerecsényi edit további, nagyobb-
részt a hatvani kultúrához tartozó ép és töredé-
kes edényeket, szarvasagancs töredéket vitt be az 
MnM-be a galgamácsai kisbírótól.3 közülük csak 
a nyomott gömbtestű bögre töredékéről írják, hogy 
a vasúti bevágásnál a Szilváson találták, de a töl-
cséres nyakú bögre és a miniatűr urna is minden 
bizonnyal innen származik. Ugyanez tehető fel a 
bütykökkel sűrűn borított felületű csuporról is.4 
Terepbejárásainkon többek között a kultúra jelleg-

zetes textil- és seprűdíszes, tagolt lécdíszes töredé-
keit gyűjtöttük.5 Találtunk a dunántúli mészbeté-
tes kerámia északi csoportjához tartozó cserepeket 
is.6 A lelőhely D-i részén, a váci sor végének jobb-
oldali [É-i] vége feletti magaslaton 1948 tavaszán 
bronztárgyak kerültek elő. A leltárkönyvi bejegy-
zés szerint a leleteket sóderbányászás közben találta 
negyela Pál és az apja. Ugyanott csontok, edények 
és állatcsontok is voltak.7 A leletegyüttesben 12 db 
bronzlemezből készült cső, 1 fecskefarok alakú 
bronzcsüngő, 1 bronz spirálcsövecske néhány töre-
déke, 11 db dentáliumból készült csöves gyöngy 
és végül egy szkíta kori háromélű bronz nyílhegy 
volt. A hatvani kultúrához tartozó bronzokat kalicz 
nándor valószínűleg sírokból származó tárgyak-
ként közölte.8 Mozsolics Amália csontvázas sír 
mellékleteiként említi a tárgyakat.9 A találó 1983. 
évi visszaemlékezése szerint a leletekre 1947-ben 
vagy 1948-ban szőlő alá forgatásnál bukkantak kb. 
20 cm mélyen. A visszaemlékező szerint a tárgyak 
csontvázon voltak. közlése szerint a domb Dk-i 
részét 1935–1936 körül sóderbányászással elhord-
ták, akkor kb. 50 × 50 m-es területen sok csontváz 
volt edényekkel. A bronzleletek véleményünk sze-
rint legnagyobb valószínűséggel hamvasztásos sír-
ból származtak.

1949-ben a vasútépítés főmérnöke vitt be 
az MnM-be egy, valószínűleg erről a lelőhely-
ről származó ii. századi, emailos korongfibulát.10 
kiemelkedő középrészén kettős, kör alakú reke-
szek, a belső mezőben kék alapon fehér pontok van-
nak, a külső gyűrű berakása hiányzik, a kiemel-
kedő középrészt kettős, homorú gyűrű övezi, a 
lemezen hat bronz fülecske található. kerecsényi 
edit a mérnöktől vett át egy szürke, finoman isza-
polt, korongolt, gömbös testű, igen rövid nyakú, fer-
dén levágott peremű, szarmata (?) palackot, amelyet 
a Szilvás-dombon, állítólag 2 m mélységben, elkal-
lódott cserepek társaságában találtak.11 Ugyancsak 
kerecsényi edit gyűjtéséből származik egy barnás 
színű, kézzel durván formált, összeszűkülő nyakú, 
nyúlánk, 12,5 cm magas, valószínűleg szarmata 
edényke.12

1 MnM Adattár 1.G.i.; ennek nyomán említi a hatvani 
kultúra telepei között Patay 1958, 25.; említi Bondár 
2007, 98. 2 MnM cserépgyűjtemény 10/1950. 3 MnM 
RŐ 59/1950.1–5.; kalicz 1968, 124., 99. t. 15–17.  
4 MnM RŐ 58/1951.1.; kalicz 1968, 99. t. 20. 5 APM 
80.13.1–11.; 81.17.1.; 84.30.1, 3–11, 13. 6 APM 84.30.2, 
12. 7 MnM RŐ 54/1948.1–30. 8 kalicz 1968, 124., 
119. t. 2–4. (Galgamácsa–Sandgrube néven). A fecs-
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kefarok alakú csüngőt és a dentáliumot az ő nyomán 
sorolja fel Bóna 1975, 219, 268. 9 Mozsolics 1967, 90. 
10 MnM Rn 13/1949.; Bónis–Sellye 1988, 76., 27. kép. 
11 MnM Rn 33/1952. 12 MnM RŐ 59/1950.4.; kalicz 
1968, 99. t. 13.

9/6. ecSkenD–TeMPLoM-heGY: ▲   á 
 kö  U? R? LT, á–kk
(kÖh 25921)

A falu határának É-i szélén, a Rózsa-kút nevű 
forrásnál eredő, erdőkürt felé folyó patak D-i part-
ján, az ecskendi erdőben emelkedik a Templom-
hegy. Tengerszint feletti magassága kb. 252,5 m, 
a patakvölgy feletti relatív magassága kb. 42 m. A 
néphagyomány szerint a „templom hegy, egy szép 
kerek domb, melynek a tetején a rengeteg közepén, 
hajdan kápolna lehetet, melynek romjai most is lát-
hatók, ’s a boltozatok igen vékony téglábul volt”.1 
Rómer Flóris hallomás alapján jegyezte fel, hogy „a 
Mácsai templomhegyről a legszebb faragott köveket 
összetörték útcsinálásra és egy kút kikövezésére.”2 
Ugyanő az ecskendi Templom-hegyen széles kő utat 
is említ.3 Galgóczy károly is említi a templomro-
mot, amelyet a népmonda a csehek emlékével köt 
össze.4 chobot Ferenc Galgóczy nyomán kápolna-
romról ír. ezen kívül megjegyzi, hogy kolostorro-
mokat is emlegetnek. Feltételezi, hogy a zsidai pre-
montreieknek (23/1. lh.) volt itt gangriájuk (major-
juk).5 Genthon istván már kápolnaromról és kolos-
tor- vagy templomromról ír.6 Pest megye műemléki 
topográfiája szerint az ecskendi templomhegyen 
kolostor állt, amely valószínűleg a premontreieké 
volt.7 Már itt szükségesnek tartjuk megjegyezni, 
hogy a lelőhelyen valójában falusi templom állt.

A lelőhely első részletesebb leírását Patay Pál 
készítette el, aki 1959-ben járt itt; jellege alap-
ján árpád-kori, körülsáncolt, toronyszerű erőd-
nek tekintette.8 A Rózsa-kút felett kb. 50 m magas-
ságban húzódó, nagyjából lapos területből Dk felé 
meredeken emelkedik ki a Templom-hegy csú-
csa. Az erődítés ennek Ény-i szélén található. 
A 22 × 25 m átmérőjű belső részt árokkal vették 
körül. Az árok az Ény-i oldalon jól látható, széles-
sége kb. 2 m. külső szélén sánc emelkedik, ennek 
szélessége felül 2 m, alul kb. 4 m. Az erődített terü-
let mintegy 3–4 m-re, a sánc 1–1,5 m-re emelke-
dik ki az árokból. Dk felé haladva az árok mély-
sége fokozatosan csökken és a Dk-i oldalon már 
csak 20–30 cm mély. A belső területen igen sok, 
erősen pelyvás téglatöredéket, kő- és habarcstörme-

léket figyeltünk meg. Ugyanitt egy faragott ajtóke-
retkövet is láttunk. A törmelékhalmaz közepe táján 
egy 2–3 m átmérőjű gödör látható. edénytöredéket 
nem találtunk. (Miklós, 1981; Benkő–Miklós, 1990.) 
Miklós Zsuzsa 1981-ben vázlatos felmérést készí-
tett a lelőhelyről, amelyet a Gödöllői-dombvidék 
várait feldolgozó könyvében ismertetett.9

Miklós Zsuzsa 1993-ban topográfiai szondázó 
ásatást végzett.10 5 kutatóárokkal vizsgálták meg a 
védett területet, átvágták a sáncot és az árkot a vár 
Ény-i részén (iv. árok). Az árok metszete szerint a 
sáncárkot a sziklás altalajba vágták bele. A tompa 
v alakú árok mélysége a dombtetőtől számítva kb. 
3,5 m, a sánc magassága 2 m, talpának szélessége 
kb. 5 m volt. A sáncban faszerkezetre utaló nyo-
mot nem találtak, tehát a vár építésekor a töltés 
formára alakított sáncot az árokból kikerülő szik-
latörmelékből emelték. Az árok és sánc kisméretű, 
árpád-kori vár erődítése volt (8. kép). Magának a 
várnak a lakóépülete az ásatás során nem került 
felszínre. A nagymértékű pusztítás azonban való-
színűsíti, hogy egyrészt a templom építésekor, 
másrészt az újkori bolygatások közben megsem-
misülhetett. esetleges kisebb részleteit teljes fel-
tárás esetén találhatnánk meg. Miután a templom 
a Xiii. század második felében épülhetett, a vár 
ennél korábban létesülhetett. ennek felhagyása 
után építhették a templomot. A kincskereső göd-
rökkel erősen bolygatott, erdővel fedett dombte-
tőn – a földvár belsejében – félkörös szentélyzáró-
dású, kegyúri karzattal ellátott kisméretű templom 
részleteit és a templom körüli temető néhány sír-
ját tárták fel. A 16,30 × 8,50 m alapterületű temp-
lom 90–100 cm vastag falait kívül-belül szépen 
faragott kváderek fedték, közéjük törmelékkövet 
tettek. A falmaradványok 30–80 cm mélységben 
bukkantak elő. A helyenként 150–200 cm vastag 
törmelékrétegből kevés edénytöredék és fém hasz-
nálati tárgy, valamint több kváderkő és építészeti 
tagozat került elő. Megtalálták a diadalív részleteit, 
egy félköríves záródású ablak rétegköveit, az ívso-
ros párkány néhány darabját és konzolját, valamint 
a fogazott párkány részleteit.11 valamennyi fara-
gott részlet durvaszemcsés homokkőből készült. 
Az ásatási megfigyelések és az építészeti tago-
zatok alapján egyed endre készítette el a temp-
lom elvi rekonstrukcióját12 (9. kép). A feltárás sze-
rint tehát a Templom-hegyen falusi templom állt, 
amely méretei, kialakítása alapján a nagybör-
zsönyi Szent istván templomhoz áll legközelebb. 
eszerint az ecskendi templom is a Xiii. század 
második felében épülhetett. A 11 feltárt sír közül 2 
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8. kép. Galgamácsa. ecskend – Templom-hegy, 9/6. sz. lelőhely, árpád-kori földvár és templom 
(virágh Dénes – egyed endre felmérése, Réti Zsolt rajza)
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a templom belsejében, 9 pedig körülötte helyezke-
dett el. A Dny–Ék-i tájolású sírokat a sziklás alta-
lajba, illetve a sárgásbarna, igen kemény, agyagos 
talajba ásták bele. valamennyi váz bolygatott, hiá-
nyos; közülük öt volt kisgyermek. Az 1. sír földjé-
ből néhány bronzlemez töredék, az 5. sírból pedig 
egy vasszög került felszínre.

Az ásatáson felszínre került további lele-
tek13 közül mindössze néhány töredék képviseli 
az őskort: a vörös, valamint a belül szürke, kívül 
barna, szemcsés anyagú fazékoldal újkőkori vagy 
rézkori lehet. A finoman iszapolt szürke, lekerekí-
tett szélű tálperem kelta. Minden bizonnyal őskori 
a két magkő is.14

Talán kora árpád-kori a szürkésbarna, apró 
kavicsos, csillámos anyagú fazékoldal, amelyen 
befésült vízszintes vonalköteg és azon bebökö-
dött dísz látható.15 A Xii–Xiii. századra tehető 
a szürke, kavicsos, homokos anyagú fazékoldal 

fogaskerék-dísszel és sekélyen befésült vízszin-
tes vonalköteggel.16 A leletanyag zöme Xiii. szá-
zadi: leggyakoribb a szürkésfehér színű, kavicsos 
anyagú, kettősen tagolt peremű, vízszintesen kör-
befutó vonallal díszített oldalú fazéktöredék, de 
előfordul a hullámvonal és a ferde bevagdosás is. 
néhány, ferdén levágott szélű fazéktöredék redu-
kált égetésű. egy fazékaljon kereszt alakú bélye-
get figyeltünk meg.

A Xv. századra tehetők a sekélyen hornyolt 
oldalak, tagolt fazékperemek; Xvi. századi a sár-
gásfehér, jól iszapolt, korongról levágott, tagolt 
peremű, belül mázas fazék, amelynek részletei 
bukkantak elő. Formája alapján késő középkori, 
talán Xv–Xvi. századi a 11,6 cm magas, barna, 
kavicsos anyagú, lekerekített peremű, nyújtott 
testű füles fazék, amelynek vállát befésült hullám-
vonalköteg és ez alatt ferde bevagdosások díszí-
tik17 (52. t. 4.). A Xvi–Xvii. századot néhány, 
belül mázas fazéktöredék képviseli: pl. a vörös 
anyagú, kifelé ferdén levágott szélű, barna mázas 
fazékperem (50. t. 2, 5.).

A fémleletek közül egy késtok merevítő és egy 
nyéltüskés, lapos, deltoid alakú nyílhegy érde-
mel említést (55. t. 1.). Mindkettő a Xiii. századra 
tehető.18

A vár közvetlen közelében, attól k-re, a sánc-
árkon kívül is gyűjthetők az erdőben árpád-kori 
edénytöredékek.19 ennek alapján feltételezhető, 
hogy esetleg itt is állt egykor lakóépület (pl. a pap-
lak), de az is lehet, hogy ezek csupán szórványlele-
tek, amelyek a várból kerültek ki.

A lelőhelyre vonatkoztatható középkori forrá-
sokat nem ismerünk, de a várat minden bizonnyal 
a domb lábánál fekvő ecskend (9/3. lh.) falu birto-
kosa emelte, a templom pedig a falu plébánia temp-
loma volt.

1 Pesty 1864/1976, 33.; Pesty 1864/1984, 221.; Pesty 
1888, 392. 2 Rómer hagyaték Xvii. cs.; Pest m. 109. 
(Rómer Jkv. Xiii. 189.) ez az adat a 9/1. lelőhelyre is 
vonatkozhat. 3 Rómer Jkv. Xiii. 166. 4 Galgóczy 1877, 
127. 5 chobot 1915, 448.; Adatait átveszi: varga 1997, 
112–113. 6 Genthon 1951, 339. 7 Pest m. műemlékei i. 
378. 8 MnM Adattár 128.e.iii. 9 Miklós 1982, 48., 
30–31. kép. 10 MnM Adattár 35/1994.iii.; Rég. kut. 
1993, 63–64.; Miklós 1998, 99–106. 11 APM 94.19.1–9.; 
Miklós 1998, 6–7, 9. kép. 12 Miklós 1998, 10. kép. 
13 APM 94.19.10–81. 14 APM 94.19.13, 27, 34, 39, 61. 
15 APM 94.19.12. 16 APM 94.19.56. 17 APM 94.19.22.; 
Miklós 1998, 8. kép 3. 18 APM 94.19.49, 80.; Miklós 
1998, 8. 1–2. 19 APM 94.20.1–3.

9. kép. Galgamácsa. ecskend – Templom-hegy, 9/6. sz. 
lelőhely, az árpád-kori templom rekonstrukciója és 

faragott kövei (egyed endre felmérése és rekonstrukciója)
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9/7. koSSUTh L. U. 43:  Bk, Bv, v, LT? Sza
(kÖh 25922)

Az Újtelep Ék-i szélén, a Galga ártere fölé emel-
kedő domb oldalán és főleg a tetején, 360 × 260 m 
nagyságú területen, a szántásban sötét foltokat lát-
tunk, ezekből sok, zömében őskori cserepet, egy 
őrlőkő töredéket és meszelés (?) nyomait mutató, kis 
paticsdarabokat gyűjtöttünk. A lelőhely D-i részén, 
negyela Pál kossuth L. u. 43. sz. alatti kertjében 
szintén találtunk cserepeket. A lelőhely Dny-i szé-
lét a beépítettség miatt nem lehetett pontosan tisz-
tázni. (Miklós, 1983; Miklós–Torma, 1984.)

A bronzkori cserepek1 közül néhány kihajló 
peremű, rövid nyakú, hangsúlyozott vállú táltöre-
dék és seprűzött fazékoldal2 nagy valószínűséggel 
a makói kultúrához sorolható. A halomsíros kul-
túra cserepei közt3 egy körben árkolt, hegyes büty-
kös urnaoldal, valamint a kicsücskösödő, illetve 
háromszög átmetszetű bütyökkel díszített fazék-
peremek a legjellegzetesebbek. Péntek Attila egy 
szürkés színű (törésfelülete vastagon barna), jól 
iszapolt, korongolt, oldalán kívül vízszintes sávok-
kal feketére fényezett, lekerekített szélű, alacsony 
talpú, valószínűleg szkíta tálka vagy bögre fenék-
töredéket gyűjtött.4 egy erősen kopott, kissé behú-
zott peremű tál darabja5 talán kelta. néhány szürke, 
illetve fekete edénytöredék és egy orsógomb szar-
mata telepre utal.6

1 APM 84.92.1–28, 34–35. 2 APM 84.92.25–26, 28, 
34–35. 3 APM 84.92.1–21. 4 APM leltározatlan. 5 APM 
84.92.29. 6 APM 84.92.30–33.

9/8. nAGY-hAMvAS-TeLek:  R, Sza ▼ kö
(kÖh 25923)

Az Újteleptől D-re, a Megyerke-patakra lejtő 
domboldalon, a terepbejárásra alkalmas körülmé-
nyek ellenére mindössze néhány rézkori cserepet1 
– köztük hegyes bütyökkel díszített oldalt – és még 
kevesebb, szürke, szarmata oldaltöredéket2 gyűjtöt-
tünk a 400 × 150 m kiterjedésű lelőhelyen. (Kővári–
Miklós–Torma, 1981.) Ugyanitt negyela kálmán 
1984-ben, kukoricakapáláskor egy 13,8 cm hosszú, 
középkori, köpűs, hajítólándzsa hegyet talált.3

1 APM 81.155.1–2. 2 APM 81.155.3. 3 APM 86.1.1.

9/9.:  R, Bv
(kÖh 25924)

A községtől ny-ra, a némedi-patak mel-
letti dombvonulaton, kb. 800 × 650 m-es terüle-
ten szürke, hamus foltokat és kiszántott kemen-
cék maradványait láttuk, sok cserepet gyűjtöttünk. 
(Szőke, 1963; Miklós, 1980.)

A badeni kultúra cserepei főleg a domb tete-
jén és D-i lejtőjén fordultak elő, a kultúra klasszi-
kus szakaszát képviselik.1 A legjellemzőbb dara-
bok: két töredékes merice; kétosztású tál töre-
déke; egysoros tagolt bordával díszített fazékpe-
remek; függőlegesen kannelúrázott hasi töredék; 
pontdíszes fül (14. t. 2.; 16. t. 2.). késő bronzkori 
cserepek elsősorban a patakra lejtő oldalon vol-
tak,2 közülük az élesen profilált vállú táltöredé-
kek; a felcsücskösödő peremű töredék, a grafitos 
felületű, kannelúrázott oldal; a három- és ötszög 
átmetszetű fülek az urnasíros kultúra korai szaka-
szához sorolhatók.3 Találtunk egy őrlőkőtöredéket 
és magkő darabokat is.4

1 APM 81.73.1–13. 2 APM 81.73.14–26. 3 APM 
81.73.20–24. 4 APM 81.73.27.

9/10. SZÉP-MeZŐ-BÉRc:  á
(kÖh 25925)

A falutól É–Ék-re, a Megyerke-patak bal part-
ján, enyhén lejtő domboldalon, kb. 100 × 50 m hosz-
szan nyúlik el a lelőhely. 1961-ben, az erdőgazdaság 
útépítése során átvágták a dombot. Az átvágás falá-
ban Parádi nándor hét árpád-kori lakóház és egy 
méhkas alakú verem, valamint hét, kisebb beásás 
maradványait figyelte meg. A házakból egy őrlőkő 
alsó része és több árpád-kori cseréptöredék került 
elő.1 A szántásban egy kovadarabon,2 s néhány 
kevéssé jellegzetes, talán késő bronzkori oldaltö-
redéken3 kívül több árpád-kori cserepet is gyűj-
töttünk. (Miklós–Torma, 1980.) Xi–Xii. századiak 
a ferdén levágott szélű fazéktöredékek. egyiknek 
a nyakát és peremének külső szélét nyújtott tégla-
lap alakú fogaskerékminta díszíti4 (46. t. 6–7.). Xiii. 
századi a kettős tagolású fazékperem és két, körbe-
futó vízszintes bekarcolással ellátott töredék.5 Az 
árpád-kori település Megyer falu (9/17. lh.) része 
volt.
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1 MnM Adattár 176/1961.viii.; Rég. kut. 1961, 59. 
2 APM 81.2.1. 3 APM 81.2.2–4. 4 APM 81.2.5. 5 APM 
81.2.6–7.

9/11. SZiLvA-SZeR:  Sza
(kÖh 25926)

A falutól É-ra, a Galga jobb partján, az ártérből 
enyhén kiemelkedő dombon, 100 × 50 m-es terü-
leten, jó megfigyelési körülmények ellenére csak 
néhány cserepet találtunk. közülük a korongolt, 
szürke, jól iszapolt, vízszintesen kihajló perem 
szarmata.1 (Miklós, 1979.)

1 APM 80.11.1.

9/12. MeGYeRke:  Bv, LT, M–á
(kÖh 25927)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak árteréből 
enyhén kiemelkedő domb oldalán és tetején, ritka 
lucernában, 400 × 150 m-es területen elszórtan 
találtunk kevés paticsot és cserepet. Az összesze-
dett töredékek közül késő bronzkori a behúzott tál-
perem.1 A keltákat grafitos csöbör duzzadt pereme 
és korongolt edények kihajló peremtöredékei kép-
viselik.2 valószínűleg a X–Xi. századba sorolha-
tók a kavicsos anyagú, szürke, hullámvonalköte-
gekkel díszített oldalak.3 Jellegzetesen Xii–Xiii. 
századiak a kavicsos anyagú, fehér fazekak tagolt 
peremei és vízszintes vonalakkal díszített oldalai.4 
(Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 81.3.1. 2 APM 81.3.2–3. 3 APM 81.3.4. 4 APM 
81.3.5–7. 

9/13. MeGYeRke–SALLAnGok:  á
(kÖh 25928)

A községtől Ék-re, a Megyerke-patak árte-
rébe benyúló domb alján és oldalának feléig, 
180 × 100 m-es területen húzódik a lelőhely. É-i szé-
lénél paticsot, D-i végénél pedig kiszántott kemence 
nyomát figyeltük meg. (Miklós–Torma, 1980.) A 
lelőhelyről Miklós Zsuzsa 1998-ban készített légi 
fotót, amelyen településre utaló foltok mutatkoz-
nak. Az újabb terepbejáráskor a terület szántott 
volt. D-i végén árpád-kori, az északabbi és nyuga-
tabbi részeken, elsősorban a dombtetőn (9/14. lh.) 

őskori cserepeket gyűjtöttünk. A völgy felőli pere-
men néhány szürke foltot figyeltünk meg. A leletek 
elég ritkán helyezkedtek el. olyan mennyiségű fol-
tot, mint amennyi a fotón látszik, a felszínen nem 
lehet észlelni. 1 (Kulcsár–Miklós, 2000.).

A kevés jellegzetes edénytöredék, a kavicsos 
anyagú, vörösesbarna bográcsperem, a fehér faze-
kakból származó kihajló, ferdén, illetve vízszinte-
sen levágott szélű, valamint az enyhén vagy kettő-
sen tagolt perem, hullámvonalas váll és több, víz-
szintes vonalakkal díszített oldal a Xii–Xiii. szá-
zadba tartozik.2 hasonló korú lehet a szürke, gra-
fitos anyagú, osztrák fazék oldaltöredéke.3 Az 
árpád-kori településnyom Megyer falu (9/17. lh.) 
része volt.

1 MnM Adattár 32/2003.i.; APM 2001.7.1–7. A lel-
tárkönyvi bejegyzés szerint a leletek a 9/13–14. sz. 
lelőhelyen kerültek elő.; Rég. kut. 2000, 139. 2 APM 
80.128.1–4.; 2001.7.8–11. 3 APM 2001.7.12.

9/14. MeGYeRke–SALLAnGok:  U, á
(kÖh 25929)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak ny-i 
partja melletti dombon, főleg annak tetején, kb. 
200 × 100 m-es területen gyűjtöttünk cserepeket.1 
A szántásban hat–hét db, 3–4 m átmérőjű sötét fol-
tot figyeltünk meg. (Miklós–Torma, 1980.) A lelő-
helyről Miklós Zsuzsa 1998-ban készített légi fotót, 
amelyen településre utaló foltok mutatkoznak. Az 
újabb terepbejáráskor a terület szántott volt. D-i 
végén (9/13. lh.) árpád-kori, az északabbi és nyu-
gatabbi részeken, elsősorban a dombtetőn őskori 
cserepeket gyűjtöttünk.2 A völgy felőli peremen 
néhány szürke foltot figyeltünk meg. A leletek elég 
ritkán helyezkedtek el. olyan mennyiségű foltot, 
mint amennyi a fotón látszik, a felszínen nem lehet 
észlelni.3 (Kulcsár–Miklós, 2000.)

egy pelyvás anyagú táltöredék az újkőkor 
középső szakaszára keltezhető.4 A kavicsos anyagú, 
elvékonyodó peremtöredékek; kerek, illetve osz-
tott bütykös oldalak (8. t. 5, 10.); függőleges átfú-
rású fül a lengyeli kultúrához köthetők.5 Találtunk 
még kovaeszközöket (pengét, pengevakarót, félkör 
alakú vakarót), néhány magkődarabot és szilánkot;6 
továbbá egy nagy őrlőkövet, valamint egy másik, 
cipó alakú őrlőkő darabját.7

néhány árpád-kori cserép a domb Dk-i lábánál 
fordult elő, közülük a szürkésfehér, kavicsos-homo-
kos anyagú, körbefutó, bekarcolt vonallal díszített 
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fazéktöredék Xii–Xiii. századi.8 Az árpád-kori 
leletek Megyer faluhoz (9/17. lh.) tartoztak.

1 APM 81.4.1–7. 2 APM 2001.7.1–7. A leltárkönyvi 
bejegyzés szerint a leletek a 9/13–14.sz. lelőhelyen 
kerültek elő.; Rég. kut. 2000, 139. 3 MnM Adattár 
32/2003.i. 4 APM 2011.7.2. 5 81.4.3–6.; 2001.7.3–6. 
6 APM 81.4.1–2.; 2001.7.1. 7 APM 2001.7.7. 8 APM 
81.4.7.

9/15. MeGYeRke:  Ő, LT, nk, á
(kÖh 25930)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak árteréből alig 
kiemelkedő domboldalon, 150 × 100 m-es területen, 
közepes sűrűségben gyűjthetők cserepek. A lelőhely 
D-i szélénél kiszántott tűzhely nyomait figyeltük 
meg. körülötte nem találtunk korhatározó edény-
töredékeket. Az összeszedett cserepek közt volt 
néhány jellegtelen őskori és egy kelta, korongolt 
oldal.1 A kavicsos anyagú, szürkésbarna, vízszintes 
vonalköteggel díszített oldal viii–iX. századi.2 A 
legtöbb darab a Xii–Xiii. századot képviseli: szürke 
és fehér, kavicsos anyagú, kihajló, valamint enyhén 
tagolt peremek, oldalak vízszintesen bekarcolt vona-
lakkal.3 (Miklós–Torma, 1980.) Az árpád-kori tele-
pülés Megyer falu (9/17. lh.) része volt.

1 APM 81.5.1. 2 APM 81.5.2. 3 APM 81.5.3–5.

9/16. MeGYeRke:  U, LT, á
(kÖh 25931)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak melletti elő-
reugró dombon, kb. 300 × 150 m nagyságú terü-
leten, szántásban sötét foltokat láttunk, cserepe-
ket, néhány őrlőkő töredéket, paticsot találtunk. 
(Miklós–Torma, 1980.)

egy oldaltöredéken sűrűn bekarcolt, kottafejes 
díszítés van1 (3. t. 14.). A lengyeli kultúra cserepeit2 
a lelőhely Ék-i részén gyűjtöttük, legjellemzőbbek 
a csőtalp töredékek és egy kerek bütykös táltöredék 
(8. t. 3, 9, 15–16.). A kelta cserepek3 közül a grafi-
tos anyagú, duzzadt peremű, fésűs díszű fazéktö-
redékek, egy kihajló urnaperem, valamint a széles, 
lapos bordával díszített oldaltöredékek kívánkoz-
nak kiemelésre. Megemlíthető még egy sárgásbarna 
kovaszilánk is.4

egy kavicsos anyagú, párhuzamos vonalköteggel 
díszített fazéktöredék a Xi–Xii. századra keltez-

hető.5 Xii–Xiii. századi a kavicsos anyagú, kifelé 
ferdén levágott szélű peremtöredék és egy szintén 
kavicsos, vízszintesen bekarcolt, körbefutó vona-
lakkal díszített fazékoldal.6 Az árpád-kori leletek 
Megyer faluhoz (9/17. lh.) tartoznak.

1 APM 81.6.2. 2 APM 81.6.3–11. 3 APM 81.6.12–20. 
4 APM 81.6.1. 5 APM 81.6.21. 6 APM 81.6.22–23.

9/17. MeGYeRke:  R? M–á, á–kk
(kÖh 25932)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak völgye felé 
előreugró domb alján és tetején, kb. 250 × 50–80 
m-es területen, szántásban elég sűrűn fordultak elő 
a leletek, amelyek a patak felé egészen a vizenyős 
rétig követhetők. A lelőhely k-i szélén az út átvágja 
a dombot, de a bevágásban nem látszott településre 
utaló nyom. (Miklós–Torma, 1980.)

Az őskort egy gyaluszerű kovaeszköz1 és enyhén 
kihajló peremű rézkori (?) töredék2 képviseli.

A X–Xi. századra keltezhető az erősen kihajló 
peremű, homokos anyagú, vállán befésült hullám-
vonalköteggel díszített fazéktöredék (44. t. 14.), 
valamint a homokos, csillámos, illetve kavicsos 
anyagú fazékoldal párhuzamos- és hullámvonalkö-
teg dísszel.3 A Xii–Xiii. századra tehetők a kavi-
csos anyagú, enyhén, illetve kettősen tagolt peremű 
fazéktöredékek, s a körbefutó vízszintes vonalakkal 
ellátott fazékoldalak.4 A redukált égetésű, harang 
alakú fedőtöredék, a ferdén bevagdosott fültöre-
dék, és két, körbefutó vízszintes vonalakkal díszí-
tett palacktöredék Xiii. századi.5 Xiv. századi egy 
fehér, vékony falú, kihajló szögfej formájú perem-
mel ellátott töredék.6 Xiv–Xv. századi a két, víz-
szintesen hornyolt oldal és egy vékony falú, kismé-
retű edény részlete.7 A Xv. századra tehető a két, 
erősen tagolt peremű fazéktöredék.8

A lelőhelyet az elpusztult Megyer faluval azo-
nosíthatjuk. ide tartoztak a patak völgyében sor-
jázó árpád-kori településnyomok is (9/10., 9/13–16. 
lh.). A falu neve a honfoglaló Megyer törzs nevét 
őrizte meg. A régészeti adatok szerint a X/Xi. szá-
zadtól a Xv. századig fennállt település történetéről 
nagyon keveset tudunk. helyi nemesek birtokában 
volt, akik környékbeli peres ügyekben szerepeltek. 
első említésekor, 1379-ben Megyer-i cikó (cykow) 
fia Miklós és Balázs fia istván ecsken-i istvánnal 
együtt kijelölt királyi ember volt Mácsai Domonkos 
peres ügyében (l. 9/1. lh.).9 1406-ban Megyer-i 
csákónak (chakow) nevezett János, almási és 
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aszódi társaival királyi ember a Zsidó-i és az iklad-i 
család közötti perben.10 1430-ban Megyer-i Mihály 
és Dénes kijelölt királyi ember a Rozgonyiak alsó- 
és felsőmácsai, zsidói és egyéb birtokaik beiktatása 
ügyében.11 1438-ban Megyer-i György szomszéd-
ként jelent meg a Rozgonyiak birtokainak beikta-
tásán.12

Legkésőbb a törökkor legelején végleg lakat-
lanná vált, pusztaként sem szerepel az 1546 és 1562 
közötti török összeírásokban. Az 1580. és 1590. évi 
defterben feltűnő „Magyaród puszta, Mácsa falu 
közelében”13 minden bizonnyal Megyerrel azonosít-
ható. 1599-ben Batthay Mátyás és fia istván többek 
között vecsést, Megyert és Zsidót Berethes Máté 
esztergomi érseki provizornak és utódainak adták 
át.14 1638-ban horváth (Bibiti) János, 1639-ben fele-
sége tiltott el mindenkit a Pest megyei Megyerke 
predium használatától.15 végül 1667-ben Bibithi 
horváth Gáspár fiai, Lőrinc és Miklós, valamint 
nővérük férje, Rákóczi János zsidói és Megyerke 
pusztai részbirtokukat 100 tallérért elzálogosították 
Balázs Mihálynak.16

1 APM 80.129.1. 2 APM 80.129.2. 3 APM 80.129.3–5. 
4 APM 80.129.6–9, 11. 5 APM 80.129.10, 12, 20. 6 APM 
80.129.15. 7 APM 80.129.16–17. 8 APM 80.129.19. 
9 Bakács 1982, 924. reg. 10 Zsigm. okl. ii/1., 5105. reg. 
11 Bakács 1982, 1504. reg. 12 Bártfai Szabó 1938, 672. 
reg.; ezt az adatot csánki 1890, 31. is ide vonatkoz-
tatja. 13 káldy-nagy 1985, 417. 14 horváth 1981, 52. 
reg. 15 Borosy 1983, 15, 43. reg. 16 horváth 1981, 227. 
reg.; A rokonsági adatokat nagy 1857–1868., 5. kötet 
144. oldaláról vettük.

9/18. MeGYeRke:  U, v, Sza, nk, M–á
(kÖh 25933)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak melletti 
domboldal felső részén, 500 × 100 m-es területen 
hamus foltokat láttunk, állatcsontokat, őrlőkő töre-
dékeket, kora vaskori cserepeket találtunk. A lelő-
hely D-i végén 1-2 hamus foltból a lengyeli kultúrá-
hoz tartozó cserepeket és X–Xi. századi töredékeket 
gyűjtöttünk. (Miklós–Torma, 1980.)

A lengyeli kultúrát egy kavicsos, ujjbenyomás-
sorral díszített töredék (8. t. 13.) és egy hosszúkás 
bütykű oldaltöredék képviseli.1 A kora vaskori cse-
repek2 közül az erősen kihajló peremű oldaltöredék 
(28. t. 13.); a simított felületű és a durva kidolgo-
zású, egyenes peremű oldalak; valamint a behúzott 
tálperemek említhetők.

A szürke, korongolt fenéktöredék és a szürkés-
barna, kavicsos anyagú, kézzel formált peremek a 
szarmatákat képviselik.3 A viii–iX. századra tehe-
tők a hullámvonalköteges, valamint a hullámvo-
nalkötegekkel és vonalköteggel díszített oldalak4 
(41. t. 6.). X–Xi. századiak a szürkés, apró kavicsos 
anyagú peremek, és a barna, homokos anyagú, víz-
szintes vonalas oldalak.5

1 APM 80.130.1–2. 2 APM 80.130.3–8. 3 APM 
80.130.9–10. 4 APM 80.130.11. 5 APM 80.130.12–13.

9/19. SALLAnGok:  Bv, Sza
(kÖh 25934)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak völgyének 
ny-i oldalán, vizenyős rétből alig kiemelkedő dom-
bon, szántásban, kb. 200 × 100 m nagyságú terüle-
ten gyűjtöttünk cserepeket. (Miklós–Torma, 1980.)

A késő bronzkori töredékek1 közül egy többszö-
rösen kannelúrázott oldaltöredék2 az urnasíros kul-
túrához sorolható. egy kis kőpengét is felszedtünk.3

A domb alsó részén néhány korongolt és kéz-
zel formált szarmata cserepet4 és jól iszapolt, kéz-
zel formált, szürke, belül vörös, mindkét oldalán 
grafitos bevonatú, bekarcolt, széles hullámvonallal 
díszített, kvád fazékoldalt, ferde peremű, nyomott 
gömbtestű (?) csészetöredéket5 találtunk.

1 APM 80.131.2–7. 2 APM 80.131.5. 3 APM 80.131.1. 
4 APM 80.131.9, 11. 5 APM 80.131.8, 10.

9/20. SALLAnGok:  U, Bv, v? LT, Sza, á
(kÖh 25935)

A falu határának Ény-i részében, a Megyerke-
patak völgyének É-i végénél emelkedő domb tete-
jén és oldalán, szántásban, 200 × 200 m-es terüle-
ten gyűjtöttünk cserepeket és figyeltünk meg sötét 
foltokat. (Miklós–Torma, 1980.)

A lengyeli kultúrához tartozik egy egyenes 
peremű és egy kicsi, kerek bütyökkel díszített oldal-
töredék (8. t. 6.), mindkettő kavicsos anyagú.1 Az 
urnasíros kultúra cserepei közt2 a turbántekercses 
és a belül síkozott peremtöredék, valamint a füg-
gőleges ujjbehúzgálásokkal kialakított oldaltöre-
dék a legjellemzőbb. néhány cserép alkalmasint 
kora vaskori;3 megemlíthető közülük egy behúzott, 
kívül enyhén síkozott peremtöredék és egy durva, a 
perem külső szélén bebökdösött bordával díszített 
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oldaltöredék. egy korongolt, kissé behúzott, lekere-
kített peremtöredék kelta.4

Szarmata egy korongolt, szürke, díszítetlen 
oldaltöredék.5

A Xii–Xiii. századra keltezhetők a kavicsos, 
befelé ferdén levágott szélű fenéktöredék6 és a víz-
szintesen körbefutó, bekarcolt vonalakkal díszített 
oldaltöredékek.7

1 APM 81.7.1–2. 2 APM 81.7.3–8. 3 APM 81.7.9–13. 
4 APM 81.7.14. 5 APM 81.7.15. 6 APM 81.7.16. 7 APM 
81.7.17.

9/21. kiS-MeGYeRke:  M–á
(kÖh 25936)

A községtől Ék-re, a Megyerke-patakra lejtő 
domb oldalán és tetején, 80 × 120 m-es területen, 
elszórtan hevert néhány cserép a szántásban. A 
kevés jellegzetes darab, a fekete és szürke, kavicsos 
anyagú, erősen kihajló perem, vízszintes vonalkö-
teggel, valamint sűrűn bekarcolt vízszintes vona-
lakkal díszített oldal a X–Xi. századba tartozik.1 
(Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 80.132.1–4.

9/22. MáSoDik-vÖLGYi-DŰLŐ:  U, B, Sza, 
M–á
(kÖh 25937)

A falutól k-re, a Megyerke-patak kanyarulatára 
lejtő dombon a szántásban, 550 × 140–200 m-es 
területen, hamus foltok, kiszántott kemencék figyel-
hetők meg és sok cserép gyűjthető. (Miklós–Torma, 
1980.)

A vonaldíszes kerámiához tartozó cserepek1 
főleg a lelőhely k-i részén fordultak elő, a domb 
aljától a tetejéig. A kottafejes díszítésű, finomabb 
kidolgozású töredékeken (3. t. 8–9, 11–12.) kívül 
néhány lefelé szélesedő csőtalp darabot, egy bomba 
alakú edény töredékét, valamint pelyvás anyagú 
házikerámiát találtunk. Az utóbbi között ujjbe-
nyomással, körömcsípéssel, rovátkolással, benyo-
mott tetejű bütyökkel díszített cserepek vannak. 
egy kicsi, kerek, kissé benyomott tetejű, illetve 
egy ovális bütyökkel díszített oldaltöredék talán 
a lengyeli kultúrához sorolható,2 ezeket a domb 
tetején találtuk. A behúzott peremű táltöredék és 
a simított felületű oldal bronzkori.3 egy ismeret-

len rendeltetésű agyagtárgy az őskoron belül pon-
tosabban nem keltezhető.4 Gyűjtöttünk egy szürke 
kovából készült kétsíkú pengevakarót és legyező-
vakarót is.5

A lelőhelyen kevés szarmata cserepet is talál-
tunk: szürke, korongolt, talpkorongos fenéktöredé-
ket, kézzel formált fazékfeneket és ujjbenyomással 
tagolt peremet.6

A középkori leletek a lelőhely D-i harmadá-
ban sűrűsödnek. X–Xi. századi a kavicsos anyagú, 
erősen kihajló, lekerekített szélű perem (45. t. 5.), 
egy másik, hasonló töredék, melyre közvetlenül 
a perem alatt hullámvonalat karcoltak (45. t. 6.) 
és a homokkal soványított anyagú perem, mely-
nek mindkét oldalán és szélén hullámvonalkö-
teg látható (45. t. 7.). Az ebből a korszakból való 
oldaltöredékek díszítése változatos: hullámvo-
nal- és vonalkötegek, hullámvonal és vonal válta-
kozva, sűrűn bekarcolt vízszintes vonalak7 (45. t. 
8–10, 12–13.). A Xi–Xii. századra tehető a homo-
kos, fekete, kihajló, ferdén levágott szélű perem, 
a sekély vízszintes vonalas (45. t. 11.) és a fogas-
kerékkel vízszintes sorokban benyomott mintás 
oldal.8 Xii–Xiii. századi a szürkés, enyhén tagolt 
perem, a kívül szürkés, belül vörös, vízszintes 
vonalakkal díszített és a fehér, kavicsos, sűrű víz-
szintes vonalas oldal.9 Minden valószínűség sze-
rint árpád-koriak a lelőhely ezen részén megfigyelt 
kemencék és vassalak darabok is.

1 APM 80.133.3–15. 2 APM 80.133.16–17. 3 APM 
80.133.19. 4 APM 80.133.18. 5 APM 80.133.1–2. 
6 APM 80.133.20–22. 7 APM 80.133.23–29. 8 APM 
80.133.30–32. 9 APM 80.133.33–35.

9/23. PáL-heGY: ▼ P  U? R?
(kÖh 25938)

A belterülettől k-re, a Megyerke-patak D-i 
oldalán emelkedő dombon, szántásban, kb. 650 × 
100–150 m nagyságú területen ritkásan találtunk 
leleteket, a lelőhely ny-i részén két vörös, égett fol-
tot figyeltünk meg. (Miklós–Torma, 1980.)

A kőeszközök közül egy kovából készült legye-
zővakaró és egy szögletes vakaró paleolitikus.1 A 
cserepek – vastag falú, egyenes peremű táltöredék; 
enyhén kihajló peremtöredékek; egy kis bütyökkel, 
illetve kerek átmetszetű füllel díszített töredékek – 
újkőkoriak (lengyeli kultúra?) vagy rézkoriak.2

1 APM 80.134.1. 2 APM 80.134.2–5.



222

9/24. ÚJTeLeP:  R, Bv, Sza, á
(kÖh 25939)

Az Újtelep D-i szélénél, a Megyerke-pataktól 
félkörben övezett domb lapos tetején és oldalán, 
szántásban, 200 × 200 m-es területen igen sok, 
kisebb-nagyobb, hamus, paticsos, cseréppel, állat-
csonttal teli foltot láttunk. Találtunk néhány őrlőkő 
töredéket és egy kis kovaszilánkot1 is. késő bronz-
kori cserepek zömmel a lelőhely k-i szélén fordul-
tak elő; Ék-i szélén, kis területen árpád-kori, a 
többi részén szarmata töredékeket gyűjtöttünk. A 
lelőhely tovább nyúlik É felé, a lakott terület alá. 
(Szőke, 1962; Miklós, 1980.)

1980-ban, a lelőhely Ény-i szélén, a József A. 
utca 21. sz. alatti kertben meszesgödör ásásakor 
bukkantak leletekre. cserepeken és állatcsonto-
kon kívül 2 cipó alakú őrlőkövet,2 valamint két ép 
edényt3 találtak. Utóbbiak közül a rövid, henge-
res nyakú, kettőskúpos testű, legömbölyített hasú, 
peremből kiinduló két kis füles fazék4 a ludanicei 
csoporthoz sorolható (11. t. 10.).

A terepbejárásokon gyűjtött leletanyagban az 
urnasíros kultúra cserepei5 közül legjellegzeteseb-
bek a síkozott és turbántekercses peremtöredékek, 
továbbá a nyakán sűrű, vízszintes kannelúrázással 
díszített, kihajló peremű urnatöredék.

A szürke és vöröses színű, jól iszapolt, koron-
golt hombár- és táltöredékekből, továbbá durva, 
kézzel formált, kihajló peremű fazéktöredékek-
ből álló, viszonylag bőséges szarmata leletanyagot6 
ii–iii. századi római kerámia7 keltezi. Utóbbiak 
között terra sigillata, szürke, sötétszürke bevona-
tos, bepecsételt díszű táltöredék és festett korsóol-
dal található. negyela kálmán házánál, a József A. 
u. 21. alatt 1980-ban egy kézzel formált, valószínű-
leg korai szarmata, hordós testű, durva kidolgozású, 
6 cm magas edénykét,8 míg 1992-ben egy szürke, 
korongolt, behajló, kerekített peremű, a perem alatti 
részen fogaskarcolás-szerűen díszített, késő szar-
mata táltöredéket9 (39. t. 3.) találtak.

A kavicsos anyagú, enyhén tagolt szélű, körbe-
futó vízszintes bekarcolással, illetve hullámvonallal 
díszített fazék perem- és oldaltöredékek Xii–Xiii. 
századiak.10 hasonló korú egy fazékalj töredék, 
fenékbélyeg részletével.11

Feltételesen ide helyezzük a mindössze egyet-
lenegy alkalommal szereplő Lugost. nevéről nem 
dönthető el, hogy a lugas köznévből vagy puszta 
személynévből származik-e.12 Mindkét esetben 
magyar névadás eredménye. 1284-ben erzsébet 

királyné Zsidó testvére istván comes főtárnokmes-
ternek adományozta a királynéi szentséghordo-
zók Pest megyei Tas (9/2. lh.) nevű földjét, amelyet 
É-ról, k-ről és D-ről körülhatároltak. A határjárás 
vonatkozó része szerint az első határ északról a zsi-
dói prépost (23/1. lh.) Lugos nevű földje és Tas föld 
között van, innen hét régi határjel mentén halad, 
amelyek mellé hét új határjelet emeltek, kelet felé 
egy bizonyos hegyre felmenve a Frigetarka nevű 
helyhez, amely a Pásztó felé vezető nagyúton határ-
jel. itt végződik a prépost földje, ezután Tas föld az 
ákos nemzetség földjével határos (a teljes határjá-
rást l. a 9/2. lelőhelynél).13 A határleírás elemzése 
alapján megállapítható, hogy a határ a Galgától 
valahol k-re kezdődött, a k-i irányban haladó 
határ felment egy hegyre, ami nagy valószínűség-
gel a Galgamácsa és iklad határán emelkedő, hosz-
szan elnyúló Szoma-heggyel azonos. Lugos Tassal 
közös ny–k-i irányú határának a Megyerke-patak 
torkolatától D-re, nem messze kellett kezdődnie, 
ott ugyanis a hegyig még széles, viszonylag enyhe 
lejtőjű terület van, ahol volt értelme hét határjelet 
elhelyezni. ezért a határvonal véleményünk sze-
rint a 9/2. lelőhelytől É-ra 100–300 m-re kezdő-
dött. ebben az esetben Lugos legnagyobb valószí-
nűséggel lelőhelyünkön helyezkedhetett el. Györffy 
György Tasnál azt írja, hogy Lugas föld a mai 
Galgamácsa határában k-re kereshető, hol hegyi út 
vezetett Pásztóra. Lugasnál viszont úgy véli, hogy 
Galgamácsa Ék-i részén kereshető. ez utóbbi meg-
állapítás elírás eredménye lehet. Lugos a későbbi-
ekben semmilyen forrásban nem fordul elő, föld-
rajzi név sem őrizte meg emlékét. Területe beolvadt 
Mácsa határába.

1 APM 81.8.1. 2 APM 84.24.1–2. 3 APM 84.24.3–4. 
4 APM 84.24.3.; Bondár 2007, 74. 5 APM 81.8.2–16. 
6 APM 81.8.20, 22–26. 7 APM 81.8.17–19, 21. 8 APM 
84.24.4.; Galgamácsa mutatvány 134. old-on téve-
sen a ludanicei csoporthoz sorolva. 9 APM 93.28.1. 
A leltárkönyv szerint a hunyadi u. 52. alatt találták. 
10 APM 81.8.27–29. 11 APM 81.8.30. 12 kiss 1988, ii. 
köt. 54, a Bánsági Lugosnál. 13 áUo iv. köt. 265 (az 
oklevélben a határ leírása egy mondat, az áttekinthe-
tőség érdekében tagoltuk a szöveget).; Rövid és rossz 
regesztája: Bártfai Szabó 1938, 113. reg.; Fordítá-
sát némileg eltérő, de a határleírást nem érintő meg-
szövegezéssel közli: Bakács 1982, 197. reg., illetve  
horváth 1980, 14. reg. és horváth 1998, 160–161.; 
Györffy 1998, 560., Tasnál.
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9/25. ŐR-heGY:  U, B, Bv, LT, Sza, kk
(kÖh 25940) 

A belterülettől Ény-ra, az Őr-hegy D-i lejtőjén, 
kb. 400 × 80 m nagyságú területen néhány foltból 
gyűjtöttünk cserepeket. (Szőke, 1963; Kővári–
Miklós, 1981.)

egy pelyvás anyagú, ujjbenyomásos bordával 
díszített oldaltöredék újkőkori.1 A hatvani kultúrá-
hoz tartozik egy textildíszes töredék.2 néhány cse-
rép, köztük egy ívelt nyakú, profilált vállú, nyakat 
áthidaló fülű táltöredék az urnasíros kultúra idő-
sebb periódusára keltezhető.3 A grafitos anyagú alj-
töredék kelta.4

van egy szürke, jól iszapolt szarmata töredék is.5

A Xiv. századra keltezhető a szürkésfehér, kavi-
csos anyagú, kihajló szögfej formájú peremtöre-
dék.6

1 APM 81.95.1. 2 APM 81.95.2. 3 APM 81.95.3–6. 
4 APM 84.71.1. 5 APM 81.95.7. 6 APM 81.95.8.

9/26. TSZ-MAJoR:  U, R, B, Bv, Sza, á  
n? M?
(kÖh 25941)

A falu és az Újtelep közt, a Galga és a Megyerke-
patak összefolyásánál, a Galga árteréből kiemel-
kedő, meredek oldalú dombon többször is jártunk. 
(Szőke, 1962; Miklós, 1980; Kővári–Miklós–Torma, 
1981; Miklós–Torma, 1984.) kb. 300 × 100 m nagy-
ságú területen találtunk cserepeket1 és állatcsontot, 
a lelőhely É-i részén, a gépállomás É-i széle mellett, 
felszántatlan területen, három hamus, paticsos fol-
tot láttunk.

egy sárgásbarna, pelyvás anyagú oldaltöredék 
újkőkori.2 Talán a lengyeli kultúrához tartozik egy 
kiugró, kerek bütyökkel díszített oldal (8. t. 4.) és 
egy kavicsos anyagú csőtalp töredék.3 A badeni kul-
túra nagyszámú edénytöredéke4 közül az egysoros, 
tagolt bordadíszes fazékperemek, egy keskenyen, 
függőlegesen kannelúrázott korsóoldal, valamint 
a belső oldalán vízszintes kannelúrázás és benyo-
mott pontsor kombinációjával díszített táltöredék 
kívánkoznak kiemelésre. A textildíszes oldaltöredé-
kek a hatvani kultúrát képviselik.5 egy belső olda-
lán vörös, külső oldalán fekete színű, vastag falú 
edény töredéke késő bronzkori.6 néhány bronzkori 
cserép alkalmatlan a közelebbi kormeghatározásra.7 
Gyűjtöttünk egy kovapengét, egy pengeszerű obszi-
dián pattintékot, hidrokvarcit kőszilánkot is.8

egy korongolt, világosszürke színű oldaltöredék 
és a kézzel formált fazékoldal szarmata.9

A Xii–Xiii. századra datálhatók a sárgásfehér, 
kavicsos anyagú, vízszintesen körbefutó, bekarcolt 
vonallal, hullámvonallal díszített oldaltöredékek és 
egy belül fekete, kívül rózsaszín, kavicsos anyagú, 
kifelé ferdén levágott szélű peremtöredék.10

egy adatközlő szerint a gépállomástól ny-ra, lelő-
helyünk D-i részén, kb. 20 éve (az 1960-as évek ele-
jén?) szőlő alá fordításkor csontváz(ak) kerültek elő. 
Fejjel keletnek feküdtek, edénytöredékek és „nadrág-
csat” voltak mellettük. A leletek elkallódtak.

1 APM 79.22.1–22.; 80.52.1–5.; 53.1.; 81.18.1–3.; 
96.1–6.; 84.90.1–3. 2 APM 81.18.1. 3 APM 81.96.2–3. 
4 APM 79.22.1–8, 10–18.; 80.52.1, 3–5. 5 APM 80.53.1.; 
81.96.4. 6 APM 84.90.2. 7 APM 79.22.17, 19–22.; 
81.18.2.; 96.5–6. 8 APM 80.52.2.; 81.96.1.; 84.90.1. 
9 APM 81.18.3.; 84.90.3. 10 APM 81.96.7–8.; 84.90.4–5.

9/27. AnTALMAJoR:  U, Bv, Sza
(kÖh 25942)

A falutól É-ra, a Galga árteréből enyhén kiemel-
kedő domb tetején és k-i oldalának alsó részén, kb. 
600 × 560 m-es területen fordultak elő cserepek. 
(Kővári–Miklós, 1981; Miklós–Patay, 1984.)

egy pelyvás anyagú és egy körömcsípéses oldal-
töredék újkőkori.1 A halomsíros kultúra cserepei2 
között jellegzetes a behúzott pereme alatt piciny 
bütykös táltöredék, a hármas vonalcsoportokkal 
és kis bütyökkel díszített, élesen profilált váll-rész, 
valamint két oldaltöredék párhuzamosan bekarcolt 
vonaldísszel, melyet az egyiken beszurkált pontsor, 
a másikon zegzug vonalak kísérnek.

egy korongolt, szürke, duzzadt peremű töredék 
szarmata.3

1 APM 81.97.1–2. 2 APM 81.97.3–20. 3 APM 81.97.21.

9/28. kiS-MeGYeRke:  Ő
(kÖh 25943) 

Megyerkepusztától k-re, egy ma már száraz 
völgy felső vége közelében mindössze egyetlen 
őskori cserepet találtunk. (Miklós, 1980.) Miklós 
Zsuzsa 1998. július 4-én légi fotókat készített a lelő-
helyről és környékéről, de nem észlelt egyértelműen 
régészeti objektumra utaló jeleket.1

1 MTA Ri neg. sz. 179 103–179 104.
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9/29. nAGY-MeGYeRke:  Ő
(kÖh 25944)

Az Újteleptől k-re, a Megyerke-patak és egy idő-
szakos patak völgye között emelkedő domb tetején 
és oldalán, 200 × 50 m-es területen kevés, jellegte-
len őskori cserepet és paticsdarabot találtunk a fia-
tal gabonavetésben. (Miklós, 1980.)

9/30. SZŐLŐk ALATT:  R? B?
(kÖh 25945)

Az Újteleptől k-re, a Megyerke-patak egykori 
mellékágának vízmosásos völgyéből kiemelkedő 
dombvonulat lapos tetején sötét foltokat és néhány 
paticsdarabot figyeltünk meg. A közepes mennyi-
ségben gyűjthető cserép közül néhány perem és 
oldaltöredék rézkori vagy bronzkori.1 két magkő-
darabot2 is összeszedtünk. (Miklós 1980.)

1 APM 80.136.2–3. 2 APM 80.136.1.

9/31. SZoMA-ALJA:  Bk, Sza
(kÖh 25946)

A Dk-i községhatár közelében, a Galga Ék-i 
partján levő szántásban, kb. 40 × 20 m-es terüle-
ten egy seprűs felületű kora bronzkori,1 valamint 
néhány iii–iv. századi edénytöredéket2 gyűjtöt-
tünk. A késő szarmata cserepek többségét, a kis 
lelőhelyen belül is, egy szűkebb körzetben találtuk. 
(Miklós, 1980.)

1 APM 80.137.1. 2 APM 80.137.2–4.

9/32. SZoMA-ALJA:  U, R? M, á–kk
(kÖh 25947)

A község D-i határában, a Galgára lejtő domb 
oldalán és tetején, kb. 50 × 100 m-es körzetben 
találtunk kevés cserepet. (Miklós, 1980.)

Az őskori töredékek1 közül egy kavicsos anyagú, 
kissé kihajló peremű fazék töredéke és a szintén 
kavicsos, erősen kiugró bütyökfogós oldal a len-
gyeli kultúrához tartozik2 (8. t. 7, 12.). Gyűjtöttünk 
vörös kovából készített, trapéz alakú kis sarlóbeté-
tet is, amely az újkőkor késői szakaszára vagy a réz-
korra keltezhető.3

A vörösesbarna, kavicsos anyagú, vízszintes 
vonalas és a sűrűn bekarcolt, vízszintes vonalakkal 
díszített oldal X–Xi. századi.4 A fehér anyagú, leke-

rekített szélű, vízszintes vörös festett csíkos perem-
töredék Xiii–Xiv. századi.5

1 APM 81.9.1–2, 4–5. 2 APM 81.9.2, 4. 3 APM 81.9.3. 
4 APM 81.9.6–7. 5 APM 81.9.8.

9/33. SZoMA-ALJA:  B
(kÖh 25948)

A falu határának D-i részében, a Galgára lejtő 
domboldalon, kb. 50 × 100 m-es területen néhány 
őskori cserepet találtunk a kukoricásban. (Miklós, 
1980.) közülük egy kihajló, benyomkodott peremű, 
bronzkori oldaltöredéket leltároztunk be.1

1 APM 81.10.1.

9/34. SZoMA-ALJA:  U, R, nk
(kÖh 25949)

A falutól Dk-re, a Galgára lejtő domb tetején 
és oldalán, kb. 400 × 300 m-es területen gyűjtöt-
tünk kőeszközöket és sok cserepet, melyek a fel-
színen megfigyelhető sötét foltokban sűrűsödtek. 
helyenként kiszántott tűzhelyek nyomát láttuk, 
paticsot, néhány állatcsontot és egy őrlőkő töredé-
ket is találtunk. (Miklós, 1980.) A lelőhelyen Péntek 
Attila is gyűjtött.

néhány jellegtelen cserép1 mellett egy szemcsés, 
apró kavicsos anyagú, körömbenyomásos oldal 
újkőkori.2 A vastag falú, kerek, ovális, ill. hosz-
szúkás bütykös oldalak java rézkoriak,3 egy piciny 
töredéken talán tűzdelt barázdás díszítés csekély 
maradványa látható.4 egy fülcsonkos töredék depas 
amphikypellon hasának részlete.5 A badeni kultúrá-
hoz tartozó nagy mennyiségű cserép6 között a leg-
jellemzőbbek: kétosztású tálak töredékei; egysoros 
bevagdosott, illetve benyomkodott bordával díszí-
tett fazékperemek; belső díszes amfóra darabja; 
kannelúrázott oldaltöredékek; szalagfül, szélein 
függőleges pontsorral; hálómintás oldaltöredék 
(12. t. 9.; 14. t. 3, 7, 9, 12.). Gyűjtöttünk még egy csi-
szolt kőbaltatöredéket, pengetöredékeket, valamint 
leütésnyomokat mutató szilánkokat és nyersanyag-
darabokat is.7

kiemelkedik a leletek közül annak a középső 
rézkori steatopyg idolnak a fél töredéke, amelyet 
Péntek Attila gyűjtött a lelőhelyen. Darabunk az 
idol jobb oldali része a deréktól nagyjából a comb 
közepéig. Sárgásszürke színű, fekete törésfelü-
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letű, homokkal, apró kaviccsal soványított anyagú. 
hossza 10,1 cm, szélessége a deréknál 2,2 cm, a 
farnál 5,2 cm, az alsó részén 2,7 cm, legnagyobb 
vastagsága 3,4 cm. Mindhárom oldalán díszített. 
Az elülső oldalon a derékon kissé ferdén futó, míg 
a combon vízszintes vonalköteg, köztük ferdén 
bekarcolt vonalcsoport látható. Az előlap díszí-
tése átnyúlik az idol oldalára, ahol két függőlege-
sen bekarcolt vonal zárja le, ettől a derékon és a 
far felső részén ferde, alattuk vízszintes vonalak 
indulnak ki. A far felső része és a comb sérült. A 
fart függőleges vonalak borítják, alattuk vízszin-
tes vonalköteg van. A belső oldal értelemszerűen 
díszítetlen, hiszen itt illesztették össze a másik fél-
lel. A bekarcolt vonalakban mészbetét csak nagyon 
halvány nyomokban fedezhető fel. Bár a díszí-
tés nem tűzdelt, hanem többé-kevésbé egyenlete-
sen bekarcolt vonalakból áll, megformálása, motí-
vumkincse alapján az idol egyértelműen a középső 
rézkor végi tűzdelt barázdás kerámia kultúrájához 
sorolható.8

egy kézzel formált, kavicsos anyagú, befésült 
hullámvonalköteggel díszített oldaltöredék és egy 
finoman iszapolt, párhuzamos vonalköteggel díszí-
tett válltöredék késő avar kori.9

1 APM 82.4.38. 2 APM 82.4.8. 3 APM 82.4.35. 
4 APM 82.4.36. 5 APM 82.4.34. 6 APM 82.4.9–38. 
7 APM 82.4.1–7. 8 Az idol Péntek Attila tulajdonában 
van, publikációja Markó Andrástól várható. 9 APM 
82.4.39–40.

9/35. SZoMA-ALJA:  R, LT, Sza, nk, M? á–
kk ? á?
(kÖh 25950)

A községhatár Dny-i szélénél, a Galga árteré-
ből alig kiemelkedő dombon, 100–240 × 800 m-es 
területen igen sok cserép hevert a szántásban, Szőke 
Mátyás sok embercsontot is gyűjtött. 2008-ban 
talajlazítózás miatt nagyfokú pusztulást tapasztal-
tunk, a felszínen még több cserép volt, hamus fol-
tokat is észleltünk. (Szőke, 1962; Miklós, 1980; 
Kővári–Torma, 2008.)

A badeni kultúrához tartoznak a pontsorral, 
illetve bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredé-
kek.1 A grafitos anyagú fazekak duzzadt perem- és 
fésűs oldaltöredékei; a nyaka alján vízszintesen 
bekarcolt urnaoldal; és a kihajló peremtöredékek 
kelták.2 kovapattintékok és kisebb nyersanyagdara-
bok is előkerültek.3

A ii–iii. századi római házikerámia4 és egy Drag. 
33. típusú terra sigillata (Westerndorf?) csészetöre-
dék5 alapján a szürke és sárgásbarna, finoman isza-
polt, korongolt edénytöredékekből,6 továbbá durva 
kidolgozású, kézzel formált, kihajló peremű fazék-
töredékekből, fedő- és csonkakúpos csészetöredé-
kekből7 álló, szarmata telepanyagot a ii–iii. szá-
zadra keltezzük. császárkori germán, bizonyára 
kvád készítmény az erősen homokos anyagú, kéz-
zel formált, kissé behajló szájú, perem alatt bütykös 
edény töredéke.8

késő avar kori a durva, kézzel formált, alig 
kihajló, vastagodó peremű fazéktöredék és a vörö-
sesbarna, kőzúzalékkal kevert anyagú, kézzel for-
mált, vonalköteg díszes fazékoldal9 (41. t. 16.).

néhány, a viii–iX., vagy a X–Xi. századra 
tehető, homokos anyagú, szürkésbarna és vöröses, 
kihajló, ferdén levágott szélű peremet, és hullám-
vonal- és vonalkötegekkel díszített oldalt is talál-
tunk.10 A Xii–Xiii. századi cserepek a lelőhely Dk-i 
részén sűrűsödtek. itt fehér, kettős tagolású fazék és 
vékony falú, lekerekített szélű csészeperemet, szür-
kés, homokos-kavicsos, perem külső szélén kétso-
ros fogaskerék díszű fazékperemet, továbbá fekete, 
szürkés, vöröses és fehér, vízszintes vonalas oldala-
kat, egy kavicsos anyagú, szürke, hullámvonalköte-
gekkel és vízszintes vonalakkal díszített oldalt gyűj-
töttünk.11 egy fehér, függőlegesen profilált, gallér-
szerű, korongolt fazékperem12 késő középkori lehet.

itt tárgyaljuk a középkori kápolna falut.13 
1399-ben Zsidó-i Bekcs fia istván fia istván elhaj-
totta kapla-i Dezső Szőlős András nevű kápol-
nai jobbágyának négy ökrét.14 A település, amely 
nevét a benne állt kápolnáról vagy kisebb temp-
lomról kapta, a Xv. század elején végleg elnépte-
lenedett. 1422-ben Zsigmond király kelet-magyar-
országi birtokokra cserélte a Zsidó nemzetségből 
származó csáky Miklós erdélyi vajda és rokonai 
Pest megyei birtokait.15 A megszerzett birtokokat, 
köztük Alsómácsát (9/1. lh.) kápolna, Tas (9/2. lh.) 
és kérvölgy (24/7. lh.) pusztával a Rozgonyiak 
1430-ban zálogként,16 majd 1437-ben és 1438-ban 
adományként kapták meg. Az adományozással és 
beiktatással kapcsolatos oklevelekben Alsómácsa 
pusztájaként szerepel.17 Legutoljára 1446-ban, a 
Rozgonyiak közötti osztozkodásban fordul elő.18 
nevét nem őrizte meg földrajzi név, ezért helyére 
csak abból lehet következtetni, hogy Alsómácsa 
pusztája volt és mindig Tassal együtt fordult elő. 
Amennyiben a terepbejáráskor megfigyelt ember-
csontok templom körüli temetőből származnak, 
lelőhelyünket azonosíthatjuk kápolnával. Az azo-
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nosítást gyengíti, hogy az 1399-ben még lakott tele-
pülés feltételezett helyéről eddig csak egyetlenegy 
késő középkori cserepet ismerünk.

1 APM 79.21.4.; 80.51.1. 2 APM 80.138.2–5, 23. 3 APM 
79.21.2.; 80.138.1. 4 APM 80.138.7, 9, 11, 14. 5 APM 
80.138.8. 6 APM 80.138.6, 10. 7 APM 80.138.12. 8 APM 
80.138.22. 9 APM leltározatlan. 10 APM 80.138.15–16. 
és APM leltározatlan, 2008. évi gyűjtés. 11 APM 
80.138.17–21. és APM leltározatlan, 2008. évi gyűjtés. 
12 APM leltározatlan, 2008. évi gyűjtés. 13 Történetét 
röviden varga 1996, 194. is összefoglalja. 14 Zsigm. 
okl. i. 6020. reg.; Bakács 1982, 1123. reg.; horváth 
1980, 108. reg. 15 csáki okl. i. 314. 16 oL Dl. 12259, 
12260.; Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; horváth 1980, 
140. reg. 17 oL Dl. 7497, 13163.; Rövid regeszták: 
Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; horváth 1980, 146, 
147, 148. reg. 18 Bártfai Szabó 1938, 1163, 1223. reg.; 
horváth 1980, 159, 161. reg.

9/36. MALoM-heLY:  Bv, M? á–kk
(kÖh 25951)

A falutól D-re, a Galga jobb partján, a patakra 
lejtő dombon, 400 × 200 m-es területen a jó megfi-
gyelési körülmények ellenére csak néhány cserepet 
találtunk. (Miklós, 1980.) A grafitos bevonatú, hosz-
szúkás bütyökkel ellátott oldaltöredék talán a pilinyi 
kultúrához sorolható.1 Az apró kavicsos, homokos 
anyagú, ferdén levágott szélű fazéktöredék X–Xii. 
századi lehet.2 egy kavicsos anyagú, vastag falú, 
kézikorongon készült töredék árpád-kori. A seké-
lyen hornyolt fazékoldal Xiv–Xv. századi.3

1 APM 81.11.1.; kővári 1998, 55.; APM 81.12.1. (jel-
legtelen perem). 2 APM 81.11.2. 3 APM 81.12.2.

9/37. MáSoDik-vÖLGYi-DŰLŐ:  I
(kÖh 25952)

negyela Pál közlése szerint az Újteleptől Ék-re, 
a Megyerke-patak melletti domboldalon, útépítés-
kor Ék–Dny-i tájolású, melléklet nélküli csontvá-
zat találtak.

9/38. cSonkáS-GÖDÖR: + i
(kÖh 25953)

negyela Pál nagyapjától hallotta, hogy az 
Újteleptől É-ra, a Megyerke területén fekvő 
csonkás-gödörnél kardokat és lándzsákat szán-

tottak ki. A Megyerke-patak mellékvölgyére lejtő 
domboldalon és dombtetőn nem találtunk régészeti 
nyomokat. (Miklós–Torma, 1983.)

9/39. MeGYeRke:  U, R, LT, Sza, nk, á
(kÖh 25954)

A falutól É-ra, a Galga árteréből kiemelkedő 
dombon, kb. 500 × 150–200 m nagyságú terüle-
ten voltak leletek. Friss vetésben a domb tetején 
kevés őskori, viii–iX. századi és árpád-kori; a 
domb Dk-i, D-i oldalán közepes sűrűségben kelta 
és szarmata cserepeket találtunk. (Szőke, 1962; 
Miklós, 1980.) Miklós Zsuzsa 1998. július 4-én légi 
fotózta a lelőhelyet és környékét, de nem mutat-
koztak egyértelműen régészeti objektumra utaló 
nyomok.1

A pelyvás anyagú, körömcsípés-soros, illetve 
kerek bütykös töredékek és a bekarcolt vonalakkal 
díszített darabok újkőkoriak;2 az egyik oldaltöredé-
ken vízszintesen átfúrt, láb alakú fogantyú látható, 
amelyen azonban az ujjakat nem jelölték.3 egy szé-
les szalagfül töredéke a badeni kultúrához sorol-
ható.4 A grafitos anyagú, fésűs díszű fazékoldal és 
az erősen kihajló két peremtöredék kelta.5

A szürke és piros, jól iszapolt, korongolt edény-
töredékek (köztük hengeres nyakú, gömbtestű 
edény és kerekítetten vastagodó, behúzott peremű 
táltöredékek); az erősen soványított anyagú, koron-
golt, tagolt peremű fazéktöredék; a durva anyagú, 
kézzel formált fazékoldal késő szarmata település-
ről származnak.6 A szürkésbarna, lekerekített szélű 
perem, valamint a szürkésbarna, homokos soványí-
tású, ritka és vékony fésűvel, laza ívekben bekar-
colt hullámvonalköteggel díszített oldal viii–iX. 
századi.7 A szürkés, kavicsos anyagú, lekerekített 
perem és a sárgásbarna, kissé kavicsos anyagú, víz-
szintes vonalas oldaltöredék Xii–Xiii. századi.8

1 MTA Ri neg. sz. 179 105. 2 APM 82.3.1–4. 3 APM 
82.3.2. 4 APM 82.3.5. 5 APM 82.3.6–8. 6 APM 80.74.1.; 
82.3.9–14. 7 APM 82.3.15–16. 8 APM 82.3.17–18.

9/40. SZÍJ-háT:  Ő
(kÖh 25955)

A belterület Dny-i széle fölött, a Galgára lejtő 
domboldalon, 100 × 50 m-es területen néhány jel-
legtelen őskori cserepet találtunk a szántásban. 
(Miklós–Torma, 1980.)
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9/41. SZÍJ-háT:  á
(kÖh 25956)

A belterület Dny-i szélén, a némedi-patakra 
lejtő domboldalon, szántásban és kertekben, kb. 
200 × 100 m-es területen gyűjtöttünk néhány cse-
repet. A lelőhely, amelyet egy egykori mélyút vág 
ketté, valószínűleg elnyúlik a Galgáig, de a beépí-
tettség miatt csak a ny-i és Dny-i szélét figyelhet-
tük meg. (Miklós–Torma, 1980.)

Az összegyűjtött leletek közül a kavicsos 
anyagú, befelé ferdén levágott szélű, belső felületén 
hullámvonallal, kívül két vízszintes bekarcolással 
díszített fazékperem a Xii–Xiii. századra tehető. 
Ugyancsak ebből a korból származik a kihajló, elvé-
konyodó szélű perem és a vízszintes bekarcolással 
díszített, fehér oldaltöredék.1

1 APM 81.13.1–3.

9/42. ZSiDÓ-heGY:  R? B, Bv
(kÖh 25957)

A belterület Ény-i szélénél húzódó domb 
némedi-patakra néző oldalán, kb. 400 × 180 m 
nagyságú területen sötét, helyenként paticsos fol-
tokból cserepeket és állatcsontokat gyűjtöttünk. 
(Szőke, 1963; Miklós–Torma, 1980.)

néhány cserép1 – pl. a benyomkodott peremű 
oldaltöredék és a kerek, lapos bütyökkel díszí-
tett oldal – talán rézkori. egy hosszúkás bütyök-
kel készített oldaltöredék bronzkori,2 egy kavicsos 
anyagú, enyhén profilált oldaltöredék3 késő bronz-
korinak határozható meg. Találtunk egy szürke 
kovából pattintott, kétsíkú pengét is.4

1 APM 81.14.2–5. 2 APM 84.72.1. 3 APM 81.14.6. 
4 APM 81.14.1.

9/43.:  Sza, nk? M? á
(kÖh 25958)

A falu É-i szélénél, a Galga árteréből enyhén 
kiemelkedő dombon, részben megművelt háztáji 
parcellákon, 200 × 100 m-es területen csak kevés 
cserepet találtunk. (Miklós, 1980.)

A szürke és vöröses, jól iszapolt, korongolt, vala-
mint a durva kidolgozású, kézzel formált fazéktöre-
dékek1 szarmata településhez köthetők.

A kavicsos anyagú, szürkésbarna oldaltöredékek 
– hullámvonalköteggel, illetve vízszintes vonalkö-

tegekkel díszítve – a viii–iX. vagy a X–Xi. szá-
zadra tehetők.2 A szürkésbarna, erősen kihajló, 
elvékonyodó szélű perem és a hullámvonallal, alatta 
vízszintes vonalakkal díszített váll X–Xii. századi.3 
A Xii–Xiii. századba a vörösesbarna, homokos 
anyagú, lekerekített szélű perem, valamint a kavi-
csos anyagú, vízszintes vonalas oldalak sorolhatók.4

1 APM 81.15.1–4. 2 APM 81.15.5–6. 3 APM 81.15.7–8. 
4 APM 81.15.9–10.

9/44. ŐR-heGY:  R, B
(kÖh 25959)

A falutól Ény-ra, az Őr-hegy Galga felőli olda-
lán, a folyó ártere és egy mellékvölgy közötti, mere-
dek oldalú dombtetőn, kb. 300 × 150 m-es terüle-
ten, a vetésben és szántásban látszó, sötét foltokban 
igen kevés cserepet találtunk. (Miklós, 1980, 1984.)

egy erősen kiugró, kerek bütyökfogós töredék 
rézkori; talán hasonló korú a kavicsos anyagú fül 
és a behajló peremű töredék.1 A szürkésbarna, apró 
kavicsos anyagú hasi töredék és a szemcsés anyagú, 
bordadíszes oldal bronzkori.2 egy zöldesszürke 
kovából pattintott magkődarabon köralakú penge-
lenyomatok láthatók.3

1 APM 81.16.2–4. 2 APM 84.87.1–2. 3 APM 81.16.1.

9/45. TeMeTŐ: ▼ kk
(kÖh 25960)

A belterület ny-i szélén, a némedi-patak völ-
gyére lejtő dombon fekszik a falu temetője, ahol 
1873-ban sírásásnál egy nyolcágú csillagtaréjos, 
Xiv. századi sarkantyút találtak.1

1 Závodszky 9/1873; MnM Fegyvertár 1/1896.48. sz. 
alatt a lelőhely megnevezése nélkül. Az azóta elkalló-
dott tárgy rajzát ld. a leltárkönyvben.

9/46. vADáSZkASTÉLY: ▼ kk
(kÖh 25961)

A falutól Ék-re, a Megyerke-patak k-i olda-
lán emelkedő dombon, a vadászkastély építésekor, 
1869-ben kerültek elő leletek, amelyeket Schuler 
Ferenc építész küldött be a nemzeti Múzeumba. A 
„homorú, nyílt, bronz karperec” azóta elkallódott.1 
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A 12 ágú taréjban végződő, 175 mm hosszú sarkan-
tyú a Xv. század elejére keltezhető.2

1 MnM 133/1869.1. 2 MnM 133/1869.2. = MnM F 
54.2391.

9/47. ecSkenD:  á
(kÖh 25962)

A falu É-i határszélén, az Alma-völgy É-i olda-
lán, a Rózsa-kúttól Ék-re, lapos tetejű dombte-
tőn vaddisznó- és vakondtúrásokból gyűjtöttünk 
néhány cserepet. A lelőhely kiterjedése mintegy 
100 × 60 m. (Kővári–Miklós, 1993.)

A szürkés, illetve sárgásbarna, homokos anyagú, 
apróra tört cserepek árpád-koriak lehetnek. 
Többnyire díszítetlenek, egy töredéken vízszintesen 
befésült vonalköteg látható.

A lelőhely a középkori ecskend (9/3. lh.) része 
volt.

9/48. ecSkenD–TeMPLoM-heGY:  Ő, kö
(kÖh 25963)

A határ É-i részén, a Rózsa-kút feletti dombon, az 
erdőben, vakondtúrásokból gyűjtöttünk néhány jel-
legtelen őskori cserepet, magkövet és nyersanyag-
darabot. két kavicsos, illetve grafitos anyagú fazék-
oldal középkori.1 (Miklós, 1989, 1995.) Utóbbiak a 
középkori ecskenddel (9/3. lh.) hozhatók összefüg-
gésbe.

1 APM 95.92.1–2.

9/49. ecSkenD–TeMPLoM-heGY:  á
(kÖh 25964)

A Templom-hegy Ék-i szélén, az erdőben, a 
vakondtúrásokban mindössze két kavicsos, homo-
kos anyagú árpád-kori fazéktöredéket találtunk. 
(Miklós, 1989.) A lelőhely a középkori ecskend 
(9/3. lh.) része volt.

9/50. TSZ-MAJoR:  á

Az Újteleptől és a Megyerke-pataktól D-re, a volt 
TSz-majorban épülő raktárépület É-i árkából Szabó 
Zoltán 2008-ban Galgamácsa hatástanulmányához 

végzett terepbejárásán egy sárgásbarna, koromfol-
tos, kavicsos anyagú, vízszintesen körbefutó bekar-
colással díszített, Xiii. századi fazékoldalt gyűjtött.1

1 APM leltározatlan.

9/51. PeTŐFi SánDoR U. 28:  Ő, R, Sza, á–kk 
(kÖh 34316)

A belterület Dny-i részén, a némedi-patak folyá-
sát követő dombvonulat patak felőli lejtőjén 1999-
ben házalap kiásásakor különböző korú edénytöre-
dékek kerültek elő.1

Őskori a fekete, homokos anyagú, bekarcolt, 
két párhuzamos vonallal díszített, oldaltöredék,2 a 
szürke, vékony falú, bekarcolt rácsmintás oldaltöre-
dék a bodrogkeresztúri kultúra emléke.3

késő szarmata települést jelez a jól iszapolt, 
korongolt, szürke, kerekített, behúzott tálperem, a 
függőlegesen besimított vonalas korsóváll és egy 
fenéktöredék.4

A fehér, kézikorongolt fazék fenéktöredéke5 
Xiii–Xiv. századi. késő középkori a fehér, koron-
golt bögrefenék és egy pirosas oldaltöredék.6

1 APM 2000.16.1–8. 2 APM 2000.16.3. 3 APM 
2000.16.7. 4 APM 2000.16.1–2, 4. 5 APM 2000.16.8. 
6 APM 2000.16.5–6.

* * *

 Ő, P + Bv, Sza ▼ LT, kk ? Sza
A Megyerke-patak völgyének közelebbről isme-

retlen pontján Béres Sándor 1999-ben középső pale-
olit (bábonyi) pattintott köveket, kvarcporfir kést, 
hegyeket, töredékeket gyűjtött.1

varsányi János galgamenti térképén Mácsán 
leleteket jelez.2 Arányi Lajos a kőfejszék, 
obszidiánmagok, szarvasagancsok, korongolatlan 
edények lelőhelyei között sorolja fel Mácsát.3

1949-ben az Aszód és vác közötti vasút építése 
során Galgamácsa határában késő bronzkori lele-
teket is találtak. A mérnökök által összegyűjtött 
és beszolgáltatott leletek lelőhelyére és összetarto-
zására semmiféle adat nem maradt fenn. A leletek 
közül egy 7,7 cm magas, urna alakú, vállán árko-
lással és bütykökkel, nyakán benyomott pontokkal 
díszített, kétfülű edényke, egy grafitos bevonatú, 
árkolt vállú kis edény töredéke és talán egy hasán 
kis bütykökkel díszített bögretöredék a pilinyi kul-
túrához tartozik.4 A gömbszelet alakú, magas fülű 
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csésze, a tölcséres nyakú csésze, a fületlen pohár, 
a lapos tálka, a vállán turbántekercses díszítésű, 
kihajló peremű, belső oldalán grafitos bevonatú 
tálka és a gömbszelet alakú mély csésze töredéke 
az urnasíros kultúra idősebbik szakaszához sorol-
ható.5 kőszegi Frigyes a továbbélő halomsíros kul-
túra emlékeiként közli a leleteket,6 Petres Éva a 
váli kultúrához sorolja őket.7 kemenczei Tibor a 
galgamácsai edényeket a Čaka-kultúra hagyaté-
kának tartotta, a pilinyi típusú csuprot a két kul-
túra közötti érintkezés egyetlen bizonyítékaként 
említette.8 A leletegyüttes bizonytalansága miatt 
azonban ezt is el kell vetnünk. Újabban viszont a 
kyjatice-kultúra lelőhelyei között sorolja fel.9

Gohl Ödön publikálatlan térképén Macsa 
(Pest m.) is kelta éremlelőhelyként szerepel.10 
Adatának forrását nem ismerjük.

1943-ban egy ii–iii. századi bronz, ún. szarmata 
csatot ajándékoztak az MnM-nek. A hiányzó szíj-
szorító lemezhez csuklósan kapcsolódó, hosszúkás, 
trapéz alakú csattest és a vele egybeöntött, ovális 
csatkarika széle ferde síkkal levágott; a csattestbe 
mélyen hátranyúló csattövis facettált.11 1866-ban a 
Pest megyei Mácsán egy „csontváz nyakán” talált 
ezüst fibulát ajándékozott ivánka imre az MnM-
nek.12 A leltárkönyv szerint kereszttagja 3 soros 
sodrony tekercsből volt szerkesztve. Talán iv. szá-
zadi lehetett.

Závodszky istván gyűjteményébe került egy 
35,5 cm hosszú, késő középkori faragófejsze, amelyet 
1869-ben az ecskendi erdő közelében szántottak ki.13

1977-ben krajcs Sándor egy 31,8 cm hosszú, vas 
lándzsahegyet talált.14 A penge lapos, lefelé fokoza-
tosan szélesedik, a hosszú köpű indulásánál négy 
oldalán lelapított gömb díszíti (55. t. 13.). A Xvi–
Xvii. századra keltezhető tárgy lelőhelyét a találó 
halála miatt nem tudtuk kideríteni.

1 MnM Pb. 2000/581. Galgagyörk, Megyerke-patak 
lelőhellyel. 2 Rómer 1877, i. tábla. 3 Arányi 1877, 7.; 
nyilván ennek nyomán szerepel Reiszig 1910, 68. olda-
lon is őskori lelőhelyként. 4 MnM RŐ 4/1951.1, 8–9.; 
kőszegi 1960, LXXiX. t. 4, 7, 13.; kővári 1998, 46.  
5 MnM RŐ 4/1951.2–7. A lelethez még egy orsógomb 
és két patics tartozik. 6 kőszegi 1960, 149., LXXiX 
t. 4–13. 7 Petres 1958, 302, 304. 8 csalog–kemenczei 
1966, 92. 9 kemenczei 1970, 17., 2. lh.; kemenczei 
1984, 129.; említi Szilas 2007, 174. 10 Pink 1939, 25. 
11 MnM Rn 7/1943.; Párducz 1956, 157. o., 128. j. és 
179. o., 26. lelőhely.; vaday–kulcsár 1984, 241., 3. 
kép. 19.; említi Dinnyés 2007, 365. 12 MnM 40/1866. 
elveszett.; Rómer 1868, 190.; nagy 1904, 155. o. vas-

kori leletként említette. 13 Závodszky 1/1879; MnM F 
1/1896.106. Ma már nincs meg, rajza a leltárkönyvben 
látható. 14 APM 79.68.1.

+ + +
 kk
itt tárgyaljuk hamvasteleket, amelynek neve a 

hamu szóból származik, kiss Lajos szerint talán 
egykori tűzvészre utal,1 de égetéssel művelésre 
alkalmas területre is gondolhatunk. Mindössze 
egyetlenegy alkalommal, az 1656. évi dézsmajegy-
zék egyik változatában fordul elő: „Sidó Mácsa 
mellett hamvas Telek … SzMiklósiak szántják.”2 
ennek alapján leginkább a határ ny-i felében lehe-
tett. Pesty Frigyes galgamácsai adatközlői tudálé-
kos magyarázata szerint „hamvas telki düllö, szinte 
porhanyos könnyü föld, hihetö onnét veszi erede-
tét…”3 ez a felsorolás sorrendje alapján a belterü-
lettől k-re, a Megyerke-pataktól délre fekvő mai 
nagy-hamvas-telekkel azonosítható, ezért valószí-
nűtlen, de nem zárható ki, hogy az 1656. évi adat 
erre vonatkozott. valószínűnek tartjuk, hogy koráb-
ban sem volt lakott hely.

1 kiss 1988, i. köt. 564., a püspökladányi hamvasnál. 
2 oL Regesta decimarum Miscellanea (Breve Regestum 
arendationis decimarum episcopatus vaciensis anni 
1656 sub reverendissimo domino Sigismundo Zongor 
episcopo vacziensi…. Szarka 1940, 76.; Szarka 2008, 
428, 443. 3 Pesty 1864/1976, 32.

– – –

kőszegi Frigyes nyomán Galgamácsa–iklad 
lelőhelynévvel került be az irodalomba az a néhány 
késő bronzkori cserép, amely a két falu között, de 
már az ikladi határban látott napvilágot (l. a 12/4. 
lelőhelynél).1

Dr. Pesti klára az MnM adattári feljegyzése 
alapján tárgyal egy 17 darabból álló ezüstérem lele-
tet, amelyet 1942-ben találtak a mácsai majorban. 
Szerinte az érmek nem jutottak be a múzeumba, 
lehetségesnek tartja, hogy kelták voltak.2 ezzel 
szemben egyértelműen megállapítható, hogy az 
MnM-ben meghatározott lelet újkori érmekből állt, 
a legfiatalabb darabot 1847-ben verték.3

1 kőszegi 1960, 168, 171., 1. ábra 6–7.; kemenczei 
1970, 17.; kemenczei 1975, 65.; kemenczei 1984, 129. 
2 Pesti 2003, 47. 3 MnM É 78/1942.1–4.; MnM Adat-
tár 21.G.i., 22.G.i.; huszár 1952, 72.
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10. GÖDÖLLŐ (gödöllői járás, 6190 ha)
(1966 óta város)

 1  R? Sza, á–kk   ☼ kk
 2  Bv, á–kk   kö ☼ kk ▼ Ő  I
 3  Bv? Sza
 4  R  B, Sza?
 5   M
 6 ▼ Bv
 7  Sza? A? kö?
 8   Bv  LT, Sza, á
 9  LT Sza á    á ▼ kk
10  LT
11  á
12  B, Sza
13  B
14  á
15  Ő, Sza, á
16  Sza, M? á
17  B, LT, á
18  B, Bv, Sza, M–á  Ő? ▼ kk?
19  V

20  Ő, LT, Sza, á
21  nk  Ő, Sza
22  kk
23  á
24   Sza
25  U, R, Bv, v, LT, Sza, nk, á  Sza
26  U, B, Sza, á
27  Bv? v? á
28  á
29  Ő, á
30  á
31  Sza, á
32  M? á
33  Sza, nk, á  Sza
34  Ő, R, Sza, á, kk
35  Sza, A
36  Sza, á
37  Sza
38  U, Bv, Sza, nk

39  M
40  Sza
41 ▼ Sza, kk
42  U, Bv, Sza, á  Sza, A
43  Bv, LT, Sza, á, kk
44  ? nk
45  i ▼ Sza
46 + Bv
47  Ő? nk? M?
48  Bv, Sza
49  Ő ▼ kk?
50  A
51  I
52 ▼ kk
53  Bv, Sza, M? á?
54  i + Ő
55  M
56 ▲? á?
57 + Sza? kk?
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A Rákos-patak forrásvidékétől D-re, a patak 
mindkét oldalán, 195-240 m-es dombokon, domb-
oldalakon települt város a Gödöllői-dombság név-
adója, gazdasági és kulturális központja. k felé, a 
máriabesnyői részen a lakóterület 280 m magassá-
gig terjeszkedik. A város és határa földrajzi arcula-
tát a harmadkori tengeri üledékrétegeket a magasba 
emelő és feldaraboló, negyedkor eleji tektonikus 
mozgások határozták meg. A homok-homokkő 
rétegekre a jégkorszakokban vastag lösz, agya-
gos-homokos rétegek települtek, melyeken barna 
erdőtalaj alakult ki, néhol futóhomokos foltokkal. 
Tektonikus eredetű a Rákos-patak közel É-D-i ten-
gelyű völgye is, melyben a negyedkori feltöltődés 
után helyenként réti talaj alakult ki. hasonló talaj-
alakulás zajlott le az Aranyos- és a Besnyői-patak 
völgyében is. A városhatár ny-i része – melynek 
felszíni vizeit a Rákos- és a Fiók-Rákos-patak gyűjti 
össze – a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Az 
Ék-i és k-i határrész dombjainak és völgyeinek 
vizeit az Aranyos- és a Besnyői-patak gyűjti össze, 
szállítja a Galga felé, végső soron a Tiszába.

A városhatár nagyobbik fele szántó, a belterület 
Ék-k-i szélén levő szőlő-gyümölcsös kertek rész-
ben beépültek. erdők (juharos tölgy, cser, akác, 
fenyő) főleg az É-i és a k-i határrész dombjain talál-
hatók.

10/1. BeLTeRÜLeT:  R? Sza, á–kk   ☼ kk
(kÖh 25973) 

A város Dny-i részén, a Rákos-patakra enyhén 
lejtő dombon, kb. 500 × 250 m-es területen, külön-
böző földmunkák során kerültek felszínre leletek. 
A Grassalkovich-kastély környékén néhány őskori 
és szarmata leletet is találtak. Talán rézkori egy 
szürkésbarna, vastagfalú, kissé kihajló, lekerekített 
peremű edénytöredék.1

heltai Miklós tudósít egy ii–iii. századi szürke, 
félgömbös, mély tál töredékéről, ami a Szabadság 
téri iskolaudvaron került elő.2 A városi Múzeumban 
szarmata orsógombot3 és néhány cserepet4 őriznek 
a lelőhelyről.

Xii–Xiii. századi településre utal a szürke, kavi-
csos anyagú, enyhén kihajló, tagolatlan fazékperem 
és néhány, bekarcolt hullámvonallal, illetve víz-
szintesen körbefutó bekarcolással díszített oldaltö-
redék.5 A Xiv–Xv. századból származnak a szür-
kés- és sárgásfehér, sekélyen hornyolt, vékony falú 
fazékoldalak.6 Talán lelőhelyünkön gyűjtöttek a tör-
ténelmi szakkör tagjai egy Xv–Xvi. századi fedőt.7 

1886-ban került Závodszky istván gyűjteményébe 
egy „kakukkos óra nehezék alaku és nagyságu 
homok kőből durván készült takács súly… vas-
drót füle ólommal van egyik végén beöntve vagy 
is beerősítve…”8 ez a tárgy talán középkori lehet.

Az árpád-kori és késő középkori leletek a közép-
kori Gödöllő9 falura utalnak. ezzel függnek össze 
a 10/42. lelőhelyen talált Xii–Xiii. sz-i cserepek is.

nevének eredete bizonytalan, talán a gödölye 
(kecskegida) szóból származik, de nem zárható ki 
a személynévi eredet sem.10 Bártfai Szabó László 
az 1352. évi határjáró oklevél regesztájának beve-
zetésében tévesen írja, hogy Gödöllőt már 1335-ben 
megkapta Pohárus Péter.11 Tévedését átvette 
Györffy György.12 A régészeti adatok szerint korai 
megtelepedésű falu első, biztos említése 1349, ami-
kor i. Lajos az örökös nélkül elhunyt Tamás Szada 
(Zada, 21/1. lh.) és Gödöllő (Gudulleu) nevű birtokát 
igaz határai és régi határjelei mellett, Pohárusnak 
nevezett Péternek, Abaúj vármegye főispánjának 
adományozta. 1352-ben kiadták a Szada-i Tamás 
leányának járó leánynegyedet: Szada birtok északi 
felét a Szent Tamás kápolnával. Déli fele és Gödöllő 
Péteré lett.13

Poharus Péter Gödöllő egy részét bizonyos 
Dénes fia Györgynek adta. György családi kapcso-
latait nem ismerjük. horváth Lajos feltevése szerint 
talán az inárcs-i családba tartozott. 1352-ben kör-
behatárolták az átadott birtokot. eszerint a határ 
a Rákos-folyónál a Budára vivő nagy útnál kez-
dődött, az út mellett k felé menve egy agyagföld-
höz érve egy új határjelet emeltek. Az út mellett 
továbbhaladva és azon átkelve, Besenyő régi határ-
jelénél újat emeltek. ezután D felé a Monymalatow 
nevű dombnál egy kődarab volt a régi határjel, mel-
lette újat emeltek. Majd kissé D felé menve, az 
eresztvény erdő közepén volt egy régi és új határ-
jel, ugyanannak az erdőnek a végénél egy új határ-
jel. ezután a határ az ikerkörtvélyfának nevezett 
kettős körtefához ért, ez alatt volt egy új határ-
jel. Majd k és ny között áthaladva, a Rákosnál új 
határjelet emeltek. itt volt György gödöllői birtok-
részének és Besenyőnek a határa. A folyón átkelve 
az említett két irány között egy árokhoz ért, ezen 
a régi határjel mellett egy újat emeltek. Az árkon 
átmenve a Garancs hegyhez jutottak. ennek lábánál 
két régi és egy új határjel volt, amely a gödöllői bir-
tokrészt elválasztotta Ökörtelektől. A hegy csúcsán 
a négy régi határjel mellé egy újat emeltek, amely 
György részét választotta el kerepes, Ökörtelek 
és Garancs possessióktól. innen É felé a hegy csú-
csán a Babiafark végén két régi határjel mellett egy 
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újat emeltek, amelyik kerepestől választott el. Az 
említett erdő mellett egy völgyön át a Pukluskuta 
nevű kúthoz jutottak, ahol György birtokrésze a 
Gödöllőn áthaladó pesti nagyúttal határos. Az út 
elválasztja Poharus Péter birtokrészétől, és kapcso-
lódik a kiindulási határponthoz.14

A részletes határjárás a mai gödöllői határ – 
Máriabesnyő nélküli – D-i felét írja le. Amennyiben 
a budai, illetve pesti nagyút a mai 30-as út nyomvo-
nalán haladt, a beltelkek D-i fele is Györgyé lett. A 
Rákos-patak kivételével a határjárásban előforduló 
földrajzi nevek nem őrződtek meg, a határvonal 
ennek ellenére jól rekonstruálható. A Besenyőtől 
(10/2. lh.) elválasztó határvonal megegyezhetett a 
XiX. században is élővel, kivéve a Rákos-pataktól 
k-re levő, Besenyőhöz tartozó területet, mely vala-
mikor később lett Gödöllő része. D felől Ökörtelek 
(13/7. lh.) a mai isaszegi határ É-i, Ény-i részét fog-
lalta el. A Garancs-hegy a mai gödöllői, isaszegi, 
kerepesi hármas határon emelkedő, mintegy 50 m 
relatív magasságú, 252,6 m-es kiemelkedéssel azo-
nosítható (l. még 15/+ + +). A kerepestől (15/7. lh.) 
elválasztó határ vonala lényegében a mainak meg-
felelően haladhatott. Gödöllő és isaszeg 1726. évi 
határvizsgálatában ezen a tájon szerepel a Garamfő 
földrajzi név.15 A Pokloskuta viszont inkább a mai 
gödöllői határ ny-i sarkában, a Fiók-Rákos-patak 
völgyének ma már száraz felső szakaszán lehe-
tett. horváth Lajos szerint a Pokloskuta név pes-
tises betegek elkülönített helyének emlékét őrizte. 
valószínűbbnek tartjuk kiss Lajos feltevését, aki 
szerint a hasonló helynevek talán ragadós, szurkos, 
fekete földre utalnak.16

1367-ben inárcs-i Farkas fia Pál és fiai inárcs 
és Gödöllő birtokaik harmadrészét átenged-
ték karácson fia Pálnak, atyjuk nővére fiának.17 
Gödöllő-i istván fia leánya katalin igényt tar-
tott gödöllői leánynegyedére. Pohárus Péter fia 
Miklóssal 1368-ban indított perét azonban elvesz-
tette.18 1410-ben Pohárus Miklós özvegye elismerte, 
hogy átvett 26 budai márkát, amely férje birtokai-
ból, így Gödöllőből is járt neki.19

A Poharus osvald magtalan halálával a királyra 
szállt birtokokat, köztük Gödöllőt is Zsigmond 
1424-ben Borbála királynénak adományozta.20 
A királyné halála után v. László adományából 
Gödöllő a Rozgonyiak nagy Galga vidéki uradal-
mát gyarapította.21

1430-ban elvégezték Machalfalvai Ryhel Péter 
és felesége veresegyház (MRT 9. köt. 37/29. lh.) és 
Szada (21/1. lh.) birtokának határjárását. Az utób-
binak, a Besenyővel (Bessenew, 10/2. lh.) hatá-

ros rész utáni, Gödöllővel közös határszakasza 
a hangyásútnál (hangaswth) kezdődött, innen 
ny-i irányba a Babd völgybe jut vissza egy ösvé-
nyen leereszkedve a másik hegynek a lábánál, ame-
lyik ny felől van, elérkeztek egy tölgyfához, ennek 
közelében egy jól látható föld határdombnál egy 
hasonlót emeltek. Azután ny felé egy nagyon sötét 
erdőben egy hegy csúcsán vagy fennsíkján határ-
jelet emeltek, továbbhaladva, a hegynek egy másik 
lejtőjén két hársfa mellett földből határjelet emel-
tek. A hegy lejtőjén leereszkedtek, majd szántó-
földeken át jókora távolságra eljutottak a Pazsag 
(passagh) nevű patakig. itt régi határjel mellett újat 
emeltek. A patakon átkelve, messzire továbbmen-
tek egy dombig, amely a pilisi dombokkal szemben 
van egy gyalogfenyő erdő szélén, a domb tetején 
egykor nagy határjel állt, amit Ryhel Péter famili-
árisa szerint a gödöllőiek Pohárus Péter parancsára 
leromboltak. [itt és a további névvel vagy más-
ként megnevezett helyeknél is határjeleket állítot-
tak.] Tovább ny-ra a többi dombnál kiemelkedőbb 
küküllető (kwkulleto, 1452: kőketth) nevű domb-
hoz jutottak el. A gödöllőiek az itteni határjelet is 
szétrombolták. Ugyanabban az irányban jókora 
távolságra elérkeztek egy kis völgyfőhöz, a nyárkút 
nevű forráshoz. Még mindig ny-ra haladva, szán-
tóföldek között, egy mesgyének másként megyé-
nek hívott határon át elértek egy hosszú völgy-
höz. innen kissé É-i irányba fordulva felmentek a 
Bércnek (Beerch, 1452: Barth) nevezett hegyre. 
Majd folyamatosan D-i irányban haladva elérkeztek 
a Gárdony (Gardon) nevű hegy lábánál egy közút-
hoz. A hegyet baloldalt megkerülve átmentek egy 
bizonyos régi hosszú árkon, találtak más régi árko-
kat, amely árkok mind régen mind most is Szada és 
Gödöllő, valamint Szentjakab birtokok között szeg-
határul szolgáltak. A határjáráson László gödöllői 
falubíró képviselte Borbála királynét.22 

Az 1430. évi határjárással szinte szó szerint meg-
egyezik az 1452-ben, Machalfalva-i Rayhel Péter fia 
Sybold kérésére, Szada és Gödöllő határán elvég-
zett bejárás szövege. A határjárásra azért került sor, 
mert Gödöllő birtokosa, Szobonya-i Miklós néhány 
határjelet szétbontatott.23

A hangyás út emlékét a Babati-völgy Ék-i olda-
lán és Szada k-i határán a hangyás-oldal őrzi. 
A Babd-völgy a mai babati völggyel azonos. A 
„nagyon sötét erdő” a ma is erdős Boncsok-hegyen 
volt. A Pazsag a két helység határának közelében 
eredő Rákos-patak forrásvidékének a neve volt. 
eddig a leírt határ lényegében a maival azonosnak 
tekinthető. innentől kezdve még egy darabon a mai 
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nyomvonalon futhatott, de a küköllőtő, nyárkút, 
Bérc és Gárdony (21/+ + +) határpontokat már nem 
tudjuk lokalizálni. 

v. László 1453. februárban rendelte el 
Rozgonyi János, Rénold és osvald beiktatását 
a Zobonya Miklós birtokában jogtalanul levő 
Gödöllő (Gedelew) birtokba, ami márciusban 
meg is történt.24

1456-ban a szomszéd birtokosok kérésére ismét 
bejárták a Szada és Gödöllő közötti határt.25 ez a 
határvonal is az 1430. évit követte, de több hely-
nevet rögzített és a korábbiaknál sűrűbben állítot-
tak páros dombocskákat határjelekként. kezdődött 
a bejárás a „Beszeneő nap keletre situált falunak 
részérül Babadvőlgynek kőzepiben, holott egy régi 
főldhányást találtak …”. A Pasághfő (1430-ban 
Passagh, 1452-ben pasagh) patakocskától ny felé 
tovább haladva két helyen állítottak két-két föld-
hányást határjelként. Tovább ny felé „bizonyos 
nagy útra … érkeztek, melly utis Gedellőrül Szada 
feli mégyen, …” az út ny-i oldalán is emeltek 
két határjelet. innen a bejárás egy nyíllövésnyire 
még ny, majd D felé kanyarodva folytatódott, s a 
Gárdony (Gardány) pusztánál levő hegyen fejező-
dött be, nyilván a Gödöllő, Szada és Szentjakab 
hármashatárnál.

Az utód nélkül meghalt Rozgonyi János fia 
birtokait 1492-ben a leánynegyedet leszámítva 
a kincstárnak adták át Az ekkor készült leltár 
Gödöllő egyedülállóan fontos forrása a középkor-
ból. eszerint az erősen pusztásodó kis faluban van 
egy tornyos kőtemplom, 5 lakott telek, 9 épülettel 
bíró elhagyott telek, 10 régen elhagyott pázsittelek, 
20 királyi hold szőlő a szőlőhegyen, 1 királyi eke-
alj szántó, 1,5 királyi ekealj legelő, 25 kaszás rét, 2 
királyi ekealj erdő és kifolyó kút.26

ekkoriban szereztek birtokot Gödöllőn a szom-
széd Besenyőn (10/2. lh.) birtokos hatvaniak, 
mert 1492. októberben hatvan-i Menyhért két fia, 
Menyhért és Literatus András megosztoztak birto-
kaikon, Menyhérté lett Gödöllő (Gewdellew) fele 
része, Andrásé pedig Besenyő (Bessenyew) fele 
része. Megtörtént a birtokba iktatásuk is. Az egyez-
séget hathwan-i Gáspár lánya Dorottya és Literatus 
András lánya Anna kérésére ii. Ulászló átírta és 
megerősítette 1493-ban.27

A török hódoltság alatt a budai szandzsák pesti 
náhiéjához tartozó Gödöllőt az adóösszeírásokba 
1546-ban 3, 1559-ben 22, 1562-ben 21, 1580-ban 
24, 1490-ben pedig 30 felnőtt férfi lakosával vették 
fel.28 1548-ban szintén három családfő után fizetett 
adót Székely Miklós gödöllői (Gődől) bíró.29

A magyar rovásadó jegyzékekbe 1565-ben 6, 
1574-ben 3, 1578-ban 2, 1582-ben 4, 1588-ban 7 
portával vették fel.30

Tizedet a váci püspökségnek fizettek, 1560 körül 
16 Ft-ot, 1568-ban elmaradtak a fizetéssel, 1583-ban 
és 1596-ban a nemesek birtokában levő falu 16 Ft 
tizedéből 8 Ft-ot fizettek meg.31

1555-ben Pesti Tatai, másként hatvani György 
deák és fiai, György és János kölcsönösen örökös-
nek fogadták egymást a török kézben levő birto-
kaikra, köztük Gödöllőre és kishatvanra (akkor 
Pest, újkorban heves m.) nézve. ha mindketten örö-
kös nélkül halnának meg, akkor birtokaik Danch 
Pál fia Farkasra és Gémes Farkas leánya katalinra 
szálljanak.32 ezzel a rendelkezéssel függhet össze, 
hogy 1570-ben, Szada urbáriumában a szomszédos 
Gödöllő Dancz volffgang birtokaként szerepel.33

A tizenötéves háború elején a falu elpusztult, s 
csak a Xvii. század közepén éledt újjá. valamikor 
az 1620 előtti évektől Aszalay Ferenc volt a lakatlan 
Gödöllő birtokosa egy 1668. évi tanúvallomás sze-
rint.34 Leánya, Aszalay erzsébet kürth-i vámossy 
istván felesége lett, majd 1646-ban, királyi enge-
déllyel férjére íratta minden birtokát, közöttük 
Gödöllőt és a hozzá tartozó pusztákat.35 1640-ben 
vámossy istván, 1643-ban a neje, Aszalay erzsébet 
tiltott el mindenkit birtokaik, köztük Gödöllő, 
Besenyő (1643-ban Besnyő), Babáth (1643-ban 
Baboth) és egerszeg (6/4. lh.) puszták jogtalan hasz-
nálatától.36 1646-tól a puszták birtokosa vámossy 
istván és testvére erzsébet, Figedi Mihály özvegye.

1648-ban ők kértek vizsgálatot eszterházi 
Ferencnek név szerint felsorolt, szentlászlói 
(25/12. lh.) és valkói (26/19. lh.) jobbágyai ellen, 
akik megsértették Besniő puszta határát, az „első 
haraszt nevő vőlgy”-ben levő dinnyefölről 3 éve 
a görögdinnyéket elhordták. Az 1651-ben zárult 
ügyben eszterházi Ferenc kártérítést volt haj-
landó fizetni, a dinnyeföld pedig Besnyő és isaszeg 
(13/1. lh.) határánál volt.37

1648-ban vámossy erzsébet tiltott el mindenkit 
Gödöllő, Besnyő, Babat és egerszeg puszták jogtalan 
használatától.38 1650. márciusban vámossy istván és 
erzsébet ismételt tiltása már Gödöllő falu és a pusz-
ták határairól szólt.39 Gödöllő újratelepülése tehát az 
1648. év második felében és 1649-ben befejeződött.

Gödöllő benépesedésével szinte egy időben, 
néha erőszakos cselekményekkel terhelt határvita 
tárgya lett a két falu lakói és birtokosai között Szada 
és Gödöllő határvonala. Az 1652-ben és 1671-ben 
folyt határperek, tanú meghallgatások és bejárá-
sok40 többségét Gödöllő birtokosai kezdeményez-
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ték. 1668-ban a váci és a váradi püspök bejelen-
tése nyomán Lipót császár és király utasította Pest, 
Pilis és Solt vármegyét, hogy Gödöllő birtokosait, 
vámossy istvánt és hamvay Ferencet kényszerít-
sék Szada birtokosainak és népének békén hagyá-
sára,41 de a határviták folytatódtak a Xviii. szá-
zadban is. 1671-ben mindkét falu török földesura 
a helyszínen, a falusi tanúkkal járta végig a vitás 
határvonalat, s e „törökösségért” Gödöllő birto-
kosa, majd a megye a szadaiak megbüntetését kez-
deményezte.42 1676-ban Bossányi Miklós eltiltotta 
szomszédait, különösen a szadaiakat azon helyek 
használatától, ahol a határjeleket török segítség-
gel állították fel.43 A határjárások és a tanúval-
lomások helynevei részben megegyeznek a Xv. 
századiakkal (pl. a hangyásút), részben változ-
tak valamelyest (Gárdony hegy, Gárdony puszta 
helyett Gárdony völgy), részben új nevekkel bővül-
tek, mint a Xv. században Babd völgyként sze-
replő, most a határ k-i végénél veresegyházzal és 
Szadával határos Babat puszta (10/9. lh.).

1655-ben iii. Ferdinánd király kürti vámossy 
istvánnak és nővérének, vámossy erzsébetnek 
adományozta az ők és elődeik által régtől birtokolt 
Gödöllő falut, Besnyő, Babat, egerszeg és ecser 
pusztákat.44 1658-tól vámossy istván és hamvay 
Ferenc, vámossy erzsébet második férje Gödöllő 
és a hozzá tartozó puszták birtokosa.45 vámossy 
istván Gödöllő földesuraként utoljára 1668-ban sze-
repelt,46 a következő év tavaszán hamvay Ferenc 
özvegye, Mocsáry Judité a gödöllői birtok.47 
Ő 1671-ben már Bossányi Miklós feleségeként kap-
csolódott be a szadaiakkal folyó határvitába.48

1654-ben a parasztvármegye veresegyházon 
ülésező ítélőszékén Gödöllőről három jobbágy vett 
részt.49 Gödöllő 1666-ban a „Pest eleji” paraszt-
vármegye második hadnagyságához tartozott.50 
1678-ban gödöllői jobbágy a parasztvármegye 
egyik hadnagya.51

1671-ben a megye településeire kivetett ingyen-
munka (várerősítéshez palánkfák, munkások, pénz) 
teljesítői között felsorolták Gödöllőt is.52

Magyar rovásadó jegyzékekben a gödöllői neme-
sek taxája 1647-ben és 1668-ban 12 Ft volt, a falura 
1683-ban 3 portára vetettek ki adót a katonaság szá-
mára.53

A Xvii. századi tizedjegyzékekben 1622-ben 
16 Ft-tal, 1628-ban lakatlan, 6 Ft-tal, 1634-ben nem 
volt tizedbérlője, 2 Ft-tal szerepel. 1652-ben népte-
lenként, 1660-ban kuriális településként, 1674-ben 
kuriális, tizede 16 Ft, 1676-ban és 1678-ban kuriá-
lisként, összeg nélkül szerepel.54

A korszak végén, a török kiűzését eredményező 
hadmozdulatok időszakában a falut átmenetileg 
elhagyták lakosai, Gödöllő (Gödöllyő) 1686-ban 
lakatlan volt.55 Lakosai hamar visszaköltöztek, 
1689-ben 3 portára vetett ki a megye adót, Szolnok 
vára megerősítéséhez szükséges faanyag szállítá-
sához egy szekeret kellett biztosítaniuk és kivetet-
tek a falura 200 Ft hadiadót is.56 Tíz évvel később 
Gödöllőn 111 felnőtt férfi lakost és jelentős állatál-
lományt írtak össze.57

A Gödöllői város Múzeum épületét hamvay-
kúriának nevezik. A hagyomány és a korábbi hely-
történeti irodalom szerint hamvay Ferenc építtette 
1662 körül. Grassalkovich Antal 1760 körül emele-
tet húzatott a fogadónak használt épületre.58 Az épü-
let helyreállítása előtt Bodor imre és Farbaky Péter 
1997–1998-ban műemléki kutatást végzett. ennek 
eredményeként megállapították, hogy a mai épüle-
tet teljes egészében a Xviii. század közepén emel-
ték. A déli szárny, esetleg az egész épület helyén 
egy részben alápincézett korábbi épület állt, amely-
nek falait az új belső járószintig visszabontották. A 
ma is meglévő vasbeton födémes pince jelen formá-
jában XX. századi.

egy 1726-os tanúvallomás szerint 1686 körül az 
isaszegi határ közelében, a Rákos-patakon volt a 
Takács malom.59

1967-ben a kastély É-i szélénél álló kápolna 
közelében vízvezetékárok ásásakor késő közép-
kori–kora újkori sírokat bolygattak meg. A föld-
munkák és Juhász etelka leletmentése során össze-
sen 16 sír került elő. közülük négy sírban volt 
Xvi–Xvii. századi pártamaradvány. A 12. sírban 
a medence két oldalán egy-egy vas (kés?), a fejen 
gyöngyös párta, a nyaknál háromkaréjos veret 
(bronz?), a mellen pedig 4 db domború ruhadísz 
került elő. A 13. sírban a pártán kívül 4 db, igen 
porló állapotú fémgombot is találtak. Juhász etelka 
feltételezi, hogy a sírok templom körüli temetőhöz 
tartoznak. A temetőnek ez a része egyrétegűnek lát-
szik. A leletmentő megfigyelései szerint a kastély-
kápolna középkori előzményeire utalnak a falban 
levő különböző nagyságú téglák, valamint a 4 befa-
lazott oszlopfő a padlástérben.60 Utóbbiak azonban 
valójában a Xviii. sz. közepéről származnak.61 Az 
1990-es években közműfektetési munkáknál újból 
megbolygatták a temetőt. 1995-ben az „orange” 
épületszárny melletti gázvezeték árok ásásakor a 
munkások embercsontokat és két barna posztóda-
rabot találtak. kővári klára és Tettamanti Sarolta 
helyszínelésekor a leletek előkerülési helyén az árok 
oldalában bizonytalan sírfoltot látott.62 Ugyanitt 



236

került felszínre egy szürkésbarna, keményre ége-
tett, Xvi-Xvii. századi tál alakú kályhaszem töre-
dék is.63 1997-ben a templom melletti közműárok 
ásásakor kerültek elő embercsontok, a kevert, boly-
gatott talaj miatt azonban sírfoltokat nem sikerült 
megfigyelni.64

Az 1648–1649-ben újratelepült falu lakói refor-
mátusok. 1652-ben Gödöllő lakosságának prédiká-
tora némedi Mihály, a falu a váci református egy-
házkerülethez tartozott.65 némedi Mihály 1657-ben 
már Gyömrő lelkésze, utódjára nincs adatunk. 
1666-tól 1702-ig, lemondásáig, Marosi Mihály volt 
a gödöllői lelkész.66 1675-ben, Pongrácz György 
váci püspök informatio-ja is kálvinista faluként 
sorolja fel.67

1492-ben Gödöllő toronnyal ellátott kőtemp-
loma szerepel.68 ezt a templomot használták a refor-
mátusok. A szadai határról tartott 1658. évi vizs-
gálat során kovács György hartyáni (váchartyán, 
MRT 9. = Xiii/2. köt. 34/23. lh.) jobbágy elmondta, 
hogy vámossy istván a babati erdőből épü-
letre való fát adott a gödöllői egyház számára.69 
Dwornikovich püspök 1700. évi jelentése szerint a 
falunak jól fedett katolikus temploma, de kálvinista 
lelkipásztora van.70 Az 1702. évi canonica visitatio 
kőből rakott, boltozat és szentély nélküli templomá-
ról ír, amely a szentély és a lebontott kápolna nyo-
mai szerint egykor katolikus volt.71 Miután ez a 
templom beleesett a későbbi Grassalkovich-kastély 
területébe, ezért annak építésekor lebontották.72 A 
helyére épült kastélykápolnában helyezték el az 
1680-ból származó tabernákulumot, amely eredeti-
leg a Grassalkovichok secrétaire-je volt.73

A református gyülekezetet Gödöllő urai is támo-
gatták. erről vall Figediné vámossy erzsébet adomá-
nya, az 1646-os évszámos ezüsttányér és a vámossy 
istván által, 1654-ban ajándékozott, aranyozott ezüst-
kehely, mindkettő máig a Református egyházközség 
tulajdonában van. 1. ezüsttányér közepén címer-
rel. Felirata:. „nehAY. neMeS. neMZeTeS. 
eS viTeZLoe. noSzvAY. FYGeDY. MihALY 
URAM. MeGh MARADoT. eoZveGie. 
neMZeTeS vAMoSY eoRZeBeTh: 
ASZoninAk. iSTen TiSTeSSeGeRe. ADoT 
AiAnDekiA. Anno 1646.”74 2. Részben aranyo-
zott ezüst talpas serleg címerrel, mesterjeggyel és 
bélyegzővel. Bodzási Ferenc rimaszombati ötvös 
készítette. nehezen olvasható felirata: „Done de 
eclesie Gödölö Stephanus Wamossi de kurt 1654”75 
3. egy részben aranyozott ezüst talpas pohár, a Xvii. 
század második felében készült. valószínűleg a XiX. 
században vésték bele az „Anno 1616” feliratot.76

1 GvM 82.83.1. 2 heltai 1975, 27. 3 GvM 82.36.1. 4 GvM 
82.82.1.; 83.2–4. 5 GvM 82.82.2.; 83.5–7.; heltai 1975, 
30. 6 GvM 82.83.8–9. 7 GvM 82.43.1. 8 Závodszky 
1/1886. 9 Történetére néhány adat: odrobenyák 1875.; 
csánki 1890, 28.; Dedek-crescens 1910, 218.; Reiszig 
1910, 69.; chobot 1915, 202.; varga 1997, 144.; nagy 
1927.; Pest m. műemlékei i. 386.; heltai 1975.; Tör-
ténetének tömör összefoglalása: Berente 1940c.; 
Berente 1940d.; Pest m. kézikönyve i. 503–504.; Tör-
ténetének írott forrásait horváth 1987 adta közre, majd 
a teljes forrásanyag felhasználásával megírta rész-
letes történetét (horváth 2007). 10 kiss 1988, i. 525. 
11 Bártfai Szabó 1938, 319. reg. A khuen-héderváry 
család levéltárában őrzött oklevél a ii. világháború 
után nem volt megtalálható, így a hiba forrása nem 
deríthető ki. 12 Györffy 1998, 518.; Szada-i Péter 
fia Tamás 1341-ben még szolgabíró volt, tehát az 
1335-ös dátum mindenképpen téves.13 oL Dl. 4104.; 
horváth 1987, 5. és 6. reg. 14 Bártfai Szabó 1938, 319. reg.; 
Bakács 1982, 668. reg.; horváth 1988, 33.; horváth 1987,  
7. reg.; horváth 2007, 87–88. A határjárás térképvázla-
tával. 15 Borosy–Szabó 2000, 443. reg. 16 horváth 2007.; 
kiss 1988, 324. (Patapoklosi), 359. (Poklostelek). 
17 oL Dl 36620.; Bártfai Szabó 1938, 676. reg.; 
horváth 1987, 17. reg. 18 oL Dl. 4104.; Bártfai Szabó 
1938, 400. reg.; horváth 1987, 18–22. reg. 19 oL Dl. 
68955.; Zsigmokl. ii/2. 7546. reg.; horváth 1987,  
26. reg. 20 oL Dl. 39284.; Bártfai Szabó 1938, 601. reg.; 
horváth 1987, 28. reg.; chobot 1915, 202. – Teleki 
1853, 263-ra hivatkozva – azt írja, hogy a királyné 
Tamási henriknek engedte át. 21 oL Dl. 14620.; 
horváth 1987, 37/a és 37/b reg. 22 oL Dl. 12298.; 
Bártfai Szabó 1938, 635. reg., a határjárás latin szö-
vegével.; Bakács 1982, 1512. reg. és horváth 1987, 30. 
reg. a határjárás magyar fordításával.; horváth 2007, 
90. Részleteiben nem pontos térképvázlat. 23 horváth 
1987, 37. reg. Az eltérő névalakok esetleg a Xviii. 
századi másolás következményei. 24 oL Dl. 14620.; 
horváth 1987, 37/a és 37/b reg. 25 horváth 1987, 38–39. 
reg., az eredeti oklevélről 1717-ben készült, hitelesí-
tett fordítás. 26 oL Dl. 3022.; Bártfai Szabó 1938, 
301. reg.; horváth 1987, 50. reg. 27 oL Dl. 59824.; 
horváth 1987, 51–53. reg. 28 káldy-nagy 1971, 
252–253.; káldy-nagy 1977, 125.; káldy-nagy 1985, 
269–270. 29 horváth 1987, 64. reg. 30 Szakály 1995, 
31, 42, 47, 52, 60. 31 horváth 1987, 67, 76, 81. reg.; 
Szakály 1995, 116, 120, 122. Részben eltérő adatok-
kal Szarka 2008, 427. 32 Bártfai Szabó 1938, 1588. 
reg.; horváth 1987, 65. reg. 33 horváth 1987, 72. reg. 
34 Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 203. Aszalay Ferenc 
1612-ben rádi (MRT 9. = Xiii/2. köt., 25/11. lh.) bir-
tokügyben szerepelt, ekkor Ztrucz Ferenc váci kapi-
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tány mostohafia, édesanyja velikey Anna valószínű-
leg a kartal nembeli csuda família leszármazottja: 
horváth 1981, 55. reg. 35 oL Libri Regii, 1524–1918. 
9. köt. 786–788. 36 horváth 1981, 77, 84. reg.; hor-
váth 1987, 85, 86. reg. 37 horváth 1987, 87, 88, 90, 92, 
94. reg. 38 horváth 1981, 93. reg.; horváth 1987, 89. 
reg. 39 horváth 1981, 102. reg.; horváth 1987, 91. reg. 
40 horváth 1981, 148, 166, 181, 187, 224. reg.; horváth 
1987, 97, 104–105, 107–112, 115–116, 118–119, 121–125, 
127–130, 135, 138–141, 144–148, 150–152, 154–155, 
157, 162, 166–168, 173–174. reg. 41 horváth 1987, 152. 
reg. 42 horváth 1981, 261. reg.; horváth 1987, 175–178. 
reg. 43 horváth 1981, 282. reg.; horváth 1987, 180. reg. 
44 horváth 1987, 103. reg. 45 horváth 1981, 168. reg.; 
horváth 1987, 106, 109. reg. 46 horváth 1987, 152. reg. 
47 horváth 1987, 159–160. reg. 48 horváth 1987, 173. 
reg. 49 horváth 1987, 102. reg. 50 horváth 1987, 143. 
reg. 51 horváth 1987, 182. reg. 52 horváth 1981, 258. reg. 
53 Szakály 1995, 75, 97, 106.; kosáry 1967, 17. 
54 Szakály 1995, 136, 143, 148, 158, 175, 188, 193, 199. 
55 Szakály 1995, 109. 56 horváth 1987, 184–186. reg. 
57 horváth 1987, 195–196. reg. 58 odrobenyák 1875, 
23.; Pest m. műemlékei i. 400.; Genthon 1961, 106. Az 
épület később erzsébet nagyszálló, majd iskola volt.  
59 horváth 1987, 183. reg. 60 MnM Adattár 378/1967.
XXii.; GvM 82.52.1.; heltai 1975, 30. 61 vTM Adat-
tár 2526. Batizi Zoltán és kővári klára jelentése.  
62 vTM Adattár 1886. 63 vTM 2001.171.1. 64 vTM 
Adattár 2065. kővári klára helyszínelése. 65 Földváry 
1898, 184.; horváth 1987, 95. reg. 66 horváth 2007, 
127.; Lábadi 2007, 301.; Az 1702. évi canonica 
visitatióban szereplő Marosi György elírás (holl 
2004, 111). 67 Mezősi 1939, 51.; horváth 1987, 179/a. 
reg. 68 Bártfai Szabó 1938, 1161. reg.; A középkori 
templomra vonatkozó adatok: Tari 2000, 72. 69 horváth 
1987, 125. reg., a 23. tanú vallomása. 70 nagy 1869, 
167. 71 holl 2004, 111. 72 Pest m. műemlékei i. 1958, 
387. 73 Pest m. műemlékei i. 1958, 396.; Genthon 
1961, 105. A tabernákulum később az iparművészeti 
Múzeumba, majd a budai várba került, ahol 1945-ben 
elpusztult (Pest m. műemlékei i. 1958, 396.). 74 Pest m. 
műemlékei i. 387–388.; Fényképe: Gödöllő története i. 
462. oldalon. 75 Pest m. műemlékei i. 387., 322. kép. 
76 Pest m. műemlékei i. 388., 324. kép.

10/2. MáRiABeSnYŐ:  Bv, á–kk   kö 
☼ kk ▼ Ő  I
(kÖh 25974)

A város k-i szélén, a Besnyői-patakra enyhén 
lejtő domboldalon kb. 800 × 100–300 m-es terüle-

ten nyúlik el a lelőhely. Ék-i részén rossz megfigye-
lési körülmények között (temetőben és füves, bok-
ros, erősen bolygatott területen) gyűjtöttünk lelete-
ket. ny-i felén a szántásban hamus, paticsos folto-
kat figyeltünk meg, és igen sok cserepet találtunk. 
A lelőhely Ény-i szélén egy kiszántott kemence 
maradványai is előbukkantak. (Miklós, 1979, 1982.) 
A lelőhelyről és környékéről Miklós Zsuzsa 1999. 
július 6-án légi fotókat készített, ezeken nem mutat-
koztak régészeti jelenségek.1

Az összegyűjtött leletek közül két kőpenge őskori.2 
egy sűrű, függőleges árkolással díszített fekete urna 
válltöredéke a pilinyi kultúrához tartozik.3

Tettamanti Sarolta 2001-ben közműárok ásá-
sakor az árok oldalában 250 cm átmérőjű, 110 cm 
mély gödör beásását figyelte meg; ennek agyagos, 
kissé szenes betöltéséből az urnasíros kultúrához 
tartozó töredékeket (köztük egy turbántekercses 
peremet) szedett ki. Ugyanilyen korúak a szórvá-
nyos cserepek is; a többszörösen síkozott, kihajló 
perem és a félgömb alakú táltöredékek a legjelleg-
zetesebbek.4

A terepbejárásból származó középkori leletek 
a Xii–Xiii. és Xv–Xvi. század közé keltezhetők. 
A Xii–Xiii. századi fazékperemek többnyire ket-
tős tagolásúak, az oldaltöredékeket vízszintesen 
körbefutó bekarcolások díszítik. hasonló korú a 
szűknyakú, piros festéssel díszített korsó perem- és 
nyaktöredéke, több grafitos anyagú osztrák fazék-
perem és egy redukált égetésű mécses töredéke. 
Xiii–Xiv. századi a szürke, illetve vörös, enyhén 
tagolt fazékperem, valamint a szürke, redukált ége-
tésű mécses- vagy tálkaperem. Xiv. századi több 
kihajló szögfej formájú fazékperem, néhány fogazá-
sos díszű festéssel ellátott kancsótöredék, valamint 
egy hornyolt oldalú fazéktöredék. Xiv–Xv. szá-
zadiak a sekélyen hornyolt fazékoldalak, tál alakú 
kályhaszem töredékek. A Xv. századra tehetők az 
erősen tagolt fazékperemek és egy elvékonyodó 
szélű pohár (?) töredéke, amelyet v-alakú piros fes-
tés díszít. A Xv. század második felére keltezhető 
egy vízszintes peremű, kívül fehér engóbbal, belül 
zöld mázzal bevont bögre pereme. A Xv–Xvi. 
századból származik több vörös, finoman iszapolt 
anyagú, vállukon vízszintesen körbefutó bekarco-
lással díszített korsótöredék (50. t. 7.), és egy vörös, 
megvastagodó szélű fazékperem.5

Találtunk egy nagy Lajos dénárt (cnh ii. 89A = 
h 54a7 típus) is.6 A lelőhely közepe táján, a kegy-
templom és a vasútvonal közötti területen került 
elő 45 cm mélységből egy aszimmetrikus ekevas, 
egy csoroszlya és egy balta. Az ekevasat és az eny-
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hén ívelt, viszonylag kis pengéjű csoroszlyát Balassa 
iván a Xiv–Xv. századra keltezi.7 Müller Róbert sze-
rint a leletegyüttest a nyélcsöves, szakállas pengéjű 
szekerce keltezi.8 hasonló korú a balta, amelynek éle 
kissé ívelt, köpűje lefelé táguló, tojásdad alakú.9

2001-ben Tettamanti Sarolta a lelőhely É-i felén 
(incső) régészeti megfigyelést végzett az épülő lakó-
park közmű ellátását biztosító gáz-, víz-, szenny-
vízvezeték árkok mélyítése közben. A közműárok 
nyomvonala a kapucinus rendház bejáratánál kez-
dődött, a kerítés Dk-i szélénél haladt, majd tovább 
ÉÉk-i irányban a temető mellett folytatódott, s 
annak Ék-i sarkánál végződött.10

A kolostor bejáratától k felé, a 72. és 73. méterek 
között, az árok ny-i oldalában 1 m széles, 1,2 m-ig 
lemélyedő, U alakú folt volt észlelhető, belőle Xiii. 
sz.-i fehér, körbefutó vonalakkal díszített edénytöre-
dékek kerültek ki. Az árok k-i oldalában, a kereszt-
től 20 m-re ny felé, 1,2–1,35 m mélységig (a kiásás 
aljáig) szürke, szenes rétegből egy Xiii. sz.-i fehér, 
bekarcolt vonalas oldal és állati csigolyacsontok 
kerültek elő. A temető D-i sarkától Dny felé mért 63. 
m-nél, az árok Dk-i oldalában, 1 m mélyen 120 cm 
széles, cseréppel kirakott tűzhelyfelület, alatta pati-
csos csík volt, alattuk szénszemcsés, sárga agyag-
réteg. A tűzhely tapasztásában néhány, a Xv. sz.-ra 
keltezhető edénytöredék volt. A temető D-i sarká-
hoz közelebb, a 23. m-nél, az árok Ény-i oldalában, 
0,7–1,1 m mélységben levő, 140 cm széles, ovális folt, 
vörös, paticsos, agyagos betöltéséből Xiv–Xv. sz.-i 
kerámia került elő: fehér színű, vörös festett, fogazott 
körív díszítésű korsóoldal, hornyolt és belül zöldmá-
zas edénytöredékek. A középkori szórványleletek 
közül megemlíthető a vörös, korongolt, széles, leke-
rekített peremű, lapos hullámvonallal díszített fazék 
darabja és egy hatszögletű padlótégla.

2004-ben rövid leletmentésre került sor a lelőhely 
É-i végénél, a lakópark közmű bekötése földmun-
kái alkalmával.11 ipari rendeltetésű kemence marad-
ványa került elő. elkeskenyedő, nagyjából ová-
lis formájú, 5,6 × 1–3,5 m-es. Boltozata, felső épít-
ménye nem maradt meg, tüzelőgödrébe 2-2 agyag-
fúvóka irányult k és D felől. A fúvócsövek hosz-
sza 120–130 cm, átmérőjük 15–35 cm, a tüzelőgö-
dör felőli végen a lyukak átmérője 5 cm. Az ovális 
tüzelőgödör átmérője 50 cm, faszenes betöltésének 
vastagsága 35 cm. A felső rétegek bontása közben 
igen nagy mennyiségű kerámia került elő, edények, 
kályhaszemek és mázatlan kályhacsempék darabjai. 
Az edények fazekaskorongon készültek és jól, álta-
lában világosbarnára, világos vörösre, rózsaszínre, 
sárgára, szürkére kiégetettek. igen kevés a fehér 

anyagú, nem került elő mázas töredék és osztrák 
import kerámia sem. A leggyakoribbak a vékony 
falú, különböző méretű kancsók (53. t. 12, 16.) 
és fazekak (53. t. 15.). van néhány bögre-, csé-
sze-, talpaspohár-, fedőtöredék, egy gyertyatartó 
(53. t. 7.), egy szürke, vastag falú tégely töredéke. 
Az edények pereme leggyakrabban bordázott, elő-
fordulnak különbözően tagolt és erősen kiugró, víz-
szintes peremek (53. t. 10.). általános díszítés a vál-
tozó mélységű és élességű hornyolás az edények 
vállán, oldaluk nagy felületén összefüggően vagy 
különböző szélességű kötegekben. egy kis bögre 
kiugró, bordázott pereme alatt a váll is bordák-
kal tagolt. Ritkább a körülfutó egyenes vonaldísz, 
hullámvonal, ugyanezek kötegekben (53. t. 8.). két 
nagyméretű szürke, ill. barna „bödön” féle edény 
oldalán bekarcolt, vékony vonalak húzódnak füg-
gőlegesen, szélesebb közű vízszintes vonalozással, 
hornyolással váltakozva (53. t. 11.). A korsók, kan-
csók fülei hosszában egyszer vagy többször árkol-
tak, két szalagfül bordáit kis ovális mélyedések 
sorozata tagolja. A ritka, fehér edények némelyi-
kén vörös vagy barna festés, fogazott körív és sávos 
díszítés van. négyzetes és háromszög alakúak a 
világosvörös és szürke, tál alakú kályhaszemek 
(53. t. 14.). A sarokcsempék alakja: tál alak össze-
építve félhengerrel, közöttük fonatdísz, a félhenger 
közepén ovális nyílás (53. t. 13.). világosvörös, 
barna, szürke színű, mázatlan kályhacsempék áttört 
díszű előlapjainak töredékei: keretrészletek, indás, 
levélmintás részletek (53. t. 1–6.), köztük egy arcot 
koronával ábrázoló ovális dombormű (53. t. 9.). 
előkerült egy reneszánsz stílusú kőfaragvány kis 
töredéke, néhány téglatöredék, paticstöredékek nád-
lenyomattal, simított oldalakkal, élekkel, valamint 
vályogfal maradvány. Fémlelet mindössze egy-egy 
vaskés és patkó. Az objektumot a Xv. századra kel-
tezzük.

Talán lelőhelyünkön találtak 1925-ben [1918-ban] 
a tervezett hÉv meghosszabbítás töltésének építése-
kor „a hajdani Besnyői tó országút felőli partja mel-
lett, a mélyebben fekvő iszapos rétegben két férfi 
csontvázat …. Az egyik hason feküdt, a másik háton. 
Mellettük 6 drb. … halászháló-súlyt találtak.”12

A lelőhelyet a középkori Besenyő faluval azono-
sítjuk.13 hozzátartozott a 10/18, 10/22. és a 10/23. lh. 
neve a besenyő népnévből keletkezett.14 A közép-
kori Pest megyében több Besenyő nevű falu volt, ez 
időnként zavarokat okozott a helytörténetírásban. A 
Gödöllő melletti Besenyővel az i. Lajos király által, 
1345-ben nelepcs-i ivánnak, vámjoggal együtt ado-
mányozott falu azonosítható.15
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Amikor 1352-ben Poharus Péter Gödöllő 
(Gudulleu, 10/1. lh.) egy részét bizonyos Dénes fia 
Györgynek adta (aki horváth Lajos feltevése16 sze-
rint talán az inárcs-i családba tartozott), körbehatá-
rolták az átadott birtokot. A határjárás a Rákos folyó-
nál, a Budára vivő nagyútnál kezdődött, az út mellett 
k felé menve egy agyagföldhöz érve egy új határjelet 
emeltek. Az út mellett továbbhaladva és azon átkelve, 
Besenyő (Beseneu) régi határjelénél újat emeltek. 
ezután D felé a Monymalatow nevű dombnál egy 
kő volt a régi határjel, mellette újat emeltek. Majd 
kissé D felé menve, az eresztvény (erezthyuen) erdő 
közepén volt egy régi és új határjel, ugyanannak az 
erdőnek a végénél egy új határjel. ezután a határ az 
ikerkörtvélyfának (Ykerkurthuelfa) nevezett kettős 
körtefához ért, ez alatt volt egy új határjel. Majd k és 
ny között (pontosabban k-ről ny felé) áthaladva, a 
Rákos (Rakus) folyónál új határjelet emeltek. itt volt 
György gödöllői birtokrészének és Besenyőnek a 
határa.17 (Teljes szövege a 10/1. lelőhelynél.) A határ-
járás idézett részlete Besenyő és Gödöllő határának 
ny–Dny-i vonalát írta le. A Budára, illetve Pestre 
vezető nagyút a mai 30. sz. főúttal azonosítható. ettől 
D felé előforduló földrajzi nevek (a Rákos-patak kivé-
telével) nem őrződtek meg. A Besenyő és Gödöllő 
közötti határvonal részben megegyezhet a XiX. szá-
zadban is élővel, kivéve a Rákos-pataktól k-re levő, 
ma isaszeggel határos, akkor besenyői területsávot.

Besenyőt nelepcs fia iván fiaitól Zsigmond 
király 1387-ben, nekik megfelelő horvátországi bir-
tokot ígérve elvette és ilsvai Leusták udvarmester-
nek adományozta.18 ilsvai Leustáktól birtokcseré-
vel jutott Pásztói kakas fia László és Domonkos 
fia János mesterek birtokába 1390-ben,19 a követ-
kező évben pedig a Pásztóiak a királlyal nyitra 
megyei birtokokra cserélték a Pest megyei Besenyőt 
(Bessenew).20 átmeneti királyi birtokból ismeretlen 
időpontban került a hatvan városban (heves m.) is 
birtokos hatvani család birtokába a falu.

1430-ban veresegyház (MRT Xiii/2. köt. 
37/29. lh.) és Szada (21/1. lh.) határjárásából Besenyő 
É-i határvonalát ismerjük meg.21 Az óramutató járá-
sával megegyező irányú bejárás során veresegyház 
határának Dk-i szakaszán, Domony (6/13. lh.) hatá-
rát elhagyva az erős (hereuch) völgynél eljutottak 
Besenyő (Bessenew) határához, ahol a völgy mélyé-
nek közepén földhatárjelet emeltek. A völgyből 
délnyugati irányban, az erdőben hegyekre hágva, 
jókora távolságra a Babad (Babd) völgy felett elju-
tottak egy, a többi hegynél magasabb, közönségesen 
hőhalomnak (hewhalm) nevezett hegyhez, amely-
nek a csúcsán földhatárjelet rendeltek. ezután a 

hegyen bokrok és erdők között észak (pontosabban 
északnyugat) felé menve messzire elérkeztek két 
kiemelkedőbb helyre, ahol földhatárjeleket emel-
tek. Megérkeztek a Babad (Babd) völgyből a Bércre 
(Beerch) vezető hangyásúthoz (hangaswth), amely 
mellett határjelet készítettek. itt Besenyő határát 
elhagyva Szada határához érkeztek. A Besenyővel 
határos teljes szakasz ellen hatvani Mátyás fami-
liárisa tiltakozott. nyugati irányba a Babd völgybe 
jut vissza egy ösvényen leereszkedve a másik hegy-
nek a lábánál. A továbbiakban Gödöllő és Szada 
közötti határral folytatódott a bejárás. A leírt határ-
vonal megegyezik a Gödöllő Xviii. században 
készült térképén ábrázolttal,22 azóta is csak kisebb 
részletekben változott. A hőhalom a veresegyház, 
Domony és Gödöllő hármashatártól Ény-ra 
200 m-re emelkedő, 309 m magas heggyel azonosít-
ható. Az Aranyos-patak forrásvidékét ma is Babati-
völgynek nevezik. A hangyás útra a Babati-völgy 
melletti és a szadai hangyás-oldal neve emlékez-
tet. Maga az út a völgyben Ény felé haladó Babati 
úttal közel azonos nyomvonalon haladhatott. ettől 
kezdve a Babati-völgy a Szada és Gödöllő között 
állandósult határvita miatti számos határjárásban 
szerepel. 1452-ben a hangyásútnál kezdett bejárá-
son a Bald (!) nevű völgyhöz mentek.23 1456-ban 
a „Beszeneó nap keletre situált falunak részéről 
Babadvőlgynek közepiben” kezdték a bejárást.24 Az 
árpád-kori Babad falu (10/9. lh.) emlékét ebben az 
időben a Babad (Babd) völgy neve őrizte meg, az 
egykori falu határa Besenyő határának volt a része. 
ezt bizonyítja a Xvii. század közepén kezdődött, 
hosszas határvita Szadával, amikor a fenti határsza-
kaszon nem Besenyő volt határos veresegyházzal 
és Szadával, hanem az ekkortól használt nevén 
megjelenő Babat puszta.25

1468-ban a leleszi prépost a hatvani prépost-
ság jogainak védelmezőjeként tiltakozott az ellen, 
hogy hatvani Mátyás özvegye jogtalanul elfog-
lalta Besenyő birtokot.26 1468 és 1469 a Besenyői 
(Bessenew-i) Gáspár és Menyhért ellen indí-
tott vizsgálatok időszaka: fegyveres jobbágyaik-
kal a Rozgonyiak birtokaira támadtak; isaszegen 
(orswazegh, 13/1. lh.) szántókat, kaszálót, erdőt 
foglaltak el; besenyői jobbágyuk a Rozgonyiak 
szentlászlói (25/12. lh.) erdejéből hízott sertéseket 
hajtott el; a Turához tartozó Gegéd (22/+++) pusz-
tán szénát gyújtottak fel, továbbá Walko (26/19. lh.), 
nyr (13/4. lh.), hewyz (8/1. lh.) és Monostor (8/3. lh.) 
erdeit felgyújtották.27

1492-ben hathwan-i Menyhért fiai, Literatus 
András és Menyhért megosztoztak birtokaikon 
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úgy, hogy Menyhérté lett Gödöllő (Gewdellew) fele, 
Andrásé pedig Besenyő (Bessenew) fele, a meg-
egyezés után megtörtént a birtokba iktatás is. Az 
erről szóló okleveleket ii. Ulászló 1493. január-
ban megerősítette és átírta hatvani Gáspár lánya 
Dorottya és Literatus András lánya Anna kérésére.28

1499-ben hatvani Mátyás leánya Margit áten-
gedte ágnes és katalin lányainak az őt édesanyja, 
Berzevici Pohárnok istván lánya Apollónia után, 
nagyhatvan városból, kishatvan és Besenyő bir-
tokokból és a Borsod megyei nyárád fele részéből 
megillető hitbért és hozományt.29

1517-ben hatvani Menyhért kötelezte magát, ha 
Toronyaljai Jakabnak nem fizeti meg 32 forint tar-
tozását, akkor Toronyaljai elfoglalhatja a hatvaniak 
hatvanban és kishatvanban levő birtokait, ha ebben 
nem tudná megvédeni, akkor elfoglalhatja Besenyő 
felét.30

A török hódoltság időszakában a falu a budai 
szandzsák pesti nahiéjához tartozott. A török 
összeírások 1546-ban 11, 1559-ben 13, 1562-ben 
7, 1580-ban 9, 1590-ben 4 felnőtt férfi lakosát 
vették számba. 1546-ban összeírtak egy fél évig 
járó, egykerekes malmot is. Az 1559-ben össze-
írtak akkor Gödöllőn laktak, feltehetően az 1552. 
évi hadjáratok következtében hagyták el átmene-
tileg lakosai Besenyőt. Az 1562-ben és a később 
összeírtak Besenyőn éltek.31 1580-ban és 1590-ben 
a besenyőiek szántója volt Boba puszta (Babád, 
10/9. lh.).32

1561-ben i. Miksa király az átmenetileg lakat-
lan Besenyew falut pusztaként adományozta – az 
utódok nélkül elhunyt hathwan-i Máté (Mátyus) 
és Banchay András birtokaival együtt – Pázthory 
Ferencnek és Peleni Bálintnak.33 A Xvi. század 
második felének birtokosairól nem maradt fenn 
további adat.

Besenyő a tizenötéves háború első éveiben vég-
leg elpusztult.

Az immár puszta a magyar adóösszeírásokban 
csak a váci püspökség dézsmajegyzékeiben tűnt 
fel. 1634-ben a lakatlan Besseniő 10 Ft tizedét bir-
tokosa, vámosi istván,34 1652-ben Bessenie 10 Ft 
tizedét szintén vámosi istván bérelte.35 1676-ban a 
Gödöllő melletti, lakatlan Besnyő tizedösszeg nél-
kül, 1678-ban Besnyő puszta szintén összeg nélkül 
szerepel.36

A Xvii. században Besenyő, a század közepe 
után a rövidült nevén Besnyő puszta a hozzá tar-
tozó, egykori Babad falu területével együtt Gödöllő 
sorsában (lásd 10/1. lelőhelynél) osztozott, majd 
beolvadt területébe.

középkori templomáról nem maradt fenn írott 
forrás. Grassalkovich Antal és felesége lorettói 
kápolnát és egyúttal családi temetkezési helyet 
kívántak építeni. Az építkezés előkészítése köz-
ben egy Madonnát ábrázoló csontfaragványt talál-
tak. A találás körülményeit alaposan kivizsgál-
ták, a vallomásokat írásban rögzítették. A hite-
lesítés után Migazzi kristóf bécsi érsek a szo-
bor ezüst ládikájára feliratot vésetett, amelyből 
számunkra az alábbi részletek fontosak: „…gróf 
Grassalkovich Antal … Besnyő birtokon, Gödöllő 
közelében egy az idők folyamán elpusztult temp-
lomot újjáépített, a Szent Szűznek ez a képmása, 
mely a romok alatt feküdt, isteni sugalmazásra elő-
került 1759. április 19-én…” A kapucinus háztör-
ténet szerint az építéskor pincék maradványaira és 
az egykori templom körül temetkezőhelyre buk-
kantak. 1762. és 1769. között a kápolnát beépítet-
ték az új kapucinus kegyhelybe. varga kálmán az 
utóbbi alaprajzi részlete alapján kis méretű, egye-
nes szentélyzáródású középkori templomot tételez 
fel.37 A szobor művészettörténeti elemzését Marosi 
ernő végezte el: a mindössze 11 cm magas, 4 cm 
talapzatú, erősen barnára színeződött faragvány 
feltehetően szarvasagancsból készült. A rendkívül 
zárt, hasáb alakú kompoziciójú szobor kissé sérült: 
Mária bal karjának egy része letörött. A Madonna-
szobor mintaképei a Xiv. század első felében 
keresendők.38 A szobrocskát jelenleg a kapucinus 
kegytemplom főoltárán őrzik.

1 SZFM neg. sz. 56 145–56 146. 2 vTM 79.250.1.; 
82.118.1. 3 vTM 79.250.2.; kővári 1998, 47. 4 MnM 
Adattár gyarapodási szám: 218/2005.; vTM Adat-
tár 2551.; a leletanyag: vTM leltározatlan. 5 vTM 
79.250.3–54.; 82.118.2–7.; 84.57.1.; 88.133.1–10.  
6 vTM 80.145.1. 7 Balassa 1973, 288., 73. ábra, a–b.; 
MnM Rk 60.4.1.c–2.c. 8 Müller 1982, 270. 9 MnM 
Rk 60.4.3.c. 10 vTM Adattár 2551.; Leltározatlan 
leletanyag a vTM-ben. 11 vTM Adattár 2552.; Lelet-
anyag a vTM-ben, leltározatlan.; Rég. kut. 2004, 
219.; A leletmentést mindvégig támogatta a beruházó, 
esztergály előd. 12 Berente 1940, i. rész 1. old. 13 Tör-
ténetére több-kevesebb adat, nem ritkán tévedések-
kel: csánki 1890, 25.; chobot 1915, 203–204.; nagy 
1927, 62, 63, 67.; Berente 1940, i. rész 1. old.; Berente 
1940, ii. rész 1. old.; varga 1997, 50–57.; Az írott for-
rásokat horváth Lajos közölte (horváth 1987), törté-
netét feldolgozta (horváth 2007, 94–101, 106–114.).  
14 kiss 1988. ii. köt. 94. 15 oL Dl 38487.; Bakács 1982, 
591. reg.; hováth 1987, 4. reg.; Györffy 1998, 510.  
16 horváth 2007, 83. 17 Bártfai Szabó 1938, 319. reg., 
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a határjárás latin szövegével.; horváth 1980, 36. reg.; 
Bakács 1982, 668. reg. és horváth 1987, 7. reg. a 
határjárás magyar fordításával.; horváth 1988, 33.;  
horváth 2007, 87–88. A határjárás térképvázlatával. 
18 oL Dl 65511.; Bártfai Szabó 1938, 444. reg.; Bakács 
1982, 996. reg.; horváth 1987, 23. reg. 19 oL Dl 96634.; 
Bakács 1982, 1020. reg.; horváth 1987, 24. reg.  
20 oL Dl 96649.; Bakács 1982, 1032. reg.; hor-
váth 1987, 25. reg. 21 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 
1938, 635. reg., a határjárás latin szövegével.; hor-
váth 1980, 141. reg.; Bakács 1982, 1512. reg. és 
horváth 1987, 30. reg. a határjárás magyar fordí-
tásával.; horváth 2007, 90., részleteiben nem pon-
tos térképvázlat. 22 GvM Gy. sz. 270. 23 horváth 
1987, 37. reg. 24 horváth 1987, 39. reg. 25 1652 és 
1676 között: horváth 1987, 97, 105, 108, 111, 112, 
115, 118, 119, 123, 124, 127, 135, 145, 148, 150, 
152, 154, 155, 162, 166, 174, 176, 178, 180. reg.  
26 horváth 1987, 41. reg. 27 oL DL 16744, 16780–
16783.; Bártfai Szabó 1938, 976–978. reg.; horváth 
1980, 201–202. reg.; horváth 1987, 41/a–41/b. reg.  
28 oL Dl 59824.; horváth 1987, 51–53. reg. 29 Bártfai 
Szabó 1938, 1203. reg.; horváth 1987, 54. reg. 30 OL 
Dl 106083/624.; horváth 1987, 56/a. reg. 31 káldy-
nagy 1971, 253.; káldy-nagy 1977, 125.; káldy-
nagy 1985, 121–123. 32 káldy-nagy 1985, 135. 
33 Bártfai Szabó 1938, 1631. reg.; horváth 1987, 68. 
reg. 34 Szakály 1995, 149., a mutatóban ez az emlí-
tés tévesen sorolva a Dabas környéki Besenyőhöz.  
35 Szakály 1995, 159., a mutatóban elírás a 155 oldal-
szám, a helynév pedig tévesen Besnyéhez (Bénye) 
sorolva. 36 Szakály 1995, 195, 201. 37 A könyvtárnyi 
irodalomból csak varga kálmán legújabb monográ-
fiája vonatkozó részeit idézzük: varga 2011, 39, 41. A 
felékszerezett kegyszobor képe ezüst tartójában a 41. 
oldalon. 38 Marosi 1991, 43–45.

10/3. ALvÉG-iSASZeGi U. 40:  Bv? Sza
(kÖh 25975)

A belterület D-i részén, a Rákos-patak mellett 
emelkedő, alacsony dombhát lejtőjén, „vaigelék 
kertjében” heltai Miklós a történelmi szakkör tag-
jaival együtt cserepeket gyűjtött. A kissé behúzott 
szélű tálperem és a hosszúkás bütyök legnagyobb 
valószínűséggel késő bronzkori.1 két korongolt és 
több korongolatlan perem szarmata.2

1 GvM 82.70.1–2.; heltai 1975, 24. rézkorinak tartja. 
2 GvM 82.70.3–5.

10/4. BURGonYA kiSÉRLeTi TeLeP:  R  
B, Sza?
(kÖh 25976)

A belterülettől D-re, a Rákos-patak k-i olda-
lán emelkedő dombon elhelyezkedő kísérleti telep 
közelebbről ismeretlen helyén, 1926-ban egy férfi-
csontváz koponyája alatt kőpengét utánzó formájú 
rézkést találtak. hillebrand Jenő nem tudta megál-
lapítani a sír helyzetét, további csontvázakat sem 
talált. A bodrogkeresztúri kultúrához sorolható 
sírban állítólag nem volt edénymelléklet.1 heltai 
Miklós a történelmi szakkör tagjaival – ugyancsak 
közelebbről ismeretlen helyen – hosszúkás bütyök-
fogantyús, sűrűn bekarcolt vonalas, ívelt lécdíszes 
bronzkori cserepeket gyűjtött.2

A lelőhely feltételezett területén, a város D-i 
szélén, a Rákos-patakra lejtő domboldalon, vetés-
ben, illetve szántásban gyűjtöttünk néhány csere-
pet. A lelőhely Ény-i részét – éppen ott jártunk-
kor – vágták át gázvezeték árokkal. Az árokfalban 
beásást nem láttunk, a kidobott földben leletet nem 
találtunk. A lelőhely kiterjedése kb. 450 × 250 m. 
(Miklós, 1993.) A szürke, illetve barna, szemcsés, 
kavicsos anyagú, durva kidolgozású oldaltöredékek 
valószínűleg szarmaták.3

1 MnM RŐ 81.1.1.; hillebrand 1923-1926, 38.; 
hillebrand 1926, 30., 4. kép.; hillebrand 1927, 50, 54.; 
Banner 1927, 32.; Patay 1938, 7.; Patay 1961, 24., Xi. t. 5.; 
Patay 1974, 63.; Bondár 2007, 71. 2 GvM 82.71.1–3.; 
heltai 1975, 24., zókinak említi. 3 vTM 95.15.1–2.

10/5. ÖReG-heGY:   M
(kÖh 25977)

A belterület É-i szélén, a Rákos-patak fölött emel-
kedő Öreg-hegyen, kaffka László birtokán, 1911-ben 
rigolírozásnál honfoglalás kori, lovas, férfi sír került 
elő. A sír mellékleteit Supka Géza ismertette, aki a 
lelőhelyen eredmény nélküli, kisebb ásatást is vég-
zett.1 A találók elbeszélése szerint kb. 70 cm mélyen, 
fejjel k felé feküdt a hiányosan megmaradt emberi 
váz. A lókoponyát a törzstől félméternyire találták 
meg, további lócsontok az emberi váz mellett voltak. 
A bizonyára nem hiánytalanul összegyűjtött sírmel-
lékletek az alábbiak. viseleti tárgyak: egy sima, nyi-
tott varkocskarika (a koponyán kettőnek a nyoma lát-
szott), rosszezüst csat, kikerekedő végű, rosszezüst 
lemezkarperec, egy szív alakú, kétszegecses, bronz 
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övveret. Fegyverek: fokéles, kissé ívelt pengéjű 
szablya, 70,5 cm-es pengéjén gerinc fut végig, hiá-
nyos markolatnyúlványa 4,3 cm-es, a 7,8 cm hosszú, 
gombos végű, bronz „keresztvasa” előoldalán rom-
busz alakú kiemelkedés kereszt alakú vésettel; 6 db 
deltoid alakú, tüskés nyílhegy, egyikük pengéjének 
tengelyében hosszúkás nyílás; két keskeny, hosszú 
tegezvasalás egy-egy szegeccsel. Lószerszám: lapos 
karikájú, kissé aszimmetrikus csikózabla; 2 db szíj-
elosztó bronzkarika, 2-2 ezüstlemezből készült, sze-
gecses csatlakozótaggal; körte alakú kengyelpár. 
Bizonytalan rendeltetésű két, szegecselt, hajlított 
ezüstlemez töredék. A leletek kaffka Lászlónál 
maradtak. Az egyik körte alakú kengyel (44. t. 10.) 
ma a GvM gyűjteményében van.2

Az 1911-ben előkerült sírlelet egyes darabjaival a 
későbbiek folyamán több ízben foglalkoztak.3 Szőke 
Béla a kikerekedő végű lemezkarperecek tárgyalá-
sánál a leletet a honfoglalás kori vezető–középré-
tegbeli temetkezések közé sorolja.4

1 MnM Adattár 7/1988.i.; Supka 1911, 180–182, a 
180–181. oldalakon a leletek rajzaival.; Fehér–Éry–
kralovánszky 1962, 38., 339. sz. alatt az eredeti közlés-
hez képest 2 db sima nyitott karikát említ, de a karpe-
recet és a veretet elhagyja. 2 GvM 82.2.1. ezt kampis 
Antal, a kaffka-birtok későbbi tulajdonosa aján-
dékozta. 3 Pl. Sebestyén 1932, 198, 209.; Tettamanti 
1975, 88.; kovács 1980-1981, 254, 438., 6. t.; Felsoro-
lásban említi: Tettamanti 2001, 18.; Mesterházy 2007, 
65.,. 8. kép. 4 Szőke 1962, 71.; L. még kiss 1985, 247, 
259, 270, 285, 292, 342., 4., 11., 13–15. térkép.

10/6. ALSÓMAJoR: ▼ Bv
(kÖh 25978)

A belterülettől D-re, a Rákos-patak melletti, ala-
csony dombon egy 23,7 cm hosszú, késő bronzkori 
lándzsahegyet találtak.1 Pengéje megnyúlt körte 
alakú, köpűje a lándzsa hegyéig tartó bordában 
folytatódik. A hosszú köpűn egymással átellenben 
két átfúrás van.

1 MnM RŐ 11/1931.

10/7. PAP MiSkA kÚTJA:  Sza? A? kö?
(kÖh 25979)

A város határának Ék-i részében, az Aranyos-
patak melletti domboldalon, erdőirtás területén 

mindössze két apró cserepet találtunk. (Miklós, 
1979.) A kézzel formált fazékoldal szarmata vagy 
avar kori, a vörös festésű, sárga oldal valószínűen 
középkori. A leleteket nem őriztük meg.

Az M3-as autópályát régészeti megfigyelés nél-
kül részben ráépítették a lelőhelyre.

10/8. BABATPUSZTA:   Bv  LT, Sza, á
(kÖh 25980)

Az Aranyos-patak völgyére lejtő dombolda-
lon, 300 × 100 m-es területen ritkásan heverő késő 
bronzkori cserepeket találtunk a vetésben, közülük 
csak az urnasíros kultúrához tartozó turbánteker-
cses tálperem a jellegzetes.1 (Miklós, 1979.) Zalabai 
Béla 1997-ben felszántatlan területről gyűjtött2 egy 
hidrokvarcit pengét3 és közepes sűrűségben csere-
peket.4

A kevésbé jellegzetes bronzkori cserepek5 között 
két, peremből kinyúló bütykös töredék leginkább a 
halomsíros kultúrához köthető.6 A turbántekercses 
tálperem az urnasíros kultúrához sorolható.7 egy 
szürke, grafitos anyagú, kopott oldal kelta.8

Szarmata–késő szarmata településről származ-
nak a jól iszapolt, korongolt, szürke és pirosas, kere-
ken vastagodó és vízszintes peremű hombárok töre-
dékei, kereken vastagodó, kissé behúzott tálperem 
töredékek, tagolt oldalú, mély tál oldaltöredéke, 
csonkakúpos felső részű fazék tagolt vállas, fer-
dén kiszélesedő peremes töredéke és néhány oldal-
töredék.9 A durva, kézzel formált kerámiát kihajló 
peremű fazekak töredékei10 képviselik. Provinciális 
import egy piros korsó (?) fülcsonkos peremtöre-
déke.11

árpád-koriak a homokos anyagú, kézikorongon 
készült fazekak enyhén profilált perem- és vízszin-
tes vonalas oldaltöredékei.12

A lelőhely Dk-i szélén halad az egerszegpusztára 
vezető mélyút. 1934-ben egy zivatar utáni útjavítás-
kor „… egy 50 cm magasságú fekete cserép urna 
került elő, benne égett csontmaradványok. További 
ásásnál veres kis cserépedény került napvilágra. 
Mindkettő kézzel formált … Mindkettő a korona 
uradalom gyűjteményében található. Ugyanezen 
hely közelében égett cserépből készült kis korongok 
kerültek elő más alkalommal.”13 valószínű, hogy az 
urnasíros kultúra temetőjét bolygatták meg.

1 vTM 79.251.1. 2 vTM Adattár 2144. 3 vTM 2002.1.15. 
4 vTM 2002.1.1–14, 16–32. 5 vTM 2002.1.1–14. 
6 vTM 2002.1.2–3. 7 vTM 79.251.1. 8 vTM 2002.1.16. 
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9 vTM 2002.1.17–23. 10 vTM 2002.1.24–25, 27–28. 
11 vTM 2002.1.26. 12 vTM 2002.1.29–32. 13 Berente 
1940a.

10/9. BABATPUSZTA, TeMPLoM-TáBLA:  
LT Sza á    á ▼ kk
(kÖh 25981)

A várostól Ék-re, az Aranyos-patakra enyhén 
lejtő dombon, kb. 400 × 200 m-es területen talál-
tunk leleteket a vetésben. A közepes sűrűségben 
előforduló cserepeken kívül néhány állatcsontot is 
megfigyeltünk. A lelőhely Ény-i végén, a környe-
zetéből néhány m-re kiemelkedő dombon a kő- és 
habarcstörmelék és a kiszántott embercsontok 
középkori templom és temető helyét jelzik. (Miklós, 
1979.) Az 1960-as, 1970-es években heltai Miklós 
gödöllői tanár is gyűjtött itt cserepeket. A lelőhely-
ről és környékéről Miklós Zsuzsa 1999. július 6-án 
és szeptember 16-án légi fotót készített, de régészeti 
jelenség az érett, erősen megdőlt gabonában nem 
mutatkozott.1

A templom helyét Gödöllő Xviii. századi tér-
képe „Rudera ecclesiae Babadiensis” felirattal 
jelöli,2 az i. katonai felmérés „Alte kirchen” meg-
nevezéssel ábrázolja.3 Rómer Flóris már eredmény-
telenül kereste a templomromot.4 Pesty Frigyes 
adatközlői szerint „…a Gedellői Reform. egyház 
tornyában Babatról hoztak egy harangot, minden 
körül irás nélkül, mely valaha ott szolgálatot [szol-
gált]…”5 heltai Miklós közlése szerint a haran-
got 1746-ban vitték a templomba, 1848-ban ágyút 
öntöttek belőle.6 A református templom harang-
ját 1768-ban öntötték, az egyházlátogatási jegyző-
könyv szerint volt egy kisebb csengettyű is, amely-
nek a korát nem ismerték.7 Utóbbi kis mérete, felirat 
nélkülisége alapján lehetett középkori is. Azonban 
ma már sem a kora, sem a származási helye nem 
ellenőrizhető.

Berente istván szerint a „Templomtáblának neve-
zett szántón, már évtizedek óta gyakran vetett fel az 
eke embercsontokat, régi cserépdarabokat sőt régi 
pénzeket is. A koronauradalom igazgatóságán ma 
is őriznek ezek közül egy ii. endre korabeli ezüst 
dénárt és több iii. istván korabeli réz dénárt, eze-
ken kivűl több sárgarézből készült hajcsatt karikát 
is halántékgyűrűnek is nevezik).” oszvald Arisztid 
1938-ban és 1939-ben „több mint 15 sírt tárt fel. A 
sírokból előkerült számos halántékgyűrű, késpenge, 
olló, sarló, szegek és néhány pénzdarab is.” A tele-
pen is kutatott: „… egy helyen közel egymáshoz 

igen sok cserép töredéket talált, melyek igen vál-
tozatos alakúak és mintájúak voltak. Az a kőke-
ményre égett agyag padka is előkerült, mely az ége-
tőkemence feneke lehetett.8” valószínűnek tartjuk, 
hogy sütőkemencét tártak fel. A tervezett további 
kutatásról nincsen adatunk.

1990-ben Polónyi Péter, a gödöllői múzeum 
munkatársa értesítette a váci múzeumot, hogy a 
templomot megbolygatták. kővári klára és Miklós 
Zsuzsa a helyszíni szemlén megállapította, hogy a 
templom területén mélyszántás során kerültek fel-
színre az apróra tört kövek, embercsontok és cse-
repek; a dombtetőt az erózió is nagymértékben 
lekoptatta. A mélyszántással megbolygatott lelő-
helyen kővári klára 1991 őszén feltárta a temp-
lom nagy részét és a templom körüli temető 31 sír-
ját. kutatóárkokkal kereste a körítő fal maradvá-
nyait.9 A feltárás eredményeit és a kutatástörténeti 
adatokat Tari edit részletesen ismertette.10 A kis-
méretű, torony nélküli templom teljes külső hosz-
sza 9,8 m, a hajó szélessége 6–6,3 m volt. A hajó-
belső 3,7 × 5,4 m, téraránya 1:1,4. A szentély fél-
köríves záródású. A templom tájolása Ék–Dny 
63 fok. Mivel az alapfalakat is kitermelték, tel-
jes falalapozás nem került elő. csupán két helyen 
lehetett dokumentálni eredeti alapozást, amely 
nagyméretű, lapos, egymásra fektetett, habar-
csos kötés nélküli kőlapokból állt. körítő fal 
vagy árok maradványa nem mutatkozott. A ren-
delkezésre álló adatok alapján a templom építé-
sének az árpád-koron belüli pontosabb keltezése 
nem lehetséges. A templom rekonstrukciós rajzát 
egyed endre készítette el11 (10. kép). csak bizo-
nyíthatatlan ötletként vetjük fel, hogy az okleve-
lekben nem szereplő templom patrocíniumának 
emlékét a lelőhely D-i szomszédságában emelkedő 
Szentlélek-tető neve őrizte meg.

A részben egymásra ásott sírok többsége boly-
gatott, feldúlt, a vázak többnyire hiányosak. Dny–
Ék-i tájolásuk megegyezik a temploméval. A karok 
általában nyújtottak. koporsómaradvány néhány 
esetben bukkant elő. Az egymásra ásott sírok erős 
bolygatottsága alapján feltételezhető, hogy a teme-
tőt hosszú időn keresztül használták. Mellékletként 
egy S-végű hajkarika, valamint átlós vonalakkal és 
vonalkötegekkel díszített ezüst pántgyűrű került 
elő.12 ezek alátámasztják a temető árpád-kori hasz-
nálatát.

A felszíni leletek közül egy duzzadt peremű 
fekete töredék kelta,13 egy legömbölyített szélű 
barna perem pedig szarmata.14 Az ásatás során elő-
került megvastagodó peremű, illetve ívelt oldalú, 
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korongolt cserepek kelták,15 római kori a finoman 
iszapolt, korongolt, kívül vörös, belül barna oldal.16

A X–Xi. századra tehető néhány enyhén vagy 
erősen kihajló, ferdén levágott, illetve lekerekített 
szélű fazékperem.17 Xii–Xiii. századiak a kavicsos 
anyagú, ferdén levágott szélű vagy kettősen tagolt 
peremek. hasonló korúak a szürkésfehér és vörö-
ses oldalak vízszintesen körbefutó bekarcolással 
és egyszeres hullámvonallal.18 Xiii–Xiv. századi a 
fehér, kavicsos anyagú, kissé tagolt fazékperem.19 
A feltárásból származó leletek zöme Xii–Xiii. szá-
zadi fazéktöredék. A peremek enyhén vagy kettő-
sen tagoltak, ferdén levágottak; az oldalakat víz-
szintesen bekarcolt vonal, illetve ferde bevag-
dosás díszíti.20 Találtak egy bográcsperemet is.21 
Minden bizonnyal a templom építőanyagához tar-
tozott a sárgásrózsaszín, pelyvás anyagú téglatöre-
dék.22 A késő középkorra csupán két fazéktöredék 
utal: a kihajlóan legömbölyített és a megvastagodó 
szélű perem,23 valamint néhány oldaltöredék.24 Igen 
kevés a fémlelet. nagy részük vasszög, ezek lehet-
nek árpád-koriak és későbbiek is.25 késő középkori 
a hiányos pengéjű, nyéllapos vaskés.26 Bizonytalan 
korú és rendeltetésű a vékony vaslemez.27

egy egykorú újsághír szerint a Babatpuszta mel-
letti „hangyási irtvány felszántása alkalmával az 
eke egy cserépedényt dobott felszínre, amelyben 2 
gyűrű és 1 kiló 295 gr. súlyú különféle alakú ezüst-
pénz volt elhelyezve.”28 1898. április 8-án az MnM 
horváth József gödöllői gazdától 1974 db-os árpád-
kori pénzleletet29 és egy ezüst fejesgyűrűt30 vásárolt 
meg „gödöllői” leletként. A pénzlelet magyar pén-
zei cnh i. 118 = h 139, 124 = h 144, 125 = h 145, 
126 = h 148, 127 = h 116, 131 = h 118, 132 = h 123, 
133 =h 124, 144 = h 150, 145 = h 152, 146 = h 156, 
160 = h 180 típusú, iii. Béla–ii. András korabeli, 
de uralkodóhoz nem köthető denárok, cnh i. 269 = 
h 136 brakteáta, akkor új típusként iii. Béla cnh 
P 20 = h 64 denára, összesen 1954 db. A 20 db kül-
földi pénz: 9 db friesachi típusú (Friesach, Pettau, 
Aquileia), 7 db bécsi típusú, 2 kölni denár, a münsteri 
püspökség31 és Barbarossa Frigyes egy-egy denára. 
A 2,6 cm átmérőjű pántgyűrű lemezes feje tégla-
lap alapú csonkagúla, tetejében sárgáspiros üvegbe-
tét. 1898. augusztusban a vallás és közoktatásügyi 
Minisztériumtól32 a „babati erdőben” talált, 4060 
árpád-kori ezüstpénzből és két ezüst fejesgyűrűből 
álló lelet került az MnM-be. Megvásárolták a két 
gyűrűt,33 az Éremtár számára pedig (kiválogatás 
után) a 3729 magyar pénzből 742 db-ot,34 a 331 kül-
földiből (zömmel friesachi és rokon típusú denárok 
és 10 bécsi típusú denár)35 pedig 16 denárt.36 A ma 

már nem azonosítható két gyűrű közül az egyik az 
1898. áprilisihoz hasonló, csonkagúla fejes pánt-
gyűrű, a másik pántgyűrű feje kettős csonkagúla, 
a magasabb, felső csonkagúla fedlapján jobbra 
lépő, hátraforduló fejű sárkányalak volt.37 A „babati 
erdői” lelet magyar pénzei: ii. András két cnh i. 
115 = h 204 típusú denára, továbbá iii. Béla–ii. 
András korabeli, pontosabban nem meghatároz-
ható, cnh i. 118 = h 139, 124 = h 144, 125 = h 145, 
126 = h 148, 127 = h 116, 131 = h 118, 132 = h 123, 
133 = h 124, 144 = h 150, 145 = h 152, 146 = h 156, 
150 = h 160, 160 = h 180 típusú denárok, egy-egy 
akkor új típusú cnh P 26 = h 146 és cnh P 27 = 
h 147 hibrid denár.

Az 1898. évi „gödöllői”38 és a „babati erdői”39 
kincslelet összetételük – különösen a két lelet magyar 
pénzeinek közel azonossága, a külföldiek jelentős 
egyezése – alapján egyazon, elrejtett kincs két rész-
lete, melyek különböző időben és úton40 kerültek az 
MnM-be. Megerősíti ezt a „gödöllői” leletet eladó 
horváth Mihály testvér, horváth József unokájának 
1984. évi közlése: szerinte a kincset horváth Mihály 
találta „ládában” a babatpusztai Templom-táblán, 
szántás közben.41 1940-ben Berente istván – Babat 
történetéről írt újságcikkében – a „gödöllői” leletet 
szintén a Templom-táblán találtként említette, sze-
rinte tuskószedéskor, cserépfazékban került elő az 
MnM-be jutott 1974 pénz.42 A három fejesgyűrűt 
és 6034 ezüstpénzt tartalmazó leletet – ii. András 
korai denárja és a Xii–Xiii. század fordulójánál 
nem fiatalabb külföldi pénzek alapján – 1210 körül43 
rejthették földbe.

Lelőhelyünket és a 10/11., valamint a 10/20. számú 
lelőhelyet a középkori Babaddal44 azonosítjuk. nevét 
a bab növénynév –d képzős származékának tart-
ják,45 felmerült puszta személynévi származtatása 
is.46 A legkésőbb a késő középkor elején elnéptele-
nedett Babad írásos forrásban legkorábban 1430-ban 
jelentkezik, ekkor már csak földrajzi névként fordul 
elő veresegyház (MRT 9. köt. 37/29. lh.) és Szada 
(21/1. lh.) határjárásában.47 Az óramutató járásá-
val megegyező irányú bejárás során veresegyház 
határának Dk-i szakaszán Domony (6/13. lh.) hatá-
rát elhagyva az erős (hereuch) völgynél eljutottak 
Besenyő (10/2. lh.) határához. A völgyből délnyugati 
irányban az erdőben hegyekre hágva jókora távol-
ságra a Babad (Babd) völgy felett eljutottak egy, a 
többi hegynél magasabb, közönségesen hőhalomnak 
(hewhalm) nevezett hegyhez, amelynek a csúcsán 
földhatárjelet rendeltek. ezután a hegyen bokrok 
és erdők között észak (pontosabban északnyugat) 
felé menve messzire elérkeztek két kiemelkedőbb 
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helyre, ahol földhatárjeleket emeltek. Megérkeztek 
a Babad (Babd) völgyből a Bércre (Beerch) vezető 
hangyásúthoz (hangaswth), amely mellett határje-
let készítettek. itt Besenyő határát elhagyva Szada 
határához érkeztek. A Besenyővel határos teljes sza-
kasz ellen hatvan-i Mátyás familiárisa tiltakozott. 
Szada határának bejárását a hangyásútnál kezd-
ték. nyugati irányba a Babd völgybe jut vissza egy 
ösvényen leereszkedve a másik hegynek a lábánál. 
Tovább nyugatra már Babad szempontjából érdekte-
len szakaszon haladtak. A leírt határvonal megegye-
zik a Gödöllő Xviii. században készült térképén 
ábrázolttal,48 azóta is csak kisebb részletekben válto-
zott. A hőhalom a veresegyház, Domony és Gödöllő 
hármashatárától Ény-ra 200 m-re emelkedő, 309 m 
magas heggyel azonosítható. Az Aranyos-patak 
forrásvidékét ma is Babati-völgynek nevezik. A 
hangyás útra a Babati-völgy melletti és a szadai 
hangyás-oldal neve emlékeztet. Maga az út a völgy-
ben Ény felé haladó Babati úttal közel azonos nyom-
vonalon haladhatott. ettől kezdve Babad a Szada és 
Gödöllő között állandósult határvita miatti számos 
határjárásban szerepel. 1452-ben a hangyásútnál 

kezdett bejáráson a Bald (!) nevű völgyhöz men-
tek.49 1456-ban a „Beszeneó nap keletre situált falu-
nak részéről Babadvőlgynek közepiben” kezdték a 
bejárást.50 A Xv. század közepén az egykori Babad 
falu határa Besenyőhöz tarozott, ezt erősíti meg, 
hogy a Xvii. század második felének határvitáiban 
veresegyházzal és Szadával nem Besnyő, hanem az 
iratokban ettől kezdve újkori nevén szereplő Babat 
puszta volt határos.

1640-ben és 1643-ban vámossy istván, illetve 
felesége Aszalay erzsébet eltiltotta a szomszédokat 
többek között Gödöllő (10/1. lh.) falu, Besnyő, Babat 
és egerszeg (6/4. lh.) puszta használatától.51 1648-ban 
és 1650-ben vámossy istván és vámossy erzsébet til-
takoztak ugyanezek használata ellen.52 1655-ben iii. 
Ferdinánd ugyanezeket vámosy istvánnak és nővé-
rének, vámosy erzsébetnek adományozta, akik és 
elődeik Gödöllőt és a felsorolt pusztákat már régtől 
fogva békésen és zavartalanul birtokolták.53 1658-ban 
vámossy istván és hamvay Ferenc nevében tiltották 
el az összes szomszédok, különösen Szada lakóit a 
birtokok használatától.54 A tiltakozások vég nélküli 
perekbe torkolltak. 1676-ban Bossányi Miklós nevé-

10. kép. Gödöllő. Babatpuszta – Templom-tábla, 10/9. sz. lelőhely, középkori templom és temető  
(egyed endre felmérése)
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ben ebeczky Tamás eltiltja összes szomszédjait, de 
különösen Szada és Gödöllő lakóit azon helyek hasz-
nálatától, ahol a határjeleket török segítséggel állítot-
ták fel, így Besnyő, Babát és egerszeg predium hasz-
nálatától.55 Az 1655-ben deklarált békés birtoklás-
nak ellentmond, hogy már 1652-ben határvizsgála-
tot rendeltek el vámossyék kérésére.56 ettől kezdve 
a Gödöllő és Szada közötti határ ügyében valame-
lyik fél kérésére 1661-ig 10 olyan tanúkihallgatásra, 
határjárásra, illetve határ megállapításra került sor, 
amelyben Babat is előfordul pusztaként vagy hely-
névként!57 1668-ban és 1718-ban is sor került egy-egy 
tanúkihallgatásra.58 A nagyszámú vizsgálat ellenére 
az erdővel borított babati határszakasz lényegében 
változatlan maradt.

Az 1580. és 1590. évi török adóösszeírásban 
Boba puszta néven szerepel, a szomszédos Besnyő 
szántója volt.59 Babat puszta magyar adóösszeírásba 
csak az 1676. és 1678. évi dézsmajegyzékbe került 
be.60 Babat emlékét helynevek őrizték meg, területe 
teljes egészében Gödöllő határába olvadt be.

1 SZFM neg. sz. 56 147.; MTA Ri neg. sz. 184 934–184 
935. 2 GvM Gy. sz. 270. 3 i. kat.felm. coll. Xv. Sectio 
19. 4 Rómer Jkv. Xiii. füzet 174. 5 Pesty 1864/1979, 
45–46.; Pesty 1864/1984, 146.; erre vonatkozik nagy 
1927, 67–68. 6 heltai 1975, 29. 7 Lábadi 2007, 291. 
8 Berente 1940a, 1, 2. 9 vTM Adattár 1643-92.; Rég. 
kut. 1991, 62. 10 Tari 1993, 1–26., 1–9. kép.; Tari 2000, 
72–73., 52. kép. A temető antropológiai feldolgo-
zása: Ferencz 1993, 27–35. 11 Tari 1993, 9. kép. 12 GvM 
92.1.67–68.; Tari 1993, 8. kép 1–2. 13 vTM 79.252.1. 
14 vTM 79.252.6. 15 GvM 92.1.27–30, 34–35. 16 GvM 
92.1.63. 17 vTM 79.252.7.; GvM 82.60.1–2. 18 vTM 
79.252.2–5.; GvM 82.61.1–2. 19 GvM 82.61.3. 20 GvM 
92.1.31, 36–39, 41–44, 46–52, 54, 56, 60–61, 64–66. 
21 GvM 92.1.40. 22 GvM 92.1.53. 23 GvM 92.1.32. 
24 GvM 92.1.45, 55, 57, 62. 25 GvM 92.1.59, 69–72. 
26 GvM 92.1.58. 27 GvM 92.1.33. 28 Gödöllő és vidéke 
i. évf. 12. szám (1898. április 15.) 135. old. 29 MnM É 
36/1898.1–32.; Réthy 1900, 182. 30 MnM Ötvösgy. 
34/1898.; hampel 1898a, 375. 31 Székely 2009. A kéz-
irat adatainak felhasználásáért a szerzőnek mondunk 
köszönetet. 32 Székely 2009. 33 MnM 20/1899.1–2.; 
MnM Jel. 1899, 32.; hampel 1899b, 377. 34 MnM 
É 19B/1899.1–355. (559 beleltározott és 183 duplum-
csere példány).; MnM Jel. 1899, 41. és Gohl 1900, 
434, 439. 702 db vásárlását jelzik. Az MnM közép-
kori osztályán őrzött irattár 127/1899. sz. irata szerint 
768 magyar és külföldi pénzt vásároltak meg. 35 MnM 
É 34/1899. akta, a külföldi pénzek leíró jegyzéke. A 
magyar pénzek hasonló jegyzéke nem maradt fenn.  

36 MnM É 25A/1899.1–14.; MnM Jel. 1899, 36.; Arch. 
Ért. 20 (1900), 434. 37 Parádi 1975, 134., Gödöllő–Babat 
lelőhelynévvel. 38 király 1953-1954, 11.; Gedai 1965-
1966, 34.; Gedai 1969, 114, 136–137., a 145. oldal tér-
képén 1241 előtti kincsleletként, a 147. oldal térké-
pén kölni denáros leletként. 39 király 1953-1954, 11.; 
Gedai 1969, 114, 117 (a táblázatban hibás számok-
kal), 129, a 145. oldal térképén Gödöllő mellett, köze-
lebbi megnevezés nélkül szerepel. 40 Gödöllői lelet 1974 
pénz + 1 gyűrű és a babati erdői lelet 4060 pénz + 2 
gyűrű nagyjából a találó 1/3 részének és a földtulajdo-
nos (esetünkben a gödöllői koronauradalom) 2/3 részé-
nek felel meg. ezért kerülhetett a „babati erdői” lelet a 
minisztériumtól az MnM-be és a megvásárolt lelet-
részlet ellenértéke az állampénztárba: Székely 2009. 41 
vTM Régészeti topográfiai adatgyűjtemény, Gödöllő 
10/9. lh-nél. nagy Sándorné (Gödöllő–Máriabesnyő, 
Balaton u. 6.) közlése, 1984. Xi. 28. 42 Berente 1940a, 
2., de a pénzeket tévesen 1900-ban előkerültnek tudta, 
a „babati”  leletről nem szól. 43 A Xii–Xiii. század for-
dulója táján elrejtett kincsként Székely 2001-2002, 126. 
44 A történetére vonatkozó legteljesebb forrásgyűjtést l. 
horváth 1987-ben. Több adatát említi Tari 1993, 11. 45 
kiss 1988, i. köt. 129. 46 horváth 1987, 28–29., felveti, 
hogy neve a Baba személynévből alakult. Megjegyezzük, 
hogy a növénynévből való származás esetén sem zárható 
ki a személynévi közvetítés (v. ö.: árpád, Buzád, stb.).  
47 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 1938, 635. reg.; Bakács 
1982, 1512. reg.; horváth 1987, 30. reg. (teljes magyar 
fordítás).; horváth 2007, 90., részleteiben nem pontos 
térképvázlat. 48 GvM Gy. sz. 270. 49 horváth 1987, 37. 
reg. 50 horváth 1987, 39. reg. 51 Borosy 1983, 189. reg.; 
horváth 1987, 85, 86. reg. 52 horváth 1987, 89, 91. reg. 
53 horváth 1987, 103. reg. 54 horváth 1987, 109. reg. 
55 Borosy 1984, 1785. reg.; horváth 1987, 180. reg., 
tévesen a puszták lakóiról ír. 56 horváth 1987, 96. reg. 
57 horváth 1987, 97, 105, 107, 112, 115, 118, 119, 123, 
124, 127. reg.; Borosy 1983, 514.; Borosy 1998, 78, 127. 
reg. 58 Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 203, 337. reg. 
59 káldy-nagy 1985, 135. Megjegyzendő, hogy az 
ugyanekkor felvett Bobád puszta is Besnyő falu közelé-
ben volt. ez az adat azonban káldy-nagy Gyula szerint 
a Dabas melletti mai Alsóbabádra vonatkozik (725. old). 
60 Szakály 1995, 194, 200.

10/10. MáRiABeSnYŐ, ŐRháZ U. 3:  LT
(kÖh 25982)

A belterület Dk-i szélén, a Besnyői-patak melletti 
domboldalon, Szokoloczki istván telkén, az 1960-as 
évek végén meszesgödör ásásakor sötét színű foltból 
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hamvasztásos sírra utaló edények kerültek elő. kb. 
1 1/2 m mélyen, az oldalán feküdt egy késő kelta kori, 
nagyméretű (Pá.: 23–28 cm; Fá.: 22 cm; M.: 51 cm), 
sötétszürke, korongolt, öblös urna, amely jelenleg 
a telektulajdonosnál van. A duzzadt peremű edény 
oldalát 4 helyen szélesen besimított, függőleges sáv 
díszíti (30. t. 12.). egy hasonló alakú, de kisebb urnát 
Sánta vilmosnak ajándékoztak.1 nem őriztek meg 
több edénytöredéket, köztük egy kb. 40 cm szájátmé-
rőjű, kihajló peremű tál darabját.2

1 1990-ben Sánta vilmosné úgy tájékoztatott ben-
nünket, hogy az időközben szétesett edényt kidobták.  
2 MnM Adattár 10/1980.i. kővári klára jelentése.

10/11. BABATPUSZTA:  á
(kÖh 25983)

Gödöllőtől Ék-re, Babatpuszta Ény-i szélén, 
az Aranyos-patak partján enyhén emelkedő domb 
oldalán és tetején kb. 100 × 50 m-es területen gyűj-
töttünk néhány cserepet a vetésben. (Miklós, 1979.) 
A szürkésfehér, körbefutó vízszintes vonallal díszí-
tett, vékony falú fazékoldal, valamint egy fazékalj1 
Xii–Xiii. századi. A lelőhely az árpád-kori Babat 
(10/9. lh.) része volt.

1 vTM 82.82.1–2.

10/12. nAGY-koMLÓS:  B, Sza
(kÖh 25984)

A Besnyői- és az Aranyos-patak összefolyása 
között emelkedő domb oldalán és tetején, az erősen 
gazos területen, 100 × 40 m-es kiterjedésű lelőhe-
lyet figyeltünk meg. (Miklós, 1979, 1982.) A kevés 
cserép közül néhány darab bronzkori, egy szürke, 
korongolt oldaltöredék pedig szarmata volt. A cse-
repeket nem őriztük meg.

10/13. nAGY-koMLÓS:  B
(kÖh 25985)

A bagi határ közelében, a Besnyői-patak szűk 
völgyéből kiemelkedő, alacsony domb tetején, az 
akácerdőben mindössze egy jellegtelen bronzkori 
oldaltöredéket1 sikerült gyűjtenünk. (Miklós, 1979.)

1 vTM 79.253.1.

10/14. nAGY-koMLÓS:  á
(kÖh 25986)

A várostól k-re, a Besnyői-patakra enyhén lejtő 
domb oldalán, kb. 50 m-es körzetben gyűjtöttünk 
leleteket. (Miklós, 1979.) A sárgásfehér, kavicsos 
anyagú, körbefutó vízszintes bekarcolással díszített 
fazékoldalak a Xii–Xiii. századra tehetők.1

1 vTM 79.254.1.

10/15. PeReS:  Ő, Sza, á
(kÖh 25987)

A várostól Dk-re, a Besnyői-patakba D felől 
folyó, kis patakra enyhén lejtő domboldalon kb. 
300 m hosszan gyűjtöttünk cserepet. (Miklós, 1979.)

egy szürkés, simított felületű peremtöredék1 
őskori. A szarmata leletanyagot néhány szürke, 
finoman iszapolt, korongolt peremtöredék és egy 
ii. századi, világos nyers színű, sötétpiros festésű, 
római táltöredék képviseli.2

Az árpád-kori leletek a Xi–Xiii. század közé kel-
tezhetők. Jellemző díszítések: párhuzamos- és hul-
lámvonalköteg, fogaskerék dísz, vízszintesen kör-
befutó bekarcolás. egy fazékaljon küllőkkel tagolt, 
kettőskör alakú fenékbélyeg látható. A fazékpere-
mek kettősen tagoltak vagy lekerekítettek.3

1 vTM 80.117.3. 2 vTM 80.117.1–2. 3 vTM 79.255.1–4.; 
80.117.4–9.

10/16. PeReS:  Sza, M? á
(kÖh 25988)

A várostól Dk-re, a Besnyői-patakba D felől 
folyó, kis patakra enyhén lejtő, homokos dombol-
dalon kb. 100 × 300 m-es területen gyűjtöttünk cse-
repeket a szántásban. A lelőhely D-i szélén kiszán-
tott tűzhely nyomait figyeltük meg. (Miklós, 1979.)

két korongolt, szürke, jól iszapolt oldaltöre-
dék és egy kavicsos anyagú, kézzel formált, leke-
rekített szélű perem szarmata.1 valószínűleg X–Xi. 
századi a kétsoros hullámvonallal díszített, homo-
kos anyagú fazékoldal.2 A Xi–Xii. századra tehető 
néhány egysoros hullámvonallal (45. t. 17.), illetve 
fogaskerék dísszel ellátott töredék.3 Xii–Xiii. szá-
zadiak a kavicsos anyagú, enyhén tagolt fazékpe-
remek és a vízszintesen körbefutó bekarcolással 
díszített oldalak.4 hasonló korú a vörösesbarna, 
átfúrt szélű bográcsperem.5
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1 vTM 79.259.2–3. 2 vTM 79.259.5. 3 vTM 79.259.4, 7. 
4 vTM 79.259.6, 8. 5 vTM 79.259.1.

10/17. PeReS:  B, LT, á
(kÖh 25989)

A belterülettől Dk-re, a Besnyői-patakba D felől 
folyó, kis patakra enyhén lejtő dombon, 500 × 50–100 
m-es területen, laza, homokos talajon néhány őskori 
és sok árpád-kori cserepet, kevés paticsot, néhány 
állatcsontot találtunk a szántásban. (Miklós, 1979.) 
Lelőhelyünkre vonatkozhat Berente istván értesü-
lése, miszerint 1926-ban a Juharos lábánál a legelő 
feltörésekor régi cserepeket találtak.1

két durva, vastag falú oldal a bronzkorba sorol-
ható.2 kelta a vöröses, homokos anyagú, vékony falú, 
lekerekített szélű perem és a hasonló anyagú, eny-
hén profilált nyaktöredék.3 Az árpád-kori leletek a 
Xi–Xii. és a Xiii. század közé keltezhetők. Jellemző 
díszítések: egy- illetve többsoros fogaskerék dísz, 
hullámvonalköteg, egysoros hullámvonal, körbefutó 
vízszintes bekarcolás, valamint a fazéknyak alatti 
ferde bevagdosás. A peremek kifelé ferdén levágot-
tak vagy lekerekítettek. ebből a korból származhat a 
lelőhely É-i részén gyűjtött két vassalak is.4

1 Berente 1940, 1–2. 2 vTM 79.256.1. 3 vTM 79.256.2–3. 
4 vTM 79.256.4–10.

10/18. PeReS:  B, Bv, Sza, M–á  Ő? ▼ kk?
(kÖh 25990)

A várostól Dk-re, a Besnyői-patakba folyó, 
É–D-i irányú, kis patak mentén, arra enyhén lejtő 
domboldalon, laza, homokos talajon, mintegy 
600 × 150–300 m-es területen gyűjtöttünk leleteket 
a szántásban. (Miklós, 1979.)

A néhány őskori cserép közül egy durva anyagú, 
enyhén kihajló, lekerekített szélű, kicsi peremtöre-
dék bronzkori.1 A kívül barna, belül fekete, leke-
rekített szélű perem és az erősen profilált, fekete, 
simított felületű oldal késő bronzkori.2

A szarmata kor késői szakaszára utal egy fino-
man iszapolt, szürke, lekerekített szélű töredék, 
amelyet a perem alatt vízszintes besimítás díszít.3 
Szarmata lehet egy vörösesbarna, durva, kavicsos 
anyagú töredék.4

Az árpád-kori leletek közepes sűrűségben for-
dultak elő. közülük X–Xi. századiak a hullámvo-
nalköteggel díszített fazékoldalak.5 Xii–Xiii. szá-

zadiak a ferdén levágott vagy lekerekített szélű és 
a kettősen tagolt fazékperemek. Az egyik perem 
belső felületén sekélyen bekarcolt hullámvonal 
figyelhető meg.6 hasonló korúak a vízszintesen kör-
befutó bekarcolással és az egysoros hullámvonallal 
díszített oldalak.7 A lelőhely a középkori Besenyővel 
(10/2. lh.) hozható összefüggésbe.

1926-ban a Szárítópusztára vezető út szintjét – a 
lelőhely É-i szélén – a vasúti aluljáró építése céljá-
ból lesüllyesztették. A munkálatok közben „renge-
teg törött primitív cserépedény és egyes állatcson-
tok” kerültek elő. Almásy károly jószágigazgató 
jutalmat adott a munkásoknak. „Így a sok régi cse-
réptörmelék között egy kézzelgyurott díszítés nélküli 
primitiv cserépköcsög eléggé ép állapotban jutott a 
birtokába … kerültek még elő már korongon formált 
és rovátkosan, meg benyomásokkal díszített sok-
kal későbbi korú cseréptörmelékek is és egy csak-
nem egészen ép állapotban lévő díszes cserépkancsó 
is. ez utóbbinak származását már a kr. utáni Xii.-ik 
századra lehet tenni. … e hely közelében még egy 
zsugorítva ülőhelyzetben eltemetett emberi csontvá-
zat is találtak, meg egy tűzpadra valló cserépszerűen 
keményre égett kormos agyagpadkát…” oszvald 
Arisztid premontrei tanár többször is ásatást végzett: 
„… 2 m mélységben egymásután kerültek elő részint 
primitív, egyenetlen vastag, részint formás és mintá-
zott cserepek törmelékei.”8

A leletekről csak az idézett, szavahihetőnek tűnő 
leírásból tudunk. A terepbejárásunkon is megfi-
gyelt korszakok leletei láthattak napvilágot. egész 
biztosan téves viszont az a közlés, hogy arab, illetve 
római évszámos cserepet is találtak. Az ásatáso-
kon előkerült török rézpénz korát sem tudjuk ellen-
őrizni, leginkább árpád-kori lehetett.

1 vTM 79.257.1. 2 vTM 80.118.1, 3. 3 vTM 80.118.2. 
4 vTM 79.257.2. 5 vTM 79.257.4. 6 vTM 79.257.6.; 
258.2–4.; 80.118.7–9. 7 vTM 79.257.5.; 258.1.; 
80.118.4–6. 8 Berente 1940, 1. old.

10/19. ADY enDRe U. 32:  V
(kÖh 25991)

A belterület D-i részén, a Rákos-patak melletti 
alacsony dombon, 1976-ban, építkezésnél ujjbe-
nyomkodásokkal és függőleges bütyökkel díszített 
kora vaskori, hordó alakú fazékból származó töre-
déket találtak.1

1 GvM 82.26.1.
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10/20. BABATPUSZTA:  Ő, LT, Sza, á
(kÖh 25992)

A várostól Ék-re, az Aranyos-patak Dny-i part-
ján, a patakra lejtő domboldalon és alacsony domb-
tetőkön, lucernában, a körülményekhez képest sok 
cserepet, állatcsontot, paticsot találtunk. A lelőhely 
kiterjedése kb. 200 × 100 m. A dűlőút és a patak 
közötti terület részben erdős, részben gyomos, itt 
nem találtunk leleteket. (Miklós, 1979; Miklós–
Torma, 1984.) Ugyanezen a területen a vadbiológiai 
állomás dolgozói is gyűjtöttek leleteket, amelyeket 
1991-ben adtak át a váci múzeumnak.

Az őskoron belül meghatározhatatlan egy 
vörös-fekete foltos, homokos anyagú aljtöredék.1 A 
szürke, finoman iszapolt, korongolt, megvastagodó 
szélű perem kelta.2 egy korongolt, szürke, finoman 
iszapolt oldaltöredék szarmata.3 A Xiii. századra 
keltezhető több szürkés- illetve sárgásfehér, kettő-
sen tagolt perem; a sárgásbarna, befelé ferdén levá-
gott szélű és a szürkés, enyhén galléros fazékperem; 
néhány szürkés- és sárgásfehér fazékoldal vízszin-
tesen körbefutó bekarcolással, illetve hullámvonal-
lal.4 A lelőhely az árpád-kori Babat (10/9. lh.) része 
volt.

1 vTM 84.134.1. 2 vTM 95.4.1. 3 vTM 84.134.2. 
4 vTM 84.134.3–6.; 95.4.2–4.

10/21. eRDÉSZeTi MŰheLY (SZABADSáG 
U. 70.):  nk  Ő, Sza
(kÖh 25993)

Gödöllő belterületének Máriabesnyő felé eső 
részén, a miskolci vasútvonal mellett, a Besnyői-
patak forrása közelében, a patakvölgy D-i partján, 
enyhén lejtő domboldal alsó részén avar kori temető 
van. 1957-ben került elő az első sír. Mellékletét, 
egy faragott indadíszes, hasáb alakú csont tűtartót 
Fehér Géza vitte be az MnM-be.1 állítólag a követ-
kező évben végzett építkezések során is találtak itt 
csontvázakat, s velük együtt három edény töredé-
keit.2 1959-ben az erdőgazdaság telepének ny-i sar-
kában 5 × 5 m nagyságú szemétgödör ásásakor két 
csontvázra bukkantak, egy harmadik temetkezést 
a kerítéstől ny-ra valószínűleg heltai Miklós tanár 
tárt föl. A sírokat az ő megfigyelései, fotói alapján 
írjuk le.3 Szerinte a vázak fejjel Dk felé [!] feküd-
tek, felsőtestük rabolt volt. A halottak lábánál vagy 
fejénél kézzel formált edények (43. t. 14.) voltak.4 
A megmaradt sírmellékletek között van két, négy-

szögletes, préselt bronzlemez övveret, az egyik sza-
lagfonat mintás, a két szegecslyukas másik veret 
mintázata elmosódott,5 valamint két vaskés.6 A fel-
tehetően nagyobb kiterjedésű temető ismert részeit 
a vii. század második felére, a viii. századra kel-
tezhetjük.7

Ugyaninnen heltai Miklós őskori cserepet, kova-
pengét,8 jól iszapolt és kavicsos anyagú szürke, késő 
szarmata cserepeket9 is gyűjtött.

1 MnM Rn 57.5.1. A lelőhely megnevezése: Gödöllő, 
kossuthtelep, Tenyészállatforgalmi iroda sertéstenyé-
szete.; Rég. kut. 1957, 39. 2 MnM Adattár 69/1960.ii. 
3 MnM Adattár 53/1960.i.; 69/1960.ii.; heltai 1975, 
28. 4 GvM 82.3.1–3. 5 GvM 82.3.4–5. 6 GvM 82.54.1.; 
A másik 17 cm hosszú darabot heltai 1975, 28. említi. 
7 ADAM i. 01-13-0470-03.; korai avar kortól folyama-
tosan használt temetőként Pásztor–Simon 2007, 414, 
416, 428.; közép és késő avar temetőként Mesterházy 
2007, 60, 63. 8 GvM 82.85.1–2. 9 GvM 82.85.3–4.

10/22. MáRiABeSnYŐ:  kk
(kÖh 25994)

A település Dk-i szélén, a Besnyői-patak partján 
emelkedő füves dombon egy vörös, kavicsos, homo-
kos anyagú, díszítetlen, Xiv–Xv. századi oldaltöre-
déket találtunk. (Miklós, 1979, 1982.) A lelőhely a 
középkori Besnyő (10/2. lh.) D-i szélét jelzi. A cse-
repet nem őriztük meg.

10/23. MáRiABeSnYŐ:  á
(kÖh 25995)

A város Dk-i szélén, a Besnyői-patak partján 
emelkedő füves dombon egy szürkésfehér, kavicsos 
anyagú, díszítetlen Xii–Xiii. századi fazékoldalt 
találtunk. (Miklós, 1979, 1982.) A lelőhely a közép-
kori Besnyő (10/2. lh.) D-i szélét jelzi. A cserepet 
nem őriztük meg.

10/24. BABATPUSZTA:   Sza
(kÖh 25996)

A kastélytól Ék felé, az Aranyos-patak Ék-i 
partja melletti domboldalon, kb. 500 × 100 m-es 
területen elszórtan találtunk durva, kézzel for-
mált és korongolt, szarmata cserepeket a legelőn. 
(Miklós, 1979.)
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1971–1972-ben, a babati libatelep létesítése-
kor, partfal géppel történt levágása közben csont-
vázas sírra bukkantak a lelőhely Dny-i szélénél. A 
ii–iii. századra keltezhető, női (?) sír fennmaradt 
részletét dr. Zalabai Béla gödöllői lakos bontotta ki. 
Leleteit – a helyszínen szétomlott edény kivételé-
vel – 1989-ben ajándékozta a GvM-nek: 5,3–5,9 cm 
átmérőjű, rombusz átmetszetű, nyitott bronzkarpe-
recet és 4,9 × 2,2 cm-es, provinciális, bronz övcsa-
tot. Az egytagú csatnak félkörös karikájú, keskeny 
tövise van, csatteste négyszögletes, majd közép felé 
ferde vonalban összeszűkülő és kissé ovális, sérült 
peremű korongban végződik. A csattest díszítése: 
hossztengelyében két, keresztirányban vonalkázott, 
vésett vonal alkot nyújtott S-alakú szalagot, a tövis 
mellett egy-egy vésett pont-kör, a peremek men-
tén vonalkázott vonalak. A csattest középső részén 
kettő, a dísztelen korongon egy szegecslyuk, a sze-
gecsek hiányoznak1 (35. t. 8.).

Berente istván a babatpusztai béresektől egy 
valószínűleg itt talált Traianus és Marcus Aurélius 
érmet kapott.2

1 vTM Adattár 1575-90.; GvM 90.1.1–2. 2 Berente 
1940a, 1.

10/25. FiÓk-RákoS-PATAk (hALASTAvAk): 
 U, R, Bv, v, LT, Sza, nk, á ? Sza
(kÖh 25997)

A Rákos- és Fiók-Rákos-patak összefolyásától 
D-re, a patakok Dny-i partjára lejtő dombon kb. 
500 × 200 m-es területen figyeltük meg a lelőhe-
lyet. (Kvassay–Miklós, 1977, 1980; Kvassay, 1981.) 
A lelőhelyről és környékéről Miklós Zsuzsa 1999. 
július 6-án légi fotókat készített, de régészeti jelen-
ség nem mutatkozott.1

Az isaszegi születésű Juhász vilmos (Bp. Xii., 
Lóránt u. 8.) – aki a lelőhelyre felhívta figyelmün-
ket – az 1960-as évek közepe óta rendszeresen 
gyűjtött innen leleteket, gazdag őskori, szarmata és 
árpád-kori kerámiából álló leletegyüttest adott át 
az isaszegi Falumúzeumnak.2 A lelőhely É-i részén, 
homokbányászással megbontott partfalban több 
beásást, egy kemence maradványt figyeltünk meg, 
melyekből rézkori és szarmata cserepeket szedtünk 
ki. A lelőhely Dk-i részén lévő homokbányában 
cserepek nélküli kemencemaradványt észleltünk. A 
terepbejárások során a lelőhelyen belül csak a kelta 
cserepek elkülönülését figyelhettük meg, ilyeneket 
a patakparton találtunk keskeny sávban. Más kor-

szakok leletei a lelőhely teljes területén előfordul-
tak.3 Gödöllőn is őriznek cserepeket a lelőhelyről.4 
A korösszetétel alapján heltai Miklós a történelem 
szakkör tagjaival itt is gyűjthetett néhány őskori 
cserepet.5 Péntek Attila is jelentős mennyiségű lelet-
anyagot szedett össze a lelőhelyen.6 csak feltétele-
sen sorolhatjuk lelőhelyünkhöz azokat a cserepeket, 
amelyeket Lacza Béla, a Gödöllői kisállattenyésztő 
kutatóintézet igazgatója ajándékozott 1972-ben és 
1983-ban a gödöllői és a váci múzeumnak.7

ez a környék volt 1880–1890 között Závodszky 
istván kedvelt gyűjtőhelye. A gazdasági vagy köz-
legelő területén lévő homokbuckákat („gödöllői 
buczkák, malombuczkák”) számtalan alkalommal 
felkereste, hogy a szél által kifújt leleteket szedjen 
össze. Tevékenységét találó módon buckázásnak 
nevezte. Az első naplóbejegyzésében írja, hogy „… 
ős telepet fedeztem fel, hol számos cserép és vastö-
redékek fordulnak elő…” A cserepeket azonban – az 
orsógombok kivételével – nem méltatta figyelemre. 
Gyűjtőmunkáját akadályozta, hogy a buckát „… 
a marhák, sertések … nagyon felvágják…”. Más 
helyen megjegyzi, hogy „… a gyakran arra járó fel-
séges királyné az ő kíséretével, illetve lovaik pat-
kóival a terepet felvágatván a keresést az által igen 
megnehezítik…” változatos leletanyaga halála után, 
gyűjteménye többi tárgyával együtt, azonosíthatat-
lanul került az MnM-be. ezért ma már csak leírása 
és néhány esetben vázlatos rajzai alapján tehetünk 
kísérletet meghatározásukra.8

Az újkőkori cserepek9 közt az apró kottafejek-
kel díszített táltöredékek és egy zselizi mintás oldal 
mellett pelyvás anyagú, nagy hombárok darabjai, 
körömcsípéssel, rovátkolással, különböző kialakí-
tású bütykökkel, bütyökfogóval készített edények 
töredékei vannak; egy tároló edény oldalát kúpos 
bütyöktől sugár irányban kiinduló ujjbenyomás 
sorok díszítik. Leginkább a bodrogkeresztúri kul-
túrához köthető az apró, bebökdösött pontsorok 
alkotta geometrikus mintával díszített hastöredék;10 
míg a bekarcolt, vízszintes vonalak felett függőle-
gesen rovátkolt, mészbetétes fenéktöredék inkább 
a tűzdelt barázdás díszű edények népének hagya-
téka.11 A badeni kultúra klasszikus szakaszát képvi-
selik a pontsordíszes és bekarcolt hálómintás táltö-
redékek, az egysoros, tagolt bordás fazékperemek, 
egy alagútfül és a perem fölé emelkedő széles sza-
lagfül.12 egy sárga színű, szemcsés anyagú, lapos 
csonkakúpos fél orsógombot Zalabai Béla gyűjtött 
a lelőhelyen.13

A késő bronzkori cserepek14 közül a halom-
síros kultúrához tartoznak a peremből felhúzott 
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vagy abból kinyúló, hegyes vagy háromszög átmet-
szetű bütyökkel készített táltöredékek; a vonalká-
zott háromszögekkel, hármas bordadísszel, v alak-
ban bekarcolt vonalkötegek csúcsán ülő virágszi-
rom mintával díszített urnatöredékek (22. t. 4.) és 
a simított nyakú, durvább alsó részű, körbefutó, 
tagolt bordás fazekak darabjai.15 A hangsúlyozott, 
bütykös válltöredék és egy másik, legömbölyített, 
kis, lelógó bütykös darab a pilinyi kultúrához sorol-
ható.16 Az urnamezős kultúra korai szakaszára kel-
tezhető egy táltöredék, éles hasi törésvonalán kis 
füllel17 (24. t. 4.), de előkerültek többszörösen síko-
zott, behúzott (25. t. 1.) és kihajló tálperemek és egy 
füles urnanyak is.18 Bizonytalan a kulturális beso-
rolása egy 4,2 cm átmérőjű, sárgásvörös színű, 
átfúratlan lapos korongnak, amelynek a közepéből 
hegyes bütyök nyúlik ki.19 Pontosabban nem keltez-
hető egy vékony bronzkarika 1,5 cm átmérőjű töre-
déke sem.20 Závodszky istván több bronztárgyat 
gyűjtött. A haj- és varrótűk, nyílhegyek, karpere-
cek, sarló- és vésőtöredéknek legalábbis egy része 
biztosan késő bronzkori volt.21

A gazdag kora vaskori leletanyagból22 említésre 
kívánkoznak a simított, fényes felületű, függőle-
gesen kannelúrázott vállú csésze- és táltöredékek 
(28. t. 8–9.); az eredetileg grafitos bevonatú, kissé 
összeszűkülő, alacsony nyakú, a vállán rövid, füg-
gőleges bordákkal díszített tál részlete (28. t. 11.); a 
durva kidolgozású, kissé behúzott peremű táltöre-
dékek, valamint a hordós testű, kiugró, hosszúkás 
bütyökfogós és benyomkodott vagy ferdén bevagdo-
sott bordás fazékdarabok (29. t. 6, 9.). Jellegzetesek 
a kettős kónikus és tölcséres alakú, díszítetlen vagy 
barázdált, ill. bevagdosott oldalú orsógombok.23 Két 
korongolt, szürke, behúzott peremű táltöredék24 és 
egy felhúzott fülű bögretöredék25 szkíta. Juhász 
vilmos gyűjtött egy háromélű, szkíta bronz nyílhe-
gyet.26 valószínűleg szkíta edény fülének nyúlvá-
nya volt egy kúpos és egy lapos tetejű, gombszerű 
végződésű kis tárgy.27 A „buckázások” 11 alkalom-
mal eredményeztek szkíta, háromélű bronz nyílhe-
gyet!28 kora vaskori lehetett egy ép és egy töredé-
kes orsókarika is.29 A kelta leletanyagból30 a szok-
ványos típusok (kihajló peremű táltöredék, grafitos 
anyagú fazekak duzzadt perem- és fésűs oldaltöre-
dékei (31. t. 3.), urnák körbefutó, bekarcolt vona-
las darabjai) mellett megemlítendő egy bepecsételt 
rozettás kis cserép (31. t. 1.), egy bekarcolt hullám-
vonallal és benyomott körrel díszített válltöredék.

Az őskori leletek sorát egy enyhén trapéz alakú 
kis kőbalta és két baltatöredék, pattintott kőesz-
közök, gúla alakú, töredékes agyagnehezékek és 

dörzskövek zárják.31 Az őskoron belül szintén nem 
tudjuk keltezni Závodszky istván gyűjtéséből a 
kova- és obszidiánszilánkokat, nyílhegyet, őrlőkö-
vet.32 Bizonytalan a kora egy fenőkőnek és két csi-
szolt, állati lábszárcsontnak.

A lelőhelyen gyűjtött, ii–iii. századi, szarmata 
kerámia egyik részét finoman iszapolt, korongolt, 
szürke és piros színű (köztük vízszintes pereme 
belső széle mellett mély vájattal tagolt, piros színű 
töredék; szürke, vállon rovátkolással díszített oldal-
töredékek) hombár-, kihajló, vastagodó peremű 
fazéktöredékek; lekerekített, kifelé vastagodó 
peremű táltöredékek;33 másik részét a durva kidol-
gozású, kézzel formált fazék- (40. t. 5.) és fedőtöre-
dékek34 alkotják. A jól iszapolt, szürke, sötétszürke, 
fekete, korongolt, kereken vastagodó, kissé behú-
zott peremű félgömbös és meredek oldalú táltöredé-
kek, a lépcsőzetesen többször tagolt oldalú, kis tál-, 
a kerek átmetszetű fültöredék35 és a homokos-kavi-
csos anyagú, korongolt fazéktöredékek36 késő szar-
maták. változatos az i. század második fele és a 
iii. század közepe között készült római kerámia:37 
sárga és pirosas színű, piros festésű táltöredékek; 
fogaskarcolt és háromszögű fogaskerékkel benyo-
mott soros korsótöredékek; kékesszürke, sűrűn 
fésült fazékoldal; fekete felületű, fogaskarcolt díszű, 
ún. pátkai típusú tál töredéke; sárgás színű dörzstál 
peremtöredéke; Drag. 31. – Rheinzabern, Drag. 32. 
– Rheinzabern/Westerndorf, Drag. 33. – Rajna-
vidék, Drag. 37. – Rheinzabern(?), Westerndorf, 
Pfaffenhofen sigillata töredékek. Római áru a vörös 
színű, kívül vízszintesen hornyolt, piszkosfehér 
bevonatos amfóra oldaltöredék.38 egyéb, római tár-
gyak: háromszög átmetszetű, kívül hullámvonalas 
díszű, kék üvegkarperec töredéke és egy halvány-
zöld üvegedény tagolt díszes fültöredéke (mind-
kettő i. századi);39 i. század vége–ii. század eleji, 
erős profilú, egygombos, kéttagú bronzfibula;40 
i. claudius as (Ric 69., BMc 145.).41 A lelőhelyen 
egy nagyobb, kettős kúpos, ametiszt gyöngyöt42 és 
inkább késő szarmata sírokra jellemző, nagyobb, 
kerek, fehér és zöld pasztagyöngyöket43 is találtak. 
Závodszky istván 1880 és 1890 között kb. 60 db 
gyöngyöt gyűjtött a lelőhelyen (vagy a lelőhely-
lyel ny felől szomszédos területen). ezek többsége, 
leírásuk alapján ii–iv. századi, gömb, hasáb és 
lecsiszolt sarkú hasáb alakú, színes üveg- és lecsi-
szolt sarkú, hasábos karneolgyöngy volt.44 1887-ben 
egy 9,4 cm hosszú, „bronz stylust” talált.45

Juhász vilmos gyűjtéséből avar település lele-
tei a kézzel formált, gyakran ujjbenyomással tagolt 
peremű, részben vonal- és hullámvonalköteg-
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gel díszített46 és a homokos anyagú, kézikorongon 
készült, vízszintes és hullámos vonalköteg díszű 
fazéktöredékek.47

Az árpád-kori település leleteiből koraiak a 
vöröses, barna, sötétszürke és fekete, kissé homo-
kos anyagú, kihajló, függőlegesen levágott peremű, 
vízszintes vonalköteg vagy vonal, hullámvonal, 
hullámköteg díszes fazéktöredékek.48 Xii–Xiii. 
századiak az erősen soványított anyagú, sötétbarna, 
fekete, szürkés, rózsaszín, sárgás és fehér, tagolt 
peremű, vállon ferde, ívelt bevágásokkal, fogaske-
rekes sorokkal, csigavonallal, néha vonal- és hul-
lámvonalköteggel díszített fazéktöredékek49 és a 
fehér fenéktöredék50 kör alakú fenékbélyeg rész-
letével. néhány bográcsperemet51 is gyűjtöttünk. 
Závodszky gyűjteményéből a vaskés, a köpűs és 
nyéltüskés vas nyílhegyek, a „régi kis pénz” rész-
ben árpád-koriak lehettek.52

1 SZFM neg. sz. 56 143–56 144. 2 iFM 79.631.1–169. 
A leltárkönyvben: Gödöllő–halastavak lelőhely név-
vel.; Szatmáry 1977, 26., „Bónokai rész, a kisállatte-
nyésztő állami Gazdaság közelében” néven említi.  
3 A terepbejárások leletei: vTM 80.99.1–3.; 121.1–
41.; 81.7.1.; 8.1–8. 4 GvM 82.56.1–7. 5 GvM 82.57.1–
4. (Perőc–állami telepek). 6 vTM leltározatlan. 
7 GvM 82.55.1–14.; 58.1–9.; 59.1–8.; vTM 84.17.1. 
8 Závodszky 1–2, 4–11, 15–16, 18/1880.; 1, 4–6, 
8/1881.; 1–2, 4–6/1882.; 1–2, 4–8/1883.; 2–3, 
5, 8/1884.; 1–3, 6/1885.; 12, 14/1886.; 2, 4–5, 9, 
12/1887.; 2, 4, 9, 11–12, 14, 16, 18–19, 23–24/1888.; 
2–7, 10–11/1889.; 3–4, 6–8, 10–12, 15–16/1890.; 
nagy 1904, 98, 100, 153. 9 iFM 79.631.5, 7–10.; GvM 
82.57.1.; 59.1. és vTM leltározatlan.; kővári 2007, 
38., i. t. 4, 5, 7. 10 vTM 84.17.1.; kővári 2007, 39., 
I. t. 8. 11 iFM 79.631.32.; kővári 2007, 39., i. t. 6. 
12 iFM 79.631.6, 11–15, 17–23.; vTM 80.121.6–12, 35.; 
GvM 82.55.1.; 56.1.; 57.2.; 59.2.; kővári 2007, 40.,  
i. t. 9–10, 12–17. 13 vTM 2001.173.1. 14 iFM 79.631.16, 
24–31, 33–50, 52–65.; vTM 80.121.13–18, 20–22, 
35.; 81.8.1.; 82.55.2–7.; 56.2–5.; 57.3–4. 15 iFM 
79.631.16, 34, 56–65.; vTM 80.121.18, 21.; kővári 
2007, 42., ii. t. 1–3, 6–7, 9, 15. 16 iFM 79.631.42–43.; 
kővári 1998, 47. (részben téves leltári számokkal); 
kővári 2007, 43., ii. t. 10, 16. 17 vTM 80.121.13.; 
kővári 2007, 44., iii. t. 10. 18 iFM 79.631.52–55.; 
vTM 80.121.17, 20.; kővári 2007, 44., iii. t. 3, 8. 
19 iFM 79.631.29. 20 iFM 79.631.4. 21 Závodszky 7, 
10/1880.; 5/1882.; 3/1885.; 12/1887.; 14, 18–19/1888. 
22 iFM 79.631.66–94.; vTM 81.8.2–4.; kővári 2007, 
44–45., iv. t. 1–2, 5–6, 11–14., v. t. 8, 11, 13., válo-
gatás az iFM-ben őrzött leletekből. 23 iFM 79.631.78–

85.; kővári 2007, 45., iv. t. 3–4, 7–8, 9–10. 24 vTM 
80.121.26.; 81.8.5.; kővári 2007, 44., v. t. 1. (a vTM 
81.8.5. táltöredék). 25 iFM 79.631.101.; kővári 2007, 
44., v. t. 5. 26 iFM 79.631.51.; kővári 2007, 44., v. 
t. 2. 27 iFM 79.631.98–99. 28 Závodszky 5, 7, 15, 
18/1880.; 8/1881.; 1–2/1883.; 9, 12/1887.; 2/1888.; 
4/1890.; nagy 1904, 100. 29 Závodszky 16/1886.; 
11/1890.; nagy 1904, 100. 30 iFM 79.631.95–97, 100, 
102–108.; vTM 80.121.23–25, 32.; 81.8.6.; 82.55.8–9. 
és vTM leltározatlan.; kővári 2007, 45., v. t. 3, 4, 
6, 9, 10, 12. 31 iFM 79.631.2–3.; vTM 80.121.1, 3–5. 
és vTM leltározatlan.; kővári 2007, 38., i. t. 1–3. 
(Az iFM 79.631.2. kőbalta és pattintott kőeszközök).  
32 Závodszky 11/1880.; 2/1883.; 8/1884.; 7, 23–24/1888.; 
2, 10–11/1889.; 3–4, 6–8, 10–12, 14/1890.; nagy 1904, 
100. 33 iFM 79.631.148–153, 157–158, 160.; vTM 
80.99.1–2.; 121.26, 29–30.; 81.7.1.; 8.7.; GvM 82.55.11.; 
59.5, 7.; vTM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.  
34 iFM 79.631.159.; vTM 80.99.3.; 121.35–36.; GvM 
82.55.12–13.; vTM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 
35 iFM 79.631.153.; vTM 80.121.26.; GvM 82.56.6.; 
59.6.; vTM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 36 iFM 
79.631.134, 154.; vTM 80.121.28.; vTM leltározat-
lan, Péntek A. gyűjtése. 37 iFM 79.631.147, 155–156, 
161–169.; vTM 80.121.27, 31, 33.; GvM 82.55.10.; 
56.7.; vTM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.; Az iFM 
79.631.163. leltári számú töredék: Gabler–vaday 1986, 
15., 5. kép 9. 38 vTM 80.121.34. 39 iFM 79.631.144–145. 
40 iFM 79.631.142. 41 iFM 79.631.143. 42 iFM 79.631.1. 
43 iFM 79.631.146. 44 Závodszky 1–2, 4, 8–10, 
18/1880.; 1, 4, 6/1881.; 2, 4–6/1882.; 5, 7–8/1883.; 
3/1884.; 1–2/1885.; 12/1886.; 2, 4–5/1887.; 9, 14/1888.; 
4, 7, 10/1889.; 15/1890.; nagy 1904, 100. 45 Závodszky 
9/1887. 46 iFM 79.631.109–111, 113–116, 118. 47 iFM 
79.631.112, 117. 48 iFM 79.631.121, 123–124, 128–129, 
132.; GvM 82.59.8. 49 vTM 80.121.37–38, 40–41.; 
iFM 79.631.122, 125–127, 130, 133, 135–139.; GvM 
82.55.14. 50 iFM 79.631.140. 51 vTM 80.121.19, 39. 
52 Závodszky 7, 10, 14–16/1880.; 4/1883.; 14/1886.; 
12/1886.

10/26. MALoM-DŰLŐ:  U, B, Sza, á
(kÖh 25998)

A Fiók-Rákos- és Rákos-patak közötti dom-
bon kb. 800 m hosszan, a domb patakparti részein 
É és Ény felé még 100–150 m-rel megnyúló terü-
leten őskori, szarmata és kevés árpád-kori csere-
pet találtunk.1 Az újkőkori cserepek főleg a Fiók-
Rákos-patak partján, a szarmata leletek többsége 
a Rákos-patak Dny-i partján található. (Kvassay, 
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1981.) 1963-ban a lelőhely É-i vége közelében 
haladó csörsz-árok (10/40. sz. lelőhely) bejárásakor 
Patay Pál néhány késő szarmata, egy-egy őskori és 
árpád-kori edénytöredéket gyűjtött.2 Feltehetően 
ezen a lelőhelyen gyűjtött heltai Miklós a törté-
nelem szakkör tagjaival bronzkori, szarmata és 
árpád-kori cserepeket.3

Az újkőkort pelyvás soványítású, vékony falú 
edény bekarcolt vonalas és vastag falú edény 
körömcsípéses töredéke képviseli.4 néhány jellegte-
len cserép bronzkori.5

A késő szarmata leletanyaghoz szürke és piro-
sas korsóperemek; kisebb-nagyobb hombárok víz-
szintesen kihajló peremtöredékei,6 rovátkasoros és 
díszítetlen, szürke hombároldalak;7 szürke, kissé 
behúzott tálperemek, meredek oldalán bordás tál-
perem és mély, profilált talpas tálak fenéktöredé-
kei;8 homokos-kavicsos anyagú, tagolt peremű faze-
kak töredékei,9 valamint durva, néha edénytöredé-
kekkel is kevert anyagú, kézzel formált fazéktöre-
dékek10 tartoznak. Találtunk egy piros festésű, apró 
római töredéket is.11

A homokkal soványított, kézikorongolt, barna, 
feketés színű fazékfenék12 árpád-kori, Xii–Xiii. 
századi a vöröses, vállán ferde bevágásos, tagolt 
fazékperem,13 a fehér, vízszintes vonallal díszített 
oldaltöredék14 Xiii. századi.

Závodszky istván gyűjtéseiből néhány tétel 
nagy valószínűséggel lelőhelyünkre lokalizál-
ható, az ő idejében is szántóföldként használt terü-
leten edénytöredékeket és csontokat figyelt meg. 
kovaszilánkot, „régi vasfúró tollát, melynek szé-
lessége 1, hossza pedig 7 cm”; kb. 2 cm átmérőjű, 
bronz „sodrony karikát, melynek egyik vége kapocs 
formára be van lapítva”; leírása alapján lecsiszolt 
sarkú, hasáb alakú, karneol (?) gyöngyöt; hasáb 
alakú, sárga pasztagyöngyöt gyűjtött.15

1 vTM 81.108.1–10.; néhány edénytöredék a GvM-
ben is van: GvM 82.79.1–2. 2 MnM Adattár 97/1964.
viii.; MnM Rn 66.16.1–8. 3 GvM 82.57.1–4. (Perőc–
állami telepek).; 82.58.1–9. (Perőc, Repülőtértől D-re 
2 domb között lelőhely megnevezéssel).; heltai 1977, 
26. 4 vTM 81.108.1–2. 5 vTM 81.108.3–4.; GvM 
82.58.1.; 79.1. 6 vTM 81.108.5–6.; GvM 82.58.2, 4, 
7. 7 MnM Rn 66.16.1, 6, 8.; GvM 82.58.8. 8 MnM 
Rn 66.16.4–5, 7.; vTM 81.108.5.; GvM 82.58.3–6.  
9 vTM 81.108.7. 10 vTM 81.108.9. 11 vTM 81.108.8. 
12 MnM Rn 66.16.3. 13 GvM 82.58.9. 14 vTM 
81.108.10. 15 Závodszky 3/1881.; 4/1885.; 8/1886.; 
7/1887.; nagy 1904, 100.

10/27. kiSáLLATTenYÉSZTÉSi 
kUTATÓinTÉZeT:  Bv? v? á
(kÖh 25999)

A város határának D-i széle közelében, a Fiók-
Rákos-patak ny-i partján, a kutatóintézet földjén, 
kis területen 4 hamus foltban igen sok állatcson-
tot figyeltünk meg, kevés edénytöredéket találtunk. 
(Kvassay, 1981.)

A sötét barnásszürke, kézzel formált, vékony 
falú, belül egyenetlenül simított felületű válltöre-
dék, melyen sekély árok alatt bekarcolt, az ároknál 
csúcsban végződő, függőleges vonalkeretbe foglalt, 
sekély árokból álló, egymáshoz kapcsolódó díszek 
sorakoznak, továbbá a világosbarna, belül szürke, 
durván iszapolt anyagú, kézzel formált, vízszintes 
peremű edény töredéke késő bronzkori vagy korai 
vaskori lehet.1

A vörösesbarna, homokkal soványított anyagú, 
kézikorongolt, vízszintesen karcolt vonalas fazékol-
dal2 árpád-kori.

1 vTM 81.109.1–2. 2 vTM 81.109.3.

10/28. AnTAL-heGY:  á
(kÖh 26000)

A város k-i széle felett emelkedő dombvonulat 
oldalában, erősen gyomos területen egy sárgásfe-
hér, kavicsos anyagú, körbefutó vízszintes vonallal 
díszített, Xii–Xiii. századi fazékoldalt találtunk.1 
(Kővári–Miklós, 1978.)

1 vTM 84.2.1.

10/29. BLAhA FÜRDŐ:  Ő, á
(kÖh 26001)

A város Ény-i szélénél, a Rákos-patakra lejtő 
domb derekán gyűjtöttünk edénytöredékeket. A 
lelőhely pontos kiterjedését nem lehetett meghatá-
rozni, mert É-i széle a Rákos forrása körüli erdő-
sávba nyúlik, többi részén pedig megművelt és 
műveletlen háztáji parcellák váltakoznak. kb. 
400 × 50 m-es területen állatcsontot, paticsot, kevés 
jellegtelen őskori cserepet figyeltünk meg. A terü-
leten sok Xii–Xiii. századi, fehér és barna, kavi-
csos anyagú, tagolt peremű, vízszintes vonalas és 
fogaskerékkel benyomott mintájú oldalt1 találtunk. 
(Kvassay, 1981.) heltai Miklós szintén jellegtelen 
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őskori töredéket,2 Xii–Xiii. századi, szürkésfehér, 
tagolt peremeket, vízszintes vonalas és fogaskerék-
kel díszített oldalakat gyűjtött a lelőhelyen.3

1 vTM 82.46.1–3. 2 GvM 82.78.1. 3 GvM 82.78.2–5. 
(A 82.78.6. sz. töredék újkori.)

10/30. vŐFÉLY kÖZ:  á
(kÖh 26002)

A város Ény-i szélénél, a Rákos-patakra lejtő 
dombon, egy beépítetlen, részben megművelt telken 
sok Xii–Xiii. századi edénytöredéket találtunk. 
Jellegzetesek a szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
tagolt peremek és vízszintes vonalas fazékoldalak.1 
(Kvassay, 1981.)

1 vTM 82.47.1–3.

10/31. RÖGeS:  Sza, á
(kÖh 26003)

A város Ény-i szélénél, a Rákos-patakra lejtő 
dombon, 200 m-es sávban, 500 m hosszan, gazos 
háztáji parcellákban elszórtan kevés cserepet talál-
tunk. A lelőhely D-i vége a bekerített kertekbe nyú-
lik, így pontos kiterjedését nem lehetett megha-
tározni. (Kvassay, 1981.) később a lelőhely nagy 
részét beépítették, így még kevesebb megfigyelésre 
van lehetőség. (Miklós, 1995.)

A korongolt, szürke és a kézzel formált, barna, 
szarmata oldaltöredéket1 a lelőhely D-i harmadá-
ban gyűjtöttük. A szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
árpád-kori oldaltöredéket nem őriztük meg. 
Bizonyára lelőhelyünkről származó szarmata–késő 
szarmata edénytöredékeket őriz az MnM, amelye-
ket nagy imre gödöllői lakos a Szilháti-dűlőben a 
szadai úttól kb. másfél km-re k-re, szőlő alá for-
gatáskor talált. Sötétszürke, jól iszapolt, korongolt, 
gömbös testű, kifelé vastagodó peremű fazék töre-
déke, a nyak alján bordával, a borda fölött besimí-
tott ívsorral díszítve; vízszintes peremén két árokkal 
tagolt, szürke hombártöredék; továbbá két, durva 
szemcsés, edénytöredékekkel is kevert anyagú, kéz-
zel formált fenéktöredék.2

1 vTM 82.48.1–2. 2 MnM Rn 61.54.1–4. A leltár-
könyvben a kadai út lelőhelynév elírás szadai út 
helyett. A lelőhely neve az MnM Adattárban helyesen 
szerepel, l. Szende 2002, 210.

10/32. ÚR-RÉTi-DŰLŐ:  M? á
(kÖh 26004)

A város határának Ény-i szélén, az Úrréti-tóra 
lejtő dombon, 400 × 150 m-es területen állatcsonto-
kat és paticsot figyeltünk meg a vetésben, kevés cse-
repet gyűjtöttünk. (Kvassay, 1981.)

A sűrű, vízszintes vonalakkal, valamint a hullám-
vonallal díszített, barnás oldalak a X–Xi. századra 
tehetők.1 A barnás és szürkés, kavicsos anyagú, 
tagolt peremek, a vízszintes vonalas és a fogaskerék-
kel benyomott mintás oldalak Xii–Xiii. századiak.2

1 vTM 82.49.5–6. 2 vTM 82.49.1–4, 7.

10/33. SZÍL-háTi-DŰLŐ:  Sza, nk, á  Sza
(kÖh 26005)

A várostól Ény-ra, a Rákos-patakba folyó, 
kisebb patak Ék-i partján, megművelt és művelet-
len parcellák területén kb. 800 m hosszan, 50–70 m 
szélességű sávban elszórtan találtunk szarmata és 
árpád-kori cserepeket. A lelőhely Dk-i végét a már 
bekerített kertekben nem tudtuk meghatározni. 
(Kvassay, 1981.)

A jellegtelen, szarmata kerámia1 szürke, koron-
golt és kézzel formált cserepekből áll. egy hal-
ványpiros, erősen kopott tálkaperem2 valószínű-
leg római készítmény; a homokos anyagú, szürke, 
római fazéktöredék3 iii. századi.

A terepbejárási leletek közül Xiii. századi a 
fehéres színű, homokkal és apró kaviccsal soványí-
tott anyagú, vonaldíszes fazéktöredék.4

A lelőhely D-i részén, a Dózsa György út Ék-i 
oldalán, a TeSco áruház építését megelőzően 
kővári klára 2003-ban próba- és megelőző feltá-
rást (1–141. objektum) végzett.5 2007. augusztus és 
2008. február között kővári klára próbafeltárást, 
majd Batizi Zoltán megelőző feltárást (142–284. 
objektum) vezetett a TeSco-tól D-re építendő Stop 
Shop áruház leendő területén. A két megkutatott 
terület egymás mellett van.6

A feltárt telepobjektumok7 döntő többsége 
szarmata, zömmel árkok és árokrészletek, méh-
kasos, hengeres és hordó alakú gödrök. néhány 
szabálytalan alakú objektum anyagnyerő hely 
lehetett. A kürtővel összekötött 90. és 90/a. göd-
rök, valamint a tüzelésnyomos 166. és 159. göd-
rök füstölők voltak. 5,7 × 3,5 m-es, középen egy 
oszlopos ház volt a 49. objektum. Az e házat 
részben fedő, 4,6 × 3 m-es 49/a. házszerű objek-
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tumban, és a 2,55 × 2,15 m-es 100. objektum-
ban nem volt oszlopgödör, cölöplyuk és tűzhely, 
kemence sem. A szintén házszerű, cölöplyuk nél-
küli 43. objektum fenekén szabálytalan helyzet-
ben fekvő csontváz, ennek lábainál két, kézzel 
formált edény volt. A 139. szabadtéri kemence 
fenéktapasztása alatt lapos homokkő darabok 
voltak. A település szarmata, korongolt kerá-
mia leleteire a jól iszapolt, szürke, sötétszürke 
és piros, kereken vastagodó, néha kissé behúzott 
peremű, félgömbös tálak, gömbös testű edények, 
kihajló peremű kisebb-nagyobb korsók,8 kihajló 
kerek és vízszintes peremű, szürke, néha sötét-
szürke és fekete felületű hombárok töredékei jel-
lemzők. A sötétszürke hombártöredékek egy 
része jól iszapolt, de homokkal soványított anya-
gával tér el a szokványostól. Jelentős számú a 
kézzel durván formált, gyakran edénydarabkák-
kal kevert anyagú kerámia, zömmel kihajló, néha 
ujjbenyomással tagolt peremű fazekak töredékei-
ből és kúpos, gombszerű fogójú fedőtöredékekből 
áll. A jelentős mennyiségű, római import kerámia 
többsége piros, néha barnás festett tál- és korsó-
töredék, melyekhez néhány finoman iszapolt, 
sötétszürke vagy fekete bevonatos táltöredék 
(pl. 276. gödör), valamint homokkal soványított 
anyagú, sötétszürke, fekete fazéktöredék (pl. 264. 
gödör) társul. kiemelendő a 74. és a 128. gödör 
egy-egy raetiai töredéke (34. t. 13, 17.). Terra 
sigillata töredék 31 objektumból került elő. egy-
egy Drag. 18/31. (85. gödör), Drag. 33. (61. gödör) 
és Drag. 37. (128. gödör) rheinzaberni töredék a 
ii. század közepe és a iii. század első harmada 
közé keltezhető, a többiek a ii. század vége és 
260 között készült rheinzaberni, westerndorfi és 
pfaffenhofeni edények töredékei.9 Több telepob-
jektumból került elő kvád kerámia, jól iszapolt, 
néha homokos anyagú, kézzel formált, gyak-
ran grafitozott felületű fazekak, behajló peremű, 
gömbszelet alakú tálak töredékei, a 87. gödör-
ből grafitos felületű, hashajlatán négy vízszintes 
vonalból és a vonalakat összekötő bevágásokból 
álló szalaggal díszített, füles edényke töredéke. 
A fémleletek közül a 113. méhkasos gödörből elő-
került, vékony, ón-ólom öntvény, 2,9 cm-es csün-
gőt10 (szögletes fül, mandula alakú, szélen rovát-
kolt bordás, középen ovális kiemelkedéses közép-
tag, melyhez kétoldalt és alul egy-egy kerek 
dudoros, körbordás tag csatlakozik: 35. t. 17.) és 
a 154. ház (?) leletét, a szögletes metszetű bronz-
huzalból készült, kerek, átlyukasztott lapocskák-
kal végződő, felcsavart vashuzallal és keskeny 

ezüstszalaggal díszített, félkör alakú nyakperecet 
(35. t. 16.) emeljük ki. Leletei alapján a szarmata 
települést a ii–iii. századra keltezzük.

késő avar telep objektumai az 52. és 71. árok, a 
74., 84., 280. gödör, a 142. szarmata árok betölté-
sébe ásott 145. tűzhely, a 278. objektum, a 68. és a 
105. ház. A 3,5 × 3 m-es 68. ház sarkaiban volt egy-
egy cölöplyuk, a k-i sarkában a kis, köves kemence 
(?) fenekét áttöri a cölöplyuk. 2,7 × 2 m-es, sekély 
objektum a 105. ház. Leleteikre a homokkal sová-
nyított anyagú, vízszintes és hullámos vonalköte-
gekkel díszített fazéktöredékek (42. t. 6.), a durva, 
kézzel formált, részben kőzúzalékkal, homokkal 
soványított anyagú fazéktöredékek (42. t. 7, 12.), 
néhány sütőharang (42. t. 14.) töredék (pl. 52. árok, 
280. gödör, 68. ház) jellemző. A 105. ház lelete a 
kettős csonkakúpos, körbefutó vonalakkal díszített 
orsógomb fele (42. t. 15.).

1 vTM 82.52.2–3, 5. 2 vTM 82.52.1. 3 vTM 82.52.1. 
4 vTM 82.52.6. 5 MnM Adattár 242/2005.Liv (a pró-
baásatás dokumentációja), 424/2005.LXXii (a meg-
előző feltárás dokumentációja).; Röviden Mesterházy 
2007, 56. 6 Rég. kut. 2007, 215. Dokumentáció a vTM-
ben, leltározatlan. A 2008. évi feltárás nem szerepel a 
Rég. kut. 2008-ban. 7 A kutatások eredményeit a fel-
tárásvezetők hozzájárulásával foglaljuk össze. Lelet-
anyag a vTM-ben leltározatlan, tisztítása, restaurá-
lása folyamatban. 8 egy kiegészített, nagy füleskorsó: 
Mesterházy 2007, 2. kép.; képek a múltból 79., 2. kép. 
9 Gabler Dénes meghatározásai a vTM Adattár 
2480-as tételben. 10 Mesterházy 2007, 3. kép.; képek 
a múltból 79., 1. kép.

10/34. LeGeLŐ:  Ő, R, Sza, á, kk
(kÖh 26006)

A várostól ny-ra, a husztina-erdő mellett 
húzódó, Ény–Dk-i irányú, enyhén vizenyős völgy 
ny-i oldalán, 100 × 400 m-es területen elszór-
tan kevés, szürke, korongolt, valamint barna, kéz-
zel formált szarmata oldaltöredéket;1 durvaszem-
csés homokkal soványított anyagú, barnásszürke, 
Xvi–Xvii. (?) századi korsó fültöredéket gyűj-
töttünk,2 és egy őrlőkő töredéket is megfigyeltünk 
(Kvassay, 1981.). A tervezett M31 autópálya lehaj-
tója a lelőhely k-i részét érinti. Az építést megelőző 
terepbejáráskor3 elboronált szántásban egy sárga 
színű, kavicsos anyagú őskori oldalt, kézzel for-
mált szarmata töredékeket, egy sárgás, korongolt, 
meredek oldalú, lekerekített pereme alatt bekarcolt 
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vonalas, késő szarmata csészeperemet és homo-
kos anyagú, korongolt, vonalköteges késői fazéktö-
redéket, valamint barna, kézikorongolt, vízszintes 
vonalas, árpád-kori oldaltöredéket gyűjtöttünk.4 
(Kővári, 2004.)

Mészáros orsolya és Reményi László 2007-ben 
próbafeltárást végzett a lelőhely autópálya által 
érintett részén. „A megjelölt lelőhely autópálya 
nyomvonalába eső területének É-i szélén nyitottunk 
kutatóárkot, melyben régészeti jelenség nem mutat-
kozott, előkerült 3 rézkori kerámiatöredék, mely 
valószínűleg erózió útján került ide. A rézkori kerá-
mia alapján a feltárással érintett völgy fölötti dom-
bon valószínűsíthetünk eddig ismeretlen rézkori 
lelőhelyet.”5

1 vTM 82.51.1–2, 4. 2 vTM 82.51.3. 3 MnM Adattár 
466/2006.cvi. 4 vTM leltározatlan. 5 Rég. kut. 2007, 215.

10/35. BoLnokA-eRDŐ:  Sza, A
(kÖh 26007)

A város határának ny-i szélénél, egy Ény–Dk-i 
irányú domb Dny-i lejtőjén, kb. 400 × 50 m-es 
sávban kevés szarmata edénytöredéket találtunk, 
közülük egy szürke, korongolt és egy kézzel for-
mált durva oldaltöredéket1 őriztünk meg. (Kvassay, 
1981.) A tervezett M31 autópálya nyomvonalának 
bejárásakor,2 rossz megfigyelési lehetőségek mel-
lett jellegtelen szürke és sárgás, korongolt és durva, 
kézzel formált szarmata töredékeket, néhány kifelé 
megvastagodó, kissé behúzott peremű késői tál-
töredéket, valamint barna, homokkal soványított 
anyagú, kézikorongolt (?) avar fazéktöredéket gyűj-
töttünk.3 (Kővári, 2004.)

1 vTM 82.50.1–2. 2 MnM Adattár 466/2006.cvi. 
3 vTM leltározatlan.

10/36. DÓZSA GYÖRGY U. 98:  Sza, á
(kÖh 26008)

A város Ény-i szélénél, a Rákos-patakba folyó 
patakocska mellett, beépített területen, a Dózsa 
György u. 98. sz. telken néhány edénytöredéket 
gyűjtöttünk. (Kvassay, 1981.) Lelőhelyünk bizo-
nyára a 10/33. sz. lelőhely Dk-i folytatása. egy 
szürke, finoman iszapolt, korongolt, vállon kettős 
árokkal tagolt szarmata oldaltöredéket és egy Xii–

Xiii. századi, homokos-kavicsos anyagú fazékpere-
met vittünk be a múzeumba.1

2005-ben a lelőhely É-i szélénél, az 1110/2 hely-
rajzi számú telken épülő baptista imaházhoz 50 db, 
140 × 80 cm-es, 150 cm mély kútalapot ástak. 
kővári klára megfigyelése szerint régészeti szem-
pontból kivétel nélkül negatívak voltak.2

1 vTM 82.52.1–2. 2 vTM Adattár 2472.

10/37. MUoSZ-PihenŐPARk:  Sza
(kÖh 26009)

A város határának D-i szélén, a Rákossal pár-
huzamosan futó országút mellett ásott közműárok 
falában kővári klára és Torma istván 1985-ben 
egy beásás foltját figyelte meg, amelyből nagymé-
retű, korongolt, szürke szarmata edény több darab-
ját szedték ki.1

1 vTM 2001.172.1.

10/38. ReMeTe-FoRRáS:  U, Bv, Sza, nk
(kÖh 26010)

A ny-i városhatár közelében, a forrástól ny–
Dny-ra levő domboldalon, 200 × 50 m-es területen 
találtunk cserepeket. (Kvassay, 1981.) A gödöllői 
helytörténeti szakkör is gyűjtött itt. Az M31 autó-
pálya nyomvonala a lelőhely Ény-i szélét érinti. Az 
építést megelőző terepbejáráskor a szántott terület-
ről mindössze 1 db bronzkori (?) cserepet gyűjtöt-
tünk. (Kővári, 2004.)1

Újkőkori a szemcsés, pelyvás anyagú, szürke 
oldaltöredék.2 A késő bronzkori urnasíros kul-
túrához sorolható néhány kihajló, belül síkozott 
edényperem és a hasán ferde kannelúrás urnatö-
redék.3

ii–iii. századi lehet a halványpiros, lekopott 
festésű, talpgyűrűs római táltöredék.4 A szarmata 
leletanyagot néhány szürke, korongolt oldaltöredék 
és kézzel formált edénytöredék képviseli.5

két, barnás színű, homokkal soványított, 
kézikorongon formált fazék töredéke6 késő avar.

1 MnM Adattár 466/2006.cvi.; A leletanyag: vTM 
leltározatlan. 2 GvM 82.89.1. 3 GvM 82.69.1–2. 
4 GvM 82.69.3. 5 vTM 82.54.1–3.; GvM 82.69.4. 
6 vTM 82.54.4–5.
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10/39. MáRiABeSnYŐ, JáSZÓváRi ÚT 35. 
(nAGY-FenYveS DŰLŐ):  M
(kÖh 26011)

A város Dk-i szélén, a Besnyői-pataktól D-re 
emelkedő dombhát É-i lejtőjén, Szakál Mihály 4689. 
helyrajzi számú hétvégi telkének közepe táján ásott 
gödörben, 1978-ban honfoglalás kori női sírt találtak. 
Megmentett mellékleteit aranyozott ezüst rozettás 
ruha- és csizmaveretek, valamint láncos csüngő töre-
dékei képezték. Fodor istván és Michnai Attila lelet-
mentésén két melléklet nélküli gyereksír és egy sze-
rény mellékletű (vas nyakperec, gyöngyök, karperec) 
női sír került elő. Feltételezték, hogy a feltárt sírsor a 
temető k-i szélét jelentette.1 Tettamanti Sarolta a gaz-
dagabb sírt a honfoglalás korra keltezte.2 Mesterházy 
károly szerint a temetőrészlet kora árpád-kori, a 
négy sírt a X. század végétől a Xi. század első har-
madáig bármikor megáshatták.3 2001-ben, ugyan-
ezen a telken egy vaskés mellékletes csontvázas sírt 
mentett meg Tettamanti Sarolta.4

1 MnM Adattár 278/1978.XXvii.; 311/1978.
XXXvii.; Rég. kut. 1978, 80., házalapozásról ír.  
2 Tettamanti 2001, 18. 3 Mesterházy 2007, 70. 4 MnM 
Adattár 234/2003.Xii.; Rég. kut. 2001, 189. Fenyves 
néven.; A kÖh lelőhely-nyilvántartó lapján 45-ös 
házszám szerepel.; MnM és vTM leltározatlan.

10/40. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26012)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en határoló, 
nagy valószínűséggel 322 és 332 között kiépült,1 a 
Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a Tiszántúlon Ördög-
ároknak nevezett sáncrendszer nyugati kezdetei Pest 
megye Ék-i részén találhatók. Sáncai árokból és az 
árok déli oldalán emelt töltésből állnak, észak felől 
fenyegető veszedelem elhárítására létesültek. A 
rendszer alsó (déli), 102,5 km hosszú, Pest megyében 
Csörsz-ároknak, a Jászságban Kis-ároknak is neve-
zett, az északiaknál valószínűleg későbbi2 vonala 
Dunakeszi déli határában (MRT Xiii/2. 5/16. lh.) 
kezdődik, egy azóta betöltődött Duna-ágnál. kelet 
felé Fót ny-i határrészén,3 Fót és Mogyoród belte-
rületén át, majd Gödöllőtől délre, vácszentlászlótól 
északra, Turától délre halad el, metszi a Galgát a 
megyehatár közelében, s Jászfényszaru–Jászapáti–
Jászivány (Jász–nagykun–Szolnok m.) érintésével a 
Pély–kisköre (heves m.) községhatáron húzódva éri 
el a szabályozás előtti Tiszát.4

A Duna és a Tisza közötti csörsz-árkok tör-
téneti forrásban először Székel estván 1559-ben, 
krakkóban nyomtatott krónikájában szerepel-
nek „czersz árokia” néven a 718. évnél, s szerinte 
az Attila előtti időkben, védelmi célból készültek, 
cáfolva a keletkezésükről szóló mondát.5 A csörsz-
árok első, térképi ábrázolása Marsigli 1726-ban 
megjelent, az alföldi sáncokat is sematikusan ábrá-
zoló térképe.6 Mikoviny Sámuel Xviii. század 
közepén készült Pest megye térképe a csörsz-árok 
alsó (déli) vonalát Dunakeszi és Jászapáti között 
ábrázolja „kis árok” névvel, a mai megyei szakaszt 
csak a dunai kiindulásnál (MRT 9. 5/16. lh.) helye-
sen, tovább a Galgáig lényegesen délebbre a tény-
leges nyomvonalnál.7 Az i. katonai felmérés tér-
képlapjai8 kisebb-nagyobb tévedésekkel és „Tsirl 
Graben” névvel jelzik a megyei sáncvonalat. Balla 
Antal 1793. évi térképe9 a csörsz-árok alsó vonalát 
már a valóságos nyomvonallal, „csörsz árka” név-
vel ábrázolja a Gödöllő–valkó határtól a Galgáig és 
tovább a Tiszáig. 1865-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia régészeti adatgyűjtést kezdett az ország 
régi földműveiről, az eredményt Rómer Fl. fog-
lalta össze az 1876-os nemzetközi kongresszus szá-
mára.10 Az adatgyűjtéshez kapcsolódhatott Réső 
ensel Sándor Pest megyei tiszti ügyész, aki 1866-
ban a gödöllői vaskapu és a Galga közötti csörsz-
árok szakaszt bejárta és hosszúságát felmérte 
huber Béla koronauradalmi főerdész és esztergály 
Mihály járási esküdt társaságában, s eredményeit 
közzé is tette.11 Részletes nyomvonal leírása alap-
ján nem valószínű, hogy az 1877-ben, a gödöl-
lői múzeum egylet első évkönyvében megjelent, a 
csörsz-árok Gödöllő és Tura közötti részét ábrá-
zoló, nem igazán pontos térképvázlat12 az ő, vagy 
huber Béla munkája lenne. 1900 körül Bartalos 
Gyula a Dunakeszi–Mogyoród/kerepes szakaszt 
járta be.13 Pest–Pilis–Solt–kiskun vármegye régé-
szeti emlékei kapcsán csak röviden említi a sáncot 
Márton Lajos.14 Az alföldi sáncokkal foglalkozva 
Balás vilmos összegyűjtötte a sáncokra vonatkozó, 
különböző írásos, szakirodalmi és térképi adato-
kat, 1960 tavaszán bejárta az alsó vonal Pest megyei 
részét.15 1962–1963-ban a Patay Pál vezette munka-
csoport járta be a csörsz-árok megyei szakaszát, 
Mogyoród területén (17/2. lh.) nyomvonalat tisz-
tázó feltárásokat16 is végeztek. Továbbiakban a már 
a Xvi. századra is részben lepusztult-betöltődött, 
mára a szántókon legfeljebb nyomokban észlelhető, 
az erdős részeken is tovább pusztuló sánc17 részle-
teit munkájuk második, bővített kiadása18 alapján 
írjuk le.
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A város D-i határrészén áthaladó csörsz-árok – 
elhagyva a kerepesi (15/8. lh.) szakaszt – a 30. főút-
tól kDk felé halad, a Bolnoka erdő É-i részében a 
töltését és árkát már csak talajhullám jelzi. Az erdő-
ből kDk felé kihaladó sáncnak csak rövid szakasza 
figyelhető meg talajelszíneződésként az erdőparcel-
lák közötti szántón. nyomvonala a Murányi-tanyától 
D-re halad, a Sport-repülőtér É-i sarkánál egy jó álla-
potú, de csak 12 m-es szakasza áll. nincs nyoma az 
elegyengetett repülőtéri területen, majd az addigi 
nyÉny–kDk-i irányban halad a Felső-malom-dűlő 
szántóin, ahol talajelszíneződés, talajhullám jelzi az 
egykori sáncot. A Rákos-patak felé lejtő dombolda-
lon nincs nyoma, a patakvölgy k-i oldala pedig nagy-
részt beépített. A Rákos-pataktól k-re, a Méhészeti 
kutatóintézettől k-re levő erdőben kb. 600 m hosz-
szan követhető a sánc itt már ny–k-i irányú nyom-
vonala. Tovább k felé a domboldali szántón 
(nagyfenyves-dűlő) nincs látható nyoma. Szárító-
puszta ny-i majorjától ny-ra a szántók Ék-i szélén 
és erdőben figyelhető meg néhány részlete, majd a 
majortól Ény–É-ra jól követhető a sánc kÉk felé 
kanyarodott nyomvonal részlete az É–D-i irányú, 
máriabesnyői földútig. ettől az úttól k-re a sánc foly-
tatását fedi Szárítópuszta k-i majorja, majd k felé 
a Gödöllő–valkó műúttal párhuzamosan, attól D-re 
haladhatott. A Gödöllő–valkó közigazgatási határtól 
kb. 200 m-re ny-ra a műút hegyesszögben metszi a 
sáncot a vaskapunál. csak rövid szakasza látszik a 
műúttól D-re, az úttól É-ra levő erdőben a kÉk felé 
(és tovább a valkói erdőben: 26/26. lh.) haladó sánc 
árka és töltése19 jól felismerhető állapotban maradt 
fenn.20 (Folytatása tovább k felé a 25/17. és 22/4. lh., 
ny felé a 15/8. és 17/2. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT Xiii/2. 
8/16. lh.; Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. tér-
kép. 4 Pest megyei szakaszáról összefoglalóan Diny-
nyés 2007, 358. 5 chronica ez vilagnac yeles dol-
gairól Székel estván craccoba niomtatott… 1559 
esztendeiebe – részletesen idézi Balás 1961, 5.; U. ő 
további Xviii–XiX. századi adatokról: 5–8.; Garam–
Patay–Soproni 2003, 11. 6 Ferdinand com. Marsigli: 
Danubius Pannonico Mysicus … ii. Amstelodami 
1726. Theatrum antiquitatum romanorum in hungaria 
c. térkép. 7 Mappa comitatus Pesthiensis … opera 
Sam. Mikoviny.; Balás 1961, 5. térkép, a 35. olda-
lon figyelmeztetve az ábrázolás hibáira. 8 i. kat. felm. 
coll. Xiv–Xvi. Sect. 19. 9 Mappa specialissima … 
comitatuum Pest Pilis et Solt … Jazygiæ cumaniæ 
Majoris et Minoris. … Anno MDccXciii. 10 Rómer 

1878, 39–77., Les fossés du diable en hongrie c. feje-
zet, a Pest megyei sáncokról 65–67. 11 Réső ensel 1875. 
12 Rómer 1877, i. tábla.; Balás 1961, 47., felveti, hogy a 
térkép Réső ensel S. munkája lehet. 13 Bartalos 1910, 
124–126. 14 Márton 1910, 197. 15 Balás 1961, terepbe-
járása 42–48. 16 A Mogyoród belterületén végzett ása-
tás egyértelműen cáfolta, hogy a sánc Fót és Mogyo-
ród között a Mogyoródi-patak déli oldalán (legutóbb 
Balás 1961, 45.) húzódna. 17 Az i. kat. felm. coll. Xv. 
Sect. 19. és coll. Xvi. Sect. 19. lapján a Mogyoród k-i 
határrészétől a megyehatárig még folyamatos sáncvo-
nalat csak a Rákos-patak szakítja meg. Gödöllői sza-
kaszát ugyanígy ábrázolja egy Xviii. századi térkép 
(GvM Gy. sz. 270.). 18 Garam–Patay–Soproni 2003, 
20–21., 2–5. térkép. 19 Rómer 1878, 66. szerint – talán 
Réső-ensel Sándor és huber Béla 1866-os bejárása 
tapasztalatai alapján – a vaskapunál levő sánc árka 
és töltése közötti szintkülönbség 8 (!) m. 20 MnM 
Adattár 97/1964.viii.; Garam–Patay–Soproni 2003, 
20–21., 2–3. térkép.; Az i. kat. felm. coll. Xv. Sect. 
19. lapja szerint a csörsz-árok csak a Rákos-p. völgyé-
nek alján szakadt meg a gödöllői területen. A vaskapu 
domb déli lábánál a Gödöllő–valkó (föld)út a sánc É-i 
szélén haladt a felméréskor. Az i. felmérés csörsz-
árka (a lapon „Tsirl-Graben” névvel) jól egyezik a 
terepbejárásokon megfigyelt nyomvonallal, nyomvo-
nal részletekkel. 

10/41. FácánoS: ▼ Sza, kk
(kÖh 26013)

Az egykori királyi vadaskerthez tartozó Fácános 
területéről egy korongolt, szürke szarmata edényfe-
neket1 és egy jó megtartású, 44,8 cm hosszú, Xvi–
Xvii. századi vaslándzsát2 őriznek a GvM-ben. A 
két tárgy lelőkörülményei ismeretlenek.

1 GvM 82.34.2. 2 GvM 82.34.1.

10/42. BeLTeRÜLeT:  U, Bv, Sza, á  Sza, A
(kÖh 26014)

A Rákos-patak melletti teraszon fekvő város-
központban, kb. 300 × 200 m-es területen több-
ször kerültek elő építkezésnél leletek. A lelőhely 
kiterjedését a beépítettség miatt nem lehet meg-
állapítani. 2000-ben a Gábor áron u. 5. sz. alatti 
üzletház építésekor az alapárkokból néhány szór-
ványos, pelyvás anyagú újkőkori cserép került elő.1 
Ugyanezen évben a Petőfi tér 2. sz. alatti telken, 
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az Arzenál áruház alapozásakor az egyik pillér-
gödör oldalában bizonytalan korú, leletet nem tar-
talmazó faszénmorzsás beásást figyelt meg kővári 
klára, a pillérgödör alsó részén mutatkozó kevert 
sárga homokból egy pelyvás anyagú, körömcsípé-
ses újkőkori töredéket szedett ki.2 heltai Miklós 
a Petőfi utcában egy hegyes bütyökkel és suga-
rasan bekarcolt vonalakkal díszített késő bronz-
kori cserepet,3 a Járási hivatal (Szabadság tér 
10.) és az erdészet (Dózsa György u. 63.) között 
néhány szürke, finoman iszapolt, korongolt, szar-
mata edénytöredéket4 gyűjtött. A lelőhely É-i 
részén szarmata temető lehetett. A Petőfi u. 16. 
számnál szürke, korongolt, lapított gömbtestű, 
rövid, kihajló nyakú, késő szarmata edény5 került 
elő. Tőle 150–200 m-re, a Petőfi téren 1954-ben 
egy szürke, korongolt, kettős kúpos testű, kihajló 
peremű, alacsony talpas, szintén késő szarmata 
tálkát6 találtak. A Petőfi utcai pékbolt előtt, az 
1960-as években csatornázáskor talált, szürkés-
barna, kézzel formált, bevagdosott peremű, és a 
Járási hivatal mellett, ugyancsak csatornázáskor 
előkerült, szürkésbarna, kézzel formált, rövid, töl-
cséres peremű, vállán körbefutó sorban, sekélyen 
bekarcolt hullámvonallal díszített fazék (43. t. 15.) 
avar temetőre utal.7

A Petőfi utcában heltai Miklós szürkésfehér, 
kavicsos anyagú, ferdén levágott szélű, Xii–Xiii. 
századi peremet gyűjtött. A Járási hivatal és az 
erdészet között, csatornaásáskor szintén Xii–Xiii. 
századi, vízszintes vonalas fazékvállat találtak.8 Az 
árpád-kori leletek a középkori Gödöllővel (10/1. lh.) 
hozhatók összefüggésbe.

1 vTM Adattár 2201.; vTM 2001.174.1–2.; kővári 
2007, 38. 2 MnM Adattár 398/2000.LX.; Rég. kut. 
2000, 140–141.; vTM 2001.175.1.; kővári 2007, 38.  
3 GvM 82.88.1. 4 GvM 82.62.1–2. 5 GvM 82.7.1. 
6 GvM 82.8.1. 7 GvM 82.5.1–6.1.; ADAM i. 01-13-
0470-04.; Mesterházy 2007, 63. 8 GvM 82.62.3.; 87.1.

10/43. ALSÓ-PARk:  Bv, LT, Sza, á, kk
(kÖh 26015)

A belterület Dny-i részén, a Rákos-patak árte-
réből enyhén kiemelkedő dombon húzódó lelőhely 
pontos kiterjedését a beépítettség miatt nem tud-
tuk megállapítani. heltai Miklós több ízben gyűj-
tött itt leleteket, 1954–1955 táján ásatást is végzett 
tanítványaival. közleménye szerint a „korai halom-
síros nép” kunyhóinak maradványait tárták fel, 

„Öntésből származó bronzsalakot, csiszoló szer-
számot, állat alakú kis gyuradékot, sokféle edény-
töredéket… s egy jól megépített tűzhelyet” találtak 
másfél méter mélyen.1 Dokumentáció hiányában 
azonban nincsenek bővebb ismereteink az emlí-
tett objektumokról. A halomsíros kultúra csere-
pei2 közt legjellegzetesebb az árkolt válla alatt kis, 
hegyes bütykös urnatöredék és a vállán bebökdösött 
pontsort megszakító kicsi bütyökkel díszített fazék-
töredék. heltai Miklós az MnM-nek is ajándéko-
zott a lelőhelyről cserepeket: a halomsíros kultúra 
behúzott peremű táltöredékét és egy álzsinórdíszes 
nyaktöredéket.3 Szintén az ő gyűjtése egy grafitos 
anyagú kelta edénytöredék.4

Gödöllő szarmata leleteit tárgyalva heltai Miklós 
az Alsó-Parkból egy fenőkövet említ.5 A lelőhelyen 
gyűjtött késő szarmata, korongolt cserepek közül 
egy szürke, vastagodó, kissé behúzott tálperem és 
a homokos-kavicsos anyagú, tagolt peremű fazék-
töredékek, néhány fedőperem a jellegzetesebb dara-
bok.6 kézzel durván formált, kihajló peremű fazék-
töredékek, kúpos fedő- és csészetöredékek7 tartoz-
nak még a leletanyaghoz. Az „Agyagos” lelőhelyű, 
szürke, korongolt, szarmata fenéktöredék8 valószí-
nűleg lelőhelyünkhöz kapcsolható.

egy szürke, kavicsos anyagú, ferdén levágott 
szélű fazékperem és egy hasonló anyagú, vízszin-
tes vonalas oldal Xii–Xiii. századi.9 valószínűen 
a lelőhelyről származik a Xii–Xiii. századra jel-
lemző, fekete, kavicsos anyagú, vízszintes vonalas 
oldal- és a vörösesbarna, homokos anyagú fenék-
töredék is.10 A vöröses, kavicsos anyagú, koron-
golt, tányér alakú kályhaszem, és két sárgásfehér, 
vékony falú, piros festéssel díszített oldaltöredék 
Xvi–Xvii. századi.11 A középkori leletek Gödöllő 
(10/1. lh.) kiterjedését jelzik.

1 heltai 1975, 25. 2 GvM 82.49.1–50.1.; 72.1–2.; 
73.1–7.; 74.1–4. 3 MnM RŐ 71.15.1–2.; említi: Bándi–
kovács 1969-1970, 109. o. 48. lj. és kovács 1975, 313. 
4 GvM 82.81.1. 5 heltai 1975, 27. 6 GvM 82.72.4–5.; 
74.6.; 76.1–4. 7 GvM 82.51.1.; 72.3.; 73.8.; 74.5.; 76.5.; 
81.2–3.; 84.1. 8 GvM 82.80.1. 9 GvM 82.84.2–3. 
10 GvM 82.77.1–2. (homokbánya). 11 GvM 82.75.1.; 
84.4.

10/44. DAMJAnich U. 59:  ? nk
(kÖh 26016)

1980-ban a város k-i szélénél, az Antal-hegynek 
a Besnyői-patakra lejtő oldalán, a Damjanich u. 59. 
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sz. alatt, feltehetően sírból származó edényt és kést 
találtak, melyeket Molnár László vasutas a GvM-
nek adott át. A vörösesbarna, kézikorongon felépí-
tett, kihajló, ferdén levágott peremű, díszítetlen kis 
fazék és a kés a iX. századra keltezhető.1

1 GvM 82.4.1–2.; ADAM i. 01-13-0470-02.; Pásztor–
Simon 2007, 426.; Az edényt említi Mesterházy 2007, 63.

10/45. ATTiLA U. 14:  i ▼ Sza
(kÖh 26017)

A város É-i részén, a Rákos-patakra lejtő domb 
tetején, az Attila u. 14. sz. ház előtt, 1972-ben vízve-
zeték fektetésekor, 100–120 cm mélyen két, egymás 
mellett fekvő, Ény–Dk-i tájolású, melléklet nél-
küli csontvázat találtak. A csontokat a tulajdonos 
felesége, Biczó Ferencné elbeszélése szerint a helyi 
rendőrségnek adták át. 1984 májusában, gázveze-
ték árkának ásásakor, az 1972-ben előkerült csont-
vázaktól kb. 1 m-re ny-ra, újabb temetkezésre buk-
kantak: ennek koponyáját és felsőtestének csontjait 
által imre a GvM-nek adta át. kvassay Judit fel-
tárta a teljes, Ény–Dk-i irányú vázat, mellékletet 
nem talált.1 Ugyaninnen, a volt teniszpálya terüle-
téről egy barna színű, kettős csonkakúp alakú, fel-
tehetően szarmata orsógombot ajándékoztak a tanu-
lók a helyi múzeumnak.2

1 MnM Adattár 304/1984.XXviii. 2 GvM 82.36.1.

10/46. ÖReG-heGY: + Bv
(kÖh 26018)

1960-ban a belterülettől É-ra emelkedő Öreg-
hegy közelebbről ismeretlen pontján nagy árpád 
gödöllői lakos egy sekély vonalakkal díszített, 
hegyes végű, feltehetően késő bronzkori tömör 
bronzkarperecet talált1 (27. t. 3.). A találó halála 
miatt a lelőkörülményekről nem tudtunk felvilágo-
sítást szerezni.

1 GvM 82.1.1.

10/47. cSeMeTe-keRT:  Ő? nk? M?
(kÖh 26019)

Gödöllő és Máriabesnyő között, a Besnyő-
patakra lejtő, alacsony dombon fekvő kísérleti tele-

pen 1959-ben 3 helyen talajfúrást végeztek. korek 
József az egyik fúróhely falában gödör körvona-
lait, a másikban tűzhely nyomait figyelte meg és 
iX–Xi. századinak leírt, hullámvonalas cserepeket 
talált.1 Salamon ágnes és Török Gyula a talajgödröt 
2 × 2 m-es felülettel megnagyobbította és árpád-
kori lakóház maradványát tárta fel.2 heltai Miklós 
X–Xi. századi vörösesszürke, szemcsés anyagú, 
kihajló peremeket, hullámvonalakkal, vonalköte-
gekkel és egyenetlen közökben bekarcolt vízszin-
tes vonalakkal díszített oldaltöredékeket gyűjtött. 
A lelőhely pontos lokalizálása bizonytalan, mert 
a jelentésben hivatkozott térkép nincs a dokumen-
tumban.3

itt említjük meg, hogy Berente istván szerint 
1926-ban, a Besnyő-kolostori Máv-állomás és az 
erdészeti csemetekert között, az új vasúti töltés épí-
tésekor „a patak melletti mocsaras rét felásásánál  
1 méternél vastagabb, még éretlen tőzegréteget 
találtak. A tőzegréteg alatt talajvíz áll, és ennek 
fenekéről sok őskori cseréptörmelék került elő,” 
amelyeket nem őriztek meg.4 A vasút lelőhelyünk 
É-i szélén fut töltésen, az elkallódott és ezért ellen-
őrizhetetlen korú cserepek innen származtak.

1 MnM Adattár 69/1960.ii. A cserepek nincsenek 
meg. 2 MnM Adattár 53/1960.i.; Rég. kut. 1959, 116.; 
A leletanyag nincs meg. Az állatcsontokat Bökönyi 
1974, 364. tárgyalja. 3 GvM 82.86.1–2. 4 Berente 
1940, 1.

10/48. RÉGi LÓváSáRTÉR:  Bv, Sza
(kÖh 26020)

A belterület D-i szélénél, a Rákos-patak melletti 
dombháton heltai Miklós a történelmi szakkör tag-
jaival az urnasíros kultúra településére utaló cse-
repeket gyűjtött. Megfigyelésük szerint a leletek 
egy négyzetkilométernyi területen helyezkedtek 
el a szántóföldön.1 A megváltozott művelési viszo-
nyok miatt a lelőhely kiterjedését többszöri kísérlet-
tel sem sikerült tisztázni. (Benkő–Kővári–Miklós, 
1990; Miklós, 1993.)

A turbántekercses tálperemek, síkozott pere-
mek, perem fölé emelkedő fülű, gömbölyű csé-
szék töredékei és a szalagfülek a jellegzeteseb-
bek. egy korongolt szürke oldaltöredék szar-
mata.2

1 GvM 82.66.1–6, 8–11.; heltai 1975, 25. 2 GvM 
82.66.7.
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10/49. SPoRTRePÜLŐTÉR:  Ő ▼ kk?
(kÖh 26021)

Závodszky istván 1890-ben a „kis Rákos forrás 
melletti felső buczkán” több jelentéktelen obszidián 
és kovakő szilánkot, valamint egy kis füles bronz-
tárgy töredéket,1 1889-ben „a felsőbb buczkák egyi-
kén a forrás mellett” lószerszámról származó szíj-
pántot talált.2 Miután ez a tárgy elveszett, csak a 
leltárkönyvi rajz alapján tudjuk jellemezni: hossza 
5 cm, szélessége 1–1,8 cm, tagolt háromszög alakú, 
lapos, valószínűleg bronzból készült. Szélesebbik 
végén két szeg látszott. A leltárkönyvi meghatáro-
zás szerint „szíjpánt lószerszámról.” Feltehetően 
késő középkori.

A lelőhelyként számításba vehető homok-
buckás terület ma részben akácerdő, részben a 
Sportrepülőtér területére esik, így ott nem tudtunk 
terepbejárást végezni.

1 Závodszky 14/1890. 2 Závodszky 3/1889.; MnM 
Fegyver 1/1896.76.

10/50. TAvASZMeZŐ U. 13:  A
(kÖh 26022)

1980-ban a város Dny-i szélénél, a Rákos-patak 
és az erzsébet-parkban eredő kis patak által köz-
refogott dombon, Palásti katalin házának alapo-
zásakor koponyát és mellette kézzel formált, szür-
késbarna, kis avar edényt találtak, melyet Tusor 
Julianna gimnáziumi tanuló (Tavaszmező u. 16. 
sz. alatti lakos) adott be a múzeumba.1 A tulajdo-
nos édesapja terepbejárásunkkor elmondta, hogy a 
kidobott földben még egy ujjpercet és egy rozsdás 
vasdarabot, talán kést látott.2 (Kvassay, 1984.)

1 GvM 82.53.1. 2 ADAM i. 01-13-0470-01.; Az edényt 
említi Mesterházy 2007, 63.

10/51. BARoMFiTenYÉSZTŐ-TeLeP:  I
(kÖh 26023)

A város határának D-i részén, a Rákos-patak 
melletti alacsony teraszon, a központi épületet 
körülvevő park Dk-i oldalán ásott vízvezeték árok-
ban, a hetvenes évek elején csontvázat és „korsót” 
találtak. A sírról 1983-ban szereztünk tudomást, a 
lelet sorsa ismeretlen.

10/52. RekToRáLiS SZánTÓFÖLD (nAGY-
FenYveS): ▼ kk
(kÖh 26024)

1890-ben Szabó Balázs gödöllői rektor ajándéko-
zott néhány tárgyat Závodszky istvánnak. A leletek 
a gödöllői rektorális szántóföldön kerültek elő. ez a 
terület a XiX. század végi színes birtokvázlat sze-
rint a jelenlegi belterülettől Dk-re, a nagy-Fenyves 
nevű részen található. A 7 cm hosszú, hegyes pen-
géjű, dohánylevél formájú „tokos vas nyíl” és 6 cm 
hosszú „láda, vagy lakatkulcs … fogantyúja egé-
szen tömör kerek, középen egy kis fűző lyukkal, … 
a kulcs nyitó tolla egyetlen egy ágból áll.”1 A ma 
már azonosíthatatlan két tárgy minden bizonnyal 
középkori volt.

1 Závodszky 9/1890.

10/53. BABAT:  Bv, Sza, M? á?
(kÖh 26025)

A várostól Ék-re, az Aranyos-patakra enyhén 
lejtő domboldalon, vetésben és libalegelőn, kb. 
300 × 50 m-es kiterjedésben igen ritkán előforduló 
cserepeket gyűjtöttünk. (Miklós–Torma, 1984.)

A belül fekete, kívül barna, illetve vöröses színű, 
díszítetlen oldaltöredékek késő bronzkoriak.1 A 
korongolt, szürke, finoman iszapolt oldal és a szürke-
vöröses foltos, kézzel formált, durva kidolgozású, 
lekerekített szélű perem szarmata.2 valószínűleg a 
X–Xi. századból származik a belül barna, kívül szür-
kés, homokos anyagú oldaltöredék.3

1 vTM 84.133.1–2. 2 vTM 84.133.3–4. 3 vTM 
84.133.5.

10/54. vADBioLÓGiAi áLLoMáS:  i + Ő
(kÖh 26026)

Gödöllőtől Ék-re, Babatpuszta Ény-i szélén, az 
Aranyos-patak melletti domboldalon, a vadbiológiai 
állomás karanténjának építésekor, 1990-ben egy 
hanyatt nyújtott, ny–k-i tájolású csontvázat talál-
tak. A vázat Járovics Ferenc tárta fel. A csontokat és 
az ugyanott talált jellegtelen őskori cserepet átadta 
a váci múzeumnak.1

1 vTM Adattár 1598.
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10/55. ÖReG-heGY, LáZáR viLMoS U. 103: 
 M
(kÖh 34315)

2005. augusztus végén, a város É-i szélén, az 
Öreg-hegy meredek oldalán húzódó utcában, csa-
ládi ház építésekor 70 cm széles, 60–100 cm mély 
alapárkokat ástak. ennek során a munkások emberi 
csontokra bukkantak, amelyeket kiszedtek, majd a 
tulajdonos néhány nap múlva értesítette a gödöllői 
Rendőrkapitányságot, ahonnan a váci múzeumot 
kérték fel a lelet megvizsgálására.

A helyszínelést végző kővári klára a még 
nyitva levő árkokban beásást nem látott, minde nütt 
homogén barnás homok mutatkozott. A gödöllői 
Temetkezési vállalathoz került csontokat átnézve 
kiderült, hogy megvan a koponya és a vázcsontok 
nagy része, az állcsont egyik oldalán a fogak felett 
zöld patinafolt van. A csontok közt egy honfogla-
lás kori, körte alakú vaskengyel volt, párja szep-
tember végén az alapokból kiásott föld elterítésekor 
került elő.1 A Temetkezési vállalat alkalmazottja, 
aki a csontokat beszállította, elmondta, hogy látott a 
helyszínen egy karikás vaszablát is, amely azonban 
szétesett, amikor hozzányúltak. A csontokat a váci 
múzeum megvizsgálásra átadta az MTA Régészeti 
intézete antropológusának, Mende Balázsnak.2

1 Rossz megtartásúak. vTM leltározatlan. 2 vTM 
Adattár 2525.; Rég. kut. 2005, 242–243.

10/56. kŐUGRÓ-DoMB: ▲? á?
(kÖh 26028)

Máriabesnyőtől Dk-re, a Besnyői-patakba D felől 
torkolló patak völgyét k-en határoló, kb. 35 m rela-
tív magasságú domb Ény-i végén, a 235–240 m-es 
magasságban levő kőugró-dombon a szájhagyo-
mány szerint állítólag török erődítmény állt.1 A 
mintegy 50 m átmérőjű domb ny-i oldala igen 
meredek, k és D felől mintegy 20 m széles, 4 m 
mély árok választja el a dombhát folytatásától. Az 
É-i szélen haladó dűlőútnál váratlanul megszakad 
az árok, mintha nem fejezték volna be, annak elle-
nére, hogy a domboldalnak ez a része csak közepe-
sen meredek, tehát itt szükséges lett volna az erő-
dítés. A tető nagy részét és az átvágást is igen sűrű 
bozót fedi, ezért nehéz áttekinteni. Leletet a felszí-
nen nem találtunk. ha valóban erődítményt akar-
tak itt készíteni, akkor valószínűleg félbehagyták az 
építését. (Miklós, 1992; Miklós–Nováki, 1995.) Az 

objektum elhelyezkedése, mérete, kialakítása alap-
ján feltehetően árpád-kori eredetű.

1 Berente 1940, 1–2. kincsmondákkal.; Raátz 1981, 
44.; Megjegyzendő, hogy Pesty Frigyes adatközlői 
nem említették ezt a hagyományt.

10/57. nAGY-FenYveS: + Sza? kk?

Berente istván Besnyő története kapcsán számolt 
be arról, hogy a nagy-fenyves területén, az 1870-
es években, szőlő alá forgatáskor régiségek kerül-
tek elő.1 erről a leletről Berente újságcikke az egyet-
len forrásunk, ezért az írás érdemi részét idézzük. 
„… a mai Fenyvesi-nagyút 3. sz. alatti szőllő helyén 
sok szép sárgaréz és bronz ékszert, valamint művé-
szi diszitésű használati tárgyakat találtak. ezek 
nagyobb részt az akkor még működő „Történelmi 
és Régészeti Muzeum-egylet” gyüjteményébe 
kerültek, kisebb részben pedig magányosok kezén 
elkallódtak. közülük egy sárgarézből készült és egy 
vörösrézből való syrakuzai pénzzel diszitett lapos 
talpas ivópohár az én kezemben is megfordult. 
ezeket a leleteket néh. Rőmer Floris egyet. tanár 
római eredetűeknek határozta meg.”

nem tudjuk, milyen tárgyakat tartott annak ide-
jén – ha egyáltalán látta őket, akkor minden bizony-
nyal jogosan – római koriaknak Rómer Flóris? A 
Berente istván kezében is megfordult, ókori pénz-
zel díszített pohár inkább a Xvi–Xvii. században 
készülhetett. Így kérdéses a nagy-fenyvesi lelethez 
tartozása. A másik lehetőség, hogy Berente értesü-
lése Rómer Fl. véleményéről téves, s a lelet inkább 
középkor végi vagy kora újkori lehetett. Az ellen-
őrizhetetlen közlést csak azért vettük fel, hogy 
ráirányítsuk a figyelmet a belterület Dk-i szélén 
fekvő helyre.

1 Berente 1940, 2.

* * *

▼ Ő, kk + R, B, Bv, v, á  LT, Sza, M  á

Az 1875-ben alakult Gödöllő és vidéke 
Történelmi és Régészeti Muzeum-egylet gyűjte-
ményét 1876-ban alapozták meg: Dobozi istván 
maglódi jegyző és Szontágh Gusztáv gödöllői 
csendbiztos régészeti és numizmatikai tárgyait az 
egyletnek ajándékozta, Závodszky istván valkói 
jegyző pedig letétbe helyezte gyűjteményének tár-
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gyait. Az 1878-ban megszűnt egylet gyűjteményé-
nek legnagyobb része szétszóródott, nyomtalanul 
elkallódott. Závodszky istván szerencsére a kiállí-
táson szereplő tárgyai közül 27 darabot az MnM-
nek ajándékozott (nem volt köztük gödöllői lelet).1 
Jóval jelentősebb ennél, hogy egy fontos honfog-
lalás kori sírleletet is sikerült az egylettől megsze-
rezni (l. alább).

Závodszky istván 1869-ben kapott Gödöllőről 
„finom mennykőnek vélt két darab sima fekete 
követ”.2 1910-ben Szentgáli károly egy gödöllői 
bögrét ajándékozott a székesfehérvári múzeum-
nak. A gömbölyű testű, rövid nyakú, sárgásbarna, 
6,5 cm magas edény középső rézkori.3 A gödöl-
lői városi múzeum gyűjteményében egy nyomott 
gömbtestű, tölcséres nyakú bögrét (19. t. 1.) és egy 
vastagabb falú, fazék alakú, bekarcolt díszítésű, a 
peremén három bütyökkel ellátott, egyfülű bög-
rét őriznek.4 A hatvani kultúrához tartozó edények 
közelebbi lelőhelye ismeretlen.

Az 1876. évi Őstörténelmi kongresszus alkal-
mával megrendezett kiállításon a Muzeum-egylet 
külön vitrinnel mutatkozott be. A kiállításon köze-
lebbről ismeretlen lelőhelyű, környékbeli és rész-
ben talán gödöllői őskori leletekkel szerepeltek: 
pattintott pengék és szilánkok; 4 kisebb és egy 
nagy edény; nagy, nyéllyukas mészkő és kisebb, 
csiszolt, trachit kalapács; csiszolt, kerek kvarcka-
vics; két csiszolt véső; két orsógomb; két agyag-
karika (bizonyára orsókarikák); bronz karperec-
töredék; két bronzbalta.5 A kiállított két bronz-
sarló (gombos és nyélnyúlványos) a 8/41. lh. lelete-
ihez tartozott.6 Závodszky istván gyűjteményéből 
ekkor, közelebbi lelőhely nélkül kiállított, őskori 
és valószínűleg őskori tárgyak: pattintott szilán-
kok, pengék és nyílhegyek; 12 csiszolt kőbalta, 
köztük két nyéllyukas; 2 nyéllyukas kőkalapács; 
9 agyagedény és edénytöredékek; 8 orsógomb és 
3 orsókarika; végein átlyukasztott csontkorcso-
lya.7 Závodszky istván kiállított, késő bronzkori 
tárgyai: kis tőr (6/11. lh!); kisméretű tokosbalta; 
2 korongos fejű tű, az egyik szára meghajlott, csa-
vart; 3 karperec, közülük kettő hornyolt, egy rovát-
kolt díszű; 3 huzalgyűrű kétspirálos fejjel; huzal-
karika kis láncocskával és egy összetett dísztárgy.8 
Utóbbi a pilinyi kultúrához kapcsolható, áttört önt-
vény (lószerszámdísz): ferdén rovátkolt rúdhoz 
bordázott tagokkal kapcsolódik három, körben fog-
lalt kereszt alakú tag, melyekhez egy-egy bordázott 
taggal kötődik a 7 karika alkotta sor, e karikákból 
kettős és egyes karikákból álló láncok lógnak le.9 A 
ritka tárgy további sorsát nem ismerjük.

1898-ban az MnM „szárnyas talpas” bronzvé-
sőt kapott, amelyet a gödöllői erdőben, árokásáskor 
találtak.10 A leltárkönyvi leírás alapján az elkalló-
dott peremes véső a késő bronzkor elejéről származ-
hatott: „hosszan felfelé nyúló szárnyai a közepén 
talpat képeznek, melynek vízszintes záródása körív 
alakú. A tompa vége lapos félhold alakú bevágással 
bír, az éle széles lapos körívet ír le. hossza 18,6 cm.” 
korai vaskori lehetett az 1876-ban, a Závodszky-
gyűjteményből kiállított, köpűs vasbalta, egyértel-
műen az a 4 db háromélű, szkíta bronz nyílhegy.11

hampel József a Gödöllő vidéki bronztárgyak 
között írt le egy kelta, hólyagos bokaperec töredé-
ket.12 1909-ben az MnM Gödöllő környéki kelta 
sírleleteket vásárolt. háromtagú hólyagos lábperec, 
vaskard, zoomorf lyrával díszített kardhüvely töre-
dékei, lándzsahegy és talán egy vaslánc tartoznak 
az együtteshez.13

kelta vagy szarmata lehetett az 1876-ban, 
Závodszky gyűjteményéből kiállított két vasfibula.14 
Az 1876-os kiállításon szereplő, római bronzfibula 
és színes gyöngyök,15 a Závodszky-gyűjtemény 7 
római bronzfibulája és színes gyöngyei16 szarmata 
leletek lehettek.1905-ben kemény kálmán 438 db-
ból álló „Gödöllő vidéke” lelőhelyű gyöngysort 
ajándékozott az MnM-nek.17 A zömmel nagyobb, 
gömb és rövid henger alakú (á: 8–10 mm), piros, 
sárga, zöld és kék színű; valamint 6 db hosszúkás, 
piros; 4 db hatszögű hasábos, zöld üveggyöngy-
ből; 7 db lecsiszolt sarkú, hasábos karneol; 9 db 
nagyobb, krétagyöngyből álló sor késő szarmata 
sír(ok)ból kerülhetett napvilágra.

Az MnM 1877-ben egy ismeretlen lelőhelyű, 
honfoglalás kori leletegyüttest szerzett a Gödöllő 
és vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum-
egylettől. Tárgyai: Aethelstan (925–941) angol-
szász király ezüst dénára;18 2 db öntött, áttört, pal-
metta mintás, rosszezüst varkocskorong; virágszi-
rom mintás, vékony, aranyozott ezüstlemez töre-
déke; fülesgomb fele zegzug díszítéssel; 4 db levél 
alakú ezüstcsüngő, a középső mélyített mező ara-
nyozott.19 hampel József összefoglaló munkáiban 
részletesen elemzi az egyes darabokat, elsősorban 
ornamentikájuk szempontjából.20 A leletek gyakran 
szerepelnek a szakirodalomban gödöllői leletként. 
Fettich nándor a tarsolylemezek körébe vont lele-
tek között említi a korongokat, a leletegyüttest az 
érem alapján a X. század második felére keltezi.21 
csallány Dezső a X. századi magyar díszkoron-
gok és a honfoglalás kori női viselet vizsgálata kap-
csán foglalkozik a korongokkal és a fülesgombbal. 
előbbieket a század közepe körüli időkre keltezi.22 
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Szőke Béla a leletegyüttest a honfoglalás kori 
vezető-, középréteg gazdag női sírleletei között tár-
gyalja.23 Bakay kornél a csüngőket nyakék részének 
tartja.24 A Bolsije Tigani viii–iX. századi temető 
(oroszország, Tatár Autonóm köztársaság) lelete-
inek magyarföldi analógiái között is említik őket.25 
kiss Attila elemző munkájában leletegyüttesünk 
több darabját idézi.26

A városközponttól É-ra, a településre egyébként 
alkalmas Szőlő utcában, a négyemeletes házaknál, 
a legbelső ház körül 1988-ban vagy 1989-ben par-
kosítottak. Az idehordott földben dr. Zalabai Béla 
gödöllői lakos néhány edénytöredéket talált. A lelete-
ket 2008-ban adta át kővári klárának. A parkosítás-
hoz használt föld származási helyét és így az elsőd-
leges lelőhelyet nem sikerült kideríteni. A sárgásfe-
hér, illetve szürke, kavicsos anyagú cserepek fazék 
oldal- és aljtöredékek. két egyenes peremű töredék 
talán csészéhez, egy vastag falú, enyhén profilált, 
piros festésű oldal kisméretű korsóhoz vagy kancsó-
hoz tartozhatott. valamennyi töredék árpád-kori.27

Gödöllő és kerepes között, egy régi erdei út javí-
tásakor, 1877-ben több vastárgyat találtak. A lele-
tek báró Prónay Aurél gyűjteményébe, majd a gyűjtő 
halála után, 1892-ben az MnM-be kerültek. Az ara-
nyozott bronzrészekkel díszített, vas feszítőzabla a 
Xii. századból származik.28 A hatágú csillagtaréj-
jal ellátott, gótikus sarkantyú Xiv–Xv. századi;29 a 
hosszú nyakú, hatágú taréjos, erősen megtört szárú 
sarkantyú a Xv. század elejére;30 a széles sarkú, 
hiányzó taréjú sarkantyú a Xv. század közepére 
tehető.31 Xiv–Xv. századi egy lópatkó;32 a Xv. szá-
zadra keltezhető a sarokvas.33 Az 1892. évi leltáro-
záskor még szerepelt egy mandula alakú éllel ellátott, 
vas kopjacsúcs, valamint egy vas nyílcsúcs is, ezek 
azonban elvesztek.34 1896-ban Závodszky istván 
gyűjteményéből kerültek vastárgyak az MnM-be: 
Mazsor gödöllői kovácstól származik egy Xvi. szá-
zadi, széles talpú kengyel,35 egy Xiv. századi csil-
lagtaréjos sarkantyú36 és a Xiv–Xv. századi, hat-
ágú csillagtaréjos sarkantyú.37 valószínűleg Gödöllő 
vidékéről származik egy Xiv. század végi, hatágú 
csillagtaréjos, valamint a Xv. század 2. felére kel-
tezhető, lemezes taréjú sarkantyú is. ezek szintén 
a Závodszky-gyűjteményből kerültek a nemzeti 
Múzeumba.38 Gödöllő határában, a „nagy marha csa-
páson” egy vízmosásban talált Závodszky istván 
„egy kis ódon kés pengét”.39

1902-ben kemény kálmán Pest megyei főjegyző 
egy Xiv–Xv. századi, kézi íjhoz tartozó, köpűs vas-
nyílhegyet ajándékozott a nemzeti Múzeumnak. A 
tárgy „talán Gödöllő vidékéről” származik.40 Talán 

Gödöllő vidékéről származik egy kétágú vasszigony, 
valamint két középkori vaskulcs.41 valószínűleg 
középkori volt a Muzeum-egylet által, az 1876-os 
kongresszusi kiállításon szerepeltetett vasbalta és 
a Závodszky-gyűjtemény ekevasa.42 1934-ben egy 
n. csapody verának Gödöllőre küldött levélben 
közlik a címzettel egy nagy Lajos denár (cnh ii. 
89A = h 547 típus) leírását.43 1804-ben „Gödöllő 
körül, útépítésnél, csontváz ujjáról” került a 
Jankovich-gyűjteménybe egy Xvi–Xvii. századi 
ezüst pecsétgyűrű.44

ismeretlen korszak lelete az 1876. évi kiállításon 
szerepelt koponya.45

1 kővári 2007, 35., a korábbi irodalommal. 2 Závodszky 
21/1869.; nagy 1904, 100. 3 SZiM 1330. átadták a váci 
múzeumnak, új leltári száma: vTM 77.2.1. 4 GvM 
82.38.1–39.1. 5 hampel 1876, 83, 130.; hampel 1892, 
46–47., egy valkói és egy Gödöllő vidéki tárgy leírása. 
2 gödöllői balta: hampel 1896, 41.; nagy 1904, 100.  
6 Gödöllői leletként hampel 1896, 57. 7 hampel 1876, 
84. 8 hampel 1876, 83–84.; a tokosbalta, a karperecek, a 
két tű: hampel 1892, 47–48.; hampel 1896, 48, 127, egy 
tű: 142. 9 hampel 1876, 83.; hampel 1886, LXiii. t. 1. 
10 MnM 119/1898.1.; hampel 1899, 74. A tárgy elkal-
lódott. 11 hampel 1876, 84.; egy nyílhegyet ismertetett 
hampel 1892, 48. 12 hampel 1892, 47. 13 MnM 83/1909.1-
4, 6.; MnM Jel. 1909, 42.; Márton 1910, 181.; hunyady 
1957, 115.; Szabó 2005, 194., gödöllői elpusztított LT 
B2/c1 sírokról ír, a leletek közül a díszített kardhüvely 
töredéket (képe: 122. o., ii.) említi meg.; Masse–Szabó 
2005, Fig. 5., a hólyagos lábperecek elterjedési térképén 
szerepel Gödöllő.; A leletet említi Bondár 2007, 119. old., 
962. lj. és 122. 14 hampel 1876, 84. 15 hampel 1876, 83. 
16 hampel 1876, 84. 17 MnM Rn 5/1902.; hampel 
1902, 433.; Jelentés az MnM 1902. évi állapotáról. 
(Bp. 1903.), 38.; Márton 1910, 188.; Párducz 1931, 126., 
kalcedongyöngy azonban nincs közöttük. 18 MnM É 
60/1877.; huszár 1954, 77. old., XXXii. t. 167.; kovács 
1989, 29. (XXXiX. lh., 91. sorsz.), iv. t. 91.; A jó hely-
ismerettel rendelkező Berente istván adatolás nélkül 
azt írja, hogy a leletek Babaton (10/9.lh.) kerültek elő 
(Berente 1940a, 1.). 19 MnM 73/1877.1-6. 20 hampel 
1900, 566-567. old., XXv. t.; hampel 1904, 106, 136., 
121. rajz.; hampel 1905, i. köt. több ábra. A leletet a 
Xi. századiak között sorolja föl.; hampel 1905, ii. köt. 
488-489., iii. köt. 349. t.; hampel 1907, 9, 62, 80, 88. 
A leírások és a leltárkönyvi adatok nem egyeznek tel-
jesen: előbbiek szerint két korong van, utóbbi szerint 
egy. A leltárkönyvben a 6. sz. alatt „karikagyűrű” 
szerepel, mely ma már nincs meg és amelyről a köz-
lők nem tesznek említést. 21 Fettich 1937, 84., ii. köt., 
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LXXi. t. 1-9. A fényképes táblán közölt tárgyak azo-
nosak a hampel 1900, XXv. táblán és a hampel 1905, 
iii. köt. 349. táblán láthatókkal. 22 csallány 1959, 290., 
15. kép 7.; csallány 1970, 271, 276, 280. 23 Szőke 1962, 
17, 75., i. t. 1.; A csüngőkről Fehér-Éry-kralovánszky 
1962, 38., 340. sz. kis hibákkal adja közre: a csün-
gők közepén „domborodás”. A tárgyak között egy 
„pödrött fejű bronz tű”-t is említ. 24 Bakay 1978, 157. 
25 halikova 1976, 72.; chalikova–chalikov 1981, 
64. 26 kiss 1985, 241, 249, 254, 270, 326, 327, 342., 
2, 5, 8, 13. térképek. 27 vTM Adattára 2571.; Lele-
tek: vTM leltározatlan. 28 MnM Fegyver 19/1892.1. 
= 52.37.; Szendrey 1887, 377–378.; Prónay 1889, 91., 
i–ii. t.; Tóth 1922, 73.; László 1943, 114.; kalmár 
1971, 350–351.; vörös 2007, 28. képe a 30. oldalon.  
29 MnM Fegyver 19/1892.4. = 54.1821. 30 MnM Fegy-
ver 19/1892.5. = 54.2366. 31 MnM Fegyver 19/1892.6. 
= 54.2429. 32 MnM Fegyver 19/1892.7. = 55.2779. 
33 MnM Fegyver 19/1892.8. = 55.2907. 34 MnM Fegy-
ver 19/1892.2-3. 35 MnM Fegyver 1/1896.83. = 53.1202. 
36 MnM Fegyver 1/1896.38. = 53.1280. 37 MnM Fegy-
ver 1/1896.28. = 53.1389. 38 MnM Fegyver 1 /1896.24, 
44. = 54.2095., 54.1804. 39 Závodszky 6/1873. 40 MnM 
Fegyver 1/1902. = 57.6025. 41 MnM 83/1909.5, 7–8. A 
leltárkönyvben az 1-4. számnál lelőhelyként Gödöllő 
vidéke, az 5. és 8. számnál csak kérdőjel szerepel, a 7. 

számnál nincs lelőhely megnevezés. 42 hampel 1876, 
83–84. 43 MnM Adattár 26.G.i. A pénzt feltehetően 
Gödöllőről küldték a nemzeti Múzeumba. 44 nagy 
1985, 146.; Ann. Jank. 174. 45 hampel 1876, 83.

– – –

Bóna istván hampel József nyomán gödöllői 
leletként ismertet egy miniatűr bronztőrt,1 amely 
valójában Domonyban került elő (l. 6/11. lh.).

A Márton Lajos említette, gödöllői, kora vaskori 
bronzedények2 vácszentlászlói (25/*** lh.) késő 
bronzkori leletek.

A domonyvölgyi szarmata telep (6/4. lh.) leleteit 
többen Gödöllőnél tárgyalják.3

hajós kálmán Gödöllőről egy oFAR-
MAXenTiAR bélyeges ép téglát és egy AivMnS 
feliratú töredéket ajándékozott az MnM-nek.4 A 
ma már azonosíthatatlan tárgyak lelőhelyét a lel-
tárkönyvben nem tüntették fel. nyilvánvalóan nem 
gödöllői leletek; a hasonló hangzás alapján még leg-
inkább a gödi táborra (MRT 9. köt. 1/6. lh.) gondol-
hatunk.

1 Bóna 1959-1961, 22., 3. kép 1. 2 Márton 1910, 181. 
3 Gabler 1968, 215.; Gabler–vaday 1986, 15.; Bökönyi 
1974, 363. 4 MnM 67/1877.1–2.; czobor 1877, 192.
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11. hÉvÍZGYÖRk (aszódi járás, 2323 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1    á–kk  á, kk ☼ kk 
   Sza  U? R? B, Bv, LT, Sza
 2  B
 3  Sza, á–kk
 4  kk
 5  U, Sza, nk, á
 6  Bv, LT, nk, á
 7  U, B, LT, Sza, nk, M, á
 8  U, Sza
 9  Ő, Sza, á–kk
10  á?
11  Bv

12  v, Sza, nk, á–kk
13  U, Bv, LT, Sza
14  U, Bv, v, LT, Sza, á
15  U, R, Bv, v, Sza, kö
16  Bk, v, LT, Sza, á
17  Ő, Sza
18  U, Sza
19  B, Bv, Sza ▲ B
20  U, B, Bv, Sza, á–kk
21  Bv? Sza, á–kk
22  Sza, nk
23  Sza, kö

24  R, Bv, Sza, á–kk
25  Ő, Sza
26  Ő? á
27  á
28  Ő, Sza, n, á
29  Ő, Sza? á? kk?
30  Ő, Sza? á? kk?
31  Ő, v, Sza, á
32  Ő, Sza, á
33  kk
34  B
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A Galga kiszélesedett völgyének Dny-i oldalán 
levő domboldalakon, 121–152,5 m tszf. magasság-
ban települt község jelentősen terjeszkedik, ny felé 
összeépült Baggal, k-en megközelítette Galgahévíz 
házait. Az Újtelep településrész a völgy Ék-i szé-
lén, 119–122,5 m-en alakult ki. A Galga-völgyet a 
harmadkor végi, tektonikus süllyedés hozta létre, 
majd a negyedkor jégkorszakaiban töltötte fel a 
Galga folyóvízi, homok-kavicsos hordalékkal, a 
völgy oldalairól lehordott lösszel. ezen jó minőségű 
öntéstalaj alakult ki. A község határának a Galga-
völgytől Ék-re levő része a hatvani-síkhoz csatla-
kozó, kevéssé tagolt felszínű, az Ény-i 155–165 m 
magasságról Dk felé 120 m-ig lejtő terület. ezen 
a részen a harmadkori, tengeri üledékes felszín 
(homok, homokkő) a harmadkor végén Dk felé 
megsüllyedt, majd a jégkorszakokban vastag löszta-
karó borította be, amibe az emse-patak és időszakos 
vízfolyások mélyítettek sekély völgyeket. Felszínük 
barna erdei talaj. A Gödöllői-dombság pereméhez 
tartozó, Dny-i határrész 228–229 m-ről Dk felé 
fokozatosan alacsonyodó dombjait és völgyeit a har-
madkori tengeri üledéket a harmadkor és a negyed-
kor határán kiemelő és feldaraboló, hegyképző erők 
alakították ki. Területükön a jégkori lösztakarón 
barna erdei talajok alakultak ki. Az Ék-i határrész 
csapadékvizeit az emse-patak, a Dny-i határrészét 
a Sósi-patak viszi a Galgába.

Az Ék-i határrész közel egésze, a Galga-völgy 
nagyobb része szántó, utóbbi részben legelő. Szőlők 
a Dny-i határrész dombjain vannak. kevés erdő 
(nyár, akác, tölgy, erdei fenyő) fedi a D-i községha-
tár közeli dombokat, az Ék-i határrész meredekebb 
domboldalain erdőfoltok vannak.

11/1. R. kAT. TeMPLoM:    á–kk  á, 
kk ☼ kk  Sza  U? R? B, Bv, LT, Sza
(kÖh 26036)

A középkori templom a jelenlegi falu Ék-i szé-
lén, a Galga árteréből 1,5–2 m-re kiemelkedő dom-
bon áll. közvetlen környéke beépített terület, ezért 
itt csak az utcai virágoskertekben gyűjthettünk lele-
teket. A templomkertben néhány középkori cserepet 
és apróra tört embercsontot találtunk. A templomtól 
k-re, a Galga árteréből alig kiemelkedő dombokon, 
kb. 400 × 300 m-es területen, éppen kikelt napra-
forgóban néhány őskori, szarmata és sok középkori 
cserepet gyűjtöttünk, több állatcsontot és a tala-
jon szürke sávokat figyeltünk meg. (Miklós, 1980; 
Kővári–Miklós, 1981.) A helyreállított templomról 

és a középkori falu területéről Miklós Zsuzsa 1998. 
július 4-én légi fotót készített. A kisparcellás műve-
lés miatt értékelhető, régészeti objektumokra utaló 
jelenségek nem mutatkoztak.1

A háromsíkú kovapenge töredéke őskori.2 A 
kavicsos anyagú, egyenes peremtöredék bronzkori.3 
késő bronzkori a fekete, kavicsos anyagú, simított 
felületű oldal.4 A grafitos anyagú, duzzadt szélű 
perem5 kelta, néhány szürke, illetve vöröses, koron-
golt, finoman iszapolt oldal szarmata.6

A középkori templom műemléki helyreállítá-
sát megelőző régészeti kutatás során, 1985-ben és 
1986-ban Tari edit szórványos és másodlagos hely-
zetű őskori cserepeket is talált.7 ezek túlnyomó 
része apróra tört, jellegtelen, pontosabb korhatáro-
zásra alkalmatlan darab. Az elvékonyodó peremű, 
tölcséres tálnyak töredék8 és egy köcsögszerű edény 
nyaka a peremből induló füllel9 az újkőkor végére–
rézkor első felére vagy közepére keltezhető.

A régészeti kutatás kiemelkedő jelentőségű 
„mellékterméke” volt egy-egy szarmata sír feltárása 
a hajó alapfalai alatt.10 Mindkét temetkezés Ény–
Dk-i tájolású és – közép- és újkori beásásoktól, 
állatjáratok okozta bolygatástól eltekintve – érin-
tetlen volt. A hajó ny-i alapozásai alatt feltárt 14. 
női sírban koporsóra utaló elszíneződés nem volt, 
a nyújtott váz mellkasi részét állatjáratok bolygat-
ták. viseleti leletei a következők. nyaklánc (eset-
leg kivarrás) 17 db üveg-, borostyán- és korallgyön-
gye, melyek a nyaknál és mellkason, néhányuk 
szétszórtan került elő. A mellkas bal felső részén 
tagolt fejlapú, bronz térdfibula, tűjére akasztott 
bronz- és ezüstkarikával, melyekről hat, nagyobb 
üveg-, korall-, kalcedon- és krétagyöngy csüngött 
le. Aláhajlított lábú, egytagú bronzfibula trapézos 
láblemezzel a térdek közül. Szintén másodlagos 
helyen, a koponya mögött feküdt a bronz övkarika, 
rajta átfűzött, kb. 3,5 cm széles, a karika külső olda-
lán összevarrt bőrszalag részlete. A bal medencétől 
a térdig 30 db nagyméretű üveg-, kalcedon és kré-
tagyöngy, melyek a térdnél a 3,3–3,4 cm átmérőjű, 
zöldesfekete színű, fehér, piros, türkiz hullámvona-
las berakásos üveggyönggyel és a 4–4,1 cm átmé-
rőjű, felületén beütött körökkel-félkörökkel borí-
tott hegyikristály gömbbel zárt füzért alkothat-
tak. A lábvégeknél kb. 40 × 25–30 cm-es terüle-
ten, a csontok alatt, fölött és között közel 1000 db, 
többségben sokszögletes, részben gömb- és henger 
alakú, fehér, sötétsárga és piros opak, zöld, sötétlila 
és kék, áttetsző üveggyöngy, a ruházat alsó sávjá-
nak és esetleg a lábbelinek kivarrása. Mellékletek. 
A koponyától ny-ra, a sírgödör vége közelében 
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kb. 30 × 27 cm-es, legalább 20 cm magas faládika 
vasszerelékei és négy ún. kalapfejű, bronz dísz-
szöge került elő. közöttük (a ládikában) fordított 
csonkakúpos, kézzel formált edényke piros festék-
nyomokkal, orsógomb, két lapos borostyángyöngy 
és nyeles, peremén lyuksoros bronztükör az edény-
kére fektetve. Bal lábszárcsontok mellett vaskés és 
ár, a jobb boka mellett sötétlila üvegkancsó. A klasz-
szikus görög edényformát (oinokhé) követő, a római 
birodalomban üvegedényként is általánosan haszná-
latos kancsótípus hévízgyörki példánya11 – sötétlila 
színe alapján – bizonyára kelet-mediterrán műhely-
ben készült. A hajó Ék-i sarka közelében feltárt 28. 
férfi sír koporsós temetkezés volt, a Dk-i sírvéget 
későbbi beásások érték el. viseleti leletei. Préselt 
(szalagfonat, rovátkolt borda) díszű és sima arany-
lemezekkel vont, csuklós tűszerkezetes bronzfi-
bula (einsprossenfibel) a bal kulcscsont belső végé-
nél. Az alsó gerinccsigolyák fölött nagyméretű, 
kéttagú, lemezes testű, vas övcsat, téglalapos, elől 
befelé ívelt csatkerettel és kétágú tövissel. 3–3 két-
tagú, ún. szarmata csatból és kéttagú szíjvégből 
álló, ezüst öv–bokaszíj tartozékkészlet a meden-
cében és a bokákon. Mellékletei. Baloldalon, a test 
és a kar között élére fektetett, egyenes, kétélű, kb. 
93 cm-es vaskard bőrrel (?) borított fahüvelyben, 
markolata a vállnál. Bal csuklónál korongos, nagy 
kalcedongyöngy; a kézfej külső oldalánál vaskés. 
Jobb oldalon, a combcsont felső vége mellett hiá-
nyos csiholóvas, kovadarab és ár; a combcsont mel-
lett, lejjebb két, köpűs vasnyílhegy. A jobb lábszár-
tól Dny-ra, magasabb szintben lószerszám vastar-
tozékai kerültek elő: nagy oldalkarikás csikózabla, 
téglalapos csat, téglalap alakú, vastag veret, ovális 
vasveret ovális karikával, két bőrréteget összefogó 
szegecs. A sír Dk-i végét elérő beásásból, közép-
kori töredékekkel együtt előkerült, szürke, bepe-
csételt díszű, ii–iii. sz-i provinciális táltöredéknek 
a temetkezéshez tartozása kétséges. A két szarmata 
temetkezés a ii. század közepére, 2. felére keltez-
hető.12 Mindkét sír betöltésében néhány őskori és 
kelta edénytöredék volt.13

A terepbejárási leletek közül a ferde bevagdo-
sással és a fogaskerékdísszel ellátott fazék válltö-
redékek Xi–Xii. századiak.14 Xii–Xiii. századiak 
a kettősen tagolt fazékperemek, a hullámvonallal 
díszített és a barna, lekerekített vagy enyhén tagolt 
fazékperemek.15 hasonló korú a vörösesbarna, kavi-
csos anyagú bográcsperem.16 Xiv. századi a fehér, 
vékony falú, kihajló, szögfej formájú fazékperem.17 
Xiv–Xv. századi a vízszintesen hornyolt oldal, 
a fehér, vékony falú, kissé behúzott szélű perem s 

a vörös, tagolt peremű fazéktöredék, a szürke, tál 
alakú kályhaszem töredék.18 ebbe a korba sorol-
ható a fehér, jól iszapolt, piros festésű korsótöre-
dék, a vízszintes bekarcolással díszített, vékony 
falú bögre- és pohártöredék, a piros festésű, szé-
les szalagfül, a vörös, kavicsos anyagú fedőgomb.19 
A fehér, vékony falú, tagolt fazékperemek Xv. szá-
zadiak.20 Szórványos árpád-kori és főleg késő 
középkori kerámia21 és fémtárgyak a feltáráson is 
napvilágot láttak.22

A középkorban lelőhelyünkön terült el Györk 
(1470 és 1520 között vámosgyörk, a Xvi. szá-
zad közepétől hévízgyörk) falu,23 aminek részét 
képezte a 11/12., 11/16. és 11/24. lh. is. neve puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással.24 
A Galga mentén két Györk nevű falu volt, ezért még 
az összefüggések ismeretében sem egyszerű min-
den esetben, tévedések nélkül szétválasztani a mai 
Galgagyörk (7/1. lh.), illetve hévízgyörk középkori 
elődjére vonatkozó adatokat.25

kései okleveles említése ellenére a falu a régé-
szeti leletek és biztosan árpád-kori temploma alap-
ján már a Xi–Xii. században kialakult. Birtokosairól 
csak a Xv. századtól maradtak fenn írásos adatok.

valószínűleg hévízgyörkön volt birtokos az a 
Gywrke-i László, akinek jobbágyát megsebesítették 
1426-ban az almási (ma Tóalmás), kókai és szecsői 
(ma Tápiószecső) jobbágyok hatalmaskodásakor.26

1438-ban, a Rozgonyiak kiterjedt birtokaiba27 
iktatásakor, szomszéd birtokosként volt jelen györki 
Pohárnok András.

1470. júniusban vámosgyörki Pohárnok András 
fia György 100 aranyforintért Sápi Sebestyénnek, 
Simonnak és Andrásnak elzálogosította a Pest 
megyei vámosgyörk negyedrészét, benne azt az öt 
jobbágytelket, a Tótfalu (11/20. lh.) előtt levő rétet 
és a kartali erdő felét, melyeket korábban hatvani 
Gáspárnak és Menyhértnek, Besenyő (10/2. lh.) bir-
tokosainak már zálogba adott. ha a Sápiakat nem 
tudná zálogos birtokaikban megvédeni, azok elfog-
lalhatják György birtokainak másik negyedrészét.28 
Decemberben arra kötelezte magát vamosGyewrk-i 
Pohárnok András fia György, hogy a Sápiaktól 
átvett 40 Ft-ból helyreállítja a Galgawyze-n levő 
malmát, s akkortól 16 évig a Sápiaké a malom jöve-
delme. ha a Galga vize annyira lecsökkenne, hogy 
csak egy követ tudna hajtani, akkor a malom jöve-
delmét a felek megfelezik. ha György a malmot 
nem állítja helyre, a Sápiak elfoglalhatják 8 job-
bágytelkét.29 A falunév előtagja arra utal, hogy a 
birtokosának vámszedési joga volt, bár okleveles 
adat erről nem maradt fenn.30
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1472-ben Pohárnok András fia György a 
Wamosgyewrk-ön, a Galgawyze-n levő malom felét 
40 Ft-ért, a birtokon épített Szent Péter egyházzal 
átellenben fekvő, három jobbágytelkét 20 Ft-ért 
adta zálogba Saap-i Sebestyénnek, Simonnak és 
Andrásnak.31

ellenőrizhetetlen32 és téves33 adatok szólnak a 
Rozgonyiak hévízgyörki birtoklásáról.

1511-ben Palotha-i Pecsétes Sebestyén fia imrét 
beiktatták néhai Pohárnok Györgynek Györk, 
más néven vámosgyörk birtokába, ekkor meg-
nevezik kelemen János és kenczöl Péter bírókat, 
Báthori András jobbágyait is.34 ez év decemberé-
ben az országbíró elengedte a budai káptalannak 
a Palotha-i család másik tagja, Máté ellen, Györk 
(Gewrk) birtok miatti perében a káptalanra kirótt 
bírság kétharmadát.35

1516-ban, egy kartalon (14/1. lh.) történt bir-
tokba iktatáson, a szomszédok között vett részt a 
Gyewrk-ön birtokos Bornemissza Zsigmond kép-
viseletében Fazokas Barnabás jobbágy.36 1520-ban, 
ugyancsak kartali birtokba iktatáson Fazokas 
Barnabás már karthal-i András jobbágyaként sze-
repelt.37

1520-ban karthal-i Zsigmond fia András és 
Süly-i etheley Ferenc a budai káptalant osztá-
lyos testvéreikül fogadták az idegen kézen lévő 
Pest megyei Györk, más néven vámosgyörk 
possessiójukban, a korábban nógrád megyei, 
most Pest megyéhez tartozó Tótfalu (11/20. lh.) 
possessióban, Sydo (8/+ + + lh.) és Pusztakartal 
(Pwzthakarthal) prediumokban, azzal a kikötés-
sel, hogy a káptalan visszaszerzi az említett ingat-
lanokat és cserében megkapja ezek felét.38 A csak 
egy alkalommal szereplő Pusztakartal pontos 
helyét nem ismerjük, a hévízgyörk felé eső részen 
lehetett.

nem tudjuk, de valószínű, hogy hévízgyörk 
korábbi, köznemesi birtokosait rokoni kapcsola-
tok fűzték a kurszán/kartal nemből leszárma-
zott karthal-i és sűlyi ethele családokhoz, mert a 
korábbi birtokosok helyébe mind Tótfalu (11/20. lh.), 
mind hévízgyörk esetében ők léptek.

A török hódoltság időszakában a falu a budai 
szandzsákban a váci nahijéhez tartozott. A török 
összeírásokban 1546-ban 71, 1559-ben 86, 1562-
ben 82, 1580 és 1590: 75 felnőtt férfi lakossal sze-
repel.39 1580-ben és 1590-ban összeírták 6 hónapig 
járó, kétkerekű malmát. A magyar rovásadó jegyzé-
kekbe 1565-ben 22, 1570-ben és 1572-ben 26, 1574-
ben 10, 1576-ban 15 portával vették fel. 1577-ben 
a Báthori birtok adóelmaradása 8 Ft, 1578-ban 6, 

1582-ben 12 1/2 porta után az adót Józsa Bertalan 
bíró fizette meg, 1588-ban (kisebb részben Báthori 
birtok) 10 portával vették fel.40

egyházi adóját a falu a váci püspöknek fizette: 
1561-ben 16 Ft, 1568-ban 20 Ft, 1578-ban 16 Ft, 
1583-ban 12, vagy Ft (birtokosok Báthori istván 
és Baso Wolfgang), 1585-ben és 1586-ban tizedét 
(8 másik településével együtt) Beely Pál bérelte.41

A korábbi birtoklástörténetből nem következő 
epizódként értelmezhető, hogy 1557-ben Ferdinánd 
a hűtlen Glesan János hévíz (8/1. lh.), Györk, 
Tótfalva birtokait Gosztonyi Boldizsárnak és 
horváth Mihálynak adta.42 1572-ben Miksa király 
a néhai kartaly Pál leányait, Dorottyát, Zsófiát és 
Annát fiúsítja németi, nógrádi, hévízgyörki birtok-
részekben és kartali (14/1. lh.) nemesi kúriában.43

Az ecsedi Báthoriak birtoklásának eredetét nem 
ismerjük. Az 1511. évi adat szerint a Rozgonyiakkal 
kötött örökösödési szerződés előtt és attól függet-
lenül volt itt birtokuk. Bujáki uradalmuk 1570. évi 
összeírása szerint (hévíz)Györkön 8 név szerint fel-
sorolt jobbágy volt44.

A tizenötéves háborúban elnéptelenedett falu 
tizede 1622-ben és 1628–1630-ban 12 Ft. 1634-ben 
már ismét lakott, földesura eszterházy Ferenc, 
tizede ettől kezdve, 1673-ig 12 Ft. 1666-ban és 
1668-ban a 12 Ft tizedet a templomra fordították. 
1674-ben 12 Ft (bérlői fele-fele részben a bujáki vár 
és a lakosok) és egy tallér ajándék, 1676-ban (föl-
desura eszteházy Miklós és Pedery Zsófia) 12 Ft, 
2 garas és ajándékként egy pár szandál, 1679-ben 
12 Ft szerepel a dézsmajegyzékekben.45

A rovásadó jegyzékekben 1635-ben, újonnan 
megszálltként még nem adózott, 1639-ben 1/2, 
1647-ben, 1661-ben, 1668-ban és 1683-ban 3/4 por-
tával szerepel, de 1686-ban már a lakatlan falvak 
között írták össze.46

nem tudjuk, a reformáció mikor érkezett el a 
faluba. Lehetséges, hogy már a Xvi. század máso-
dik felében (lásd alább, az 1652. évi vallomásokat), 
lehetséges, hogy csak később. nem valószínű, hogy 
1600-ban fennállt református egyháza,47 gyüleke-
zete, hiszen a falu ekkoriban lakatlan volt. 1605-
ben kihalt a Báthori família, birtokaikat, köztük 
hévízgyörk egy részét is az eszterházyak szerez-
ték meg.

1637-ben néhai Tassy János gyermekei, Mihály 
és Szófia megosztoztak birtokaikon, ekkor „egy 
nemes ülés” Tassy Szófiának jutott hévízgyörkön. 
Az ügylet a Xvii. század végén elevenedett fel, 
mert a megyei összeírók a nemesi telket a jobbágy-
telkek közé sorolták.48
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1652-ben a váci főesperességhez tartozó Györk 
református lelkésze Debreceni Mihály volt a kecske-
méti szinódus katalógusa szerint.49 ez év júliusában 
kihallgatást tartott a megye hévízgyörkön, azt vizs-
gálva, hogy volt-e a papnak házhelye, szántója, rétje 
és volt-e a templomnak felszerelése, kellékei, réz-
mozsara. ekkor a falu birtokosa eszterházy Ferenc, 
Bernát László és Bazo Mihály. A rendkívül értékes 
forrás szerint a jobbágyok vallomása megegyezett 
abban, hogy a papnak (templomnak) volt rétje, töb-
bek szerint szántója is, s az újratelepüléstől kezdve 
a papok és a prédikátorok megosztva bírják. Régi 
időkben (a 15 éves háború előtt) a papoké, mások 
szerint a „calvinista Prédicatoré” voltak a földek, a 
katolikus híveket pedig – mert pap nem volt a falu-
ban – a Turáról, hévízről és versegről átjáró papok 
gondozták. Papi házhelyről a vallomástevők nem 
tudnak. A templomi felszerelésekről vallók szerint 
a harangot a most 75 éves Sas (Sass) György ősei 
öntették „mivel igen Gazdagh emberek voltanak.” 
Akkor készült a rézmozsár is, de nem a templom-
nak. Az egyházi kellékeket (kehely, kereszt, papi 
öltözet, ezüst tányér) „az háborúságban” Tot istván 
búza vermébe tették, majd Tot istván Füleken „… 
az barátok kezében atta …”. egyes vallomások sze-
rint a kelyhet is Sass György őse vásárolta a temp-
lomnak, „az háború időben” Sass György apja vette 
magához.50

1654-ben a hévízgyörki birtokosok eszterházy 
Miklós és Sándor, csoltóy Bazó Mihály, Bernát 
László és felesége Bazó Anna és más földbirtokosok 
panaszára vizsgálatot végeztek a hévízi (8/1. lh.) 
malom ügyében. A tanúvallomások szerint koráb-
ban nem volt ott malom, amely hévízi földön épült, 
de a töltése nagyon, „Tizen három ölnire” megkö-
zelítette Tótfalu puszta (11/20. lh.) és hévízgyörk 
határát, s a víz elfogásával nagy kárt okoztak a 
hévízgyörkieknek.51 A hévízi malom pontos helyét 
nem ismerjük, de Pesty Frigyes adatközlői szerint a 
„… hévizi rétek északi oldalán van egy nagyszerű 
sáncz vonal, melyet … malom ároknak nevez a’ 
lakosság.”52 Az i. katonai felméréstől kezdve ábrá-
zolt árok a Galgából a mai községhatáron, valóban 
az egykori Tótfalu közvetlen közelében ágazik ki.53 
A malom valahol az árok alsó szakaszán lehetett.

1658-ban Tassy János kartali birtokos eltiltotta a 
közeli falvak, köztük hévízgyörk (Gyürky) lakóit 
kartal puszta használatától.54

1662-ben „A katolikusok terhei” c. összeállítás 
szerint hévízgyörkön a kb. 1653 óta működő hel-
vét vallású lelkész elfoglalta a korábban minden-
kor katolikus templomot, a parókiát és más javakat.  

A katolikusok a két elsőt sikeresen visszaperelték, 
de a földeket és a tartozékokat nem kapták vissza.55

A törököt kiűző háború alatt a falut 1686-ban 
már üresen hagyták lakosai, s szomszédjainál 
később, 1700 táján kezdett benépesülni. ekkor bir-
tokosai negyedrészben az eszterházyak, háromne-
gyed részén osztozott Aszalay Mátyás, Dömöczky 
Mihály, csicsery Mátyás és Szakmáry Miklós.56

A mai település Ék-i szélén álló, helyreállított, 
középkori templomról az első, írásos adat 1472-ben 
szól, amikor Pohárnok András fia György elzálo-
gosította a falu Szent Péter egyházával átellenben 
fekvő, három jobbágytelkét.57 néhány adat van a 
templomról, illetve a katolikus és református gyü-
lekezetről a Xvii. század második feléből (1652, 
1666, 1668.).58 1666-ban a falu 12 Ft dézsmáját a püs-
pök a templomra adta.59 1675-ben Pongrácz György 
információja az eretnekekkel vegyesen lakott kato-
likus falvak között sorolja fel. Ugyanebben az évben 
nagy Balázs volt a licenciátusa.60 A fentebb leírt 
peres esettől eltekintve valószínűleg mindkét fele-
kezet használta a templomot, ahogyan a papnak és 
a lelkésznek egyaránt biztosítottak javakat a falu 
lakosai. hévízgyörk újratelepülése kezdetén, 1700-
ban felvett jegyzőkönyv szerint a templom szögletes 
kövekből épült, tornya szögletes, É-i oldalához sek-
restye csatlakozik.61 Az ekkortól biztosan a kato-
likus hívek használta templom 1720-ban új oltárt 
kapott, 1733-ban Bag filiáléja, többször szorult javí-
tásra, 1746-ban jegyezték fel először Szent Márton 
védőszentjét.62 A templom Xv. századi Szent Péter 
titulusa tehát valamikor megváltozott. kérdéses, 
ezzel függhet-e össze, hogy a falu földesúri adóját 
1570 körül Szent Márton adójának nevezték,63 való-
színűbb, hogy új védőszentjét jóval később, talán a 
Xviii. század elején, újraszenteléskor (?) kaphatta 
a templom. 

Arányi Lajos foglalkozott először komolyan 
a templommal, aki 1876-ban készített alaprajzot 
és leírást az általa a Xv. század elejére keltezett, 
keletelt templomról, megjegyezve, hogy a sekres-
tyének egy „csúcsíves” ablaka van.64 ez a sekres-
tye ny-i falában, 1888-ban nyitott ajtóval semmisült 
meg. A templom Arányi adatai alapján került be a 
műemléki és helytörténeti irodalomba.65 chobot 
Ferenc tévesen tételezte fel, hogy a templom az 
ákosmonostori apátság (8/2. lh.) temploma volt.66 
A katolikus gyülekezet használta, a középkori épü-
letet 1924. májusban súlyos vihar rongálta meg, 
életveszélyessé vált. ekkor felmerült a gyülekezet-
nek már régóta szűk templom lebontása, építőanya-
gának az új templom építéséhez történő felhaszná-
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lása. A Műemlékek országos Bizottsága dr. Szőnyi 
ottót bízta meg a templom vizsgálatával, aki jelen-
tésében67 az egyszerű, művészeti értékkel nem bíró, 
de történetileg értékes épület lebontását nem java-
solta. A tovább romló épület helyreállítása 1985-ben 
kezdődött meg.

1924 és 1985 között az épület – a világhábo-
rús károk miatt is – jelentősen lepusztult, gyakor-
latilag rommá vált, de a felmenő falak viszony-
lag magasan fennmaradtak, és a vakolat pusztu-
lásával láthatóvá vált a templom építési techni-
kája, bővítése, a Xviii–XiX. századi változtatá-
sokat megelőző állapot részletei.68 A romos temp-
lomra Asztalos istván irányította rá a figyelmet.69 
A műemléki helyreállításra és megelőző feltá-
rásra az ő és Pálos Frigyes hathatós támogatásá-
val kerülhetett sor.

Tari edit 1985–1986-ban átvizsgálta a templom-
belső nagy részét és a külső oldal kulcsfontosságú 
részleteit.70 A fennálló templom szentélyében és 
hajójában feltárta a korábbi, pontosabban nem kel-
tezhető, árpád-kori templom félköríves szentélye 
és hajója el- és visszabontott, szabálytalan kövek-
ből, erős habarccsal készített, legalább 1 m szé-
les alapozását, alapozás maradványait. e templom 
belső hossza (szentély és hajó együtt) kb. 7,5 m, a 
hajó szélessége 4–4,5 m volt. hajójához ny felől 
bizonytalan (mert alapozását részben fedi a követ-
kező templom ny-i zárófala és alapozása), kb. 1,5 m 
belső szélességű előcsarnok csatlakozott. egykori, 
belső díszítésére a következő templom szentélyébe 
beépített, homorú felületű kvádereken fennmaradt, 
kék, barna és piros csíkos falfestés (freskó) kis 
részletei utalnak. A keletelt, árpád-kori templom 
hossztengelye azonos lehetett a következő templom  
k–ny-i (86–266º) tengelyével. Az árpád-kori épü-
letet lebontották, s a Xiii. század végén–Xiv. szá-
zad elején, a lebontott templom anyagának (pl. 
küszöbkő, kváderek) felhasználásával, helyére 
épült a jelentős részleteiben ma is álló, későromán, 
egyenes szentélyzáródású templom. A későromán 
hajó (belső mérete 8,1 × 5,5 m) a korábbi előcsar-
nok ny-i falától a korábbi szentélyig, az új szentély 
(belső mérete 3,9 × 3,5 m) az árpád-kori szentélyt 
lebontva épült meg. Az új hajó a korábbi alapozá-
sokra, a D-i falnál részben annak külső oldalára 
és új, törtkő alapozásra épült, az új szentély törtkő 
alapozásába a korábbi szentély homorú-domború 
kvádereit is beépítették. kívül és belül a korábbi 
kváderekből, közöttük habarcsba ágyazott törtkő 
réteggel épültek a kb. 1m széles, felmenő falak. 
egy-egy rézsűs ablak készült a szentély k-i és 

D-i falán, a hajó D-i falát három, rézsűs ablak és 
viszonylag kis bejárat törte át. A szentélyt eny-
hén csúcsíves, tégla dongaboltozat, a hajót fa sík-
mennyezet fedte. Belső díszítés, alakos és orna-
mentális falfestés (freskó) részletei71 a szentélyben 
maradtak fenn. A templom felépülte után, valami-
kor a Xiv–Xv. században építették fel a kissé tra-
pézos alaprajzú, 4,5 × 4,2–4,6 m-es, felfelé szű-
külő tornyot a ny-i hajófal közepe elé. ekkor a 
hajófal alapozását belülről 0,5 m-es köpenyfallal 
erősítették meg, a hajófalból kivésték a toronyfa-
lak bekötését. A torony kerek, vulkáni kövekből 
épült, alapozása 5–7 cm vastag, döngölt anyagréte-
gen nyugszik. Földszintjén, a D-i oldalon egy kes-
keny, élszedett keretű ablak, a felső harmadnál, 
mindhárom oldalon egy-egy keskeny, részben kő 
szárköves ablak készült. Gótikus ajtókeret töredé-
kei kerültek elő a műemléki helyreállítási munkák 
közben, méretük szerint ezek a torony ny-i oldalán 
ma levő, barokk bejárat előzményéhez tartozhat-
tak. A torony középkori fedése ismeretlen maradt. 
Még a Xv. században, talán a század közepén, 
esetleg második felében épült a szentély É-i olda-
lához a szabálytalan négyszög alaprajzú sekrestye. 
ny-i fala az Ék-i hajósarokhoz csatlakozik, a k-i 
pedig a szentély Ék-i sarkának k-i oldalához. itt, 
valamint az Ék-i és Ény-i falsaroknál egy-egy pil-
lér támasztotta a sekrestye falait. A pillérek és a 
falak kő alapozása átlagosan 16 cm vastag, döngölt 
agyagrétegre épült, az 50 cm vastag, felmenő falak 
lapos, sárga homokkő darabokból készültek. ny-i 
falában volt az 1875-ben még létező, gótikus ablak, 
mennyezete boltozott volt. A sekrestye építése-
kor befalazták a szentély D-i ablakát, a templom 
gótikus stílusú kifestése – ennek kis maradványa, 
növényi indás falfestés (szekkó) részlete a szentély 
k-i ablakának betétében72 – is ekkor készülhetett 
(11. kép).

A Xvi. században leégett a torony faszerkezete, 
ennek hamus-szenes, habarcsos, vasszeges és vas-
kapcsos, 40 cm vastag törmelékrétege a toronybel-
sőben, kb. 30 cm-rel a jelenkori járószint alatt került 
elő. Fölötte a torony Dny-i sarkához épített kemence 
sütőfelüle helyezkedett el, melynek É-i oldalához 
keresztelőmedence töredékeit tapasztották. A sütő-
felület tapasztásában Xvi–Xvii. század eleji fazék- 
és kályhaszem töredékek voltak.73 A vörös homok-
kőből készült, részlegesen rekonstruálható, való-
színűleg Xiii–Xiv. század eleji keresztelőmedence 
zömök, hengerszerű, alul lekerekített tálrésze felső 
felén meanderszerű, bemélyített díszítés fut körbe. 
e tálrész rövid, nyolcszögletes nyakkal csatlakozott 
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a medencét tartó, oszlopos lábazathoz. A kereszte-
lőmedence a későromán templom felszereléséhez 
tartozhatott.74

1733-ban a katolikus, lutheránus és református 
lakosságú faluban igen régi templom romjai voltak 
láthatók.75 A Xviii. században két alkalommal újí-
tották fel a templomot. először, talán 1733-ban fel-
építették a lepusztult sekrestyét, a gótikus falrészle-
teket bazaltköves falazással pótolták ki, de a sarok-
pilléreket nem állították helyre. A beomlott bolto-
zat helyett barokk, teknős téglaboltozat készült. A 
sekrestye téglapadlót kapott, iP és ihS jelzetű tég-
lákkal. A hajóban kijavították a három, későromán 
ablakot, a bejárat javításakor küszöbkövet és szár-
követ illesztettek a korábbiak helyére, a belső olda-
lon ekkor téglalépcső készült. valószínűleg ekkor 
készült fakarzat a hajó ny-i végében, két tartóosz-
lopának korhadt maradványai előkerültek a feltá-
ráskor. A második barokk felújítás Grassalkovich 
Antal birtoklásához kapcsolódik, a sok AG monog-
ramos tégla felhasználása alapján az 1760-as évek-
ben történt. ekkor befalazták a hajó D-i oldalán a 
középkori kaput, a két középkori ablakot, s középen 
(megsemmisítve a középkorit) új, nagyobb, barokk 
ablakot nyitottak. A szentély D-i falán is új, barokk 
ablak készült. Bizonyára ekkor alakították ki a 
hajó Ék-i sarkában a szószék feljáróját. Új fakar-
zat készült, az előző gerendafészkeit befalazták, a 
karzatról ajtót nyitottak a torony felé. Befalazták a 

torony középkori ablakait, helyettük barokk ablako-
kat vágtak a falakba a középkoriak fölött. Új, kőke-
retes, barokk kaput alakítottak ki a torony ekkor 
beboltozott földszintjén, ekkor vágtak bejáratot a 
hajó ny-i falába is. A templom kapuja és ablakai 
(két kivétel a szentély k-i és a sekrestye ablaka) 
átalakítása következtében a templom barokkos kül-
sőt kapott.

A feltárás során barokk, de nem keltezhető fal-
alapozás került elő a torony Dny-i sarkától ny felé 
haladóan, továbbá a sekrestye k-i falától indulva, 
majd D felé kanyarodóan. A falak felépülésének 
nem volt nyoma.

A templom körüli temetőből 26 sír feltárá-
sára került sor. A későromán szentélyben kibon-
tott, ny–k-i tájolású, a szentélyalapozással átvágott 
sírok az árpád-kori templom temetőjéhez tartoztak. 
árpád-koriak a sekrestye alattiak is. Talán szintén 
árpád-koriak az É-i és a D-i hajófal külső oldalán, 
kissé az alapozás alatt levő temetkezések. Szerény 
leleteik (kerek vas- és bronzcsatok) nem jellegzete-
sek. Leleteik (préselt övveret, áttört kapocs, pári-
zsi kapocs) és helyzetük alapján késő középko-
riak a hajóban feltárt sírok, a templomon kívüliek 
közül néhány, köztük a szentélytől k-re, a barokk 
alapozás alatt feltárt 1. sír. A templomtól távolabb, 
a temető kerítőfalát kereső kutatóárokban feltárt 
26. sírt gömbszelet alakú, huzalfüles bronzgomb-
jai és esztergált csontgombja a középkor végére, az 

11. kép. hévízgyörk. R. kat. templom, 11/1. sz. lelőhely, középkori templom. (A tájolás és lépték Tari 1989, 30. kép, a 
periodizáció a 32. kép alapján. Összeszerkesztette és átrajzolta Réti Zsolt)
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újkor elejére keltezik.76 A késő középkori textilöv-
höz tartozó, esztergált csontrudacska elpusztult sír-
ból származhat.77

A barokkossá alakított templom tornyát 1771-ben 
villámcsapás sújtotta, kijavításáról Grassalkovich 
Antal özvegye, klobusiczky Teréz gondoskodott. 
Az utolsó, jelentős változás a sekrestye ny-i bejá-
ratának kialakítása volt 1888-ban, megsemmisítve 
a gótikus ablakot. A többször javított templomot 
1924-ig használták.

1 MTA Ri neg. sz. 179 136. 2 APM 81.120.1. 3 APM 
81.120.3. 4 APM 81.120.4. 5 APM 81.120.5. 6 APM 
81.120.5. 7 APM 88.2.9–10, 14–15, 23–25, 45–46, 51, 
53, 62, 66, 75, 80, 122, 133, 137, 145, 159, 185, 191, 
292–293, 316. 8 APM 88.2.44. 9 APM 88.2.61. 10 APM 
Adattár 513.; APM 88.2.221–317.; Tari 1989, 22., 30. 
kép. 11 A sírban erősen összenyomódott, töredezett 
üvegedény művészi helyreállítása herczeg Zsuzsanna 
munkája: herczeg 1991. 12 Dinnyés 1989.; Dinnyés 
1991.; Dinnyés 1989, 71., a ii. sz. 3. harmada–iii. sz. 
eleji keltezése 1991-ben korrigálva.; kulcsár 1998, 19, 
62, 65–66, 125., 51. lh.; Dinnyés 2007, 356, 358–360, 
362–368., iv. t. 2., v. t. 4–7., vi. t. 5–11, 17–20., vii. 
t. 1, 5, 7–11., iX. t. 9.; kulcsár 1998a, 76–78., a temet-
kezéseket újonnan bevándorolt, szarmata népcsoport-
hoz köti, a ii. század negyedik negyede–iii. század 
elejére keltezi. 13 APM 88.2.292–293, 316–317. 14 APM 
81.120.7–8. 15 APM 81.120.14–16. 16 APM. 81.120.10. 
17 APM 81.120.17. 18 APM 81.120.18–20.; 84.80.1–2. 
19 APM 81.120.21–23, 25–26. 20 APM 81.120.24. 
21 APM 88.2. tételen. 22 Tari 1989, 34. kép 2, 5, 7., 35. 
kép 1–10. 23 Történetére néhány adat: csánki 1890, 
28.; Reiszig 1910, 76.; chobot 1915, 70–72 (téve-
sen idevonja ákosmonostor – 8/2. lh.– adatait), 198.; 
Arató é. n. 20, 22 (törökkor).; varga 1997, 154–155 
(Györk ii. néven)., 457 (vámosgyörk néven).; Pest 
m. kézikönyve ii. 194. 24 kiss 1988, i. köt. 593. 
25 Reiszig 1910, 67. és Dedek-crescens 1910, 218: 
első említésének a Galgagyörkre vonatkozó 1381-es 
említést tartja. 26 oL Dl 80060.; Bakács 1982, 1458. 
reg.; horváth 1989, 139. reg.; Asztalos istván Györki  
Lászlót Galgagyörk (7/1. lh.) birtokosának gondolja: 
Pest m. kézikönyve i. 150. 27 oL Dl 13172.; Bártfai 
Szabó 1938, 672. reg.; horváth 1980, 148. reg.; Tari 
1989, 13., de Fornak-i András inkább (galga)györki 
(7/1. lh.) birtokos lehetett, későbbi forrásokban nem 
szerepel. 28 oL Dl 16518.; Bártfai Szabó 1938, 996. 
reg.; horváth 1980, 207. reg.; Tari 1989, 13, 15. 29 OL 
Dl 45444.; Bártfai Szabó 1938, 1001. reg.; horváth 
1980, 209. reg.; Tari 1989, 15. 30 Tari 1989, 15. 31 OL 
Dl 106015.; Bártfai Szabó 1938, 1012. reg. (tévessen 

írja, hogy hévíz – 8/1. lh. – felét is elzálogosította).;  
horváth 1980, 210. reg.; Tari 1989, 15. 32 Tari 1989, 15.: 
1482-ről szóló adatát nem támasztja alá, nem bukkan-
tunk ilyen forrrásra. 33 oL Dl 46525.; Bártfai Szabó 
1938, 1209. reg.; horváth 1980, 263. reg., Tari 1989, 
15. Az 1500. évi adat egyértelműen az Aaúj várme-
gyei Györkére (ma: Ďurkov) vonatkozik. 34 knauz 
1863, 84. reg.; horváth 1980, 279. reg.; Tari 1989, 
15. 35 knauz 1863, 96. reg.; oL Dl 106065.; horváth 
1980, 282. reg. 36 oL Dl 62026.; Bártfai Szabó 1938, 
1386. reg.; horváth 1980, 296. reg.; Tari 1989, 15.  
37 oL Dl 62068.; Bártfai Szabó 1938, 1414. reg.; kel-
tezés nélkül horváth 1980, 311. reg. 38 oL 106077., 
DL/DF 4.2.; Bártfai Szabó 1938, 1426. reg.; horváth 
1980, 310. reg. 39 káldy-nagy 1971, 275.; káldy-nagy 
1977, 142.; káldy-nagy 1985, 284–285.; Tari 1989, 15.  
40 horváth 1981, 28. reg.; Szakály 1995, 29, 32, 37, 
41, 43, 47, 53, 56, 61. 41 horváth 1981, 24, 35, 41. reg.; 
Szakály 1995, 120, 123, 128, 130. 42 Bártfai Szabó 
1938, 1605. reg.; horváth 1981, 18. reg. 43 királyi
könyvek iii. 1037.; Bártfai Szabó 1938, 1672. reg.; 
horváth 1981, 32. reg. 44 horváth 1981, 31. reg. 
45 horváth 1981, 191, 273, 279, 304. reg.; Szakály 1995, 
135, 142, 149, 157, 162, 166, 168, 171, 173, 177, 180, 
184, 187, 191, 204.; Szarka 2008, 429., részben eltérő 
adatokkal.; 1666-hoz Tari 1989, 16. 46 horváth 1981, 
65, 91, 246. reg.; Szakály 1995, 69, 72, 84, 96, 105, 
108.; kosáry 1965, 17. 47 Jakus 1981, 14–15.; Tari 1989, 
16, és a 37. j-ben. 48 horváth 1981, 68. reg. 49 horváth 
1981, 114. reg. 50 horváth 1981, 116. reg.; Teljes szövege 
horváth 1982, 91–94.; Tari 1989, 16. 51 horváth 1981, 
135. reg.; Borosy 1998, 111. reg. 52 Pesty 1864/1976, 53. 
53 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. XiX. 54 horváth 1981, 
175. reg. 55 horváth 1981, 203. reg (Téves regeszta).; 
Borosy 2001, 177. old. 56 horváth 1983, 52. reg. 
57 oL Dl 106015.; Bártfai Szabó 1938, 1012. reg.; 
horváth 1980, 210. reg.; Tari 1989, 15. 58 horváth 1981, 
116. reg.; Teljes szövege horváth 1982, 91–94.; Tari 
1989, 16.; Szakály 1995, 180, 184. 59 Szarka 1947, 110. 
Ugyanitt tévesen írja, hogy 1680-ban Tótfalu dézsmá-
ját engedték át a templom céljára. A dézsma összegét 
valójában a hévízi templomra adták át: Szakály 1995, 
192. 60 Mezősi 1939, 30, 49. 61 Tari 1989, 16. 62 Pest 
m. műemlékei i. 426.; Tari 1989, 16. 63 horváth 1981, 
31. reg.; Tari 1898, 16. 64 kÖh MoB iratok 33/1876.; 
Arányi 1877, 6.; Tari 1989, 16. 65 Részletesen, a vonat-
kozó irodalommal Tari 1989, 16–17. 66 chobot 1915, 
70, 198.; Tari 1989, 16. 67 kÖh MoB iratok 150/1924.; 
Teljes szövege: holnapy 1989, 83–84. 68 Tari 1989, 
17–18, 1–12/1. kép. 69 Asztalos é. n. 34. 70 Tari 1989, 
30. kép. 71 Részletesen Balázsovits 1989. 72 Balázsovits 
1989, 77. 73 APM 88.2.81–109.; Tari 1989, 37. kép 1–2. 
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74 APM 88.2.110.; Tari 1989, 33. kép. 75 Urb. et consc. 
6. füzet 79. 76 APM 88.2.111–136, 146–184, 192–200.; 
Tari 1989, 34, 36. kép. 77 APM 88.2.38. 

11/2. ADY enDRe U. 115:  B
(kÖh 26037)

Az MnM Adattárának értesítésére kővári klára 
1975-ben felkereste Gohár Gábor Ady endre u. 115. 
alatti lakost, akitől megtudta, hogy 1940 körül szőlő 
alá forgatáskor cserepeket találtak a kertjükben. A 
belterület Dk-i szélén, a Galga völgyére enyhén 
lejtő területen fekvő kertben csak néhány jellegte-
len bronzkori cserepet látott a felszínen.

11/3. eGReS-RÉT:  Sza, á–kk
(kÖh 26038)

A falu Ény-i szélénél, a Galga árteréből csak 
kissé kiemelkedő dombon, részben megművelt ház-
táji parcellákon, 140 × 80 m-es területen elszórtan 
találtunk néhány cserepet. A szarmatákat finom 
anyagú, kívül szürke, belül barna, korongolt oldal 
és durva, barna, kézzel formált fazékperemek1 kép-
viselik. Xiii–Xiv. századi a sárgásfehér, kavicsos 
anyagú oldal vízszintesen bekarcolt vonallal, vala-
mint a hasonló anyagú fültöredék vörös festett csí-
kokkal.2 Az apró kavicsokkal soványított anyagú, 
kívül vörösesbarna, belül szürke, vörös festett csík-
kal díszített oldal a Xv–Xvi. századra tehető.3 
(Miklós, 1981.)

1 APM 82.53.1–2. 2 APM 82.53.3–4. 3 APM 82.53.5. 

11/4. ALSÓ-hoMok:  kk
(kÖh 26039)

1970 márciusában, a község D-i szélénél, gyü-
mölcsös telepítése közben textilzacskóba rakott 
edényben elásott, ezüstpénz leletre bukkantak. Az 
edény sorsáról nincs adatunk.

A lelet az MnM Éremtárba,1 4 érme előbb az 
APM-be, utóbb szintén az MnM Éremtárba2 került. 
Az összesen 4304 db-os lelet magyar (i. Mátyás,  
ii. Ulászló, ii. Lajos, János és i. Ferdinánd) gara-
sokból (20 db), 1630 denárból és két obulusból, 
nagyobbik része pedig cseh, osztrák, német városi, 
tartományi aprópénzekből, két aquileiai denárból 
és egy meranoi quattrino-ból áll. A legkésőbbi 

veretek: János és i. Ferdinánd 1528. évi denárjai,  
i. Ferdinánd garasa 1528-ból.3

1 MnM É 79.2.1–353. 2 APM Adattára 270; APM É 
70.3.1–2, 4–5; MnM É 80.7.1–4. 3 num. közl. 80–81 
(1981–1982) 151–152.; A lelet értékelése és rövid 
ismertetése Gyöngyössy 2010, 62–63, 84. 

11/5. kAPARÓháZi-DŰLŐ:  U, Sza, nk, á
(kÖh 26040)

A falutól Ék-re, a 30. sz. főút és az emse-patak 
között, a patak D-i partja melletti, alacsony domb-
vonulaton húzódik a kb. 1000 × 160 m kiterje-
désű lelőhely, amelyet átvág az M3-as autópá-
lya. Megjegyzendő, hogy az autópálya építését 
nem előzte meg régészeti feltárás. 1962-ben Szőke 
Mátyás gyűjtött itt újkőkori és szarmata cserepeket.1 
1980-ban a 30. sz. főúttól a patakhoz vezető – mára 
eltűnt – dűlőút környékén újkőkori, a lelőhely É-i 
felében néhány viii–iX. századi és árpád-kori cse-
repet találtunk, szarmata töredékek az egész lelőhe-
lyen előfordultak.2 (Miklós–Torma, 1980.)

1965 októberében kalicz nándor néhány napos 
próbaásatást végzett a lelőhely középső részén. A 
dombtetőn, az akkor még meglevő dűlőút ny-i olda-
lán kijelölt két szelvényben két kisebb gödör rész-
letét és egy nagyobb méretű, szabálytalan alakú, 
egyenetlen aljú hulladékgödör nagyobb részét sike-
rült feltárnia.3 A leletanyag4 jelentőségét az adja, 
hogy az objektumokból kizárólag a dunántúli 
vonaldíszes kerámia kottafejes időszakának kerá-
miája került elő, egységes jellege az ásató szerint 
arra utal, hogy a kisméretű telep rövid életű volt.5 
A nagy számú, vékony falú, finoman iszapolt, díszí-
tett töredék közül említésre méltó egy 20 cm magas, 
hengeres, enyhén kihajló peremű, gazdag kottafe-
jes mintázatú edény nyaka a váll indulásával.6 A 
durvább kidolgozású, általában pelyvás anyagú 
házikerámiában igen gyakori a körömcsípéses 
díszítés, amely vízszintes vagy egymásra merőle-
ges sorokba rendezett, de több behajló peremű, fél-
gömb alakú tál töredékén a perem alatti üres sáv 
alatt az egész felületet beborítja. További díszí-
tési módok: kerek, benyomott közepű és hosszú-
kás, osztott bütykök, egymás mellett elhelyezett két 
pici bütyök, bütyök körüli rovátkák, körömcsípés 
sortól kiinduló, függőlegesen bekarcolt vonalak, 
körömbenyomás sorok, ritkábban ujjbenyomások-
kal tagolt bordák. A töredékekből félgömbös tálak, 
hengeres nyakú, fületlen vagy a nyakhajlatban ülő 
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füllel készített fazekak, lefelé szélesedő, alacsony 
és magas csőtalpak, valamint nagy tárolóedények 
rekonstruálhatók.

néhány cserép (pl. egy háromszögletű, 4 lyuk-
kal áttört, a két oldalán kettős, fordított U-alakú 
bekarcolással díszített kiöntő) az alföldi vonaldí-
szes kerámia terméke7 (5. t. 1, 5, 7, 11–12.). egy ket-
tős kúpos testű, a vállán kannelúrázott táltöredék a 
vinčai kultúra import lelete.8

különleges darab a 2. gödörben talált lapos, 
négyszögletes, a két felső sarkán átfúrt, kis idolfej9 
(4. t. 2.). egy edényoldalból kivágott, átfúratlan 
orsókarika, néhány pattintott kőeszköz, valamint a 
felszínről gyűjtött cipó alakú őrlőkő töredéke és egy 
dörzsölőkő egészíti ki a leletanyagot.10

A terepbejáráson gyűjtött újkőkori cserepek11 
közt kottafejes (3. t. 6.) és zselizi (4. t. 22.) töre-
dék, továbbá pelyvás anyagú, ujjbenyomás-sorral, 
körömcsípéssel, benyomkodott bordával, bevagdo-
sott bütyökkel díszített darabok találhatók.

A szürke, korongolt, vállán kettősen árkolt váll-
töredék és a vízszintes peremű, vállán árkolt hom-
bártöredék valószínűleg késő szarmata.12 A kézzel 
formált, kihajló, kerekített peremű, válla alján ék 
alakú benyomás sorral díszített fazéktöredék13 csá-
szárkori germán (vandál?) készítmény. késő avar 
kori a vörösesbarna, homokos-kavicsos soványí-
tású, hullámvonal köteges oldal.14

A szürkésbarna, homokos-kavicsos, kézikoron-
golt, vízszintes vonalas oldaltöredék15 árpád-kori.

1 APM 79.33.1.; 80.55.1.; 82.64.1–3. 2 APM 80.152.1–7. 
3 MnM Adattár 353/1965.XXi. jelentés, 142/1969.
Xiii. dokumentáció.; kalicz nándor az ásatási nap-
lóban és rövid előzetes közlésében (Zehn Jahre 104.) 
2 gödör feltárásáról ír, míg a dokumentációhoz csa-
tolt jelentésben és a Rég. kut. 1965, 9. oldalon 3 gödör 
szerepel, a leltárkönyv szerint is 3 objektumból szár-
maznak a leletek. 4 APM 66.89.1–99.25. 5 kalicz nán-
dor rövid előzetes közlése: Zehn Jahre 103–104., 
Taf. 7.; kalicz 1997, 24., korai zselizi kerámiát is említ 
a feltárásból, ezeket azonban nem találtuk az APM-
ben beleltározott leletek közt. 6 Zehn Jahre Taf. 7/2.; 
kalicz 1997, 1. kép 5. alatti képaláírásban tévesen 
Galgahévíz lelőhellyel szerepel. 7 Zehn Jahre 104.; 
kalicz 1997, 24.; APM 66.90.117.; 91.37, 49.; 98.4–5, 
7, 14. 8 kalicz–Makkay 1971, 95., Abb. 6/5.; APM 
66.91.58. 9 APM 84.10.1.; Zehn Jahre 104., Taf. 7/1.; 
kalicz 1970, 34., 23. kép.; kalicz 1997, 1. kép 6. alatti 
képaláírásban tévesen Galgahévíz lelőhellyel sze-
repel.; említi Bondár 2007, 64. 10 APM 66.89.1–2.; 
91.1.; 97.50. 11 APM 80.152.1–4.; 82.64.1–3. 12 APM 

79.33.1.; 80.152.5. 13 APM 80.55.1. 14 APM 80.152.6. 
15 APM 80.152.7. 

11/6. hARMADik-DŰLŐ:  Bv, LT, nk, á
(kÖh 26041)

A községhatár k-i szélénél, az emse-patakra 
enyhén lejtő dombon, 400 × 100 m-es területen, a 
megfigyelésre alkalmas körülmények ellenére is 
csak kevés edénytöredéket találtunk. egy párhu-
zamos vonalakkal díszített oldal késő bronzkori,1 
egy szürke, korongolt, megvastagodó szélű perem 
kelta.2 A viii–iX. vagy a X–Xi. századra keltezhe-
tők a hullámvonal- és vonalkötegekkel, valamint a 
vonalköteg fölött bebökött pontokkal díszített olda-
lak.3 A fogaskerékkel benyomott sorokkal díszített 
töredékek Xi–Xii. századiak.4 A Xii–Xiii. száza-
dot kihajló, kifelé lejtően ferdére levágott peremek, 
párhuzamos, vízszintes vonalas oldalak képviselik.5 
(Szőke, 1962; Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 81.36.2. 2 APM 81.36.8. 3 APM 79.33.3–5. 
4 APM 79.33 7, 9.; 80.56.1. 5 APM 79.33.2, 6, 10–11.; 
81.36.1, 3.

11/7. vÖLGYi-DŰLŐ:  U, B, LT, Sza, nk, M, á
(kÖh 26042)

A falu határának Ék-i részében, az emse-patak 
mellett húzódó dombon, kb. 3000 × 100 m nagy-
ságú területen gyűjthetők cserepek. A lelőhely 
Ény-i vége átnyúlik kartal határába, Dk-i részén 
áthalad az M3 autópálya, melynek építését nem 
előzte meg régészeti feltárás. (Szőke, 1962; Miklós–
Torma, 1980.)

kevés újkőkori cserepet a lelőhely Ény-i részén 
találtunk, közülük egy pelyvás oldaltöredéket 
őriztünk meg.1 egy enyhén kihajló peremű, durva, 
szemcsés anyagú töredék bronzkori.2 A kelta cse-
repek3 közül említésre méltóak a grafitos anyagú, 
fésűs díszű fazéktöredékek és a bepecsételt díszí-
tésű urnatöredék, négyszögekben egymással 
szembeforduló, spirálisban végződő, S-alakú min-
tával (31. t. 2.). Találtunk egy bulbusos kovaszilán-
kot is.4

A valószínűleg ii–iii. századi szarmata lelet-
anyag szürke, finoman iszapolt, korongolt tál- és 
hombártöredékekből;5 hasonló kidolgozású, de bar-
nás színű hombártöredékekből (egyiken bordák alatt 
besimított, ferde vonalakkal kitöltött háromszög),6 
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valamint kézzel formált, durva anyagú edénytöre-
dékekből7 áll. A lelőhelyen egy vöröses színű, római 
dörzstál peremtöredéket8 is gyűjtöttünk. A szür-
kés- és vörösesbarna, kavicsos anyagú, hullámvo-
nal- és vonalkötegekkel díszített oldalak (41. t. 17.) a 
késő avar korra tehetők.9 

A vöröses, homokos anyagú, sekélyen bekarcolt 
hullámvonalas oldal viii–iX. vagy X–Xi. századi.10 
Xii–Xiii. századi a szürkésbarna, kavicsos anyagú, 
kifelé ferdén lejtő szélű perem, a vörösesbarna, 
kavicsos, vízszintes vonalas, valamint a fehér, kavi-
csos anyagú, hullámvonalköteges oldaltöredék.11

1 APM 80.153.1. 2 APM 79.43.1. 3 APM 80.72.1.; 153.2–
4, 6–7.; 81.37.1–2. 4 APM 80.153.19. 5 APM 79.43.2–
5.; 80.153.8–9. 6 APM 79.43.6.; 80.153.10. 7 APM 
80.153.11–13. 8 APM 80.153.5. 9 APM 80.153.15–17. 
10 APM 81.37.4. 11 APM 80.153.18.; 81.37.3–4. 

11/8. SZiLoS:  U, Sza
(kÖh 26043)

A községtől É-ra, a Galga Ék-i partján, a domb-
oldalon, kb. 400 × 200–250 m-es területen néhány 
telepobjektum foltját figyeltük meg a szántásban és 
elszórtan, részben a foltokban találtunk leleteket. 
(Miklós, 1981.)

Újkőkori a vörösesbarna, erősen pelyvás anyagú 
oldaltöredék.1 Találtunk egy pattintott kőeszközt 
is.2 A szürke, finoman iszapolt, korongolt oldal- és a 
vízszintesen kihajló, hasonló kidolgozású peremtö-
redék szarmata.3

1 APM 81.116.1. 2 APM 81.115.1. 3 APM 81.114.1.; 
116.2.; APM leltározatlan (kerékgyártó Gyula gyűjtése).

11/9. eGReS-RÉT:  Ő, Sza, á–kk
(kÖh 26044)

A falutól É-ra, a Galga árteréből 1–2 m-rel 
kiemelkedő, kis dombon, levágott kukoricában,  
150 × 100 m-es területen néhány cserepet talál-
tunk, közte jellegtelen őskori1 és kézzel for-
mált szarmata2 oldalt, valamint Xiii–Xiv. szá-
zadi, fehér, apró kavicsokkal soványított anyagú, 
vékony falú csészeperemet, a perem alatt vörös 
festett csíkkal.3 (Miklós, 1981.)

1 APM 82.54.1. 2 APM 82.54.2. 3 APM 82.54.3. 

11/10. SZiLoS (TULLáT-DŰLŐ):  á?
(kÖh 26045)

A belterülettől É-ra, a Galga árteréből kiemel-
kedő, meredek domb lejtőjén, Asztalos istván érte-
sülése szerint ismeretlen időpontban szőlő alá  
forgatáskor több sír került elő. egy ezüstpénzt 
vincze Ferenc jegyzőnek adtak oda.1 1983-ban a 
tulajdonos fia, Bankó istván közölte velünk, hogy 
a sírokat pincebővítéskor találták. Amennyiben az 
érem sírmelléklet volt, legnagyobb valószínűséggel 
kora árpád-kori temetőrészletre gondolhatunk.

1 APM Adattár 267, 29. o. (Benke istvánt ír).

11/11. SZiLoS:  Bv
(kÖh 26046)

A falutól É-ra, a Galga árteréből erősen kiemel-
kedő dombon, 1971-ben Asztalos istván gyűj-
tött kevéssé jellegzetes késő bronzkori leleteket.1 
Terepbejárásunkkor – részben sötét foltban – mind-
össze néhány cserepet találtunk.2 (Miklós, 1981.)

A síkozott perem és nyaktöredék, valamint a víz-
szintesen, sűrűn kannelúrázott válltöredék az urna-
síros kultúrához tartozik.

1 APM 76.290.1–291.1. A leltárkönyv szerint tévesen 
Aszód lelőhellyel. 2 APM 81.117.1–118.1. 

11/12. áRok-kÖZ-DŰLŐ:  v, Sza, nk, á–kk
(kÖh 26047)

A község É-i szélénél, a Galga É-i partján, az 
ártérből kiemelkedő dombon, kb. 650 × 150 m-es 
területen találtunk, főleg őskori edénytöredékeket.1 
A lelőhely Dk-i vége érintkezik a 11/16. lelőhellyel. 
(Miklós–Torma, 1983.) 1969-ben Asztalos istván 
gyűjtött itt leleteket.2

A kora vaskori cserepek3 közt a legjellegzete-
sebbek a behúzott peremű tálak töredékei és egy 
hordó alakú fazék töredéke, pereme alatt bevágott 
bütyökkel. A leletanyagban néhány szürke, jól isza-
polt, korongolt, szarmata edénytöredék is található.4 
egy vörösesbarna, kavicsos anyagú, hullámvo-
nal- és vonalköteggel díszített oldal a viii–iX. szá-
zadba sorolható.5 A szürke, grafitos anyagú, osztrák 
típusú fazékperem Xiii–Xiv. századi,6 a szürke, 
apró kavicsos, tagolt perem pedig Xv. századi.7 A 
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középkori leletek Györk faluval (11/1. lh.) hozhatók 
összefüggésbe.

1 APM 84.29.1–15. 2 APM Adattár 267, 29.; APM 
76.270.1–273.1. 3 APM 76.270.1–271.1.; 84.29.1–11. 
4 APM 76.272.1–273.1.; 84.29.12. 5 APM 84.29.13. 
6 APM 84.29.14. 7 APM 84.29.15. 

11/13. heGYi-DŰLŐ:  U, Bv, LT, Sza
(kÖh 26048)

A községtől Ék-re, a Galga ártere feletti domb-
oldalon nyitott homokbánya falában néhány edény-
töredéket találtunk. A bánya feletti tetőn kb. 
350 × 100 m nagyságú területen gyűjtöttünk lele-
teket.1 A lelőhely k-i vége átnyúlik a 11/14. lelőhely 
területére. (Miklós–Torma, 1981.) Ugyanitt Asztalos 
istván is végzett terepbejárást 1969-ben.2

A pelyvás anyagú, kerek bütyökkel, ujjbenyomá-
sos bordával és párhuzamosan bekarcolt vonalakkal 
díszített cserepek újkőkoriak.3 néhány oldaltöredék 
késő bronzkori.4 A szürke, korongolt cserepek kel-
ták.5 Találtunk kova pattintékokat és egy kör alakú, 
kis vakarót is.6

A szürke, korongolt edénytöredékek – köztük 
egy vastagodó, behúzott peremű, nyakán bordás 
táltöredék – késő szarmata koriak.7 e leletanyaghoz 
tartozik a kék színű, fehér hullámvonal berakásos 
gyöngytöredék8 is.

1 APM 81.121.1–10. 2 APM 76.274.1–275.1. 3 APM 
81.121.4–7. 4 APM 76.274.1.; 81.121.8. 5 APM 76.275.1. 
6 APM 81.121.1–3. 7 APM 76.274.1.; 81.121.9. 8 APM 
81.121.10. 

11/14. heGYi-DŰLŐ:  U, Bv, v, LT, Sza, á
(kÖh 26049)

A falutól Ék-re, a Galga É-i partján, az ártérbe 
benyúló, erősen kiemelkedő dombháton több sötét 
elszíneződést figyeltünk meg. ezekben, elsősorban 
a domb tetején, kismértékben az oldalán, mintegy 
900 × 300 m-es területen gyűjtöttünk cserepeket. A 
lelőhely alsó részét 1996-ban jártuk be: itt a jó meg-
figyelési körülmények ellenére csak kevés leletet 
találtunk. Újkőkori cserepeket a lelőhely k-i részén, 
a dombtetőn találtunk, a késő bronzkori és a szórvá-
nyos, szarmata leletanyag a lelőhely teljes területén 
megtalálható. A lelőhely ny-i vége átnyúlik a 11/13. 
lelőhely területére. (Szőke, 1962; Miklós–Torma, 
1981; Miklós, 1996.)

egy finom, vékony falú darabon kottafejes díszí-
tés látható.1 A pelyvás házikerámiát ujjbenyomás 
sorral és különböző formájú bütykökkel díszítet-
ték.2 Az urnasíros kultúrához többek közt síko-
zott és turbántekercses tálperemek; függőlege-
sen kannelúrázott vállú urnatöredékek; hosszú-
kás bütyökkel díszített fazék- és urnatöredékek 
tartoznak.3 A kora vaskori cserepek4 közt jelleg-
zetes egy kívül fekete, simított, belül szürke, hen-
geres urnanyak; egy erősen kiugró, lapos bütyök-
fogó (29. t. 8.) és egy behúzott tálperem. A grafi-
tos anyagú, fésűs díszű fazék oldaltöredéke kelta.5 
A két pattintott nyersanyag darab az őskoron belül 
nem keltezhető.6

A szarmata leletanyagot néhány szürke, jól isza-
polt, korongolt cserép,7 köztük egy behúzott, kívül 
hornyolt peremű táltöredék és kézzel formált töre-
dék8 képviseli. van egy finoman iszapolt anyagból 
készült, félbetörött orsókarika.9 valószínűleg kvád 
készítmény a szürke, homokos-kavicsos anyagú, 
grafitbevonatos felületű, kézzel formált oldaltöre-
dék.10

A homokkal, apró kavicsszemekkel soványított 
anyagú, bekarcolt hullámvonallal díszített, barna 
fazékoldal11 árpád-kori.

1 APM 81.123.5. 2 APM 81.123.3–4, 6. 3 APM 80.66.1–
4.; 81.123.7–25.; 96.16.1–7. 4 APM 79.34.1–10. 5 APM 
96.16.8. 6 APM 81.123.1–2. 7 APM 79.34.11.; 80.66.5.; 
81.123.26.; 96.16.10. 8 APM 96.16.11–12. 9 APM 
96.16.10. 10 APM 81.123.27. 11 APM 81.123.28. 

11/15. TÓFALUSi-DŰLŐ:  U, R, Bv, v, Sza, kö
(kÖh 26050)

A községtől Ék-re, a Galga ártere Ék-i olda-
lán húzódó domb tetején és részben oldalán, kb. 
650 × 200 m-es területen sötét foltokat láttunk, 
ezekben sok, főleg késő bronzkori cserepet talál-
tunk.1 (Kővári–Miklós, 1981.) A lelőhelyen 1962-
ben Szőke Mátyás,2 1969-ben Asztalos istván gyűj-
tött cserepeket.3

egy pelyvás oldal és egy alacsony csőtalp töre-
dék újkőkori.4 középső rézkori a behajló pereme 
alatt kúpos bütyökkel díszített táltöredék, a víz-
szintesen átfúrt bütyökfüles és a tagolt bordadí-
szes oldal.5 A badeni kultúrát kétosztású tál darabja 
képviseli.6 A nagyszámú, késő bronzkori, urnasí-
ros kultúrás töredék7 közül említésre méltók a belül 
többszörösen síkozott peremtöredékek; a hosszúkás 
bütyökkel díszített oldalak és egy turbántekercses 
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perem. A kívül fekete és grafitos bevonatú, belül 
vörös, hengeres nyakú, kiugró vállán függőlegesen 
kannelúrázott darabot (25. t. 13.), valamint a belső 
oldalán grafitmázas és függőleges besimításokkal 
díszített táltöredéket a kyjatice-kultúrához sorol-
juk.8 egy téglalap átmetszetű, a szélein felemel-
kedő, a közepén hornyolt fül valószínűleg szkíta 
kori.9 Megemlíthető még egy magkő maradék is.10

nem leltároztunk be egy szarmata és egy közép-
kori cserepet.

1 APM 81.124.1–25. 2 APM 79.42.1–6.; 80.67.1. 3 APM 
Adattár 267.; APM 76.245.1–262.1. 4 APM 81.124.2–3. 
5 APM 80.67.1.; 81.124.15–16. 6 APM 79.42.1. 7 APM 
76.245.1–262.1.; 79.42.2–6.; 81.124.4–14, 18–25.  
8 APM 81.124.19, 24. 9 APM 81.124.17. 10 APM 81.124.1. 

11/16. heGYALJA-DŰLŐ:  Bk, v, LT, Sza, á
(kÖh 26051)

A község Ék-i szélénél, a Galgától É-ra, az 
ártérből alig kiemelkedő, kis dombon, szántásban, 
illetve éppen kikelt kukoricában elsősorban őskori 
és néhány szarmata cserepet gyűjtöttünk. A Dk-i 
szélen néhány árpád-kori cserép is előfordult.1 A 
lelőhely jelenleg ismert kiterjedése kb. 500 × 170 m, 
ny-i vége érintkezik a 11/12. lelőhellyel. (Miklós–
Torma, 1981; Miklós, 1995.) A lelőhelyről az APM 
korábban gyűjtött leleteket is őriz.2

két töredék a bronzkoron belül pontosabban nem 
keltezhető.3 A makói kultúra leletei4 közül említésre 
méltó egy kihajló pereme alatt benyomkodott bor-
dával díszített, seprűzött fazéktöredék (17. t. 9.), 
egy csonkakúpos tál töredéke (17. t. 15.), valamint 
egy vékony falú, kihajló nyakú, tojásdad testű urna 
több darabja (17. t. 17.). Több cserép5 kora vaskor-
inak határozható meg, megemlíthetők közülük az 
enyhén behúzott peremű táltöredékek, egy szélesen 
kihajló perem és a hosszúkás bütykös oldalak. van 
egy kis pattinték is.6 Pár cserép7 – pl. egy grafitos 
anyagú, fésűs díszű, kopott oldal – kelta.

A szürke, finoman iszapolt, korongolt, félkörö-
sen kifelé vastagodó tálperem, díszítetlen oldal- és 
fenéktöredékek, a kézzel, durván formált csésze- 
vagy fedőperemek szarmaták.8

Xii–Xiii. századi a szürkésfehér, apró kavics-
csal is soványított anyagú, kihajló, tagolatlan fazék-
perem; a Xiii. századra keltezhetők a kavicsos 
anyagú, bekarcolt csigavonalas oldalak.9 Az árpád-
kori leletek a középkori Györkkel (11/1. lh.) hozha-
tók összefügésbe.

1 APM 81.122.1–5.; 95.40.1–15. 2 APM 79.64.1–8. 
hévízgyörk–Galga-part néven. 3 APM 81.122.1–2. 
4 APM 79.64.2–7. 5 APM 95.40.1–10. 6 APM 79.64.1. 
7 APM 95.40.11–13. 8 APM 79.64.8.; 81.122.3–4.; 
95.40.14. 9 APM 81.122.5.; 95.40.15.

11/17. ÚJTeLeP:  Ő, Sza
(kÖh 26052)

Az Újtelep Ény-i széle mellett, a Galga árteréből 
alig kiemelkedő területen Asztalos istván 1969-ben 
néhány jellegtelen őskori cserepet és egy szürke, 
szemcsés anyagú, vízszintesen kihajló, késő szar-
mata peremet gyűjtött.1 1995-ben néhány sárga, 
illetve fekete színű, kavicsos anyagú, díszítetlen 
őskori edényoldalt találtunk.2 (Miklós, 1995.)

1 APM Adattár 267, 29. o.; APM 76.276.1–2. 2 APM 
95.41.1-2. 

11/18. TSZ-MAJoR:  U, Sza
(kÖh 26053)

Az Újteleptől É-ra, a Galga árterét határoló, 
meredek lejtőjű dombháton, 300 × 100 m-es terü-
leten a jó megfigyelési lehetőségek ellenére csak 
kevés újkőkori, pelyvás soványítású1 és szürke, 
korongolt szarmata2 oldaltöredéket találtunk az alig 
kikelt napraforgóvetésben. (Kővári–Miklós, 1981.)

1 APM 81.119.1. 2 APM 81.119.2.

11/19. TÓFALUSi-DŰLŐ:  B, Bv, Sza ▲ B
(kÖh 26054)

A falutól Ék-re, a Galga É-i partján, az ártér-
ből erősen kiemelkedő dombon, kb. 500 × 200 m-es 
területen nyúlik el a lelőhely. A Galga felé elég 
meredeken lejtő, É–Ék felé laposan folytatódó 
domb tengerszint feletti magassága 143,5 m, relatív 
magassága kb. 25 m.

A domb Galga felőli részén, a lelőhely közepe 
táján kb. 50 m átmérőjű, enyhén domború területet 
Ény, Ék és Dk felől kb. 20 m széles árok övez. A 
Dny-i oldalon jelenleg csupán széles terasz figyel-
hető meg. Az árok mélysége a középső részhez 
viszonyítva mintegy 1,5–2 m. Az árok által öve-
zett dombon lucernában, illetve szántásban sok, a 
hatvani kultúrához tartozó edénytöredéket gyűjtöt-
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tünk, több állatcsontot, paticsot figyeltünk meg az 
egységesen szürke felszínen. Az árkon kívül, a nyílt 
település az Ény-i és a Dk-i oldalon kb. 500 × 200 
méteres kiterjedésben figyelhető meg. itt is talál-
hatók cserepek, de lényegesen kisebb mennyiség-
ben. ezt a településrészt már 1962-ben megfigyelte 
Szőke Mátyás, majd 1969-ben Asztalos istván is.1 
A lelőhely Ény-on a 11/15., a Galga felől a 11/20. 
lelőhellyel érintkezik.2 (Szőke, 1962; Miklós, 1981; 
Kővári–Medzihradszky–Miklós, 1982; Miklós, 
1995.)

A lelőhelyről Miklós Zsuzsa 1995 és 2007 között 
több alkalommal készített légi fotót.3 Szántásban 

szépen kirajzolódik a lakóterületet övező széles 
árok gyűrű alakú, sötét foltja. A védett terület leg-
belső része világosszürke, amelyet sötét gyűrű övez: 
ez talán belső védelmi vonal lehet, pl. paliszád. A 
vár környékén szürke foltok utalnak a nyílt telepü-
lés objektumaira.4 A földvár rohamos pusztulását 
már a 1995. évi légi felvétel is mutatta: az igen mély 
talajművelés miatt már ekkor zegzugos volt az egy-
kori sáncárok széle; később pedig gyümölcsöst tele-
pítettek ide, úgyhogy már légi fotón is alig érzékel-
hető5 (12. kép).

A leletek és a helyszíni megfigyelések alapján az 
árokkal körülvett domb a hatvani kultúra népe által 

12. kép. hévízgyörk. Tófalusi-dűlő, 11/19. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt 
kiegészítése műhold fotó alapján) 
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készített földvár volt, amelyet nyílt település öve-
zett. A részben Asztalos istván által összegyűjtött 
leletek közül két csiszolt, nyéllyukas kőbalta töre-
dék talán a bronzkorba sorolható.6 A hatvani kul-
túra idejéből származnak a bekarcolt vonalas, tex-
tildíszes és seprűs urna- és fazéktöredékek, a víz-
szintesre vágott és bevagdosott szélű fazékperemek, 
egy vékony, kihajló peremű, polírozott felületű 
bögre nyaka, valamint egy szűrőedény darabja.7

néhány grafitmázas, simított felületű, kihajló, 
illetve kissé behúzott szélű perem és egy alacsony 
talptöredék késő bronzkori; a kicsücskösödő szélű, 
perem alatt átfúrt töredék a halomsíros kultúrához 
sorolható.8

Szarmata települést jeleznek a szürke és vörös, 
jól iszapolt, korongolt, vízszintesen kihajló, ill. 
kifelé megvastagodó, lekerekített peremű fazék- 
és táltöredékek,9 valamint a kézzel formált, durva 
kidolgozású fazék darabok.10 egy fekete színű, 
csillámos, apró kavicsos anyagú, sűrűn vonalazott 
oldal a ii–iii. századi provinciális házikerámiához 
tartozik.11

1 APM Adattár 267. 2 Miklós 1982, 105. 3 1995. ápri-
lis 10: MTA Ri neg. sz. 168.897–168.899.; 1999. ápri-
lis 6: SZFM neg. sz. 56.252.; 2005. május 25: MTA 
Ri neg. sz. 205.593–595.; 2006. május 25: MTA 
Ri neg. sz. 206.081. 4 Miklós 1998, 96–97, 3. kép. 
5 Miklós 2008, 147. – 2007. május 14. digitális fel-
vétel: DSc 0045. 6 APM 76.266.1.; 79.36.12. 7 APM 
76.257.1–259.1.; 263.1–265.1.; 267.1.; 79.36.1–3, 7–11.; 
80.68.1–3.; 82.12.1–5.; 105.1–3.; 95.42.1–21, 24–26.  
8 APM 76.253.1–254.1.; 269.1.; 79.36.4–6.; 95.42.22–
23. 9 APM 81.48.2–4.; 95.96.2, 4. 10 APM 95.96.3. 
11 APM 95.96.5. 

11/20. TÓFALUSi-DŰLŐ:  U, B, Bv, Sza, á–kk
(kÖh 26055)

A községhatár k-i szélénél, a Galga árteréből 
alig kiemelkedő dombon, 400 × 140 m-es terüle-
ten néhány szürke, paticsos foltot lehetett megfi-
gyelni a szántásban. (Miklós, 1981.) Az 1995. évi 
újrajárásnál a település kevéssel nagyobbnak mutat-
kozott: 500 × 150 m. É felől kis szakaszon érint-
kezik a 11/19. lelőhellyel. Mivel ezen a területen 
nagyobb volt a szántás kiterjedése, mint korábban, 
így jobban meg lehetett figyelni a középkori falut. 
1995-ben a szántásban igen sűrűn fordultak elő a 
leletek: cserepek, állatcsontok, egy patkótöredék, 
több paticsos folt, egy-két kiszántott tűzhely részlet. 

(Miklós, 1995.) 1969-ben Asztalos istván járt a lelő-
helyen, ahol néhány edénytöredéket talált.1 

A közepes sűrűségben előforduló cserepek közül 
a szürkés színű, homokkal soványított oldal- és 
fenéktöredék, valamint egy sárgás színű csőtalp 
töredék újkőkori.2 A textilmintás és a „kalászmin-
tás” oldal a hatvani kultúrához sorolható.3 Talán 
őskori az a kicsi, fekete oldaltöredék, amelyet két 
bekarcolt vonal díszít.4 Asztalos istván gyűjtéséből 
a kavicsos, kívül vörösesbarna, belül fekete, kézzel 
formált oldal5 késő bronzkori, a szürke, korongolt 
töredék a szarmaták6 hagyatéka.

A legtöbb darab a középkort képviseli. Xii–Xiii. 
századiak a fehér fazekak tagolt perem-, vízszintes 
vonalas oldal- és fenéktöredékei.7 A festett kancsó-
fül, a redukált égetésű fedőgomb, a szürke, redukált 
égetésű, valamint a sárgásfehér, enyhén tagolt fazék-
perem és a sárgásfehér, vékony falú, ferdén levágott 
szélű fedőperem a Xiii–Xiv. századból származik.8 
A szürkésfehér, kavicsos anyagú, kihajló szögfej for-
májú fazékperem a Xiv. századra tehető.9 A harang 
alakú vörös fedőperem, a fehér, hornyolt és vörös 
festésű oldalak, piros festésű kancsótöredékek, sár-
gásbarna, szürkésfehér és vörös fedődarabok, vala-
mint a vörös, finom anyagú korsóoldal fül indításával 
a Xiv–Xv. századra tehetők.10 A Xv. századot egy 
sárgásfehér, jól iszapolt, piros festésű korsóperem,11 
sok szürkésfehér, legömbölyített, illetve többszörö-
sen tagolt szélű fazékperem,12 több sűrűn, sekélyen 
hornyolt fazékoldal,13 egy vörös, kavicsos anyagú, 
engobos lábas lábtöredéke,14 néhány, korongról 
levágott fehér pohártöredék15 (50. t. 8.) és két vörös 
színű, megvastagodó szélű fazékperem képviseli.16 
A Xv–Xvi. századra tehetők a belül mélyen hor-
nyolt szélű, ill. kettősen tagolt fazékperemek,17 a 
nyújtott, hegyesedő végű lábasláb,18 egy fedőgomb,19 
egy-egy korsó- ill. kancsótöredék,20 két finoman isza-
polt, hornyolt oldalú korsószáj,21 egy megvastagodó 
szélű fedő- vagy tálperem22 és több szürke, redukált 
égetésű, részben grafitos anyagú, osztrák fazékpe-
rem. egyiken bélyeg részlete látható.23 A Xvi. szá-
zadból származik két szürkésfehér, jól iszapolt, kes-
keny szalagperemes, belül zöldmázas fazéktöredék24 
és egy belül zöldmázas korsóoldal.25 késő középkori 
egy szögcsatornás lópatkó töredék.26

A lelőhelyet a középkori Tótfaluval27 azonosít-
juk. neve eredeti lakosainak etnikumára utal, akik 
azonban nem szlovákok, hanem az árpád-korban 
idetelepített, magukat szlovéneknek nevező szlávok 
voltak.28 A régészeti adatok szerint a Xii/Xiii. szá-
zadban létesült, ennek ellenére csak kései okleve-
les említéseit ismerjük. 1470-ben vámosgyörki (ma 
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hévízgyörk, 11/1. lh.) birtok elzálogosítási ügyben 
a Tótfalu előtt lévő vámosgyörki rétről és kartal 
erdőről írnak. 29 Az 1496-ban hévízvölgyével, a 
debrői várral, kállal stb. együtt szereplő Tótfalu 
a mai Tófaluval (heves megye) azonos.30 1499-
ben Gybart-i keserű istvánt Palotai-i Pecsétes 
Sebestyén fia imre több megyében fekvő birtokába, 
köztük Tótfaluba iktatták be. ez az adat kétségte-
lenül lelőhelyünkre vonatkozik, mert a beiktatáson 
megjelent vámosgyörk-i kozka János, Rozgonyi 
istván hévízi (8/1. lh.) jobbágya Somogy András 
és turai (22/1. lh.) jobbágya ács Mihály, valamint 
a budai káptalan vámosgyörki bírája, hangochy 
Mihály.31 csak 1520-ban derül ki, hogy a kartal 
nemzetségből származó családoké volt. ekkor 
karthal-i Zsigmond fia András és Süly-i etheley 
Ferenc a budai káptalant osztályos testvéreikül 
fogadták az idegen kézen lévő Pest megyei Györk, 
más néven vámosgyörk (11/1. lh.) possessiójukban, 
a korábban nógrád megyei, most Pest megyéhez 
tartozó Tótfalu possessióban, Sydo (8/+ + + lh.) és 
Pwzthakarthal (v. ö. 14/1. lh.) prediumokban, azzal 
a kikötéssel, hogy a káptalan visszaszerzi az emlí-
tett ingatlanokat és cserében megkapja ezek felét.32 
A korábbi birtoklástörténetből nem következő epi-
zódként értelmezhető, hogy 1557-ben Ferdinánd a 
hűtlen Glesan János hévíz (8/1. lh.), Györk, Tótfalva 
birtokait Gosztonyi Boldizsárnak és horváth 
Mihálynak adta.33

A törökkor legelején elpusztult, 1546-ban nem is 
vették fel a török adóösszeírásba. 1559-ben a régi idő 
óta üres és elhagyott Tódfalva pusztát a Györk nevű 
falu gyaurjai művelték.34 Tótfalu pusztát 1562-ben 
Györk, 1580-ban és 1590-ben hévíz falu közelében 
fekvőnek és lakosai földművelő helyének írták. A 
két utóbbi évben Zsidótelek falu mellett is beírtak a 
defterbe egy Tótfalu pusztát. 35 Megjegyzendő, hogy 
Zsidótelek ekkor már régen puszta volt. káldy-
nagy Gyula Zsidótelek (8/+ + + lh.) téves azonosí-
tása miatt helytelenül Zsidó (23/1. lh.) mellé is fel-
vett egy Tótfalu pusztát,36 holott a két azonos nevű 
puszta ugyanazon a helyen, lelőhelyünkön volt. 
Tévedése segítette elő, hogy Szakály Ferenc a mai 
vácegres határába helyezze az 1661-ben előforduló 
Tot és az 1686-ban feljegyzett Tót falut.37 Az össze-
írások szövegösszefüggésből kiderül azonban, hogy 
az első esetben Fót nevét írták tévesen, a második-
ban pedig olyan faluról van szó, amelynek lakosai 
vacsra (ma Pusztavacs) menekültek. A két adat-
nak tehát nincs köze a Galga mentéhez. 1654-ben a 
hévízi malom építése miatt keletkezett per (részlete-
sebben l. a 8/1. lh-nél) tanú kihallgatásában azt val-

lották, hogy a malom töltését a Tótfalu nevű puszta-
föld határától 13 ölnyire készítették.38 Magyar adó-
jegyzékekben csak a törökkor vége felé fordul elő. 
Az esterházyak birtokaihoz tartozó puszta dézs-
mája 1676-ban (1680-ban) 3 Ft volt. ezt, pontosab-
ban 3 Ft 2 garast a hévízieknek adták templomra.39 
1683-ban oláh Ferenc bérelte tizedét.40

Írott forrásokban nem szereplő templomának 
maradványait lelőhelyünk közvetlen szomszéd-
ságában, a 8/13. lelőhelyen figyeltük meg. Tótfalu 
egykori területe az újkorban végleg beolvadt 
hévízgyörk és Galgahévíz határába.

1 APM Adattár 267.; APM 76.255.1–256.1. 2 APM 
95.43.1, 3. 3 APM 82.47.1.; 95.43.2. 4 APM 95.43.4. 
5 APM 76.256.1. 6 APM 76.255.1. 7 APM 82.47.2–4.; 
95.43.5. 8 APM 95.43.6–11. 9 APM 95.43.12. 10 APM 
82.47.5–9.; 95.43.13–15. 11 APM 95.43.16. 12 APM 
95.43.17–18. 13 APM 95.43.20. 14 APM 95.43.21. 
15 APM 95.43.23. 16 APM 95.43.24. 17 APM 95.43.19, 
26. 18 APM 95.43.22. 19 APM 95.43.25. 20 APM 
95.43.27, 30. 21 APM 95.43.28. 22 APM 95.43.29. 
23 APM 95.43.31–33. 24 APM 95.43.34. 25 APM 95.43.35. 
26 APM 95.43.36. 27 néhány történeti adata: csánki 
1890, 36.; chobot 1915, 198.; Tari 2000, 69. 28 kiss 
1988. ii. köt. 608., Tahitótfalunál. 29 oL Dl. 16518.; 
Bártfai Szabó 1938, 996. reg.; horváth 1980, 207. reg. 
30 Bártfai Szabó 1938, 1188. reg.; horváth 2000, 249. 
reg. 31 horváth 1980, 258. reg. 32 oL 106077, DL/DF 
4.2.; Bártfai Szabó 1938, 1426. reg.; horváth 1980, 
310. reg. 33 Bártfai Szabó 1938, 1605. reg.; horváth 
1981, 18. reg. 34 káldy-nagy 1977, 143. 35 káldy-nagy 
1985, 651. 36 káldy-nagy 1985, 744. 37 Szakály 1995, 
82, 108. 38 horváth 1981, 135. reg.; Borosy 1998, 111. 
reg. 39 Szakály 1995, 192. 40 Szarka 2008, 453. 

11/21. FeLSŐ-hoMok:  Bv? Sza, á–kk
(kÖh 26056)

A falu Dny-i szélénél, a Galgára lejtő szőlő-
hegyen, 100 × 80 m-es területen, a jó megfigye-
lési körülmények ellenére csak igen kevés cserepet 
lehetett gyűjteni. A lelőhely D-i részén néhány jel-
legtelen őskori, talán késő bronzkori töredéket talál-
tunk. (Szőke, 1963.) A lelőhely É-i részén összesze-
dett töredékek közül egy korongolt, szürke szar-
mata oldalt1 és egy szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
lekerekített szélű, Xiii–Xiv. századi peremet2 őriz-
tünk meg. (Miklós, 1981.)

1 APM 82.48.1. 2 APM 82.48.2. 
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11/22. ÚJTeLeP:  Sza, nk
(kÖh 26057)

A község É-i szélénél, a Galga árteréből Ék-en 
alig kiemelkedő dombon, a részben megművelt ház-
táji parcellákban, a 200 × 100 m-es területen köze-
pes sűrűségben előforduló cserepek közül szarmata 
a finom anyagú, sárgás, korongolt fenék és a kéz-
zel formált, szürkésbarna, durva oldal.1 ide sorol-
ható a csonkakúp alakú dörzsölőkő is.2 A homokos 
anyagú, szürke és barna, hullámvonal- és vonalkö-
tegekkel díszített oldalak a viii–iX. századra tehe-
tők.3 (Miklós, 1981.)

1 APM 82.49.1–2. 2 APM 82.49.4. 3 APM 82.49.3. 

11/23. GALGA-PART:  Sza, kö
(kÖh 26058)

A falu É-i szélénél, a Galga árteréből alig 
kiemelkedő dombon, néhány m-es területen, rész-
ben megművelt háztáji parcellákban csak kevés 
cserepet találtunk. A finom anyagú, szürke, koron-
golt és a durva, szürkésbarna, kézzel formált oldal 
szarmata.1 A fehér, apró kavicsokkal soványított 
anyagú, vékony falú oldal középkori.2 (Miklós, 
1981.)

1 APM 82.50.1–2. 2 APM 82.50.3. 

11/24. eGReS-RÉT:  R, Bv, Sza, á–kk
(kÖh 26059)

A belterület Ék-i szélén, a Galga árterét D-en 
határoló, 1–2 m-re kiemelkedő dombon, illetve a 
Sallai u. 1. sz. előtt, a folyóra enyhén lejtő domb-
oldalon, összesen kb. 280 × 100 m nagyságú terü-
leten találtunk cserepeket. Az őskori töredékek 
közül a badeni kultúrához tartozók főleg a lelőhely 
É-i részén, az árpád-koriak elsősorban a Dny-i 
részén fordultak elő. A Sallai utca 1. sz. ház előtti 
virágoskertben néhány, korhatározásra alkalmatlan 
őskori cserepet1 gyűjtöttünk. (Kővári–Miklós, 1981; 
Miklós, 1981.)

A jellegzetes darabok közül a badeni kultú-
rát egysoros, tagolt bordadíszes fazéktöredék; 
kannelúrázott oldalak; pontsorral díszített táltö-
redékek képviselik.2 egy enyhén behúzott tálpe-
rem késő bronzkori.3 Leütésnyomok látszanak egy 
kisebb nyersanyagdarabon.4

egy kézzel formált, durva, kavicsos anyagú oldal-
töredék szarmata.5 A vörösesbarna, homokos anyagú, 
enyhén kihajló perem, és a szürke, kavicsos anyagú, 
vízszintes vonalas oldal Xi–Xii. századi.6 A sárgás-
fehér, kavicsos anyagú, széles, bordával kettéosztott, 
piros festéssel díszített szalagfül töredék, valamint a 
kívül szürke, belül fehér, apró kavicsos anyagú, víz-
szintes hornyolatokkal tagolt oldal a Xiv–Xv. szá-
zadra keltezhető.7 A középkori leletek Györk faluval 
(11/1. lh.) hozhatók összefüggésbe.

1 APM 81.154.1. 2 APM 82.51.2–4. 3 APM 82.51.5. 
4 APM 82.51.1. 5 APM 82.51.6. 6 APM 82.51.7–8. 
7 APM 82.51.9–10. 

11/25. eGReS-RÉT:  Ő, Sza
(kÖh 26060)

A községtől É-ra, a Galga árterének D-i szélénél, 
alig kiemelkedő dombon, kb. 100 × 80 m-es terüle-
ten kevés cserepet találtunk. (Miklós, 1981.)

néhány oldal- és peremtöredék az őskoron belül 
pontosabban nem keltezhető.1 egy korongolt, leke-
rekített perem szarmata.2

1 APM 82.52.1–3. 2 APM 82.52.4. 

11/26. FeLSŐ-RÉT:  Ő? á
(kÖh 26061)

A falutól k-re, a galgahévízi vasútállomástól 
ny-ra, a Galga árteréből alig kiemelkedő területen, 
szántásban, közepes sűrűségben találtunk árpád-
kori cserepeket, egy-két paticsos foltot, néhány 
állatcsontot. A lelőhely kiterjedése kb. 300 × 50 m. 
(Miklós, 1995.)

Talán őskori a homokkal soványított, sárga 
színű oldaltöredék.1 A többi cserép a Xiii. szá-
zadra keltezhető. A leletek zöme szürkésfehér, kavi-
csos anyagú fazéktöredék: jellegzetesek a kettő-
sen tagolt peremek és a vízszintes bekarcolások-
kal díszített oldalak. hasonló anyagú egy lekerekí-
tett szélű perem is.2 Több redukált égetésű fazék-
töredéket is gyűjtöttünk: a peremek enyhén tagol-
tak, de előfordul a galléros és a kihajlóan lekerekí-
tett forma is3 (50. t. 3.). A redukált égetésű oldaltö-
redéket bekarcolt hullámvonal és vízszintes borda 
díszíti.4 Az asztali edényeket mindössze egy piros 
festésű kancsóoldal képviseli.5 Az árpád-kori telep 
Tótfalu (11/20. lh.) része volt.
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1 APM 95.44.2. 2 APM 95.44.1, 3, 7. 3 APM 95.44.5, 6, 8. 
4 APM 95.44.4. 5 APM 95.44.9. 

11/27. FeLSŐ-RÉT:  á
(kÖh 26062)

A falutól k-re, a Galga É-i partján, szántás-
ban, az ártérből szinte ki sem emelkedő területen, 
mintegy 50 m-es körzetben találtunk néhány, késő 
árpád-kori cserepet. (Miklós, 1995.)

A szürkésfehér, kavicsos anyagú, korongról 
leemelt töredék fazékaljhoz tartozott; a sárgásfe-
hér, apró kavicsos anyagú kancsóoldalt piros festés 
díszíti.1

1 APM 95.45.1–2. 

11/28. FeLSŐ-RÉT:  Ő, Sza, n, á
(kÖh 26063)

A falutól k-re, a Galga É-i partján, lapos terü-
leten, a szántásban különböző korú cserepek for-
dultak elő szórványosan. A lelőhely kiterjedése kb. 
100 × 60 m. (Miklós, 1995.)

Az őskort néhány szürke, illetve sárga, homok-
kal vagy kaviccsal soványított oldaltöredék képvi-
seli.1 A szürke, finoman iszapolt oldaltöredék szar-
mata.2 A népvándorlás korból származik egy szür-
késbarna színű, homokos anyagú oldaltöredék, 
amelyet sekélyen befésült, vízszintes vonalköteg 
díszít.3 A szürkésfehér, kavicsos anyagú, vízszin-
tesen bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak 
Xiii. századiak.4

1 APM 95.46.1–2. 2 APM 95.46.3. 3 APM 95.46.4. 
4 APM 95.46.5. 

11/29. áRok-kÖZ:  Ő, Sza? á? kk?
(kÖh 26064)

A falu Ény-i szélén, két kis természetes vízfo-
lyás által bezárt területen, a vizenyős részből alig 
kiemelkedő szántásban néhány edénytöredéket 
találtunk, mintegy 100 × 70 m nagyságú területen. 
(Miklós, 1995.)

közelebbről meghatározhatatlan őskoriak a 
szürke, illetve sárga színű oldaltöredékek, valamint 
az alig kihajló szélű tálperem.1 valószínűleg szar-
mata a mindkét oldalán sárga oldaltöredék.2 árpád-

kori vagy késő középkori a szürkésfehér, apró kavi-
csos anyagú, vékony falú oldaltöredék.3

1 APM 95.47.2–3. 2 APM 95.47.1. 3 APM 95.47.4. 

11/30. áRok-kÖZ:  Ő, Sza? á? kk?
(kÖh 26065)

A falu Ény-i szélén, a Galga É-i oldalán, az 
ártérből alig kiemelkedő dombon, szántásban kevés 
őskori, szarmata és árpád-kori cserepet találtunk. 
A lelőhely kiterjedése kb. 100 × 50 m. (Miklós, 
1995.)

A tölcséres nyakú, elvékonyodó peremű táltö-
redék, valamint egy sárga színű, kavicsos anyagú 
oldaltöredék őskori.1 A szürke, kavicsos anyagú 
fazék nyaktöredéke talán szarmata.2 Az árpád-
korból vagy a késő középkorból származnak a szür-
késfehér, kavicsos anyagú, díszítetlen oldalak.3

1 APM 95.48.1–2. 2 APM 95.48.3. 3 APM 95.48.4. 

11/31. áRok-kÖZ:  Ő, v, Sza, á
(kÖh 26066)

A falutól Ény-ra, a Galga É-i partján, az ártér-
ből alig kiemelkedő dombon, szántásban, mint-
egy 30 m-es körzetben találtunk néhány cserepet. 
(Miklós, 1995.)

A sárga színű, homokkal soványított oldalak 
őskoriak.1 A barna, kavicsos anyagú fültöredék és 
talán a korongolt, kívül barna, belül szürkéssárga 
oldaltöredék szkíta.2 A korongolt, szürke, finoman 
iszapolt oldalak szarmaták.3 Az árpád-kort két 
szürkésfehér, kavicsos anyagú, vízszintes bekarco-
lással díszített fazékoldal képviseli.4

1 APM 95.49.1. 2 APM 95.49.2–3. 3 APM 95.49.4–5. 
4 APM 95.49.6. 

11/32. áRok-kÖZ:  Ő, Sza, á
(kÖh 26067)

A falutól Ény-ra, a Galga É-i partján, az ártér-
ből kissé kiemelkedő dombokon, szántásban, szór-
ványosan fordultak elő edénytöredékek. A lelőhely 
kiterjedése kb. 150 × 50–60 m. (Miklós, 1995.)

A leletek zöme őskori: egy sárga színű, homo-
kos anyagú, bekarcolt vonalakkal díszített töre-
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dék; sárga, vörös és fekete, kavicsos anyagú olda-
lak; két darab sárga színű, homokkal soványított 
oldal.1 A sárgásvöröses, korongolt, finoman isza-
polt, sekélyen hornyolt oldaltöredék szarmata.2 Az 
árpád-korból származik egy szürkésfehér, kavicsos 
anyagú, díszítetlen töredék.3

1 APM 95.50.1–4. 2 APM 95.50.5. 3 APM 95.50.6. 

11/33. koSSUTh LAJoS ÚT:  kk

A belterület É-i szélén, a Galgával párhuzamo-
san futó főutcán, szennyvízcsatorna árkából kido-
bott földben, a kossuth Lajos út 115. és 122. számú 
ház között, 2001-ben kulcsár valéria néhány késő 
középkori cserepet talált. közülük kettő jellegzetes: 
a szürkésfehér, apró kavicsos anyagú, többszörösen 
tagolt fazékperem és a sárgás, finoman iszapolt kor-
sóalj. Régészeti jelenségre utaló nyomot nem ész-
lelt. A lelőhely kiterjedését a beépítettség miatt nem 
lehet megállapítani.1

1 APM Adattár 1109.; APM leltározatlan. 

11/34. eMSe-vÖLGY, kAPARÓháZi-DŰLŐ: 
 B
(kÖh 26143)

kartal belterületétől 200–300 m-re, de már a 
hévízgyörki határban, az emse-patak melletti, ala-
csony dombvonulaton, 150 × 150 m-es területen 

kevés jellegtelen, bronzkori cserepet találtunk a 
frissen elsimítózott szántásban.1 Újrajáráskor a fel-
tárcsázott tarlón mindössze egy darab jellegtelen 
edénytöredéket találtunk. (Miklós–Torma, 1980; 
Miklós, 1995.)

1 APM 81.31.1. (eredetileg kartal 15. számú lelőhely-
ként tartottuk számon.)

***

▼ + Ő

Arányi Lajos hévízgyörköt is a kőfejszék, obszi-
diánok, szarvasagancsok és korongolatlan edénytö-
redékek lelőhelyei között sorolja fel.1 Reiszig ede 
arról ír, hogy a község határában őskori urnákra 
és edényekre bukkantak, melyek az aszódi gimná-
zium gyűjteményébe és Selmecbányára kerültek.2 
hajdú Gyula 1948-ban bunkerásás közben a kertjé-
ben kőbaltát talált.3

1 Arányi 1877, 7. 2 Reiszig 1910, 76. 3 MnM RŐ 
68/1948.; hajdú Gyulát, illetve leszármazottait nem 
ismerik a faluban.

– – –

A hévízgyörk–Bikázó lelőhelyűnek említett, 
paleolit levélkaparó1 valójában Galgahévíz határá-
ban (8/3. lh.) került elő.

1 Markó–Bíró–kasztovszky 2003, 311. old., 84. lj.
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12. ikLAD (aszódi járás, 1121 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  LT
 2  B  R, LT
 3  R, Bk, Bv, LT, Sza, A, á–kk, 
   ☼ kk  I
 4  Bv, á

 5  Sza, á
 6  Ő, Sza
 7  B
 8  B, á
 9  Ő, R, LT, á

10  Sza
11  I
12  nk
13  R

A Galga középső folyásvidékén, a patakvölgy 
Ék-i szélén, domboldalakra is felkúszóan, 127–
165 m tszf. magasságban települt község Dk felé 
összeépült Aszóddal. A községhatárnak a Galga-
völgytől Ék-re levő területe a Déli-cserháthoz tar-
tozó Aszód-Sziráki dombság része. A vulkanikus 
eredetű terület a földtörténeti harmadkorban lesüly-
lyedt és vastag tengeri üledék (homok, homokkő) 
borította be. kiemelkedett (dombjai 230–270 m 
magasak) és feldarabolódott a harmadkor és 

negyedkor határán. ekkor alakult ki a Galga-völgy 
törésvonala is. A községhatár ny-i részén levő, 
160–250 m-ről Dk felé lejtő dombok a Gödöllői-
dombság pereméhez tartoznak. Alapkőzete a har-
madkori tengeri üledék, melyet a harmadkor és a 
negyedkor határán működő hegységképző erők fel-
emeltek és feldaraboltak. A jégkorszakok idősza-
kaiban a területeken vastag lösztakaró jött létre, 
melyen utóbb barna erdőtalajok, a feltöltődött 
Galga-völgyben öntéstalaj alakult ki.
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A községhatár területének többsége szántó, a falu 
Ék-i szélén és az Öreg-hegy Dny-i oldalán szőlők, 
gyümölcsösök találhatók. Az Ék-i határrész mere-
dek domboldalain akác-, cser- és fenyő-, a ny-i 
határrészen kisebb tölgy- és fenyőerdők vannak.

12/1. SZABADSáG U. 127:  LT
(kÖh 26071)

A község Ény-i részén, a Galga völgye mel-
lett húzódó dombvonulat tövében, erdős József 
telkének végén, kerítés készítéskor megbolyga-
tott embercsontokat látott 1962-ben Szőke Mátyás. 
1964-ben Rosner Gyula is járt itt, aki a csontok 
mellől előkerült edényt szarmata sír mellékletének 
határozta meg.1 A korongolt, kihajló peremű, kettős 
kúpos testű, lekerekített hasú urna valójában kelta2 
(30. t. 6.). A domboldalon máskor is kerültek elő 
sírokra utaló embercsontok.

1 Asztalos 1967, 73–74. (Fő u. 127. néven). 2 APM 
64.745.1. 

12/2. áLTALánoS iSkoLA:  B  R, LT
(kÖh 26548)

1983-ban a belterület D-i szélén található álta-
lános iskola tornatermének építésekor, az alapár-
kokkal a hatvani kultúra temetőjét bolygatták meg. 
kővári klára leletmentése során 3 sírt tárt fel, ame-
lyek egymástól 4–4,60–6 méterre helyezkedtek 
el, sírfolt egyiknél sem rajzolódott ki.1 Az 1. sírba 
helyezett edények: kettős kúpos testű, legömbölyí-
tett hasú urna, a vállán kis szalagfüllel, a hason kör-
befutó, benyomkodott borda alatti része seprűzött. 
Belsejében, a fenekén kereszt alakú, benyomko-
dott borda van, a kereszt szárai közt hegyes büty-
kök ülnek. Mellette egy kisebb, töredékes urna, 
ennek szájában bevagdosott peremű, hiányos kis 
fazék feküdt. egy ép füles bögrét korábban a tanu-
lók emeltek ki, a bontás közben talált cserepekből 
pedig egy kisebb urna alsó részét sikerült összeál-
lítani. Az alaposan megbolygatott sírból hamvak 
nem kerültek elő. A sírföldben paticsdarab és állat-
csont is volt. A 2. szórthamvas sír mellékletei: ová-
lis testű, tölcséres nyakú, az alsó részén fésűs díszű, 
bajuszfüles urna; egy másik, szintén fésűs díszű 
urna darabjai; rovátkolt peremű, félgömbös, mély 
tál; fordított csonkakúpos, kicsücskösödő peremű, 
alacsony fazék és egy hengeres nyakú, kihajló 

peremű urna vagy mély tál töredékei. Az edények 
között egy nagyobb kődarab és kevés kalcinált csont 
volt. A 3. sírban a hamvak egy csomóban egy hiá-
nyos, hengeres nyakú, mély, füles tál alatt voltak, 
kissé távolabb nyomott hasú, omfaloszos aljú, füles 
bögre feküdt. A sírföldből hatvani edénytöredékek 
kerültek elő. Az építkezés közben sajnos sok lele-
tet kiszedtek, ezek között ép, ill. összeállítható edé-
nyek (urnák, fazekak, bögre) is vannak. A vállán 
körárkos bütykökkel díszített, tölcséres nyakú urna 
és az árkolással díszített oldalak a kultúra késői sza-
kaszához sorolhatók2 (18. t. 1–12.).

A szórvány cserepek közül a badeni kultúra 
lelete egy sárga színű, behajló szájú táltöredék, ová-
lis benyomkodású peremén hosszúkás, átfúratlan 
bütyökfül ül.3 A grafitos anyagú, fésűs díszű fazék-
oldal, a legömbölyített perem és a fekete színű, 
korongolt oldaltöredék kelta.4

1 MnM Adattár 78/1985.viii.; APM 90.3.1–6.13.; 
három edény fényképe: Asztalos–Brandtner 1991, 
10. old. 2 APM 90.6.1, 12–13. 3 APM 90.5.5. 4 APM 
90.6.14–16. 

12/3. ZSeLLÉRek FeLSŐ TáBLáJA:  R, 
Bk, Bv, LT, Sza, A, á–kk, ☼ kk  I
(kÖh 26072)

A belterülettől Ény-ra, a Galga árteréből 
Ék-en kiemelkedő, hullámos felszínű dombháton, 
az iklad–Galgamácsa közti országút két oldalán 
helyezkedik el a 600 × 500 m kiterjedésű lelőhely. 
néhány hamus folt is megfigyelhető, a cserepek 
közepes sűrűségben fordulnak elő. A vasútállomás 
mögött főleg szarmata és őskori cserepek gyűjthe-
tők, a lelőhely iklad felőli szélén csak szarmata lele-
tek találhatók. Az országút Ék-i oldalán, nagyjából 
a lelőhely közepe táján található a benzinkút, ahol 
az egyik dolgozó szerint az 1970-es években sírok 
kerültek elő. A benzinkút környékén paticsos fol-
tokat és sok bronzkori cserepet találtunk. itt – és 
néhány helyen máshol is – hamus, szinte fekete a 
talaj. A lelőhely többi részén közepes sűrűségben 
fordultak elő cserepek. Utóbbiak többnyire aprók, 
jellegtelenek. (Szőke, 1962;1 Miklós, 1980, 1996.2) 
A lelőhelyen 1961-ben kalicz nándor,3 1978-ban 
Asztalos istván4 is gyűjtött leleteket. 2008 áprili-
sában nagyfokú pusztulást tapasztaltunk a lelőhely 
országút és Galga közti részének középső dombján, 
ahol a mélyszántással megbolygatott felszínen ren-
geteg bronzkori és szarmata cserép, sok állatcsont 
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hevert, széthúzott, hamus, paticsos foltokat lehetett 
megfigyelni.5 Az ettől D-re fekvő dombon, ugyan-
csak az országút Dny-i oldalán, vetésben egy késő 
bronzkori és néhány középkori cserepet találtunk.6 
(Kővári–Torma, 2008.)

A lelőhely közepén fekvő, legmagasabb kiemel-
kedésen került elő egy zegzugvonalas, bolerázi 
töredék (12. t. 4.).7 A seprűdíszes oldal és a 
kihajló, kifelé enyhén profilált perem nagy való-
színűséggel a makói kultúrát képviseli.8 A lelő-
hely D-i és középső részén gyűjtött, késő bronz-
kori cserepek9 közül néhány bordás fazéktöredék, 
a felcsücskösödő perem, a körárok bütykös és a 
félkörívben bebökdösött díszítésű oldal, a bekar-
colt vonalakat kísérő pontsordíszes darab, valamint 
a sűrűn bekarcolt fazékoldal a halomsíros kultú-
rára jellemző.10 Több darab sorolható a pilinyi kul-
túrához, így a hangsúlyozott, függőleges árkolás-
sal, benyomott pontokkal, árkolt bütyökkel díszí-
tett válltöredékek és a benyomott pontok alkotta 
„virág-mintás,” grafitos felületű oldal.11 A pilinyi 
kultúra hagyatéka lehet egy kicsi, 2,4 cm átmérőjű 
kettős kúpos orsógomb,12 valamint egy állatszob-
rocska 3,1 cm hosszú töredéke is. Az utóbbi a kerek 
átmetszetű törzs hátsó részét ábrázolja a farokkal, a 
fej és a lábak hiányoznak.13 Az őskori leletanyagot 
egészíti ki a kisméretű, obszidián magkő, a kvarcit, 
kova és hidrokvarcit magkő maradékok, egy nyers-
anyag darab, pengetöredék, szilánkok, továbbá egy 
hosszúcsontból csiszolt véső 11,2 cm hosszú töre-
déke.14 A lelőhely közepe táján több kelta, koron-
golt perem- és oldaltöredéket, grafitos csöbör dara-
bokat gyűjtöttünk.15

A szarmata leletanyag többségét a nehezen kel-
tezhető, szürke és vöröses, finoman iszapolt, koron-
golt, kihajló, kerekítetten vastagodó peremtöre-
dékek, vízszintes hombárperem, díszítetlen oldal-
töredékek és durva, szemcsés anyagú, kézzel for-
mált edénytöredékek16 alkotják. néhány ii–iii. szá-
zadi, provinciális edénytöredék17 és Drag. 37. terra 
sigillata (Westerndorf) táltöredék18 tartozik a lelet-
anyaghoz. A szürke, vízszintes peremű, vállán lép-
csőszerűen tagolt, alatta rovátkasorokkal díszített 
hombártöredék (37. t. 3.), a sötétszürke, kissé sza-
bálytalanul karcolt, vonalköteges hombároldal, egy 
nagyméretű, szürke, kerek metszetű fültöredékes 
korsóoldal, a vastagodó, kissé behúzott tálperem és 
a keskeny talpgyűrűs, homorú fenéktöredékek késő 
szarmata koriak.19 Az erősen homokos, kődarab-
kákkal is kevert anyagú, kézzel formált (?), vékony 
falú, ferdén kihajló, körömbenyomásokkal tagolt 
peremű fazéktöredék (42. t. 4.) avar.20

Az árpád-kori leletek közül a X–Xi. századból 
származnak a párhuzamos, illetve hullámvonalkö-
teggel díszített fazékoldalak.21 Xi–Xii. századi két 
erősen kihajló fazékperem, egyiken sekély vízszin-
tes bekarcolásokkal.22 Xii–Xiii. századiak a ferdén 
vagy egyenesen levágott szélű, esetleg enyhén tagolt 
fazékperemek, a ferde bebökdöséssel, egysoros hul-
lámvonallal, illetve körbefutó, vízszintes vonalakkal 
díszített oldalak.23 ide sorolható egy szürke, redukált 
égetésű perem is.24 Anyaga, kiképzése alapján ebbe a 
korba helyezhető a bordás nyakú palacktöredék is.25 
A Xiv–Xv. századból származik a sekély, vízszintes 
hornyolással tagolt fazékoldal.26

A középkori iklad történetét27 csak jobb híján 
tárgyaljuk itt. A lelőhelyen és az északabbra fekvő, 
szomszédos 12/4. számú lelőhelyen ugyan a X/Xi.-
től a Xiii. századig keltezhető telep volt, lelőhelyün-
kön viszont csak igen kevés késő középkori cserepet 
találtunk. Lehetséges, hogy a késő középkori falu 
nyomai is valahol a terepbejárásra alkalmatlan bel-
terület alatt rejtőznek. A Xvii. századi falu bizto-
san nem a lelőhelyünkön, hanem a mai belterületen 
helyezkedett el.28 iklad neve puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással.29 1284-ben erzsébet 
királyné Zsidó testvére istván comes főtárnokmes-
ternek adományozta a királynéi szentséghordo-
zók Pest megyei Tas (Thos) nevű földjét, amely-
nek elvégezték részletes határjárását (tárgyalását l. 
a 9/2. lh-nél).30 Györffy György szerint „a határjá-
rás nagyjából a mai iklad határát Ék–k–D felől írja 
le … Szomajom földje a mai iklad falu helyére esik, 
a hatvanra vezető út és a Galga táján.”31 A határjá-
rás elemzése alapján azonban megállapítható, hogy 
nem iklad határát írták le, hanem a mai Galgamácsa 
határának D-i szegletét és iklad határának Ény-i 
szélét. A Tölgyvölgytől a csambaharasztjáig szom-
szédos hyden fia csépán viszont nem Domony 
(6/13. lh.), hanem éppen iklad birtokosa lehetett.

két iklad nevű település volt a térségben. Az 
első ízben 1350-ben feltűnő Szada, más néven 
iklod a mai Szada határában kereshető (21/28. lh.). 
A Galga melletti iklad először 1352-ben fordul 
elő fel nemesi névben. ekkor Math fia Dénes leá-
nya katalin, testvére, iklad-i ágoston hozzájárulá-
sával a hévízvölgyben Alsómácsával (olsomach) 
határos területet eladta Zsidó-i Bekcs özvegyé-
nek, katalinnak és gyerekeinek, istvánnak és 
Margitnak, Pomáz-i Benedek feleségének.32 erről 
a birtokrészről lehetett szó 1422-ben, amikor a 
Zsidó nemzetségből származó csáky Miklós erdé-
lyi vajda és testvére György, továbbá Zsidó-i istván 
fiai, istván és Bekcs Pest megyei birtokait – köz-
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tük Tas és iklad prediumot – Zsigmond király 
kelet-magyarországi birtokokra cserélte.33 1438-ban 
Albert király Rozgonyi istvánnak és unokatestvé-
reinek adományozta az ákos nemzetség korábbi 
birtokaival megnövelt, összefüggő, nagy birtok-
testet, benne ikladteleke pusztát is.34 ettől kezdve 
a birtokegyüttes 1523-ig a Rozgonyi családé volt, 
majd a Báthoriakra szállt. A falvakat és pusztákat 
felsoroló nagyszámú oklevélben a Zsidó birtokhoz 
tartozó iklatheleke csak egyetlenegyszer, 1445-ben 
a Rozgonyiak közötti birtokperben fordul elő,35 
egyébként hiányzik a beiktatásokból, örökösödési 
szerződésből. ez a lakatlan, feltehetően kis területű 
birtokrész nyilván beolvadt Mácsa határába.

iklad 1356-ban csak szomszédos birtokként sze-
repelt. ekkor nagos fia Pál leánya Margit asszony, 
Sanchus fia Domonkos özvegye a Pálülése (Palylese) 
nevű birtokrészt iklad és kisdomony (6/13. lh.) között 
12 Ft-ért elzálogosította Sándor fia János gimesi vár-
nagynak.36 A zálogba adott birtokrészhez k-ről, iklad 
felől tartozott egy erdő, amelyet a Bérc nevű domb 
osztott meg, az erdőnek a domb oldalán, az iklad 
fele eső részét kapta meg János. Pálülése lokalizálási 
kísérletét a 12/8. számú lelőhelynél tárgyaljuk. iklad 
a középkorban alapvetően két családé, a Ságiaké és 
az adataink szerint csak itt birtokló ikladiaké volt. 
előbbiek eredetét nem ismerjük,37 utóbbi a kartal 
nemzetségből származott. A két család rokoni kap-
csolatban állt egymással.38 1383-ban Ság-i Sándor 
fia János fia istván ikladi birtokát 125 Ft-ért elzálo-
gosította Zagyvafői Pető fia Miklósnak.39 1406-ban 
Zsidó-i Bekcs fia Benedek panaszt emelt azért, mert 
17 évvel azelőtt (tehát 1389-ben!) zsidói (23/1. lh.) 
jobbágyainak csordájából iklad-i Jakab fia Miklós 
és János fia istván két ökröt elhajtottak. A király 
utasítja a váci káptalant, hogy örököseiket, Miklós 
fia Miklóst és János fia Jánost és Györgyöt idézzék 
meg a nádor elé.40 Asztalos istván szerint János fia 
istván azonos az 1383-ban szereplővel, így valójá-
ban a Ság-i családhoz tartozott.41 1446-ban Zsidó fel-
osztásánál Ság-i Balázs ikladi bírója vagy tiszttar-
tója, Mátyás is részt vett.42 1484-ben Rozgonyi istván 
Turáról (22/1. lh.) visszatérő mácsai jobbágyait Ság-i 
János ikladi és Gerke-i Rethe Miklós györki (gerkei, 
7/1. lh.) felfegyverkezett jobbágyai megtámadták, 
megverték és kifosztották.43 1509-ben Ság-i László 
özvegye, erzsébet elismerte, hogy Ság-i János fia 
Balázs őt az elhunyt férje nógrád- és Gömör megyei 
birtokaiból, továbbá iklad és Battyán (MRT Xiii/2. 
köt. 32/4. lh.) birtokából jegy- és nászajándék tekin-
tetében kielégítette.44 Az ikladiakról keveset tudunk. 
1505-ben a csői várra (MRT Xiii/2. köt. 4/1. lh.) 

vonatkozó oklevelek ügyében királyi embernek jelöl-
ték ki iklod-i imrét, Balázst és Antalt.45 Balázs felte-
hetően Ság-i János fiával azonos, imre és Antal csa-
ládi hovatartozását nem ismerjük.

A helytörténeti irodalomban pontatlan idézé-
sek és félreértések miatt több problémát okozott 
a Szendi család. Reiszig ede és chobot Ferenc 
arról ír, hogy iklad 1377-ben Szendi istváné volt.46 
ezzel szemben a kálnay család őse, Szendi, más-
kép nagy-kálnai istván 1377-ben a Borsod megyei 
Zend helységre nyert új adományt.47 1434-ben 
Zsigmond király Zend-i istván fiainak, Györgynek, 
Lászlónak és Mihálynak adományozta a gaztetteik 
miatt jószágvesztésre ítélt Jakab fiainak, Mihálynak 
és Jánosnak nógrád és Gömör megyében fekvő 
birtokait, valamint iklad fele részét.48 1438-ban 
hédervári Lőrinc nádor a Zend-iek és a Ság-i Balázs 
között a fenti birokok miatti perben az utóbbi javára 
döntött, elrendelte beiktatását.49 Az összefüggé-
sekből egyértelmű, hogy a király 1434-ben nem az 
egykori Zsidó nemzetség ikladi birtokrészét ado-
mányozta el.50 A Ságiak ikladi birtokrésze leány-
ágon a törökkorban is tovább öröklődött. Sághy 
Zsófiát herencsényi istván vette feleségül, unoká-
juk Zsófia 1550 körül Bay ignáchoz ment férjhez. 
Utóbbiak lánya Bay klára 1571–1580 között Ráday 
Gáspár felesége lett.51 iklad felének birtokosa így 
lett a Ráday család. közben 1558-ban i. Ferdinánd 
a hűtlen herencsényi Benedek és Mihály birtokait, 
köztük ikladot is Bay imrének adta.52 1648-ban 
Ráday András, iklad birtokosa kérte az ikladot 
Domonytól és Aszódtól elválasztó határok megál-
lapítását, illetve pontosabban azt, hogy „az a föld 
melyért a domonyi ispánok kabdosnak, az ikladi 
határban van-e:” A meghallgatott tanúk szerint 
a vitatott terület az ikladi határhoz tartozott.53 Az 
ügyirat sajnos semmi lokalizálási támpontot nem 
nyújt. 1659-ben ismét Ráday András szolgabíró 
kérte iklad possessio és Domony prédium határá-
nak kiigazítását.54 1575-ben kálnay Albert azt állí-
totta, hogy iklad fele emberemlékezet óta a kálnay 
családé volt.55 ettől kezdve mindenesetre adatol-
hatóan a családé iklad fele, ami majd nőágon az 
Ujfalussy családra szállt. 1640-ben iii. Ferdinánd 
többek között iklad felét is Spáczay Mártonnak és 
egresdy Boldizsárnak adományozta.56 Ujfalussy 
László halála után 1680-ban gróf Pálffy János és 
károly tiltakozott iklad eladományozása ellen, mert 
állításuk szerint kálnay András magva szakadása 
után 1640-ben apjuk a királytól adományba kapta. 
Az erre vonatkozó írásos bizonyítékokat készek 
bemutatni.57 Tiltakozásuk eredménytelen volt, mert 
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nem szereztek ikladon birtokrészt. egyébként a 
dézsmajegyzékek tanúbizonysága szerint kálnay 
András még 1661-ben is élt.

változatosan alakult törökkori lakottsága. A kor-
szak legelején elnéptelenedett, az 1546. évi defterbe 
fel sem vették, hiányzik az 1562. évi összeírásból 
is. 1559-ben, 1580-ban és 1590-ben pusztaként írták 
össze.58 A Xvi. századi rovásadó jegyzékekből 
hiányzik. először 1647-ben 0,5 portával, 1661-ben 
és 1668-ban ugyanennyivel szerepel, megjegyezve, 
hogy elpusztult.59 Dézsmája 1634-ben 1 Ft 50 denár, 
a későbbiekben 3 Ft volt. 1653-ban földesura Ráday 
András, 1656-ban felét Ráday András, felét kálnay 
András, 1657-ben felét az utóbbi, másik felét külső-
ként Bátorfalvai Lőrinc és verebélyi Pál, 1658-ban 
kálnay András, 1660-ban ismét a két földesúr, 
1661-ben kálnay András, 1676-ban Ráday András 
bérelte. 1674-ben ingyen a lévai katonáké. 1666-ban 
és 1668-ban nem volt vetés és így gabonatized 
sem.60 Az egyéb forrásokból a lakottságra vonat-
kozóan árnyaltabb képet kapunk. 1612-re újratele-
pült, mert a Püspökhatvan (20/1. lh.), Szilágy (MRT 
Xiii/2. köt. 24/22. lh.) és Galam (MRT Xiii/2. köt. 
24/28. lh.) közötti határvizsgálatban ikladról kálnai 
András Patkós András és Tóth János nevű jobbá-
gya is részt vett.61 1651-ben Ráday András két ikladi 
jobbágya, huszár András, a 38 éves Patkós András, 
1652-ben rajta kívül a 45 éves Tóth János is tanús-
kodott.62 1653-ban is mindhármukat kihallgatták.63 
1654-ben és 1655-ben ecskend (9/3. lh.) Györk felőli 
határa ügyében ikladi jobbágyokat is meghallgat-
tak.64 1654-ben kálnay András két ikladi jobbágya 
vallott az Aszód–Szentkereszt és Bag közötti határ-
ról.65

A legértékesebb híradás 1651-ből származik, 
amikor a Ráday család levéltárában fennmaradt irat 
szerint Ráday András és kálnay Panna osztozkod-
tak a pár esztendővel azelőtt megszállt ikladon. A 
két sorból álló falu egyik sora, 5 név szerint felsorolt 
és két elszökött jobbággyal Ráday Andrásé. A másik 
sor 8 jobbággyal kálnay Pannáé. Megállapodtak 
abban, hogy a falut 24 házhelyre osztják. Malom 
építését is tervbe vették.66 Az egyutcás település a 
földrajzi adottságokat figyelembe véve út menti falu 
lehetett, a mai Fő utca alatt, a Galgával párhuzamo-
san haladó országút két oldalán helyezkedhetett el. 
Az 1660-as évek elején ismét elpusztult falu terüle-
tén a Xviii. század első felében majorsági gazdál-
kodást folytattak, majd a Galga mentén legkésőbbi-
ként, csak 1752-től népesült be német lakosokkal.67

nincs adatunk középkori templomára, lehetsé-
ges, hogy nem is volt templomos hely.

1 APM 79.28.1–24.; 80.48.1–50.1–5. 2 APM 81.65.1–46.; 
84.77.1–9.; 96.24.1–16. 3 APM 79.50.1–16. 4 APM 
79.61.1–10. 5 APM leltározatlan. 6 APM leltározatlan. 
7 APM 80.49.1. 8 APM leltározatlan. 9 APM 79.28.1–8, 
10–12, 16–21, 24.; 50.1, 12–16.; 51.1–6, 8, 10.; 61.1–4.; 
80.48.1–2.; 49.2–3.; 50.1–3.; 81.65.1–20.; 96.24.1–11, 
13. és APM leltározatlan. 10 APM 79.61.1–2.; 80.5.3.; 
81.65.1, 10, 12, 14.; 96.24.13. és APM leltározatlan.  
11 APM 79.28.8.; 50.12.; 51.6.; 81.65.13, 15.; 96.24.1–4. 
és APM leltározatlan.; kővári 1998, 47. 12 APM 
96.24.12. 13 APM 96.24.14. 14 APM 79.28.15.; 84.77.1–
9.; 96.24.15. és APM leltározatlan. 15 APM 79.28.9, 14, 
23.; 51.7, 9.; 61.5–6.; 80.49.4–8.; 50.4–5.; 81.65.21–27.  
16 APM 79.28.13, 22.; 50.4–7, 9, 11.; 61.10.; 81.65.28, 
30, 32, 36–37.; 96.24.16.; APM leltározatlan. 17 APM 
79.50.2–3. 18 APM 81.65.33–34. 19 APM 79.50.8.; 61.9.; 
81.65.28–29, 31.; APM leltározatlan. 20 APM leltáro-
zatlan. 21 APM 79.50.10.; 81.65.38. 22 APM 79.61.8.; 
81.65.39. 23 APM 79.51.11–13.; 61.7.; 81.65.40–43.
24 APM 81.65.44. 25 APM 81.65.45. 26 APM 81.65.46. 
27 valamennyi ismert forrás felhasználásával és csa-
ládfákkal részletes feldolgozást ad Asztalos–Brandtner 
1991, 13–36.; középkorát viszonylag részletesen tár-
gyalja: chobot 1915, 196.; néhány adat: csánki 1890, 
29.; Az ő nyomán: Dedek-crescens 1910, 218. és 
részben Reiszig 1910, 79.; Asztalos 1994, 243.; Pest 
m. kézikönyve ii. köt. 198. 28 Így vélekedik Aszta-
los–Brandtner 1991, 30. is. 29 kiss 1988, i. köt. 622. 
30 áUo iv. köt. 265.; Rövid és rossz regesztája: Bártfai 
Szabó 1938, 113. reg.; Fordítását némileg eltérő, de a 
határleírást nem érintő megszövegezéssel közli: Bakács 
1982, 197. reg., illetve horváth 1980, 14. reg. és horváth 
1998, 160–161. 31 Györffy 1998, 560. 32 Bakács 1982, 
661. reg.; horváth 1980, 35. reg. 33 csáki okl. i. 314.; 
Bártfai Szabó 1938, 595. reg.; horváth 1980, 130. reg. 
34 oL Dl. 7497, 13163.; Rövid regeszták: Bártfai Szabó 
1938, 663. reg.; horváth 1980, 147, 148. reg. 35 oL Dl. 
13853.; Bártfai Szabó 1938, 720. reg.; horváth 1980, 
157. reg. 36 cod. Dipl. iX/2. köt. 564.; horváth 1980, 
38. reg.; Györffy 1998, 521. 37 Asztalos–Brandtner 
1991, 18–19., felveti, hogy a Zsidó nemzetségből sza-
kadtak ki. 38 kocsis 1985, 68. 39 oL Dl. 97997.; horváth 
1980, 78. reg. 40 oL Dl. 65003.; Zsigmokl. ii/1. 5105.; 
Bakács 1982, 124. reg.; horváth 1980, 124. reg.  
41 Asztalos–Brandtner 1991, 17. 42 oL Dl. 14004.; csáky 
okl. i. 383.; Bártfai Szabó 1938, 732. reg.; horváth 1980, 
162. reg. 43 oL Dl. 97940.; Bártfai Szabó 1938, 1107. 
reg.; horváth 1980, 228. reg. 44 oL Dl. 21936.; Bártfai 
Szabó 1938, 1250. reg.; horváth 1980, 278. reg. 45 OL 
Dl. 88929.; horváth 1980, 269. reg. 46 Reiszig 1910, 
79.; chobot 1915, 196., Gyárfás 1878, 564-re hivatko-
zik, ott azonban erről egyáltalán nincs szó. 47 nagy iván 
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6. kötet 44. 48 Bakács 1982, 1533. reg. 49 Bártfai Szabó 
1938, 670. reg. 50 Asztalos–Brandtner 1991, 19., ellen-
kezőleg vélekedik. 51 Asztalos–Brandtner 1991, 31., 
a Ráday család Xviii. századi iratai alapján. Leszár-
mazási táblák a 35–36. oldalon. 52 Bártfai Szabó 1938, 
1611. reg.; horváth 1981, 20. reg. 53 Borosy 1998, 38. 
reg. 54 horváth 1981, 177. reg.; Borosy 1983, 531. reg. 
55 Asztalos–Brandtner 1991, 31–32. 56 horváth 1981, 
76. reg. 57 horváth 1981, 290. reg. 58 káldy-nagy 1977, 
231.; káldy-nagy 1985, 313. 59 Szakály 1995, 75, 87, 
97.; kosáry 1965, 17., táblázatos formában. 60 Szakály 
1995, 148, 157, 162, 166, 168, 171, 173, 177, 180, 182, 
184, 186–187, 192.; némileg eltérően Szarka 2008, 430.  
61 horváth 1981, 54. reg.; Borosy 1998, 6. reg.; Az adatot 
figyelmen kívül hagyva Szakály 2001. térképmelléklete 
ikladot az 1639–1647. között újratelepült faluként ábrá-
zolja. 62 horváth 1981, 110. reg.; Borosy 1998, 69. reg. 
63 horváth 1981, 126. reg.; Borosy 1998, 97. reg. (Ada-
lék az életkor jól ismert, laza kezelésére: Tóth János egy 
év alatt 5 évet „öregedett.”) 64 horváth 1981, 142, 146. 
reg.; Borosy 1998, 153. reg. 65 horváth 1981, 143. reg.; 
Borosy 1998, 117–118. reg. 66 Asztalos–Brandtner 1991, 
33. 67 Asztalos–Brandtner 1991, 57. skk. 

12/4. ZSeLLÉRek FeLSŐ TáBLáJA:  Bv, á
(kÖh 26073)

A községtől Ény-ra, a Galga Ék-i partján, 
az ártérből kissé kiemelkedő dombháton, kb. 
100 × 50 m-es területen közepes sűrűségben fordul-
tak elő cserepek. (Miklós, 1980.)

néhány töredék,1 köztük egy hosszúkás bütyök-
kel díszített oldal és egy belül grafitos cserép késő 
bronzkori. Lelőhelyünkhöz sorolhatók az 1949-ben 
Galgamácsa és iklad közt, a 7. vasúti km közelé-
ben, vasútépítéskor talált edénytöredékek és egy 
bronztű töredék.2 A behúzott, turbántekercses tál-
peremet és a két, kannelúrás díszítésű urnatöredéket 
kőszegi Frigyes a váli kultúra leletei közt ismerteti;3 
kemenczei Tibor szerint a kyjatice-kultúrához tar-
toznak.4 véleményünk szerint a cserepek az urnasí-
ros kultúra hagyatékai.

A ferdére vágott peremű, sárgásbarna, kavicsos 
anyagú fazéktöredék, a vörösesbarna színű, ferde 
bevagdosásos válltöredékek és a körbefutó vonal-
lal díszített oldaltöredékek Xii–Xiii. századi tele-
pülésre utalnak.5

1 APM 80.110.1–4. 2 MnM cserépgyűjtemény 27/1949. 
3 kőszegi 1960, 168, 171., 1. ábra 6–7. (Galgamácsa–
iklad lelőhely névvel). 4 kemenczei 1970, 17. 

(Galgamácsa); kemenczei 1975, 65. (Galgamácsa–
iklad); kemenczei 1984, 129. (Galgamácsa). 5 APM 
80.110.5–7.

12/5. GAZDák kenDeRFÖLD DŰLŐJe:  
 Sza, á
(kÖh 26074)

A falu Ény-i szélénél, a Galga árteréből Ék-en, 
enyhén kiemelkedő dombon, szántásban és rész-
ben megművelt, háztáji parcellákon, 180 × 140 m-es 
területen közepes sűrűségben lehetett cserepeket 
gyűjteni. (Miklós, 1980.)

A szarmata leletanyaghoz a szürke, finoman 
iszapolt, korongolt, vízszintes hombárperemek és 
oldaltöredék, az edényfenékből készített orsókarika1 
tartoznak. Talán kvád készítmény a barna, belül 
fekete színű, kavicsszemekkel is kevert anyagú, 
kézzel formált, mindkét oldalán egyenetlenül, 
rendszertelen vonalakkal simított felületű fazék (?) 
oldaltöredéke.2

A szürkés, kavicsos anyagú, kihajló perem- és 
a hullámvonallal, valamint ferdén bekarcolt vona-
lakkal díszített válltöredékek a Xi–Xii. század-
ból származnak.3 A szürkésfehér, kavicsos anyagú 
perem, a szürke és barna, vízszintes vonalas olda-
lak pedig Xii–Xiii. századiak.4

1 APM 80.111.2–4. 2 APM 80.111.1. 3 APM 80.111.5–6, 8. 
4 APM 80.111.7, 9.

12/6. FALU FeLeTTi SZŐLŐk MeLLeTT:  
 Ő, Sza
(kÖh 26075)

A belterülettől k-re, a Galga völgye fölé emel-
kedő, magas dombon, a szántásban kevés őskori 
és szarmata cserepet találtunk 50 m-es körzetben. 
A jellegtelen, apró töredékeket nem tartottuk meg. 
(Miklós, 1979.)

12/7. heRnáDPUSZTA:  B
(kÖh 26076)

A községhatár ny-i szélén, a Galga és a 
vácegresről folyó patak közti dombon 600 × 300 m 
kiterjedésű bronzkori telephelyet figyeltünk meg. A 
lelőhely ny-i vége fedésben van az ikladi határba 
átnyúló, vácegresi 23/5-ös lelőhellyel. (Szőke, 1962.) 
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A tölcséres nyakú, ívelten kihajló peremű urnák 
és fazekak több töredéke, a néhány bekarcolt vona-
las oldal, a körárkos bütyök és a kicsücskösödő 
perem a hatvani kultúra hagyatéka.1 

1 APM 79.39.1–23.; 41.1–6.; 80.54.1–4.

12/8. heRnáDPUSZTA:  B, á
(kÖh 26077)

A falu határának Dny-i részében, a Galgába 
folyó, kis mellékpatakra lejtő domboldalon, a domb 
felső harmadában, kb. 200 × 100 m-es területen 
kevés cserép volt a szántásban. (Miklós, 1980.)

egy jellegtelen oldaltöredék bronzkori.1 A fehér 
színű, kihajló, tagolt fazékperem, a homokos sová-
nyítású, korongolt, fekete oldaltöredék Xii–Xiii. 
századi.2

itt tárgyaljuk a középkori Pálülését. 1356-ban 
nagos fia Pál leánya Margit asszony, Sanchus fia 
Domonkos özvegye a Pálülése (Palylese) nevű bir-
tokrészt iklad (12/3. lh.) és kisdomony (6/13. lh.) 
között 12 Ft-ért elzálogosította Sándor fia János 
gimesi várnagynak.3 A zálogba adott birtokrészhez 
k-ről, iklad felől tartozott egy erdő, amelyet a Bérc 
nevű domb osztott meg, az erdőnek a domb oldalán, 
az iklad felé eső részét kapta meg János. Pálülése 
neve Margit asszony apjának lakóhelyére utal.4 
Asztalos istván hívta fel a figyelmet arra, hogy 
Margit férje minden bizonnyal az 1343-ban kirá-
lyi emberként szereplő egerzegh-i Santus (dictus) 
Domonkos volt,5 aki nevét a közeli egerszegről 
(6/4. lh.) kapta. Pálülése a későbbiekben nem fordul 
elő. Minden kétséget kizáró, pontos lokalizálását 
több tényező teszi lehetetlenné. Pálülése és a Bérc 
neve nem maradt meg. kisdomony pontos helyét 
nem ismerjük, Domony falu részét képezhette. iklad 
lokalizálása is bizonytalan. Az is problémát jelent, 
hogy a két falu közötti terület nagy része csaknem 
teljesen sík. Pór Mihály és Asztalos istván sze-
rint az előző a Galga bal partján az 1950-es évekig 
Domonyhoz tartozó, ma is kisdomonynak nevezett 
területtel azonos.6 A térség népességtörténetének 
ismeretében valószínűtlennek tartjuk a név kon-
tinuitását. Asztalos istván Brandtner Pállal közö-
sen írt művében Pálülését Ancsi és iklad közé, az 
utóbbitól k-re helyezi.7 ennek viszont ellentmond, 
hogy a kettéosztott erdő k és iklad felől, tehát tőle 
ny-ra volt. A rövid életű kis település esetleg a mai 
domonyi határ É-i szélén, még inkább az ugyanabba 
az irányba eső ikladi határ ny-i csücskében keres-

hető, ahol már vannak dombok. Amennyiben loka-
lizálási kísérletünk helyes, az erdő a 12/7-es lelőhe-
lyen és környékén helyezkedett el. 

1 APM 84.75.1. 2 APM 84.75.2–3. 3 cod. Dipl. iX/2. 
köt. 564.; horváth 1980, 38. reg.; Györffy 1998, 521. 
4 kiss 1988, ii. köt. 279., Ópálosnál. 5 oL Dl. 3545.; 
Anj. okmt. iv. köt. 311.; Bártfai Szabó 1938, 275. 
reg.; horváth 1980, 30. reg.; Bakács 1982, 553. reg.;  
Asztalos–Brandtner 1991, 17. 6 Pór–Asztalos 1989, 27. 
7 Asztalos–Brandtner 1991, térképvázlat a 16. oldalon. 

12/9. ALSÓ-RÉTek DÉLnek:  Ő, R, LT, á
(kÖh 26078)

A községhatár D-i szélénél, a Galga árteréből 
néhány méternyire kiemelkedő dombon, 500 × 
150–200 m-es területen a jó megfigyelési körülmé-
nyek ellenére is csak igen kevés cserepet lehetett 
gyűjteni: jellegtelen őskori töredékeket,1 a badeni 
kultúrába sorolható és kelta oldaltöredéket, vala-
mint kavicsos anyagú, szürkésfehér, vízszintes 
vonalakkal díszített, Xii–Xiii. századi oldalakat.2 
A lelőhely Dk-i vége átnyúlik a domonyi határba. 
(Szőke, 1962; Miklós, 1980, 1981.)

1 APM 81.88.1. 2 APM 81.88.2. 

12/10. GAZDák kenDeRFÖLD DŰLŐJe:  
 Sza
(kÖh 26079)

A falu ny-i szélénél, a Galga árteréből Ék-en 
kiemelkedő, alacsony dombháton, részben megmű-
velt háztáji parcellákban, 160 × 100 m-es területen 
kevés edénytöredéket tudtunk gyűjteni. közülük 
a szürke, törésfelületében vöröses, korongolt oldal 
valószínűleg szarmata.1 A finom anyagú, szürke, 
korongolt; a szürke, kavicsos anyagú, korongolt, 
valamint a durva, vöröses, kézzel formált darabok a 
késő szarmatákat képviselik.2 (Miklós, 1980.)

1 APM 80.112.1. 2 APM 80.112.2–4. 

12/11. PeTŐFi U. 1/A:  I
(kÖh 41901)

A falu felett emelkedő domb bejárásakor, “erdős 
József ikladi lakos telkének a végénél (Szabadság u. 
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35. sz.),” Szőke Mátyás a domboldal tövében a föld-
ből kiálló, illetve már kidobált csontokat talált. A 
csontok kerítés készítésekor kerültek felszínre. 
Szőke Mátyás feltételezte, hogy a munkálatok-
kal egy középkori temetőt bolygattak meg. (Szőke, 
1962.) 

A lelőhely azonosításakor kiderült, hogy a tulaj-
donos ecker József, a leletek pedig az – azóta 
beépült dombon – a jelenlegi Petőfi u. 1/A. sz. alatt 
kerültek elő.

12/12. iSkoLA TÉR 7/A:  nk
(kÖh 47688)

A Galga völgyét Ék-en határoló, Ény–Dk-i irá-
nyú dombvonulat lejtőjén új utcát alakítanak ki. 
2004-ben az iskola tér 7/A. szám alatti, megköze-
lítően É–D-i irányú, 448/2. helyrajzi számú telek 
Dny-i sarkában álló faháza bővítéséhez ásott, 
50–60 cm mély gödörben a tulajdonos csontvázat 
talált, amelyet nagy részben ki is bontott. A helyszí-
nelő és a sír feltárását befejező kulcsár valériának 
elmondta, hogy a jobb medencelapát alatt késő avar, 
öntött bronz övvereteket (propellerveret, 2 leke-
rekített végű, áttört kisszíjvég, 2 akantuszleve-
les veret) talált. A temetkezés Dk-i végének feltá-
rása során a sírgödör elszíneződése nem volt meg-
figyelhető. A rabolatlan vázat sok helyen gyökerek 
és rágcsálók bolygatták meg. A felnőtt férfi jó meg-
tartású váza hátán, nyújtva feküdt, bal keze a törzs 
mellett kinyújtva, a könyöktől hiányzó jobb keze a 
törzstől kifele tartva helyezkedett el, lábai térdben 
kissé meghajlítva. Tájolása Ény–Dk: 290o, mély-
sége 50–65 cm. A Dk-i sírrészben a jobb térdnél 
félkörös, áttört szíjvég feküdt, a vázcsontok felsze-
désekor, a medencelapátok alatt két csüngős övve-
ret és két csüngőtag, egy állatjáratból akantuszleve-
les veret került elő.1

1 APM Adattár 1147.; Rég. kut. 2004, 231–232.; APM 
leltározatlan. 

12/13. JÓZSeF ATTiLA U:  R

2002-ben a belterület k-i szélén, a cser-völgy 
Dk-i vége melletti hegyoldal aljában kialakuló utcá-
ban, a 222/2. helyrajzi számú telkén, Furák Róbert 

vízóra akna ásása közben, kb. 1 m mélyen cserepe-
ket és csontokat talált. Bejelentésére kulcsár valéria 
kiszállt a helyszínre, de a környező felszántott terü-
leten nem észlelt régészeti jelenséget. A találó átadta 
a múzeumnak a cserepeket, amelyek a jellegzetes 
darabok (oldaltöredékek vízszinteses állású, vaskos 
füllel, ill. függőleges, két oldalról benyomott, hosz-
szúkás bütyökfogóval) alapján középső rézkoriak.1 
Ugyanitt 2003-ban kulcsár valéria megfigyelte a 
12 × 15 m-es ház alapjának kiásását is. Régészeti 
leleteket ekkor sem talált. Mintegy 3 m mélyen a 
szűz sárga altalajban egy faszenes csíkot figyelt 
meg. Ugyanebben az évben az utca középtengelyé-
ben gázárkot ástak, ekkor sem került elő régészeti 
jelenség.2

1 APM leltározatlan. 2 APM Adattár 1205.

***

+ Bv, LT ? Sza

Az MnM-ben egy ismeretlen lelőkörülményű, 
ikladi edényt őriznek. A vállán hármasával bekar-
colt, függőleges vonalakkal díszített, kettős kúpos 
testű, talpkorongos, csonkakúpos nyakú bögre a 
halomsíros kultúra emléke.1

1850-ben ikládról, „Felső és alsó részből álló 
hamvvederféle, fekete edény”-nyel gazdagodott az 
MnM.2 A grafitos, fésűs díszű, kelta csöbröt és a 
kihajló peremű, profilált tálat kubinyi Ferenc a kő- 
és bronzkori leletek között közölte.3

Mozsolics Amália 1949-ben egy összeszűkülő 
talpú, hengeres oldalú, alig kihajló peremű, kéz-
zel formált, grafitbevonatos, ii–iii. századi kvád 
edénykét vitt be az MnM-be. A csésze állítólag egy 
k–ny-i tájolású csontváz lábánál került elő.4

varsányi Járnos galgamenti térképén ikladon 
leleteket jelez.5 (57. t.).

1 MnM RŐ 58.13.1. 2 MnM 6/1850.24.a–b. 3 kubinyi 
1861, 93.; Xi. t. 51.; További említések: Rómer 1866, 
121.; nagy 1904, 153.; Patay 1956, 190. 4 MnM 
Rn 12/1949.; Párducz 1950, 61., 489. lelőhely, 
cXXXvi. t. 14.; U. ott a 81. oldalon tévesen, a leg-
későbbi, iv–v. századi, szarmata anyaghoz sorolta.  
A koponya a Természettudományi Múzeum ember-
tani Tárába került: nemeskéri 1955, 412.; kulcsár 
1998, 125., 62. lelőhely.; Dinnyés 2007, 360, 373.  
5 Rómer 1877, i. tábla.
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13. iSASZeG (gödöllői járás, 5484 ha)
(2008 óta város)

 1   á–kk  á, kk ☼  kk
    ▲? kö  R? Sza
 2  U, R, Sza, kö
 3  Sza
 4  á–kk   á?–kk?  á? kk?
    LT, Sza, M–á
 5  kk
 6  á
 7  Sza, á
 8  Sza
 9  Bv, v, Sza, kk + nk? M? ▼kk
10   á  á? kk?  Sza
11  Sza, á  I
12  U, Sza? A, á
13  U, Bv, Sza
14  Bv, v

15  v, LT, Sza, á + Ő
16  U, Bv
17   Sza ▼ kk
18  Bv, v, LT, Sza  Sza
19 + R
20 + Sza
21  Sza
22 ? kö?
23  Sza
24 ? kö?
25  Sza
26 ▼ Sza
27 ▼ Ő?
28  Sza ▼ kk
29  Bk
30 ≡ kö?

31  I
32  M–á ? i
33  v, LT, Sza, nk
34  U, R, LT
35  B
36  U, B, Bv
37  U, Sza
38  B, Sza? á
39 + v
40  á
41  Sza  I
42  LT
43  B
44  B? á
45  Ő
46  I
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A község, ma már város a Gödöllői-dombságon 
terül el. Belterülete a Rákos-patak kanyarulatá-
nak k-i és D-i oldalán, 175–210 m tszf. magasság-
ban helyezkedik el. A terület felszínének alapkőze-
tei a földtörténeti harmadkorban keletkezett tengeri 
(homok, homokkő), részben folyóvízi (márga, édes-
vízi mészkő) üledékek. A harmad- és a negyedkor 
határán működő hegységképző erők a területet fel-
emelték és feldarabolták, változó magasságú (220–
300 m, legmagasabb a 301 m-es kálvária-hegy és 
a 307 m-es Juharos) dombokat és gyakran mere-
dek oldalú völgyeket alakítva ki. A jégkorban lösz-
takaró került a felszínre, mely a patakvölgyekben 
öntés-réti talajjá, a dombokon és völgyekben barna 
erdőtalajokká, a Dk-i határrész széles, Dk felé 
200 m-ről 175 m-ig lejtő völgyeiben csernozjommá 
alakult. isaszeg területének É-i és ny–Dny-i része 
a Rákos-patakkal a Duna, a k-i és Dk-i határrész 
az itt eredő Felső-Tápióval a Tisza vízgyűjtőjéhez 
tartozik.

A határ döntő többsége erdő (akác, cser, tölgy, 
erdei fenyő). Jelentősebb kiterjedésű szántók 
az Ény-i határrészben és a településtől Dk felé 
(Tápiószentgyörgy) találhatók. Szőlő és gyümöl-
csös kertek (mára részben üdülőkertek) a telepü-
léstől Dny-ra, a kálvária-hegy és a Rákos-patak 
közötti részen vannak.

itt is megjegyezzük, hogy az isaszegi 
Falumúzeumban a leltározás során több lelőhely 
anyaga összekeveredett, illetve téves adatokat sze-
repeltettek a nyilvántartásban. Így a 13/10, 13/11, 
13/15, 13/16, 13/18, 13/32. lelőhelyeknél észlel-
tünk leletkeveredést. erre a körülményre az érin-
tett lelőhelyek ismertetésekor is felhívjuk a figyel-
met. Minden esetben megkíséreltük a hiteles leletek 
elkülönítését. ehhez segítségül vettük a gyűjtők, pl. 
Juhász vilmos adatközlését is.

Asztalos 2000. részben félkész kéziratunkra 
támaszkodva említ több lelőhelyet.

13/1. BeLTeRÜLeT:   á–kk  á, kk ☼  
kk ▲? kö  R? Sza
(kÖh 26084)

A középkori isaszeg az É-i irányból ny felé 
kanyarodó Rákos-patak k-i oldalán emelkedő 
domboldalakon, a római katolikus templom köze-
lében helyezkedett el, jelenlegi ismereteink sze-
rint kb. 400 × 300 m-es területen. Pontos kiterje-
dését azonban a sűrű beépítettség miatt nem tud-
tuk meghatározni. Terepbejárásainkon körülnéz-

tünk a Rákosra lejtő háztáji parcellákon és a temp-
lom melletti újkori temetőben is, de csak kevés lele-
tet találtunk. (Kvassay, 1978, 1981.) A lelőhely É-i 
szélén, a Széchenyi u. és a Magyar u. sarkán, a ben-
zinkút gödrének kiásásakor Surman Mihály edény-
töredékeket talált, a múzeumba került leletek Juhász 
vilmos közlése szerint késő középkoriak, talán azo-
nosak a belterületi lelőhellyel, Szathmáry Zoltán 
gyűjtéseként beleltározott cserepekkel.1 1993-ban 
Miklós Zsuzsa végzett helyszínelést a templom-
nál. ekkor, a templom É-i és k-i oldalánál ásott 
kábelárok kidobott földjében több, árpád-kori és 
késő középkori cserepet, kettősen tagolt fazékpe-
remet, vízszintesen körbefutó bekarcolással díszí-
tett oldalt;2 többszörösen tagolt peremet, sekélyen 
hornyolt oldalt, kúpos fedőtöredéket;3 két jellegte-
len fazékaljat, paticstöredéket4 és egy üvegedény 
aljat talált.5 Ugyanakkor a k-i árokszakaszban meg-
figyelte, hogy átvágtak egy kőfalat. Az árokfalban 
és az árok alján kb. 1 m hosszan látszott a falmarad-
vány. A fal a felszín alatt kb. 20 cm mélyen indult. 
A domb peremén, a jelenlegi szentélytől k-re, kb. 
15 m-re futó fal feltehetően a középkori, templom 
körüli temető falának részlete lehet. (Miklós, 1993.) 
A templom dombját k felől két széles terasz kíséri. 
Mindkettő erősen bozótos, ezért nem lehet eldön-
teni, hogy esetleg középkori, vagy újkori, erődítési, 
vagy más céllal alakították ki. A jelenlegi temető 
felől nincs lezárása a dombnak, ny és É felé mere-
dek az oldal, de út-, illetve házépítéssel megbolygat-
ták ezt a részt. (Miklós, 1993.)

1993-ban Juhász vilmossal együtt végeztünk 
terepbejárást a templomdomb Ény-i oldalán, a 
domb alsó részén. A kukoricásban két db sárgás 
színű, enyhén érdes felületű, leginkább a badeni 
kultúrához sorolható kis oldaltöredéket, valamint 
néhány kavicsos anyagú árpád-kori cserepet, köz-
tük egy szürkésbarna, enyhén tagolt peremet és egy 
nagyméretű vassalakot találtunk.6 (Miklós, 1993.)

Az eddig előbukkant leletek közül két szürke, 
korongolt töredék szarmata,7 talán hasonló korú a 
csillámos homokkal, kaviccsal soványított, kézzel 
formált, díszítetlen oldaltöredék.8

A templom közelében, a klapka u. 3. számú 
ház kertjében, 1980 előtt földművelés közben egy 
Salamon (cnh i. 22 = h 17 típus) és egy kálmán 
(cnh i. 45 = h 37 típus) denárt találtak, amelye-
ket Juhász vilmos szerzett meg az isaszegi múze-
umnak.9 Az isaszegi múzeumban további közép-
kori érméket őriznek. közülük egy i. Ferdinánd, 
egy Miksa és egy Rudolf denár a templomnál, víz-
mosásból került elő. A leltárkönyvben Szathmáry 
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Zoltán által „belterület” megjelöléssel szereplő 
középkori edénytöredékek nagy valószínűséggel a 
templom környékéről származnak. közülük emlí-
tést érdemelnek a tagolt peremű, sekélyen hornyolt, 
Xiv–Xv. századi fazéktöredékek,10 a Xvi. század 
első feléből származó fehér anyagú, belül mázas 
bögre-, illetve fazékperemek,11 a török talpastál 
töredék12 és a Xvi-Xvii. századi, vörös festésű 
vászonfazék-részletek.13

Isaszeg14 a középkori forrásokban elsősorban 
irsaszeg, ilsvaszeg alakban fordul elő. nevének 
előtagja szláv, utótagja magyar eredetű: égerfával 
benőtt szögletet jelent.15 első említései a iv. Béla 
király és fia, v. istván ifjabb király seregei között 
1265-ben a határában lezajlott ütközetre vonatkoz-
nak.16

1274-ben iv. László király megengedte a vaja 
nemzetségből származó (kárászi~karászi) Sándor 
bánnak, hogy több szerzett birtoka között isaszeg 
(ilsuazyg) felét is a vámmal feleségének adja át.17

körtvélyes birtok (13/+++ lh.) kapcsán 1344-ben, 
majd a pereskedés zárásakor, 1373-ban a birtok 
szomszédjaként szerepelt isaszeg (Yrsazeg) falu 
és tanúként az itt birtokos ilswawek-i Gergely fia 
István.18 A falu ekkoriban, legalább részben helyi 
nemesek birtoka. 1400-ban Zsigmond király dön-
tése értelmében chew-i istván fia Miklós özvegyét 
– Domozlo-i Gergely fia istván leányát – és katalin 
nevű leányát zálogjogon iktatták be irsaszegh-i bir-
tokrészekbe.19 1402. májusban Bebek Detre nádor 
ítéletlevele alapján Zenthyakab-i László fia Mihály 
özvegye, katalin [Domoszló-i istván leánya]  
– kazai kakas (dictus) Lóránd felesége – részére 
összeírták a férje után maradt javakat, köztük 
isaszegen (ilswazeg), ahol a jobbágyok kilencedet 
adnak, egy elpusztult házat, 21 lakott és 9 elhagyott 
jobbágytelket (mansio), Szent Mihály napkor min-
den jobbágy 49 dénárt fizet.20

1412. november 12-én Zsigmond király utasítá-
sára ismételten perbe idézték irsazeg-i Mihály fia 
Lászlót, – aki azonos lehetett a három év múlva 
feltűnő Domoszlói Mihály fia Lászlóval – mert 
isaszegi lakosok Pechel-i János fia Domonkosnak 
a péceli varhege nevű hegyen (19/3. lh.) levő 
Gabnazek nevű földjét bitorolják.21 Az ügy folyta-
tása nem ismert, mindenesetre ez az utolsó adat az 
irsaszegről nevezett család birtoklására.

Zsigmond király 1415-ben adományozta 
Domoszlói Mihály fia Lászlónak erswazegh 
(erswazeg) birtokot22 és heves megyei birtokokat. 
Majd 1421-ben, birtokcserével isaszegi (irswazegh) 
birtokrész került királyi kézbe nánai kompolt fia 

Péter fia istván fia istvántól és Péter fia kompolt fia 
Jánostól.23

Zsigmond király egykori birtokainak 1437–
1439-ben készült összeírásában, cillei Borbála 
királyné kezén, de a Rozgonyi Péter egri püs-
pöknél elzálogosítottak között szerepelt isaszeg 
(ersazegh).24

1430-ban zálogjogon, majd 1438-ban Albert 
király adományaként kapta meg Rozgonyi Péter 
egri püspök, a testvére istván, fehérvári és győri 
főispán, az ő fia János, továbbá Rozgonyi Simon fiai 
istván és György isaszeg falut Szentgyörgytelke 
(13/10. lh.) és Dusnok (19/+++ lh.) prédiummal, 
valamint az ákos és a Zsidó nemzetség korábbi bir-
tokait, köztük nyír (ákosnyíre, nyíri, nyíregyháza, 
13/4. lh.) falut.25 A Rozgonyiak családon belüli, 
isaszeget (irswazeegh, ilswazeg, orswazegh) is 
érintő, 1440-ben kezdődött, több évtizedes egyez-
kedéseivel és viszálykodásaival, zálogügyeivel nem 
foglalkozunk.

1449-ben arról értesülünk, hogy Rozgonyi János 
Dwsnok (19/+++ lh.) prediumot a nandorfewlde 
(13/38. lh.) és kewrthwelyes (körtvélyes, 
13/+++ lh.) nevű prediumokkal együtt minden tör-
vényes iktatás nélkül bírta. A perben hozott íté-
let eredményeként, még ebben az évben beiktat-
ták Peczel-i Salamon fia János fia Benedek mes-
tert a nandorfelde birtok részeibe, a Rákos folyón 
lévő egykerekű, felülcsapó malom és az irswazegh 
birtok felé eső ottani több szőlő birtokába.26 A 
Rozgonyiak 1450-ben még jogorvoslatot kértek az 
ügyben.27

A Szada (21/1. lh.) és Gödöllő (10/1. lh.) közötti 
határ 1452. júliusi bejárásán a Rozgonyiak nevében 
az isaszegi bíró, Benedek, 1456-ban pedig Bigly 
Balázs, isaszegi tisztjük vett részt.28

1467-ben Mátyás király megerősítette a korábbi 
joggyakorlatot, hogy a Rozgonyiak birtokain (köz-
tük isaszegen) élő jobbágyok és birtoktalan fami-
liárisok fölötti ítélkezés joga – az oklevélben fel-
sorolt bűncselekmények kivételével – a birtokos 
Rozgonyiakat illeti meg. ha a Rozgonyiak ítélkezé-
sével a panaszos elégedetlen, akkor a Rozgonyiakat 
a király, vagy valamelyik rendes bíró elé kell 
idézni.29

1470-ben a nyúlszigeti apácákat beiktatták 
ewkewrtheleke (Ökörteleke, 13/7. lh.) puszta bir-
tokába. A szomszédos Rozgonyiakat a beiktatás-
kor isaszegi (irswazek) officiálisuk, ozlar-i ispan 
Fábián képviselte.30

1519-ben ii. Lajos király előtt Báthori istván 
nádor, András szatmári főispán (felesége Rozgonyi 
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istván lánya katalin) és György főlovászmes-
ter, valamint Rozgonyi János fia istván kölcsönös 
örökösödési szerződést kötöttek.31 ennek értelmé-
ben a Báthoriakat 1523-ban beiktatták a korábbi 
Rozgonyi, köztük irsvazegh, nyaregyhaz (helye-
sen nyíregyház, 13/4. lh.), Zenthgeurgh (13/10. lh.), 
Dusnod (19/+++ lh.) birtokokba.32 A Xvi. század-
ban isaszeg birtokosai az ecsedi Báthoriak, akik a 
törökkor elején bujáki (nógrád m.) uradalmukhoz 
csatolták.

A török hódoltság idején isaszeg a budai szan-
dzsák váci nahiéjához tartozott, a falu élete a Xvi. 
század végéig viszonylag békés lehetett. A török 
defterekben 1546-ban 42, 1559-ben 36, 1562-ben 
71, 1580-ban 44, 1590-ben pedig 40 felnőtt férfit 
írtak össze.33

Mind az öt defterbe felvettek négy malomke-
reket. 1580-ban és 1590-ben 50, illetve 150 akcse 
adót vetettek ki a malmok melletti tó jövedelmére.34 
A tó, és így közvetve a malom vagy malmok helyét 
is nagy biztonsággal tudjuk lokalizálni. Az i. kato-
nai felmérésen a mai péceli országút É-i oldalán, a 
Tőzegtelep D-i szélén a Rákosból kivezetett árokkal 
táplált tó egyértelműen malomtóra utal.35

1553-ban 13, 1556-ban 12, 1570-ben 12, 1574-ben 
13, 1578-ban 17, 1582-ben 14 portával, de 1588-ban 
csak 1 1/2 portával tüntették fel a rovásadó jegyzé-
kekben.36

A váci püspökségnek fizetendő, pénzben meg-
váltott tized és más bérletek összege 1560 körül 
12 Ft, 1568-ban 13 Ft 40 dénár, 1583-ban a Báthory 
birtok isaszegh 17 porta után 26 Ft, 1585-ben és 
1586-ban a Báthory birtokok (köztük isaszeg) tize-
dét Beely Pál tiszttartó bérelte összesen 50 és 150 Ft 
értékben.37

isaszeg elpusztult a Xvi. század végén, a 
tizenötéves háborútól a török kiűzéséig egyértel-
műen lakatlan volt, ezért minden ezzel ellentétes 
közlés téves.38

A Báthori család kihalását (1605) követő átme-
neti időszak után, leányági örökléssel a galántai 
esterházyak szerezték meg a Báthori birtokokat, 
velük isaszeget. A már lakatlan falu tizedjövedelme 
1622-ben 26 Ft, 1628-ban a jegyzékben lakatlanként 
(desertum) szerepeltetve 25 Ft, 1634-ben összeg nél-
kül, 1652-ben lakatlanként, összeg nélkül, 1674-ben 
is összeg nélkül írták össze.39

1648-ban Pest-Pilis-Solt vármegye vizsgálta 
vámosi istván és erzsébet gödöllői és besenyői 
birtokosok panaszát, ebben szó esett a Besnyő 
(10/2. lh.) és isaszeg közötti, bizonytalan hova tarto-
zású dinnyeföldről is.40 1655-ben Szada és Gödöllő 

közötti határra vonatkozó vizsgálat során az egyik, 
vácszentlászlói tanú az isaszegen háromszor bírósá-
got viselt kis Mihály szavait idézve vallott a határ-
vonalról.41 1649-ben és 1650-ben, részben még 
isaszegen született idős tanúk úgy vallottak, hogy 
kútvölgy puszta (19/+++ lh.) É-i határosa isaszeg 
volt.42 

1690-ben kezdett újratelepülni, részben német 
lakosokkal. A Xviii. század elején átmeneti bir-
tokosok után vásárlással Grassalkovich birtok lett, 
ekkor szlovák telepeseket is hoztak.43

A Szent Márton tiszteletére szentelt, középkori 
eredetű templom a falu D-i szélén, a Rákos-patak 
felett emelkedő, három oldalról meredek kálvária-
hegyen helyezkedik el. A középkori forrásokban 
nem szerepel, mindössze az 1546-os defterben 
említik Gergely nevű papját, aki 1559-re meghalt.44 
Az egyházi névtárak szerint plébániája 1621-ben 
már fennállt.45 ekkor és a törökkor végéig azon-
ban a falu puszta volt. Az 1675. évi Pongrácz-féle 
térképen látható az isaszegi templom,46 de a jelen-
tés magát a falut nem tartalmazza. Minden alapot 
nélkülöz a historia Domusba 1774-ben beírt – a 
helytörténeti irodalomba is bekerült – hagyomány, 
ami szerint az itt lakó török basával együtt kilo-
vagló papot elragadta a basától ajándékba kapott 
lova és szétzúzta a fejét a kapu félfája.47 Az 1716-os 
canonica visitatio szerint a templomot báró kurth 
és a nép adományaiból állították helyre.48 1734-ben 
és 1738-ban, majd 1902-ben – és feltehetően a köz-
beeső időben – is renoválták.49 A templomot ma már 
nem használják.

első, rövid leírását, vázlatos rajzát Rómer 
Flórisnak köszönhetjük.50 Dobozi istván építési 
áldozatra utaló hagyományt is lejegyzett. eszerint 
„a régi templom alap kövében 2 egészen ép tyúk-
tojás találtatott, mellettök el nem olvasható írás-
sal, – mit ismételve … visszatettek egy harmadik 
tyúktojás hozzátételével, minthogy a régiek egyike 
összetöretett.”51 A hagyomány valóság magját nem 
ismerjük. 1876-ban Arányi Lajos mérte fel a temp-
lomot.52 Szakszerű leírása 1943-ból származik.53 
Genthon istván Arányira, a Technikára és Mojzer 
Miklósra hivatkozva közli rövid összefoglalását.54

Műemléki helyreállítás előtti kutatását 
1968–1969-ben czeglédy ilona végezte el.55 
ellentmondásokat is tartalmazó kutatási beszámo-
lója56 alapján foglaljuk össze tömören az eredménye-
ket. A jelenlegi templom alatt bontakoztak ki egy 
Xii–Xiii. századi körtemplom alapfalai. ehhez tar-
tozhatott a mai barokk szentély alatti, nyújtott fél-
köríves szentély és – padlószintjéről ítélve – az É-i 
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kis kápolna is.57 A körtemplomra épült az első góti-
kus templom a Xiv–Xv. században. ny-i zárófala 
feltehetően a barokk támpillér vonalában volt, a sar-
kokon átlós irányú pillérek támasztották. D-i kapuja 
befalazva, a barokk támpillér mellett maradt meg. 
Szentélyének helye bizonytalan, vagy a barokk 
oldalkápolnák között, vagy a barokk szentély alatt 
lehetett. ezt az épületet a Xv. század végén ny-i 
irányban bővítették, megnagyobbított, támpilléres 
szentélye a mai barokk szentély helyén volt. ebből 
a korszakból származik a négyszögű alépítményű 
nyolcszögletes torony, az első négy átlós támpillér 
és a díszesen faragott gótikus kapu (részben takarva 
a D-i 1. barokk támpillérrel). Szintén ehhez a peri-
ódushoz tartoznak a kapuk befalazásából előkerült 
körtetagos szár- és csúcsíves mérműves zárókövek 
(feltehetőleg ablak maradványai) és a D-i homlok-
zaton befalazott gótikus szárkő.58 A gótikus temp-
lomhoz cinterem is tartozott. ennek falai terep-
szintig lepusztultak. Részleteit két kutatóárokkal 
a toronytól Dny-ra tárták fel. A 2. gótikus állapot 
és a barokk átépítés közötti időszakból származik a 
D-i fal belső oldalán és részben a külső homlokza-

ton feltárt két ablaknyílás, valamint a gótikus pár-
kány magasságában észlelt, festett falsáv. czeglédy 
i. feltételezése szerint a sekrestye a Xvii. század-
ban kerülhetett át a D-i oldalra, ennek ellentmond a 
falu településtörténete (13. kép., 60. t. 2.).

1 iFM 79.623.1–19. 2 vTM 2001.177.2–3. 3 vTM 
2001.177.4–7. 4 vTM 2001.177.1, 8, 9. 5 vTM 
2001.177.10. 6 vTM leltározatlan 7 iFM 79.623.1–2. 
8 vTM 82.55.1. 9 vTM Adattár 1750.; iFM leltáro-
zatlanok. A Salamon denárt említi kovács 1997, 
135. 10 iFM 79.623.11, 12, 14. 11 iFM 79.623.15, 19. 
12 iFM 79.623.9. 13 iFM 79.623.13, 16, 17. 14 Történe-
tére néhány adat: csánki 1890, 29.; Dedek-crescens 
1910, 218.; Reiszig 1910, 80.; chobot 1915, 205.; Pest 
m. műemlékei i. 435.; varga 1997, 178.; Pest m. kézi-
könyve ii. 211.; Asztalos 2000 részletesen tárgyalja. 
15 kiss 1988, i. köt. 635. 16 Györffy 1998, 522–523. 
A források felsorolásával. 17 oL Df 221077.; áUo 
iv. köt. 26. okl.; Györffy 1998, 527.; horváth 1982, 
31–33., a kárászi családról is ír.; Zsoldos 2001a. rész-
letesen tárgyalja karászi Sándor és utódai történetét. 
18 1373-as, tartalmi átirata más oklevelekkel együtt: 

13. kép. isaszeg. Belterület, 13/1. sz. lelőhely, középkori templom (czeglédy 1985 után összeszerkesztette és átrajzolta 
Réti Zsolt). Jelmagyarázat: 1. Xii–Xiii. század; 2. Xiv–Xv. század; 3. Xv. század
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oL Dl. 75374.; Bakács 1982, 567. és 884. reg. 19 OL 
Dl. 8567.; Bártfai Szabó 1938, 487. reg.; Bakács 1982, 
1138, 1139. reg. 20 ol Dl. 8717.; Zsigmokl. ii. köt. 
1625. reg.; Bakács 1982, 1153. reg. 21 oL Dl. 75409.; 
Bakács 1982, 1275. reg.; Zsigmokl. iii. köt. 2936. reg.  
22 oL Dl. 10342.; Bártfai Szabó 1938, 555. reg,; 
Bakács 1982, 1302. reg. 23 oL Dl. 11103.; Bakács 1982, 
1387. reg. 24 oL Dl. 13137.; horváth 1980, 144. reg.; 
Bakács 1982, 1587. reg. 25 1430: oL Dl. 12259, 12260.; 
Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; horváth 1980, 140. reg.;  
Bakács 1982, 1504. reg.; 1438: oL Dl. 7497, 7498, 
13163, 13170, 13172.; Bártfai Szabó 1938, 663, 672, 
1223. reg.; horváth 1980, 146–148. reg. 26 oL Dl. 17108. 
27 oL Dl. 14385.; Bártfai Szabó 1938, 762. reg. 
28 horváth 1987, 101–106, a 37. és 39. sz. oklevél fordí -
tása. 29 oL Dl. 16488.; Bártfai Szabó 1938, 929. reg.; 
horváth 1980, 196. reg.; az oklevél fordítása horváth 
1987, 107–109., 40. sz. 30 oL Dl. 16921, 16922.; horváth 
1987, 34–35, 42–43. reg.; DL/DF 4.2., a regesztáknál 
részletesebb, teljes szöveggel. 31 oL Dl. 23284, 23285, 
56809.; Bártfai Szabó 1938, 1417. reg.; horváth 1980, 
306–308, 312. reg. 32 oL Dl. 24653, 26294, 60089, 
72208, 89179.; horváth 1980, 316–319. reg. 33 káldy-
nagy 1971, 212.; káldy-nagy 1977, 98.; káldy-nagy 
1985, 319–320. 34 káldy-nagy 1985, 391, 320. 35 I. Kat. 
felm. coll. Xv. Sect. XX. 36 Szakály 1995, 28, 31, 34, 
38, 42, 48, 53, 60. 37 Szakály 1995, 116, 119, 122, 128, 
130.; ettől eltérő és részben téves adatokkal Szarka 
2008, 430. 38 Szarka 2008, 430. szerint 1614-ben és 
1647-ben 17 portás hely volt.; Temploma a Xvii. 
században nem volt a reformátusoké (Pest m. kézi-
könyve i. 212.), plébániája sem volt 1621-től (czeglédy 
1985, 432.). 39 Szakály 1995, 136, 143, 149, 159, 188. 
40 horváth 1987, 90. reg. 41 horváth 1987, 105. irat.; 
Borosy 1998, 127. reg. 42 Borosy 1998, 49. reg. 43 Asz-
talos 2000, 40–41, 46–47. Asztalos istván cáfolja azt 
a feltevést, mely szerint 1734-ben lengyel nemesi csa-
ládok települtek isaszegre. 44 káldy-nagy 1971, 212.; 
káldy-nagy 1977, 98. 45 chobot 1915, 205. 46 Pest m. 
műemlékei i. 54. kép. 47 odrobenyák 1875, 15–16.; 
chobot 1915, 205.; Szarka 1947, 110.; A mondát Pesty 
Frigyes adatközlői is ismerték: Pesty 1864/1979, 47.; 
Pesty 1864/1984, 177. 48 chobot 1915, 205. 49 Pest m. 
műemlékei i. 437.; Tari 2000, 78–79. 50 Rómer hagya-
ték Xvi. és XXXviii. csomag.; Rómer Jkv. Xi. 84–85. 
51 Dobozi 1878, 26–27. 52 Gerecze 1905, 321. hasáb. 
53 Technika XXiv. évf. 1943. 528., 1–3. kép 54 Genthon 
1951, 341.; Genthon 1961, 136. 55 MnM Adattár 
XX.270/1969.; Rég. kut. 1968, 81.; Pamer 1970, 385.; 
Műemlékvédelem 14 (1970) 194. 56 czeglédy 1985, 
431–450., 10., 12/i–12/v. kép.; Sedlmayr 1974, 300.  
57 ezt az épületet Gervers-Molnár vera a kívül-

ről kerek, belülről falba mélyedő apszisú rotundák 
között sorolja fel: Gervers-Molnár 1972, 40., 25. kép. 
Újabb feltárás nélkül ez nem igazolható. 58 Az ásatá-
son 58 db gótikus (Xiv–Xv. sz.) faragott kő került elő. 
ezeket a szentély alatti kőtárban tárolják: Lapidarium 
hungaricum 1. Bp. 1988, 315.

13/2. vAD-áTJáRÓ:  U, R, Sza, kö
(kÖh 26085)

A várostól Dk-re, a Felső-Tápió forrása 
körüli, vizenyős területből kiemelkedő dombon, 
500 × 100–180 m-es területen kevés edénytöredéket 
találtunk elszórtan. A pelyvás anyagú, függőleges 
perem- és az ujjbenyomásos oldaltöredék újkőkori1 
A fekete, szemcsés anyagú, gondosan simított felü-
letű, bekarcolt vonalakkal és bebökött ponttal díszí-
tett oldal a badeni kultúrára jellemző.2 A szarma-
tákat egy szürke, korongolt oldaltöredék képviseli.3 
(Kvassay, 1978.)

Ugyanerre a lelőhelyre, vagy az attól köz-
vetlenül D-re fekvő erdőre vonatkozik Türr 
ervin 1950-es kiszállási jelentése, amely sze-
rint Szentgyörgypusztán, a falutól 5 km-re, a 
Tápió egyik forrása mellett, erdőtelepítésnél 
szarmata és középkori cserepeket, állatcsonto-
kat találtak kb. 1000 m2-es területen. A leleteket 
Tápiószentgyörgyön, az erdőgazdaság irodájában 
nézte meg.4

1 vTM 78.146.1. 2 vTM 78.146.2. 3 vTM 78.146.3. 
4 MnM Adattára 8.i.1.; 51.i.1. A leletek sorsa isme-
retlen.

13/3. TáPiÓSZenTGYÖRGY:  Sza
(kÖh 26086)

A tsz-majortól Ény felé, időszakos forrástól 
ny-ra, egy homokdomb tetején, 200 × 150 m-es 
területen sok patics, állatcsont, néhány őrlőkő töre-
dék, valamint szarmata edénytöredékek találhatók. 
(Kvassay, 1978.)

A szürke, sárgás és halványpiros, jól iszapolt, 
korongolt edénytöredékekből, kézzel formált fazék-
peremből álló leletanyagot1 a vastagodó, kissé behú-
zott tálperem, perem alatt hornyolt tálperem és a 
vízszintesen kihajló, tagolt peremű hombártöredék 
alapján a késő szarmata korra keltezzük.

1 vTM 78.147.1–8.
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13/4. MáRTon-BeRek (nYÍReS-eRDŐ):  
á–kk   á?–kk?  á? kk?  LT, Sza, M–á
(kÖh 26087)

A várostól Ék-re, az erdőben, Ény–Dk-i irá-
nyú homokdomb tetején, mai vízfolyástól távol 
található a lelőhely, ahol Szathmáry Zoltán kéré-
sére több ízben is jártak az MnM munkatársai. 
Türr ervin 1950-ben középkori tégla- és vakolattö-
redékeket figyelt meg itt.1 1955-ben, Parádi nándor 
kiszállásakor a lelőhelyet kb. 6 éves erdő borította, 
melynek ültetésekor a munkások csontokat és sar-
kantyút találtak. Parádi nándor falmaradványokat 
látott, környékükön pedig középkori edénytöredé-
keket gyűjtött.2 korek József és Patay Pál 1958-ban 
a templom helyét, körülötte pedig középkori (Xiv–
Xvi. század) cserepeket figyelt meg. Jelentésükben 
azt is megemlítik, hogy innen és a 13/10. lh-ről fara-
gott kövek és téglák kerültek az isaszegi reformá-
tus templomba.3 kocsárdy károly erdész az erdő-
telepítéskor előkerült tárgyakat adott be a GvM-be 
a lelőhelyről. Az iFM régészeti szakköre Juhász 
vilmos vezetésével az 1970-es években turkálások 
gödreiből gyűjtött itt leleteket. Terepbejárásunkkor 
magas fűvel és bokrokkal benőtt erdei tisztáson, 
kb. 100 m átmérőjű területen, turkálások gödre-
iben templomra és a körülötte elterülő temetőre 
utaló habarcsos kő- és téglatörmeléket, embercson-
tokat és középkori edénytöredékeket figyeltünk 
meg. Ugyanitt egy kb. 1,5 m hosszú, 0,5 m magas, 
a lelőhelyen található kő- és tégladarabokból épített 
fal látható, melyet Szathmáry Zoltán vezetésével a 
helybeliek a XX. század közepén emeltek a temp-
lom emlékére.4 (Kvassay–Miklós, 1977.)

A lelőhelyen előkerült leletek közül egy vöröses-
barna, fésűs díszű csöböroldal a keltákat képviseli.5 
A szürke és a vörös, jól iszapolt, korongolt oldal, a 
szürke és vöröses, erősen kavicsos anyagú, koron-
golt fazéktöredékek a késő szarmatákra jellemzőek.6 
valószínűleg a lelőhelyről származnak a szürke, 
korongolt szarmata fazékperemek, egy hasonló tál-
perem és egy kettős kúpos, kék üveggyöngy.7 

valószínűleg X–Xi. századi egy szemcsés 
anyagú, vízszintes vonalköteges oldal.8 Xi–Xii. 
századi egy ép és egy töredékes, bronzdrótból 
készült, S-végű hajkarika,9 valamint néhány kavi-
csos anyagú, szürke és vöröses, vízszintes vonalas 
oldaltöredék.10 Bőséges anyag képviseli a Xii–Xv. 
századot. Jellegzetesek a fedőgombok és peremek, 
a tagolt fazékperemek, a hullámvonallal, vízszin-
tes vonalakkal, illetve hornyolatokkal, vörös fes-
tett vonalakkal díszített oldalak, a szalagfül darab, 

a bélyeges és talpgyűrűs fenéktöredékek, a pohár 
alakú kályhaszem töredéke.11 Fülesgomb, kés- és 
ollótöredék (56. t. 10.), kovácsoltvas szögek, tüskés 
nyílcsúcs, hegyes végű vasszerszám (ár?) és pajzs 
alakú vaslemez,12 valamint egy bekarcolt háló-
mintás, henger alakú csonttárgy13 is előkerült itt. 
valószínűleg innen származik egy Xii–Xiii. szá-
zadi tagolt perem14 és iii. Béla rézpénze (cnh 98 
= h 72 típus). kétséges, hogy valóban a lelőhelyen 
találták-e i. Ferdinánd denárának egykorú hamisít-
ványát az 1550–1560-as évekből és Miksa császár 
denárját (h 993 típus).15 Feltehetően ugyaninnen 
került egy törött tarajú sarkantyú Závodszky istván 
gyűjteményébe.16

A lelőhelyet a középkori nyír (ákosnyíre, nyíri, 
nyíregyháza) faluval azonosítjuk.17 nevét jellemző 
fájáról kapta,18 előtagja az ákos nemzetség bir-
toklására utal, utótagját elpusztulása után kapta. 
állítólagos, 1245 előtti adata tévedésen alapul.19 
1259-ben ákosnyírét (Akusnyre) Ökörd (13/7. lh.) 
mellettinek írják.20 csánki Dezső tévesen vonta ide 
a rákospalotai nyír 1281. évi említését.21 1312-ben 
Szörény (26/2. lh.) ny-i szomszédja volt.22 1362-
ben Mikcs bán unokája istván sápi (ma Sülysáp–
Tápiósáp) és nyíri jobbágyaival kúriát és házakat 
kezdett építeni.23 Legközelebb csak 1425-ben talál-
kozunk nyírrel (nyr), amikor az ákos nemzetség-
ből származó Prodavizi Ördög istván fia Miklós 
Pest megyei falvait átengedte a királynak, akitől 
cserébe a kőrös megyei Szentgyörgy várát és tar-
tozékait kapta.24 1438-ban Albert király sok egyéb 
között a korábbi ákos birtokokat is, így nyír falut 
is a Rozgonyiaknak adományozta.25 1440-ben 
György rác despota a Zsigmond által neki elzálo-
gosított birtokokat, köztük nyírt is, a zálog meg-
fizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.26 ettől 
kezdve 1523-ig a Rozgonyi családé volt. 1519-ben 
Rozgonyi istván és veje, Báthori András, istván és 
György kölcsönös örökösödési szerződést kötöt-
tek, ebbe már nyíregyház (pontosabban tévesen 
nyáregyház és helyesen nyíregyház) néven vet-
ték fel,27 ennek értelmében a Báthoriakat 1523-ban 
beiktatták nyíregyház (nyáregyház) birtokába is.28 
A korszakból fennmaradt nagyszámú oklevél több-
sége a Rozgonyi családon belüli birtokügyekre 
vonatkozik, ezekkel nem foglalkozunk. 1469-ben 
Rozgonyi János, Rénold és László panaszt emel-
tek Bessenew-i Menyhért és Gáspár ellen, akik 
valkó (26/19. lh.), nyír, hévíz (8/1. lh.) és Monostor 
(8/3. lh.) erdeit felgyújtották és ezzel 4000 Ft kárt 
okoztak.29 először 1499-ben írják prédiumnak,30 
ettől kezdve mindig puszta. Az írott források össz-
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hangban vannak a régészeti adatokkal. A török-
kori adóösszeírásokban egyáltalán nem fordul elő. 
1716-ban elrendelték az isaszeg falu, valamint Szent 
György és nyíregyháza prédium közötti határ bejá-
rását.31 Gödöllő Xviii. századi térképe feltünteti a 
szomszédos nyíregyháza pusztát.32 A falu helyét a 
hagyomány is számon tartotta33 és számon tartja.

A régészeti megfigyelések és elpusztulás utáni 
neve alapján templomos hely volt, de ennek írásos 
forrását nem ismerjük.34 Petróci Sándor az 1332. évi 
pápai tizedjegyzék nilar nevű plébániájával azono-
sítja.35 chobot Ferenc szerint kápolnájának köveit a 
galgahévízi templom építéséhez használták fel.36

1 MnM Adattár 8.i.i. 2 MnM Adattár 45.i.i. 3 MnM 
Adattár 56.i.i.; A református templomba 1948-ban 
befalazott románkori, gótikus és újkori kövek (vTM 
Adattár leltározatlan, Lővei Pál szakvéleménye) lelőhe-
lyéről hitelesen nem lehet semmit tudni. egy részük-
nél szóba jöhet a 13/1. lh. is. 4 Szathmáry 1977, 29.; 
Szathmáry 1982, 12. 5 iFM 79.627.1. 6 iFM 79.627.2–7. 
7 iFM 70.368–387, 389, 398. 8 iFM 79.627.8. 9 GvM 
82.25.3. 10 iFM 79.627.9, 16, 26. 11 GvM 82.25.1–
2.; iFM 79.627.10–15, 17–25, 27–48.; MnM Rk 
57.85.1.B–14.B.; vTM 80.115.1. 12 iFM 79.627.49–56. 
13 GvM 82.25.4. 14 iFM 70.388. 15 A két érem: iFM lel-
tározatlan, Bodor imre meghatározása. 16 Závodszky 
12/1879. 17 Történetét összefoglalja Asztalos 2000, 
24–25.; néhány adatát közli varga 1997, 32. 18 kiss 1988, 
ii. köt. 276., a szabolcsi nyíregyházánál. 19 karácsonyi
1900, i, 122. Az 1425. évi adat sajtóhibával jelent 
meg: „Xv. század elején (1245 előtt)”, varga 1997, 
32. a hibás évszámot idézi. 20 oL Dl. 492.; Gárdonyi 
1936, 66.; Bártfai Szabó 1938, 41. reg.; Bakács 1982, 
74. reg.; Györffy 1998, 533–534.; chobot 1915, 206. 
tévesen írja, hogy ákosnyírét a király a nyulakszigeti 
apácáknak adta. Az adományozás tárgya valójában 
Ökörd volt. 21 csánki 1890, 32. A Xv. századra vonat-
kozó adatai helyesek. 22 Györffy 1998, 558.; hiányosan: 
Bakács 1982, 331. reg. 23 oL Dl. 75374.; Tringli 2000, 667. 
24 oL Dl. 43654.; Bakács 1982, 1445. reg. 25 oL Dl. 
13163, 13170 (DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. 
reg., tévesen 1437-es évszámmal. 26 oL Dl. 13520.; 
Bártfai Szabó 1938, 692. 27 horváth 1980, 307–308., 
312. reg. 28 horváth 1980, 316–318. reg. 29 oL Dl. 16783.; 
Bártfai Szabó 1938, 978. reg.; horváth 1980, 202. reg. 
30 esztergomi káptalan országos levéltára 49–11–29.; 
Bártfai Szabó 1938, 257.; horváth 1980, 257. reg.  
31 Borosy 1989, 242. reg. 32 GvM Gy. sz. 270. 33 Pesty 
1864/1979, 47. (nyiregyháza néven). 34 Tari 2000, 78., 
az ismert történeti adatok és a topográfiai gyűjtésünk 
alapján. 35 v. ö. varga 1997, 32. 36 chobot 1915, 206.

13/5. MáRTon-BeRek:  kk
(kÖh 26088)

A várostól Ék-re, vizenyős völgyből enyhén 
kiemelkedő dombon, az erdőben, néhány m-es terü-
leten, vaddisznótúrásokban néhány középkori cse-
repet találtunk, közülük egy jellegzetes, szürke, 
belül fehér, hornyolt, Xiv–Xv. századi oldaltöredé-
ket őriztünk meg.1 (Kvassay, 1978.)

1 vTM 78.148.1.

13/6. MáRTon-BeRek:  á
(kÖh 26089)

A városhatár Ék-i szélénél, hajdani forrás fölötti 
domboldalon az erdőben, néhány m-es területen, 
vakondtúrásokban kevés Xii–Xiii. századi cserepet 
találtunk: barna és fehér, kavicsos anyagú, tagolt 
peremeket és egy szürke, kavicsos anyagú, vízszin-
tes vonalas oldalt.1 (Kvassay, 1978.)

1 vTM 78.149.1–3.

13/7. iLkAMAJoR (ÖkÖRTeLek):  Sza, á
(kÖh 26090)

A városhatár É-i szélénél, a Rákos-patakra lejtő 
dombon, 600 × 100–250 m-es területen elszór-
tan hevertek az edénytöredékek a vetésben. A lelő-
hely D-i végénél néhány szürke, korongolt, szarmata 
oldaltöredéket1 találtunk, a homokbánya falában 
pedig egy szürke, hamus betöltésű, enyhén átégett, 
faszenes aljú beásás részletét, benne őrlőkő töredéket 
figyeltünk meg. A lelőhely teljes hosszában lehetett 
gyűjteni Xii–Xiii. századi töredékeket: szürkésfe-
hér, kavicsos anyagú fazekak tagolt peremeit és víz-
szintes vonalas oldalait.2 (Kvassay, 1974, 1981.)

Az iFM-ben egy malomkő alsó felét3 őrzik a lelő-
helyről. valószínűleg ugyaninnen került Závodszky 
gyűjteményébe az a vas sarkantyú, melyet „az 
isaszeghi határban az ilkamajori urasági béresek”4 
találtak. Závodszky leírása alapján a sarkantyút az 
MnM Fegyvertárában ismeretlen lelőhelyűként 
nyilvántartott, íves szárú, rövid nyaka végén tüs-
kés gombú, vízszintesen álló, szögletes felkötőfü-
les, Xii–Xiii. századi darabbal azonosíthatjuk.5

Az árpád-kori lelőhelyet Ökörd6 falu maradvá-
nyaival azonosítjuk. eredeti neve az ökör szó –d kép-
zős változata, a telek(e) arra utal, hogy a falu elpusz-
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tult.7 iv. Béla király 1259-ben a nyúlszigeti apácák-
nak adta az ákosnyíre (13/4. lh.) melletti Ökörd 
(vkurd) földet.8 1343-ban Gyál-i Pislen Miklós és 
Lúd (Lud) Antal tiltakoztak az ellen, hogy rokonuk 
Tyúk (Tyk) Tamás ökördi (ikurd) Pest megyei bir-
tokrészüket kerekegyház-i Jakab fia Gyukének és a 
néhai Peterman pesti bíró fiának, Jakabnak eladja.9 
1352-ben Dénes fia György gödöllői (10/1. lh.) bir-
tokának határjárásában a Rákos-pataktól ny-ra, a 
Garancs-hegy lábánál vált el Gödöllő és Ökörtelek 
(vkurtelek) possessio határa, a hegy csúcsán talál-
kozott kerepes (15/7. lh.), Ökörtelek és Garancs 
(15/+ + + lh.) possessiók határa.10 A határjárásban 
még possessiónak nevezett helység a régészeti ada-
tok alapján a Xii–Xiii. században létezett, a Xiv. 
század közepén már biztos lakatlan volt.11 A nyúl-
szigeti apácák birtoklási jogának érvényesítési 
kísérletéről a Xv. században értesülünk: 1451-ben 
hatvani Gáspár és Menyhért – Besenyő (10/2. lh.) 
birtokosai – tiltakoztak az apácák Ökörteleke 
(ewkewrtheleke) pusztai birtokukba történő beik-
tatása ellen. A beiktatást még kétszer (1452, 1468.) 
megakadályozták, ezért 1469-ben Pálóczi László az 
alábbi ítéletet hozta: „…mivel az ország törvénye és 
szokásjoga szerint mindenki, aki birtokiktatásnál 
a birtok visszafoglalásának háromszor ellenmond 
és mindannyiszor megidézve bírája előtt egyetlen 
egyszer sem jelenik meg, a birtokhoz való jogát 
elveszti, ellenmondása érvénytelenné válik és a bir-
tok jogát keresőt az ilyen ellenmondások figyelem-
bevétele nélkül be kell vezetni a birtokba, elrendeli, 
hogy hasagy-i istván, kawas-i András, kaydach-i 
György, Maglod-i Pál, a királyi kuriából kikül-
dött királyi emberek valamelyike kiszállva a most 
hathwan-i Gáspár és Menyhért kezén levő pest-
megyei ewkewrteleke nevű prediumra, iktassa be 
abba a nyúlszigeti apácákat, nem véve figyelembe 
hathwan-i Gáspár és Menyhért tiltakozását…”12 A 
beiktatás 1470-ben megtörtént,13 de a jelek szerint 
nem eredményezett tényleges birtokba vételt, mert 
Bessenyei (= hatvani) Menyhért és az isaszegen 
(13/1. lh.) birtokos Rozgonyi istván nevében Tóth 
Balázs ellentmondtak, majd nem jelentek meg az 
idézésen, amiért megbírságolták őket. Az 1504-ben 
is folytatódó ügy végeredményét nem ismerjük.14

A későbbiekben már pusztaként sem találkozunk 
vele, hiányzik a törökkori forrásokból is. 1726-ban 
Gödöllő és isaszeg határvizsgálatában a Rákos 
közelében szerepel Ökörtelek.15 emlékét helynevek 
őrizték meg isaszeg és kerepes határában.

Bártfai Szabó László czinár Mórra hivatkozva 
azt írja, hogy az ökördi (bélakúti) apátság a későbbi 

Pest–Pilis–Solt–kiskun megyei Ökördi pusztán 
volt, az apátág valójában Szerém megyében állt.16 
Bártfai Szabó László történeti áttekintésében mind-
amellett a kiskőrös melletti Ökördit azonosítja 
az apátsággal, mutatójában viszont egynek veszi 
Ökördöt Ökörtelekkel.17

1 vTM 78.150.1. 2 vTM 78.150.2–3. 3 iFM 70.528.1.; 
MnM Adattár 40/1973.ii.; Szathmáry 1977, 30.  
4 Závodszky 2/1881. 5 MnM 1/1896.18. = MnM F 
2004.; A régészeti leleteket kéziratunk alapján meg-
említi Asztalos 2000, 25. 6 kevés történeti adatát az 
alább idézetteken kívül tárgyalja, vagy csak említi: 
csánki 1890, 32.; Dedek-crescens 1910, 219.; varga 
1997, 278. 7 nem fogadható el horváth 1987, 26. fej-
tegetése: „…Ökörteleknek (vkurtelek) nevezik, ami-
ből arra lehet következtetni, hogy Ökörd nem volt 
falu, hanem birtok (majorság), ami nem jelenti azt, 
hogy csekély lakossága lett volna.” 8 oL Dl. 492.; 
Az oklevél számos közléséből, illetve említéséből:  
Gárdonyi 1936, 66.; Bártfai Szabó 1938, 41. reg.; Bak-
ács 1982, 74. reg.; Györffy 1998, 535.; Az adományo-
zásnak 1276-ig több megerősítése, átírása maradt fenn.  
9 károlyi okl. i. köt. 158–159.; Bártfai Szabó 1938, 
277. reg.; Bakács 1982, 559. reg.; csánki 1890, 32., 
inkább ide vonatkoztatja az adatot, mint a kiskőrös 
melletti Ökördpusztára. 10 Bártfai Szabó 1938, 319. 
reg.; Bakács 1982, 668. reg.; horváth 1987, 7. reg.; 
horváth 2007, 87–88., a határjárás térképvázlatá-
val. 11 Makkai 1958, 49. kép térképén alaptalanul és 
a Xv. századi adatokat figyelmen kívül hagyva tün-
teti fel a Xvi. század folyamán elpusztult település-
ként.; Tévedését átveszi varga 1997, 278. is. 12 oL Dl. 
16921, 16922.; horváth 1987, 34–35, 42. reg.; DL/DF 
4.2., a regesztáknál részletesebb, teljes szöveggel.  
13 oL Dl. 16922.; horváth 1987, 43. reg. 14 Bártfai 
Szabó 1938, 1216, 1218. reg., az ügyre vonatkozó okle-
velek jelzeteivel.; horváth 1987, 55– 56. reg.; horváth 
2007, 95, 97. 15 Borosy–Szabó 2000, 442–443. reg. 
16 Fuxhoffer–czinár 1858–1860, ii. köt. 77.; varga 
1997, 278. is helyreigazítja a tévedést. 17 Bártfai Szabó 
1938, 471, 616.

13/8. iLkAMAJoR:  Sza
(kÖh 26091)

A várostól É-Ény-ra, a majortól 300–400 m-re 
D-re, a Rákos-patak ny-i partján, kb. 200 × 100 
m-es területen elszórtan találhatók szarmata cse-
repek. (Kvassay, 1977, 1981.)
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néhány jellegtelen szürke és sárgás, korongolt, 
valamint pár durván iszapolt, szemcsés anyagú, 
kézzel formált fazéktöredéket (köztük egy ujjbe-
nyomásos peremrészt) őriztünk meg a valószínű-
leg i–iii. századi lelőhelyről.1

1 vTM 78.151.1–5.

13/9. TŐZeGTeLeP MeLLeTT:  Bv, v, Sza, 
kk + nk? M? ▼kk
(kÖh 26092)

A város Ény-i szélénél, a Rákos-patak Dny-i 
partján, kb. 900 m hosszan, 100–150 m szélesség-
ben terül el a lelőhely. A lelőhely középső részén 
őskori, a lelőhely teljes területén pedig szarmata 
cserepeket találtunk, a jó megfigyelési lehetőségek 
ellenére elszórtan.1 (Kvassay, 1977, 1981.) Az iFM-
ben is őriznek leleteket a lelőhelyről.2

néhány cserép,3 így pl. egy függőlegesen 
kannelúrázott hasi rész és két, osztott bütyökkel, 
illetve tagolt bordával díszített oldal késő bronzkori. 
egy kívül fekete és simított felületű, belül sárga 
színű urnatöredék és egy fedődarab késő bronzkori 
vagy kora vaskori.4 A kavicsos anyagú, durva kidol-
gozású, kerek és ovális bütyökkel díszített oldalak 
kora vaskoriak.5

A cserepek közül i–iii. századi szarmata telep-
ről származnak a durva, kézzel formált fazék- és 
fedőtöredékek, a szürke, korongolt oldaltöredék, a 
ii–iii. századi, piros festésű, római táltöredék.6

Xv–Xvi. századi a fehér színű, korongolt, 
kisebb fazék fenéktöredéke.7 Az alacsony, kúpos 
testű, gombos fogójú fedőtöredékek8 a Xvi–
Xvii. századra keltezhetők (esetleg újkoriak). A 
kúpos szájvasú, oldalkarikás zabla Xiv–Xv. szá-
zadi.9 A 39 cm átmérőjű, 10 cm vastag malomkő10 
(kézimalom felső köve) valószínűleg középkori.

itt írjuk le azt a két vastárgyat, amelyet 
nagyrőczei ottóné isaszegi lakos 1984-ben ajándé-
kozott a váci múzeumnak. Férje a lelőhely k-i szom-
szédságában végzett tőzegkitermelés vezetője volt. 
A leletek a tőzegtelepről származhatnak. A közepes 
méretű (h: 35 cm) szárnyaslándzsa (43. t. 20.) pen-
géje hosszú, levél alakú, rombusz metszetű. A köpű 
rövid, nyolcszegletes metszetű. Az egyik köpű-
szárny hiányzik, a meglevő rövid, hiányos, oldalt 
ívelt szélű. A köpű peremét körbefutó árok díszí-
tette, a szárnyak alatt egy-egy szeglyuk van. Pontos 
kora nem állapítható meg: mind iX., mind X. szá-
zadi keltezése elképzelhető.11 A Xvi–Xvii. századi 

balta pengéje felül ívelt, alul a köpű alá nyúlik. A 
köpű karéjos kiképzésű, alul töredezett szélű, teteje 
egyenes12 (55. 12.).

1 vTM 78.152.1–5. 2 iFM 70.411.1–413.1.; 453.1–
462.1.; 509.1.; 530.1.; A leleteknek a lelőhelyhez 
kötése nem egészen bizonyos, némelyik tárgy (pl. a 
70.509.1. zabla) talán a tőzegbányászás közben került 
elő. 3 iFM 70.453.1.; 456.1–457.1.; 459.1–462.1. 4 vTM 
78.152.1.; iFM 70.454.1. 5 iFM 70.455.1.; 458.1. 6 vTM 
78.152.2–5. 7 iFM 70.411.1. 8 iFM 70.412.1–413.1. 
9 iFM 70.509.1. 10 iFM 70.530.1. 11 vTM 90.114.1. A 
leírást és meghatározást kovács Lászlónak köszön-
jük (vTM Adattár 1599). 12 vTM 90.115.1. Temesváry 
Ferenc meghatározása, 1984.

13/10. SZenTGYÖRGYi eRDŐ (PoDkoSZ-
TiLnYik ceSZTA):   á  á? kk?  Sza
(kÖh 26093)

A várostól Dk-re, az erdőben, egy Ény–Dk-i 
irányú, meredek oldalú domb alsó, lankásabb 
részén, mai vízfolyásoktól távol fekszik a lelő-
hely, melyet Szathmáry Zoltán ismertetett: “… gaz-
dag történelmi emlékeket rejtő hely a hercegáliai 
kis- és nagysuszter-hegy előtti magaslat, az egy-
kori Szentgyörgy teleke, falu, amely négy kilo-
méternyire van a szentgyörgypusztai majortól. 
egykori római castrum és sáncárok volt itt… Az 
isaszegiek Podkontalnyi [így!] cesztának nevez-
ték az odavezető utat. Szentiványi Gyula és Bazsik 
Béla több római kori bronzpénzt lelt itt. kiszelné 
csernák Mária 1200-ból származó homorú veretű 
magyar bronzpénzt [azaz iii. Béla cnh i. 98 = h 
72 típust] és későbbi magyar pénzeket talált 1909-
ben, mikor az erdőgazdaság fenyőfa csemetekertet 
létesített e területen. elmondta, hogy a földmunká-
latoknál gyönyörű fekete égetett agyagedényeket, 
bronz szerszámokat és különböző korú kis ezüst-
pénzeket találtak a dolgozók ... Ugyanitt a hegybe 
vezető égetett agyagcsöveket ástak ki. 1735-ig fenn-
állt kegytárgyaival együtt a kis templom, melyet a 
remetéskedő papok gondoztak. Az épületek elro-
mosodtak. ecseri Pál… elmondta, hogy dédnagy-
apjától hallotta, hogy itt egy bedőlt pincét ástak ki 
és egy elkorhadt dongájú hordóban megkocsonyá-
sodott bort találtak 1898-ban. Az erdőgazdaság a 
templom romját elbontatta és erdészházat építte-
tett a kövekből. Lándzsák és különféle nyílhegyek 
kerültek a területről a múzeumunkba.” 1
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Szathmáry Zoltán a lelőhelyünkön fekvő közép-
kori települést és az ettől kb. 500 m-re Ény-ra elte-
rülő 13/11. sz. lelőhely szarmata kori települését 
egynek tekintette, anyagukat együtt tartotta. ennek 
alapján tételezi fel a 13/10. lelőhely kőmaradványa-
iról, hogy azok római koriak. elképzelését a külön-
böző időpontokban a kérésére a helyszínre kiszálló 
régészek megfigyelései azonban nem támasztották 
alá: 1951-ben Sági károly és Thomas edit jelen-
tésükben a domboldalban sánccal erősített kőépü-
letek nyomairól, a domb alatti szántásban pedig 
szarmata és középkori cserepekről számolnak be.2 
korek József és Patay Pál 1958-ban a domb olda-
lában kiugró teraszon, templomra és házakra utaló 
kőfalak törmelékeit figyelte meg, Szathmáry Zoltán 
gyűjteményében pedig innen származó középkori 
edénytöredékeket látott.3 Garam Éva 1963-ban mes-
terséges teraszokról, bevágásokról és késő közép-
kori leletekről számolt be.4 Parádi nándor 1954-ben 
a lelőhely ny-i szélénél, az i. és ii. sz. kutatóárokkal 
egy-egy „köves buckát”, Dk-i részén, a iii. kutató-
árokkal egy Ény–Dk-i irányú töltést és árkot vágott 
át. Az i. árokban 35 cm mélyen köveket, habarcs-
darabokat (véleménye szerint valószínűleg falak 
maradványait), néhány középkori edénytöredéket és 
bolygatott embercsontokat talált, 2 m mélyen pedig 
bolygatatlannak látszó csontvázat figyelt meg. A ii. 
árokban néhány faragott kőtöredék (lábazati kő és 
az egyik szélén derékszögű tagolással ellátott kő), 
kevés középkori cserép került elő. A iii. árokkal 
átvágott, 44,5 m hosszú töltés 40–50 cm magas, az 
Ék-i oldalán futó árok 40–50 cm mély volt.5

Terepbejárásaink alkalmával az erdőben, 
200 × 130 m-es területen tudtuk a középkori tele-
pülés nyomait megfigyelni. A lelőhely Ék-i szé-
lénél, mindössze egy darab vörösesbarna, koron-
golt szarmata perem és néhány középkori cserép 
hevert a vadföld szántásában. D-i szélénél, turká-
lások gödreiben pelyvás anyagú, vékony, közép-
kori téglatöredékeket találtunk. A középső részen, a 
domb vonalát követő 3 elmosódott terasz, valamint 
külső árkos, ismeretlen rendeltetésű töltés húzódik. 
A lelőhely ny-i szélénél, kb. 7 m átmérőjű területen 
kiszedett falak helyét és törmelékkúpot, turkálások 
gödreiben kő- és habarcsdarabokat figyeltünk meg, 
környékükön két középkori edénytöredéket gyűj-
töttünk. (Kvassay–Miklós, 1977; Kvassay–Nováki, 
1983; Kvassay, 1984.) 1993-ban Juhász vilmossal 
együtt jártunk a helyszínen: megfigyeltük a lelőhely 
bolygatását. A kisebb-nagyobb gödröket vilimek 
Ferenc helybeli lakos ásta. A legnagyobb egy besza-
kadt, függőleges falú gödör, amelynek betöltéséből, 

másodlagos helyzetből Xiii. századi cserepek és 
hamus föld kerültek elő. A felszínről néhány árpád-
kori cserepet (vízszintesen körbefutó bekarcolással 
díszített, illetve díszítetlen fazékoldalak) gyűjtöt-
tünk.6 (Miklós, 1993.)

A lelőhely pontos kiterjedését az erdőben nem 
lehetett meghatározni.7 A múzeumba került lelet-
anyag alapján lelőhelyünkön X–Xiii. századi tele-
pülés volt. A rombusz alakú nyílcsúcs (44. t. 1.) a 
X–Xi. századra keltezhető.8 valószínűleg ugyaneb-
ből a korból való a szemcsés és csillámos anyagú, 
fekete fazék kihajló, lekerekített szélű perem- és 
hullámvonalas válltöredéke, valamint egy hasonló 
anyagú, szürke, kihajló, kifelé lejtően ferdére vágott 
perem.9 A Xii–Xiii. századot bőséges leletanyag 
képviseli: fehér fazekak tagolt peremei és vízszin-
tes vonalas oldalai, szürke, redukált égetésű, vala-
mint vörösesbarna fazekak erősen kihajló, lekere-
kített szélű peremei és vízszintesen bekarcolt vona-
lakkal díszített oldalai, palacktöredék, fedőgomb, 
téglatöredék, vaskés, kovácsoltvas szögek, bronz-
lemez töredéke,10 iii. Béla rézpénze (cnh. i. 98. 
= h 72 típus) és v. istván szlavón denárja (MÉ 
1980, Sz 12.).11 A szürke, szemcsés anyagú fedő-
gomb, a sekélyen hornyolt, belül barna mázas oldal, 
valamint a szürke, finom anyagú korsótöredékek 
talán Xvii. századiak vagy újkoriak.12 (50. t. 12.). 
valószínűleg a lelőhelyről származik két középkori, 
kézi malomkő töredéke.13

A lelőhelyen, elsősorban a hercegália nevű út 
mentén több alkalommal kerültek elő vassalak dara-
bok. ezekről 2001 januárjában Juhász vilmos, az 
isaszegi Múzeumbaráti kör Régészeti Szakkörének 
vezetője értesítette Gömöri Jánost. ezután Gömöri 
János 2001. februárban és júniusban végzett itt 
terepbejárást Szmolicza József múzeumvezetővel 
és vilimek Ferenc helyi lakossal együtt. A lelet-
mentő ásatásra 2002. augusztus végén–szeptem-
ber elején került sor. ekkor a 40 cm mély útbevá-
gást 6,5 m hosszan, 3,5 m szélességben szelvénnyé 
alakították, valamint mellette az É-i és D-i oldalon 
is 2-2 kisebb kutatóárkot nyitottak. Összesen 32 m2 

felületet kutattak át. Az ásatás eredményeként az út 
közepén egy 3,5 m hosszú, 2,5 m széles, lekerekí-
tett sarkú, nagyjából téglalap alakú ház bontakozott 
ki, amely Gömöri János szerint kovácsműhely lehe-
tett (1. objektum). Alatta helyezkedett el egy szar-
mata kori, 2,5–3 m átmérőjű gödör (3. objektum). 
Szintén szarmata kori a téglalap alakú 2. objek-
tum. A kovácsműhelyt a Xii–Xiii. századra kelte-
zik az erősen kihajló szélű, enyhén tagolt fazékpe-
remek, a fogaskerék dísszel, illetve széles vízszintes 
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bekarcolással ellátott fazékoldalak. Gömöri János 
a műhelyben használatos eszközök közé sorolja a 
bárdtöredéket, a hidegvágót, fenőkövet; az itt készí-
tett termékek közé pedig a patkót, sarkantyú töredé-
ket, kést, kapcsokat, szögeket helyezi. Miután a sok 
vassalak mellett vasérc vagy fúvócső töredék nem 
került elő, megállapítja, hogy nem kohászat, hanem 
kovácsolás folyt itt.14

A településhez tartozó templomra és temetőre 
utalnak a Parádi nándor által az i. kutatóárok-
ban megfigyelt embercsontok, habarcs- és kőma-
radványok, köztük egy mészkő oszloplábazat.15 
valószínűleg ebből a templomból származik egy 
töredékes, románkori szenteltvíztartó. A kemény 
mészkőből faragott tárgy alja lapos, oldalát 3 
vagy 4 kis oszlop díszítette. Magassága 13,5 cm16 

14. kép. Szenteltvíztartók (?). – 1. isaszeg. Szentgyörgyi erdő, 13/10. sz. lelőhely. – 2. Tura. Tökös-part, 22/23. sz. 
lelőhely (Ősi Sándor rajza)
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(14. kép 1.). 2000-ben Szathmáry Zoltán és vilimek 
Ferenc a lelőhelyen egy másik szenteltvíztartó (?) 
peremtöredékét gyűjtötte. Az eredetileg négyszög-
letes alakú mészkőtömb sarkából egyszerű véséssel 
ékszerű kiugrást alakítottak ki. A medence belse-
jének kör alakú, rekonstruált átmérője a peremnél 
14 cm. A tárgy külső oldalán, ill. részben a pere-
mén ékvésővel történt durva megmunkálás nyomai. 
Peremvast.: 3,5–3,8 cm, a töredék mag.: 5,5 cm.17

A lelőhelyet az árpád-kori Szentgyörgytelkével 
azonosítjuk,18 amely nevének előtagját templomá-
nak védőszentjéről,19 utótagját pedig elpusztulása 
után kapta. A falu csak elnéptelenedése után jele-
nik meg az írott forrásokban. 1430-ban Rozgonyi 
Pétert és istvánt beiktatták isaszeg (13/1. lh.) birto-
kába a hozzá tartozó Szentgyörgytelke és Dusnok 
(19/+++ lh.) predium birtokába.20 ettől kezdve a 
Rozgonyiak kiterjedt birtokainak a része volt, néha 
előfordul adománylevélben, illetve a családon belüli 
birtokügyekben Szentgyörgytel(e)ke néven isaszeg 
után.21 Többnyire azonban nem is említik már név 
szerint a felsorolásokban. némiképpen nehezíti a 
tisztánlátást, hogy a Rozgonyiaknak viszonylag 
közel, Tura mellett is volt egy hasonló nevű birto-
kuk (22/23. lh.). A Báthoriakkal 1519-ben kötött 
örökösödési szerződésben – Szentgyörgy néven – is 
inkább az szerepel. A törökkori adóösszeírásokban 
már egyáltalán nem is fordul elő. emlékét a hagyo-
mány és a (Tápió)szentgyörgy név őrizte meg.

Templomára nem ismerünk középkori adatot. Az 
1746. évi canonica visitatio szerint egy félig-med-
dig megjavított templomocska állt Szent György 
tiszteletére, mellette pedig remetelak volt.22 Az I. 
katonai felmérés Szentgyörgynél piros kereszttel 
jelölve templomot ábrázol.23 Az elromosodott épü-
letet Szathmáry Zoltán szerint az erdőgazdaság 
elbontotta, maradványait beépítette az Ady endre 
utcai erdészházba. A még fellelhető faragott köve-
ket 1948-ban befalazták a református templomba.24

1 Szathmáry 1977, 31., ugyanarról részleteiben elté-
rően: Szathmáry 1982,10.; MnM Adattár 40/1973.
ii.; vilimek Ferenc isaszegi lakos 1996 decemberé-
ben Makkay Jánosnak írt levelében Templom-hegy-
nek nevezi a lelőhelyet, ahol további (?) leleteket talált 
(vTM Adattár 1957.). 2 MnM Adattár 51.i.i. 3 MnM 
Adattár 65.i.i. 4 MnM Adattár 144/1963.v. 5 MnM 
Adattár 31.i.i. 6 vTM 2001.180.1–2. 7 Parádi nándor 
a lelőhely k-i széléül a 182-es magassági pontot jelöli 
meg. Az 1200 m-re fekvő területet külön lelőhely-
nek tartjuk (13/40. sz. lh.). 8 iFM 71.3.1. 9 MnM Rk 
57.84.1–2.B. 10 iFM 79.626.38–42.; MnM Rk 57.81.1–

84.10.B.; vTM 80.113.1–2.; 114.1–2.; 116.1.; 85.89.1.  
11 A két érem: iFM leltározatlan, Bodor imre és Juhász 
vilmos meghatározása. 12 iFM 70.482.1–483.1.; 
79.626.44.; MnM Rk 57.81.2.B. 13 iFM 70.527.1.; 
529.1. 14 MnM Adattár 137/2009.iX.; vTM Adattár 
2238, 2247.; Szmolicza 2003, 18–19.; iFM leltározat-
lan. A feltárás eredményeit Gömöri János ásatási nap-
lója alapján, hozzájárulásával foglaltuk össze. 15 MnM 
Rk 57.82.3.B. 16 iFM 79.626.46. 17 vTM leltározat-
lan.; Rácz Tibor leírása. 18 csánki 1890, 34., helyesen 
tárgyalja. 19 kiss 1988, ii. köt. 558., a Pozsony mel-
letti Szentgyörgynél. 20 oL Dl. 12259, 12260.; Bártfai 
Szabó 1938, 632. reg.; Bakács 1982, 1504. reg. 21 1438: 
oL Dl. 7497, 13163.; Bártfai Szabó 1938, 1223. reg.; 
horváth 1982, 146–147. reg.; 1447: oL Dl. 14422.; 
Bártfai Szabó 1938, 742. reg.; horváth 1982, 166. reg. 
22 chobot 1915, 206.; ennek alapján Tari 2000, 79. 
23 i. kat. felm. coll. Xv. Sect. 20. 24 Szathmáry 1977, 
31.; Szathmáry 1982, 10, 12.; Más helyen a köveket 
a 13/4. lelőhelyről származtatja. A református temp-
lomnál befalazott románkori, gótikus és újkori kövek 
(vTM Adattár leltározatlan, Lővei Pál szakvélemé-
nye) lelőhelyéről hitelesen nem lehet semmit tudni. 
egy részüknél szóba jöhet a 13/1. lh. is.

13/11. heRceGáLiA (heRceG-ÚT):  Sza, 
á  I
(kÖh 26094)

A várostól Dk felé, Ény–Dk irányú, homokos 
domb Ék-i oldalán haladó földúton állatcsonto-
kat, paticsdarabot és koponyatöredéket figyeltünk 
meg, késő szarmata és árpád-kori edénytöredéke-
ket1 gyűjtöttünk. A lelőhely kiterjedését az erdős 
területen nem tudtuk meghatározni. (Kvassay, 
1978, 1984.) A hercegálián, a felszínen 1993-ban 
Juhász vilmos néhány szarmata cserepet gyűjtött.2 
Ugyanitt 1995-ben a Múzeumbaráti kör tagjai talál-
tak szarmata és középkori edénytöredékeket.

A késő szarmata leletanyag szürke és piro-
sas, finoman iszapolt, korongolt edénytöredékek-
ből3 (köztük behúzott, vastagodó peremű táltöre-
dék); szürke, soványított anyagú, hullámosra koron-
golt falú, tagolt peremű fazéktöredékekből4 és kéz-
zel formált, durva töredékekből5 áll. Az állítólag 
a lelőhelyen talált, 330–341 közötti, erősen kopott 
constantinopolis bronzpénzt (Ae 3) Bazsik Béla 
ajándékozta az iFM-nek.6

Xiii. századi a homokkal-kaviccsal soványí-
tott, kézikorongon készült, kihajló, belül fedőnek 
tagolt, kívül gallérszerűen profilált peremtöredék és 
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a fehéres, vízszintes vonalakkal díszített oldaltöre-
dék.7 A lelőhelyen egy magas vastartalmú, kohósí-
táskor keletkezett kisebb rögöt8 is gyűjtöttünk.

Az iFM-ben „Szentgyörgyi-erdő, hercegália” 
lelőhellyel őrzött leletek9 részben a szomszédos 
13/10. lelőhelyről, részben innen származnak. A 
hiteles megfigyelések nem eredményeztek őskori 
leleteket, ezért ezeket a 13/*** alatt tárgyaljuk. A 
római tárgyak egy része10 viszont valójában, bizo-
nyíthatóan Dunaújvárosban került napvilágra, más 
részüknél11 is valószínű a dunaújvárosi eredet.

Minden bizonnyal lelőhelyünkhöz köthe-
tők a szürke és piros színű, jól iszapolt, koron-
golt, késő szarmata edénytöredékek,12 köztük víz-
szintes, tagolt peremű hombár-, kissé behúzott 
peremű, tagolt vállú vagy nyakon árkolt táltöredé-
kek. A szarmata anyaghoz néhány durva kidolgo-
zású, kézzel formált fazéktöredék13 tartozik még. 
A fentiek alapján csak feltételesen soroljuk lelőhe-
lyünkhöz a két rheinzaberni, két westerndorfi vagy 
pfaffenhofeni sigillata töredéket14 és egy vörös fes-
tett táltöredéket.15 Bizonytalan, hogy az iFM lel-
tározatlan, római pénzei (hadrianus, quadrans, 
BMc 1856.; M. Aurelius caesar, as, BMc 227.o.; M. 
Aurelius, denarius, BMc 1.; Septimius Severus, as, 
kopott; Traianus Decius, antoninianus, Ric 16c.; 
constans, Ae4, Gloria exercitus hátlap; valens, 
Ae3, Securitas hátlap; Lányi vera meghatározá-
sai) valóban lelőhelyünkön kerültek elő. Szathmáry 
Zoltán minden alap nélkül római őrtornyot tétele-
zett fel a lelőhelyen.16

1 vTM 78.153.1–4.; 85.90.1–9. 2 vTM 2001.178.1–3. 
3 vTM 78.153.1–2.; 85.90.1–4. 4 vTM 78.153.4.; 
85.90.5. 5 vTM 78.153.3.; 85.90.6. 6 iFM szám nélkül, 
Lányi vera meghatározása. 7 vTM 85.90.7–8. 8 vTM 
85.90.9. 9 iFM 79.390.1–392.1.; 471.1–474.1.; 476.1–
478.1.; 484.1–492.1.; 79.626.1–48.; 632.1–5.; 81.1.1.; 
7 db római, ii–iv. századi érem leltári szám nélkül. 
10 iFM 79.626.38–49. leltári számú érmeket az aján-
dékozó Bazsik Béla Dunaújvárosban gyűjtötte. innen 
kerülhetett isaszegre az az ép tegula is, amit Bazsik 
Béla szentgyörgyi-erdei gyűjtéseként leltároztak be: 
iFM 81.1.1. 11 iFM 70.472.1.; 626.23–32.; 81.1.1.: padló-
tégla, ép tegula, terra sigillata töredék.; Gabler–vaday 
1986, 18–19. 12 iFM 70.476.1–478.1.; 484.1–492.1.; 
79.626.8–21, 33, 35–37. 13 iFM 70.471.1.; 79.626.34. 
14 iFM 79.632.1–4. 15 iFM 79.632.5. 16 Szathmáry 1982, 
10.; vilimek Ferenc isaszegi lakos 1996 decemberé-
ben Makkay Jánosnak írt levelében római pénzek és 
egyéb leletek előkerüléséről számol be. egy kincs-
mondai elemekkel erősen átszőtt történetet is előad 

egy, a XiX. század végén itt talált arany- és ezüstér-
meket tartalmazó leletről (vTM Adattár 1957.).

13/12. ALSÓ-RÉTek:  U, Sza? A, á
(kÖh 26095)

A városhatár D-i szélénél, a Rákos-patakra lejtő 
dombon, részben kukoricában, részben kábelfekte-
téskor ásott árokban, 200 × 100 m-es területen köze-
pes sűrűségben fordultak elő cserepek. közülük 
a pelyvás, díszítetlen oldal újkőkori.1 Az avaro-
kat kézzel formált fazékperem és oldal2 képviseli. 
A fehér fazekak tagolt perem- és vízszintes vona-
las oldaltöredékei Xii–Xiii. századiak.3 (Kvassay, 
1978, 1984.) Marx Mária 1978-ban ugyanitt kis folt-
ban őskorinak és szarmatának említett cserepeket 
talált.

1 vTM 84.103.1. 2 vTM 78.154.1–2. 3 vTM 78.154.3–4.

13/13. cinkoTAi ÚT:  U, Bv, Sza
(kÖh 26096)

A várostól Dny-ra kb. 2 km-re, a Rákos-patak 
ny-i, a patakba Ény felől torkolló mélyedés D-i 
partján, kb. 200 × 50–70 m-es területen elszórtan 
találtunk cserepeket a domboldalon. 1984 tavaszán 
a lelőhely k-i szélén ásott árokban őskori cserepek 
kerültek elő. (Kvassay, 1978, 1984.)

A bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredék1 a 
vonaldíszes kultúrához sorolható. A késő bronzkori 
urnasíros kultúra emléke a kihajló, síkozott edény-
perem.2

kisebb, késő szarmata telepet jeleznek a szürke, 
jól iszapolt és a homokkal-kaviccsal soványított, 
korongolt edénytöredékek.3

1 vTM 84.64.1. 2 vTM 84.64.2. 3 vTM 78.155.1–3.

13/14. PeSTi ÚTi DŰLŐ:  Bv, v
(kÖh 26097)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patakra meredeken 
lejtő homokdombon, 440 × 100 m-es területen gyűj-
töttünk cserepeket. (Kvassay, 1978; Kvassay–Torma, 
1983.) valószínűleg itt gyűjtött Juhász vilmos 
1984-ben két jellegtelen bronzkori töredéket.1

A késő bronzkori cserepek2 közül a kihajló, szé-
les sávokkal síkozott peremtöredékek, egy tur-
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bántekercses tálperem és egy függőleges, széles 
kannelúrákkal díszített oldaltöredék az urnasíros 
kultúrához sorolható. A széles, behúzott tálperem, 
egy szalagfül töredéke és egy korongolt, simított 
külsejű edényfenék szkíta kori.3

1 vTM 84.121.1–2. 2 vTM 78.156.1–2.; 83.11.1–4. 
3 vTM 83.11.5–7.

13/15. BikAS-TÓ (keReSZT-heGY):  V, LT, 
Sza, á + Ő
(kÖh 26098)

A várostól ny-ra, a Rákos-patakba Ény felől 
befolyó, kis patak forrásánál mocsaras tó (Bikas-tó) 
alakult ki. Az egykori tó É-i és Ék-i partján levő 
dombon napraforgó táblában néhány jellegtelen, 
őskori cserepet, sok kelta edénytöredéket talál-
tunk.1 (Kvassay, 1978.) 1993-ban fenyves telepíté-
sekor nagyon sok cserép került felszínre, amelye-
ket Juhász vilmos és az isaszegi Múzeumbarátok 
körének tagjai gyűjtöttek össze. A leletek a domb 
alsó részén fordultak elő, Juhász vilmos ezen alka-
lommal több hamus foltot is megfigyelt. Újabb terep-
bejárásunkkor a már eléggé elgazosodott területen 
csak kevés kora vaskori és kelta cserepet találtunk.2 
(Miklós, 1993.) 2007 tavaszán a Múzeumbarátok 
körének tagjai kirándulásuk során a lelőhely Ék-i 
szélén friss szántásban gyűjtöttek kora vaskori 
edénytöredékeket és egy szép orsógombot, vala-
mint egy cipó alakú őrlőkövet.3 

A lelőhelyet Szathmáry Zoltán fedezte fel.4 Az 
1950-es években rendszeresen felkereste, majd az 
1960–1970-es években csatlakozott hozzá Juhász 
vilmos. A pontos feljegyzések hiánya miatt azon-
ban az általuk összeszedett és az iFM-ben később 
beleltározott, nagy mennyiségű leletanyagnak5 csak 
töredék része sorolható nagy valószínűséggel lelő-
helyünkhöz, többségük származási helyeként a 
16-os lelőhely is számba jöhet. A leletanyag szétvá-
lasztását terepbejárásaink eredménye alapján kísé-
reltük meg, eszerint a kora vaskori és a kelta lele-
teket a 13/15-ös lelőhelyen gyűjthették, míg a késő 
bronzkori cserepek inkább a 13/16-os lelőhely-
hez tartozhatnak. A pontosabban nem keltezhető, 
őskori kőeszközöknél, orsógomboknál, valamint a 
szarmata és árpád-kori leleteknél jelenlegi isme-
reteink alapján nem dönthető el a kérdés, ezeket 
fenntartásokkal a 13/15-ös lelőhelynél ismertetjük. 
néhány tárgy egyik lelőhelyhez sem köthető, azokat 
a 13/*** alatt tárgyaljuk.

A kora vaskori leletanyaghoz többek közt füg-
gőlegesen kannelúrázott csésze darabja; grafitmá-
zas, behúzott peremű táltöredék és durva kidolgo-
zású, hordós testű, a perem alatt elhelyezett kiugró 
bütykös, ill. benyomkodott bordás fazéktöredékek 
sorolhatók.6 A hasonló korú, körte alakú orsógomb 
szélesebbik lapját bekarcolt zegzug minta díszíti7 
(28. t. 2.). Pár korongolt cserép (kívül szürke, belül 
sárga színű, nyomott hasú bögre darabja; szürke, 
talpkorongos fenéktöredék; szürke oldal) szkíta.8

A kelta cserepek9 között fésűs díszű, grafitos 
csöbrök, sötétszürke, fekete és sárgás, behúzott 
peremű tálak, szürkés színű, kihajló peremű hom-
bárok, kerekített peremű fazék, behajló szájú tálak, 
a vállán bordás nagyobb edény töredékei vannak. 
egyező korú a durván simított felületű, kézzel for-
mált, behajló szájú táltöredék, melynek anyagában 
kisebb-nagyobb grafitos rögök (edénytöredékek?) 
találhatók.10 egy nagyon rossz állapotú, töredékes, 
vas késpenge kora bizonytalan.11

Az őskoron belül pontosabban nem keltezhető 
néhány pattintott kőeszköz, a nyéllyukas kőbal-
ták töredékei, egy átfúratlan kővéső, elnagyoltan 
megmunkált, félkész kőeszközök (?), orsógombok, 
egy gúla alakú átfúrt agyag nehezék és egy vékony 
bronzkarika darabkája.12 Bizonytalan a keltezése 
egy 10 cm átmérőjű, 1,1 cm vastagságú, zárt csont-
karikának.13

valószínűleg ezen a lelőhelyen gyűjthették a 
szarmata cserepeket14 is. egy részük nehezen kel-
tezhető, korongolt töredék, valamint durva, kézzel 
formált fazéktöredék.15 Más részük, a szürke, fino-
man iszapolt, kissé behúzott peremű, mély tálak 
töredékei és a soványított anyagú, korongolt fazék-
töredék késő szarmata.16

A teljesen bizonytalan lelőhelyű, árpád-kori 
töredékek között fehér fazékoldalból faragott orsó-
karika, vízszintes peremű, grafitos anyagú hombár 
hullámvonalas díszítésű töredéke, átfúrt bográcspe-
rem, fazékperem és hullámvonalköteges fazékoldal 
található.17

Bezák János kézimalomhoz való, középkori 
malomkő párt vitt be az iFM-be a lelőhelyről.18

1 vTM 78.157.1–7. 2 vTM 2001.179.1–19. 3 vTM Adat-
tár 2528.; A leletek: vTM leltározatlan. 4 MnM Adat-
tár 8.i.1.; 51.i.1.; 40/1973. ii.; vTM Adattár 761.; 
Szathmáry 1977, 22. 5 iFM 70.318.1–322.1.; 324.1–
337.1.; 339.1–352.1.; 356.1–358.1.; 360.1.; 366.1–385.1.; 
410.1.; 71.1.1.; 79.628.1–67.; 80.1.1–4. 6 iFM.70.330.1.; 
348.1.; vTM 2001.179.2–10. és vTM leltározat-
lan. 7 vTM leltározatlan. 8 vTM leltározatlan. 9 iFM 
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70.341.1.; 343.1.; 345.1.; 356.1–358.1.; 79.628.63.; 
80.1.1.; vTM 78.157.1–7.; 179.11–19. 10 vTM 78.157.6. 
11 iFM 79.628.67. 12 iFM 70.318.1–321.1.; 324.1–326.1.; 
335.1–336.1.; 71.1.1; 79.628.1–8.; 80.1.3.; vTM 
2001.179.1. 13 iFM 70.329.1. 14 iFM 70.339.1–340.1.; 
342.1.; 346.1.; 79.628.64–66. 15 iFM 70.339.1.; 
79.628.64–66. 16 iFM 70.340.1.; 342.1.; 346.1. 17 iFM 
70.337.1.; 360.1.; 369.1–370.1.; 372.1.; 379.1.; 410.1.  
18 iFM 70.531.1–532.1.

13/16. BikAS-TÓ:  U, Bv
(kÖh 26099)

A várostól ny-ra, a Rákos-patak Ény-i mel-
lékvize felett emelkedő, közel É–D irányú domb-
nyúlványon, kb. 380 × 140 m nagyságú területen, 
műveletlen háztáji parcellákban csak kevés késő 
bronzkori cserepet gyűjtöttünk. Az újabb bejá-
ráskor, vetésben közepes sűrűségben találtunk 
hasonló korú töredékeket és egy bronz spirálgyű-
rűt.1 (Kvassay–Miklós, 1977, 1993.)

A lelőhelyre először Szathmáry Zoltán hívta fel 
a figyelmet.2 Újabb bejelentésére 1958-ban korek 
József és Patay Pál szemlélte meg a lelőhelyet, 
melyen kevés késő középkori edénytöredéket figyel-
tek meg.3 Többször járt itt Juhász vilmos, aki töb-
bek között a lelőhely D-i végén létesített szenny-
víztisztítónál gyűjtött cserepeket.4 Albert János és 
Szmolicza József isaszegi lakosok is gyűjtöttek itt.5

Az 1950–1970-es években Szathmáry Zoltán és 
Juhász vilmos nagyon sok leletet szedett össze a 
Bikas-tónál, sajnos azonban a legnagyobb részüknél 
ma már nem állapítható meg, hogy a 13/15. vagy a 
13/16. lelőhelyről származnak-e? ezért – terepbejá-
rási eredményeinkkel összevetve – az általuk gyűj-
tött kora vaskori és kelta anyagot a 15., míg a bronz-
korit6 a 16. lelőhelyhez soroltuk. Az eldönthetetlen 
lelőhelyű szarmata és árpád-kori cserepeiket, vala-
mint az őskori kőeszközöket, orsógombokat, agyag 
nehezéket, csontkarikát és egy bronzkarika töredékét 
ugyancsak a 13/15. lelőhelynél ismertetjük.

Juhász vilmos gyűjtéséből származik egy nagy-
méretű, pelyvás anyagú, félgömbös, újkőkori tál 
darabja, amelynél az enyhén behajló perem teteje 
benyomkodott.7 A lengyeli kultúra apró kavicsos 
anyagú, kerek, kiugró bütykös oldaltöredékét Albert 
János ajándékozta az iFM-nek.8 A késő bronzkori 
cserepek9 közül egy élesen profilált, kettős bütyök-
kel, árkolással díszített válltöredék a pilinyi kultúrát 
képviseli.10 Az urnasíros kultúra jellegzetes darabjai 
a kihajló, többszörösen síkozott (25. t. 3.) és a behú-

zott, turbántekercses peremek, befésült díszű olda-
lak (25. t. 7.), háromszög átmetszetű fülek, a víz-
szintesen kihajló pereme alatt ferdén kannelúrázott 
bögre töredéke és a behúzott pereme alatt átfúrt 
bütyökfüles táltöredék11 (25. t. 4.). A kultúra korai 
szakaszához sorolhatók többek között a csekei 
csoport grafitmázas, ill. fényes, simított felületű 
bögre- és tölcséresen kihajló, éles hasi törésű tál-
töredékei; széles, függőleges kannelúrázású urnaol-
dalai (24. t. 5.); egy polírozott, turbántekercses tál-
perem (24. t. 2.), valamint egy ezüstösen csillogó, 
grafitmázas fenéktöredék (24. t. 7.), amelynek belső 
oldalát koncentrikus, kerek bordák és hornyolások 
díszítik.12 két bronztárgy is előkerült: egy 4,05 cm 
hosszú, miniatűr, lapos balta13 (27. t. 11.) és egy 
háromszoros csavarású, 2,1–2,2 cm átmérőjű spirál-
gyűrű14 (27. t. 1). A késő bronzkori leletanyaghoz 
tartozhat egy cipó alakú őrlőkő, egy lapított gömb 
alakú dörzskő, töredékes orsógomb, edényoldalból 
kivágott orsókarika, valamint néhány áglenyomatos 
paticsdarab is.15

1 vTM 80.112.1–12.; 2002.6.1–8. 2 1950-ben, MnM 
Adattár 8.i.1. és 51.i.1. 3 MnM Adattár 56.i.1.; korek 
J. közlése alapján a lelőhelyet a hatvani kultúra tell 
telepei közé sorolta kalicz 1968, 124. (132. lelő-
hely). hatvani leletek azonban nem ismertek a lelő-
helyről.; kalicz nyomán említi Bondár 2007, 98. 
4 vTM 84.120.1–9.; iFM 99.1.1–21.; 2.1–2. 5 iFM 
2001.1.1–3.; 2.1–4.; 3.1–17.; 4.1–26.; 5.1–6. 6 iFM 
70.328.1.; 332.1–334.1.; 344.1.; 347.1.; 350.1.; 361.1–
362.1.; 366.1–368.1.; 371.1.; 373.1–374.1.; 376.1–378.1.; 
380.1–385.1.; 414.1.; 79.628.9–62.; 80.1.2. 7 vTM 
84.120.1. 8 iFM 2001.1.1. 9 iFM 70.328.1.; 332.1–334.1.; 
344.1.; 347.1.; 350.1.; 361.1–362.1.; 366.1–368.1.; 
371.1.; 373.1–374.1.; 376.1–378.1.; 380.1–385.1.; 414.1.; 
79.628.9–62.; 80.1.2.; 99.1.1–21.; 2.1–2.; 2001.1.2–4.; 
3.1–17.; 4.1–26.; 5.1–6.; vTM 80.112.1–12.; 84.120.2–
9.; 2002.6.1–8. 10 iFM 70.371.1.; kővári 1998, 47. 
11 iFM 79.628.16–17, 19–20, 24, 39, 58, 61.; 99.1.17–18.; 
2001.2.3.; 4.1–3.; vTM 80.112.1, 4, 8–9, 11. 12 vTM 
80.112.5, 10.; 84.120.2–9.; iFM 2001.3.1–17.; 4.1–23. 
13 iFM 2001.2.1. 14 vTM 2002.6.7. 15 iFM 2001.1.3.; 
4.24–26.; 5.6.; vTM 80.112.12.; 2002.6.8.

13/17. TATáR-hánYáS (kATonA-PALLAG): 
  Sza ▼ kk

(kÖh 26100) 

A város határának D-i részén, magas, lapos 
dombtetőn és Dk–Ény-i irányú völgy Ék-i, felső 
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szélén, 90 × 80 m-es területen sűrűn egymás mellett 
álló halmok figyelhetők meg az erdőben. (Kvassay, 
1978.)

Fényes elek a „katona-Parlagi hegyen” levő 
„számtalan dombocskák”-ról írt, melyekben „csupa 
csontok” kerültek elő,1 ami a kurgánok gyakori 
bolygatásának, kincskereső turkálásoknak a követ-
kezménye lehet. A helybeliek által Tatár-hányásnak 
nevezett2 halmokat Rómer Flóris varsányi János 
jegyzete alapján említi.3 1958-ban korek József és 
Patay Pál járt a lelőhelyen. Az egymáshoz közel 
fekvő, különböző nagyságú halmok átlagos magas-
ságát 1–1,2 m-re becsülték, a legnagyobb halmok 
sem érik el a 2 m-es magasságot, átmérőjük sem 
nagyobb 12 m-nél. Számukat – állítólag 52 halom 
– a sűrű erdőben nem tudták tisztázni. közelükben 
településre utaló nyomokat nem találtak.4

1960–1961-ben a halmokat borító erdőt kivágták, 
tuskószedés után megkezdték a terület felszántását. 
Patay Pál helyszíni szemléje5 nyomán Garam Éva 
1962–1963-ban leletmentő ásatást végzett.6 25 kur-
gánt sikerült felmérniük, ismeretlen számú halom 
– bizonyára a kisebbek – már megsemmisült. A hal-
mok átlagos magassága 1 m, átmérőjük 10–20 m 
közötti volt.7 hat halmot (1–5. és 15. számú) tártak 
fel. Magasságuk 65–120 cm, átmérőjük 10–18 m 
volt. Mindegyik nagyméretű sírgödör (h: 3,1–4 m; 
Sz: 1,55–2,75 m; mélységük a halom felhordása 
előtti felszíntől mérve: 1,35–1,8 m) fölé épült. ezek 
tengelye Ény–Dk-i, egyedül az 5. kurgán sírgödre 
volt közel É–D tájolású (350 fok). A sírok többszöri 
bolygatása, kifosztása ellenére az eltemetés módját 
sikerült tisztázni. Az 1. kurgán 4 × 1,8 × 1,8 m-es 
sírgödrének fenekére lapos köveket fektettek, a sír-
gödörhöz Dny felől 50–70 cm széles, lapos kövek-
kel kirakott aljú lejáró vezetett. A kövekre fektet-
ték a nagyméretű, 300 × 140 cm-es deszkakopor-
sót. A sírfal és koporsó közötti részt kövekkel töl-
tötték ki, a koporsó fölé is köveket raktak. csak 
ebben a sírban lehetett megfigyelni a feldúlt, hiá-
nyos váz tájolását: Ény–Dk-i volt. vékony homok-
réteg húzódott a betemetett sírgödör felett, majd a 
barna, kevert földből felhordott halom.8 A 4. és 15. 
kurgán alatt kőborításos-koporsós, a 2. és 5. kur-
gánnál kőborításos sírt ástak ki. eltérően a többitől, 
a 3. kurgán sírgödrében kövek nem voltak, jól meg-
figyelhető volt a 200 × 100 × 50 cm-es deszkako-
porsó, melynek a koporsó méreténél nagyobb fedele 
a föld nyomása és a sírrablás következtében besza-
kadt.9 A kevés és jórészt töredékekből álló lelet-
anyag10 (szürke és pirosas, finoman iszapolt, vala-
mint soványított agyagból korongolt edénytöredé-

kek, vörös festett töredékek; római üvegedény töre-
dékek; lecsiszolt sarkú, hasáb alakú, karneol gyön-
gyök; vascsat, stb., hadrianus jó állapotú denárja) 
alapján Garam Éva a sírokat a iii. század közepére, 
második felére keltezte.11 ezt a keltezést a iv. szá-
zad felé módosíthatjuk.

Az ásatások után a halomcsoport területét éve-
ken át szántották, majd ismét erdőt telepítettek, az 
1970-es évek elején már csak néhány kurgánt lehe-
tett felfedezni.12 nováki Gyula 1996. évi felmé-
rése is csak 15 kerek-ovális kurgánt talált a domb-
oldalon, 262–269 m tengerszintfeletti magasság-
ban. A fennmaradt halmok Ény–Dk-i tengelyű, kb. 
85 × 65 m-es területen helyezkednek el két, Ék-en 
összeérő csoportban. Legkisebb a 6–6,5 m átmérőjű 
6. halom, kb. 10 m átmérőjű az 1. és a 4. halom, a 
többiek átmérője 12–17 m közötti. Legalacsonyabb, 
0,7 m-es a kicsi 6. kurgán, a nagyok közül 0,9 m 
magas a 13., a többség 1–1,5 m közötti, legmaga-
sabb az 1,6 m-es 10. kurgán (15. kép).

Az alábbi, késő középkori leleteket csak feltétele-
sen kapcsolhatjuk a lelőhelyhez. 1908-ban az MnM 
két késő középkori bárdot és a Xiv. századra keltez-
hető, ívelt, hátul csúcsba futó szárú, rövid nyakon 
hatágú csillagtaréjos, vassarkantyút vásárolt, lelő-
helyként a "Tatárhányás nevű domb" szerepel.13 Az 
iFM-ben, katona-pallag lelőhellyel két ívelt, hátul 
csúcsba futó szárú, hatágú csillagtaréjos, vassarkan-
tyú (Xiv. század); egy hosszú, lapos nyakú, csillag-
taréjos sarkantyú (Xv. század) (55. t. 6, 9, 10.), vala-
mint egy hiányos pengéjű, fekvő S-alakú kereszt-
vassal, csavart kézvédő pánttal, lapos, gerezdelt 
gombbal szerelt, Xvii. századi pallos található.14

1 Fényes 1851, ii. köt. 142.; Adatát átvette Galgóczy 
1876–1877, iii. köt. 164. 2 Pesty 1867/1979, 47. 3 Rómer 
1878, 157. 4 MnM Adattár 56.i.1.; Szathmáry Zoltán 
szerint 1950 körül 60 halmot lehetett megszámlálni: 
MnM Adattár 40/1973.ii. 5 MnM Adattár 205/1962.
Xii. 6 MnM Adattár 410/1962.XiX.; 276/1963.Xi.; 
380/1963.Xv.; Rég. kut. 1962, 46.; U.o. 1963, 45–46.; 
MnM Rn 63.6.1–18.; Garam 1964. 7 Garam 1964, 
49., 56. o., 4. jegyzet. 8 Garam 1964, 49–50., 14. ábra. 
9 Garam 1964, 50–57. 10 Garam 1964, 15–16., 18–20. 
ábra. A lelőhelyet egy-egy lelet kapcsán megemlíti: 
Fülöp 1976, 7. kép és nováki 1975, 76. Az állatcsonto-
kat (ló, disznó, marha) Bökönyi 1974, 368. tárgyalja.  
11 Garam 1964, 59–60.; halmos temetők között kul-
csár 1991, 18., 1. képen 6. lh.; kulcsár 1998, 24–25, 
40, 43, 45–47, 71., a 125. oldalon 63. lelőhely.; kulcsár 
2001a, 47.; Dinnyés 2007, 356, 358–361., iii. t. 1–2. 
12 MnM Adattár 40/1973.ii. 13 MnM F 20/1908.1–3.; 
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MnM F 52.96. és 53.1318.; az egyik bárd hiányzik.; 
Jelentés az MnM 1908. évi állapotáról (Bp. 1909), 65.: 
két alabárdról, két csatabárdról és a sarkantyúról szól. 
14 iFM 70.502.1–503.1.; 508.1.; 513.1.

13/18. nAGY SánDoR U:  Bv, v, LT, Sza 
 Sza
(kÖh 26101)

A belterület közepe táján, a Rákos-patak felé 
enyhén lejtő, alacsony területen többször kerültek 
elő szarmata sírok. 1961-ben Tihanyi László nagy 

Sándor u. 10. sz. (később 39. sz.) telkén, meszes-
gödör ásása közben csontvázat, mellette szürke, 
korongolt, kettős csonkakúpos testű, nyak alján bor-
dás, kerekítetten kifelé vastagodó peremű, alacsony, 
gyűrűs talpú, szarmata edényt (M: 10,5; Pá: 11;  
Fá: 6 cm; 35. t. 25.) találtak.1 A telek Ék-i részén, kb. 
30–40 cm mélységben falmaradványnak vélt kőra-
kást észleltek.2

1971-ben hellebrandt Magdolna hitelesítő ásatást 
végzett hidvégi istván kossuth Lajos u. 58. sz. tel-
kén (a 60-as évek közepéig Tihanyi L. fenti telkének 
Ék-i része volt), néhány kutatóárkot húzott Tihanyi 
László nagy Sándor u. 39. sz. telkének Ék-i végé-

15. kép. isaszeg. Tatár-hányás (katona-pallag), 13/17. sz. lelőhely, szarmata kori sírhalmok 
(nováki Gyula felmérése, Réti Zsolt rajza)
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ben is. kb. 37 × 14–16 m-es területen feltárta a 2–7. 
sírokat (az 1. sír 1961-ben, az ásatástól Dny-ra került 
elő).3 Tájolásuk Dk–Ény. Bolygatatlan volt a 2. és 
a 4. gyermeksír, a 6. (felnőtt férfi?) és a 7. (idős nő) 
sír. A 2–4. és 7. sírok egyszerű földsírok, sírfoltot 
nem sikerült megfigyelni, mélységük 61–116 cm. 
Az erősen feldúlt 5. (felnőtt, melléklet nélküli) sír 
foltja 245 × 120 cm-es, mélysége 111 cm. A hely-
ben maradt combcsontok alatt 8 cm vastagság-
ban, továbbá az Ény-i sírvégben kőpakolás részle-
tei. Temetkezés módja a 6. sírnál: a Dk felé széle-
sedő, 320–340 × 110–150 cm-es, 94 cm mély sírgö-
dör fenekére szabálytalan alakú köveket raktak, erre 
helyezték a felnőtt férfi (?) holttestét, majd a göd-
röt 60–65 cm magasságig kövekkel töltötték meg.4 
Feltárásakor fára utaló nyomokat nem észleltek, a 
kőpakolás tetejét kissé megbontották az 1960-as 
években. edény a két gyermeksírban volt: szürke, 
apró kaviccsal soványított anyagú, korongolt, göm-
bös edényke a 2.; halványpiros, jól iszapolt, koron-
golt, kétfülű korsó a 4. sírban5 (35. t. 23–24.). egyéb 
sírleletek (vasfibula töredékek a 4. és 6., ovális vas 
csatkarika a 6., kés és késtöredék a 3. és 7., orsó-
gomb a 7. sírban: 35. t. 3–5, 7, 9–10, 15.) közül kel-
tező értékű a 2. és a 7. sír kéttagú, belső ívvezetésű, 
hosszú tekercsű tűszerkezetes, oldalt lehajlított lábú, 
rombusz és trapéz átmetszetű kengyeles bronzfi-
bulája6 (35. t. 1, 6.), a 3. sír hasonló, négyes teker-
csű, hiányos vasfibulája7 (35. t. 2.), a 6. sír Galerius 
Maximianus follisa.8 A késő szarmata sírokat a iii. 
század végére, a iv. század első felére keltezzük.

Az ásatás színhelyétől kb. 300 m-re ny felé, a 
Móricz Zs. u. 4. és 6. sz. telkeken 1900 táján, majd 
az 1920-as (?) években találtak csontvázas sírokat, 
a leletek azonban elkallódtak.9 1961-ben Magariner 
Zoltán isaszegi lakos az i–ii. század fordulóján 
készült római bronztálat10 adott el az MnM-nek, 
melyet édesapja a XiX. század végén az ásatás szín-
helye táján talált. A lapos, gömbszelet alakú tál ala-
csony, gyűrűs talpon áll, fenekén körbordák találha-
tók. Pereme vízszintesen befelé szélesedő, három-
szögletes, kívül a peremen és a perem alatt alacsony 
borda fut körbe. A közeli nagy S. u. 27. sz. telken 
Aurelianus (270–275) antoninianust (Ric 244.; 
Siscia, vj: /S XXi[) találtak.11

A lelőhelyen vagy közelében Szathmáry Zoltán, 
1969-ben pedig Juhász vilmos gyűjtött cserepe-
ket. egy nagyméretű fazék benyomkodott borda-
díszes oldaltöredéke késő bronzkori.12 A kora vas-
kori cserepek13 közt behúzott tálperem; háromszoro-
san benyomkodott, illetve kiugró, lapos, hosszúkás 
bütyökkel díszített fazéktöredékek vannak. A kelta 

darabok közül14 az LT D periódusra keltezhető egy 
kézzel formált, hordó alakú edény oldaltöredéke osz-
tott bütyökkel és ujjbenyomással; egy vastag hom-
bárperem töredék, valamint egy kifelé megvasta-
godó, felső részén vízszintesen bekarcolt peremű 
töredék, a nyakon ferde bekarcolással.15 A finoman 
iszapolt anyagú, korongolt szürke edénytöredékek és 
a kézzel formált, durva kidolgozású fazéktöredékek16 
szarmata, részben késő szarmata17 leletek.

1 MnM Adattár 205/1962.Xii.; 368/1963.Xiv.; Patay 
Pál és Szabó Miklós jelentései.; iFM 70.351.1–352.1. 
2 MnM Adattár 368/1963.Xii. 3 MnM Adattár 
378/1971.XXiv.; vTM Adattár 1546.; Rég. kut. 1971, 
46.; iFM 71.4.2–14. 4 kulcsár 1998, 21, 46–47, 125., 
kat. 64. lh.; kulcsár 2001a, 47.; Dinnyés 2007, 360–
361. 5 iFM 71.4.3, 14. 6 iFM 71.4.2, 11. 7 iFM 71.4.5. 
8 iFM 71.4.10., coh2 22., vj. bizonytalan. B. Sey kata-
lin meghatározása.; istvánovits–kulcsár 1994, 75.  
9 MnM Adattár 205/1962.Xii.; 368/1963.Xiv.; 
40/1973.ii.; vTM Adattár 610. 10 MnM Rn 61.9.1.; 
Dinnyés 2007, 368. 11 iFM ltsz. nélkül, Lányi vera 
meghatározása. 12 iFM 70.416.1. 13 iFM 70.416.1–
418.1.; 422.1.; 426.1–427.1. 14 iFM 70.425.1.; 79.624.1–
3, 8. 15 iFM 70.425.1.; 79.624.1, 8. 16 iFM 70.419.1–
421.1.; 423.1–424.1.; 79.624.4–7, 9. 17 iFM 70.419.1.; 
79.624.5, 9.

13/19. WeSSeLÉnYi U. 3: + R
(kÖh 26102)

A Wesselényi u. 3. sz. alatti telken, az 1950-es 
években egy jászladányi típusú (Petreşti variáns), 
25,8 cm hosszú, ellentett élű rézcsákány került elő. 
Az ajándékozó Sári János 1982-ben azt közölte 
velünk, hogy magányos lelet volt.1

1 iFM 70.363.1.; Patay 1984, 76., 37. t. 395.; említi 
Bondár 2007, 71., 7. kép 395.

13/20. ToMPA MiháLY U: + Sza
(kÖh 26103)

1970-ben Tihon József a 33/a. sz. házuk kertjé-
ben egy ii–iii. századi, bronz térdfibulát (35. t. 13.) 
talált. A fibula nagyméretű, félkör alakú fejlap-
ját zegzug vonalak díszítik.1 A fibula lelőhelyé-
től 100–150 m-re Ény felé, a 14. sz. telken egy 
i. constantinus kisbronz érmet (Ric 235.; Siscia, 
334–335.; vj.: •ASiS•) találtak.2
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1 iFM 71.4.1. 2 iFM leltározatlan, Lányi vera megha-
tározása.

13/21. koSSUTh L. U. 84:  Sza
(kÖh 26104)

A belterület közepén, a kossuth L. u. 84. sz. ház 
kertjében Szmolicza József, az isaszegi Falumúzeum 
vezetője apróra törött, korongolt és kézzel formált 
szarmata cserepeket gyűjtött a felszínről.1 A lelő-
hely valószínűleg összefügg a tőle D-re, 120–130 
méterre levő 13/18. sz. lelőhellyel.

1 vTM Adattár 2222.; iFM 2001.7.1–5.

13/22. MáRTon-BeRek: ? kö?
(kÖh 26105)

A városhatár Ék-i szélénél, a kiszáradt patak völ-
gyét két, egymástól kb. 60 m-re húzódó gát zárja 
le. A gátak átnyúlnak a valkói határba. hosszuk 
50–60 m. A felső gát elszántott, kb. 1 m magas, 
talpánál 10 m széles, az 1 × 1 m-es áteresze újnak 
tűnik. Az alsó gát jó állapotú, 1,5–2 m magas, 
talpa kb. 15 m, teteje 2–3 m széles. A völgy fejé-
nél húzódó töltéspár nem gát volt, hanem egy elha-
gyott dűlőutat fogott közre. A gátakat csak feltéte-
lesen tarthatjuk középkoriaknak. (Kvassay–Miklós, 
1980; Kvassay–Torma, 1984.)

13/23. PAP-heGY:  Sza
(kÖh 26106)

A várostól ny-ra, a Pap-hegy k-i lejtőjén, kb. 
700 × 100–150 m-es területen sok állatcsont, keve-
sebb patics, valamint edénytöredékek találhatók a 
felszínen.1 (Kvassay, 1981.) Balogh László isaszegi 
lakos a lelőhely D-i részére eső kertjében többször 
gyűjtött cserepeket, amelyeket 1999-ben az isaszegi 
Falumúzeumnak ajándékozott.2 2002-ben árok-
ásáskor előkerült és a lelőhely k-i sávjában gyűj-
tött cserepeket3 ajándékozott Albert János és Tamás 
isaszegi lakos az iFM-nek, kővári klára helyszí-
nelésekor szarmata kerámia előkerülését tapasz-
talta, árokásáskor előkerült, terra sigillata töredé-
ket4 gyűjtött.

A leletanyag egyöntetűen szarmata–késő szar-
mata. A korongolt kerámia jól iszapolt, szürke és 
halványpiros töredékekből, kereken kifelé vasta-

godó peremű félgömbös, tagolt oldalú késői táltöre-
dékekből, hombártöredékekből, késői szürke, apró 
kavicsos anyagú, korongolt fazéktöredékekből áll. 
Durva kidolgozású, kézzel formált, edényzúzalék-
kal is kevert anyagú fazéktöredékek is tartoznak 
a szarmata telepanyaghoz. külön említést érde-
mel a szürke színű, korongolt, kettős kúpos testű 
orsógomb.5 A 2002. évi leletek között a fekete, 
jól iszapolt, kézzel formált, kettős csonkakúpos 
testű, enyhén kihajló, lekerekített peremű, kívül 
és a perem alatt belül grafitos, simított felületű 
edényke (32. t. 13.) töredéke és egy barna, jól isza-
polt, homokos-kavicsos anyagú, kézzel formált, 
kívül egyenetlenül simított fazékoldal ii–iii. szá-
zadi kvád vagy vandál készítmény.6 A provinciá-
lis importot egy világospiros, kopott, kívül piros, 
belül fémes fényű, barna festett tál talpgyűrűs 
fenéktöredéke és egy terra sigillata tál dísztelen, 
fenék közeli oldaltöredéke képviseli.7 1973-ban 
Szenczy József egy erősen kopott, római bronz-
pénzt (quadrans, i. század vége–ii. század közepe) 
talált a lelőhelyen.8

1 vTM 82.57.1–6. 2 vTM Adattár 2222.; iFM 
2001.6.1–14. 3 iFM leltározatlan. 4 vTM leltározatlan. 
5 iFM 2001.6.12. 6 iFM leltározatlan. 7 iFM leltározat-
lan. 8 iFM leltározatlan.

13/24. MáRTon-BeRek: ? kö?
(kÖh 26107)

A városhatár Ék-i széle közelében, az erdőben, 
egy kiszáradt patak völgyét két, egymástól kb. 15 
m-re húzódó gát zárja le. A jó állapotú gátak kb. 
18 m hosszúak, talpuk 4 m, koronájuk 1 m széles. 
Az alsó gát D-i sarka ívesen hajlik, ezen áteresz is 
látható. A gátakat csak erős fenntartással tarthatjuk 
középkoriaknak. (Kvassay, 1984.)

13/25. hAJnAL U. 15:  Sza
(kÖh 26108)

A belterület D-i részén, egy Dk–Ény irányú 
völgy Ék-i oldalán fekvő telken, ivicsics Tamara 
1980-ban, kapálás közben i. constantinus follist1 
(Ric 235.; 334–335.; Siscia, vj.: •ASiS•) talált. 
Terepbejárásunkkor a művelt kertben kevés apró, 
jellegtelen szarmata cserepet – szürke, korongolt, 
valamint kézzel formált oldaltöredékeket – figyel-
tünk meg. (Kvassay, 1982.)
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1 iFM leltározatlan.

13/26. DÓZSA GY. U. 2: ▼Sza
(kÖh 26109)

A művelődési ház bővítése során Bezzegh károly 
isaszegi lakos 1972-ben egy ii. constantius Ae2 
érmet (LRBc 1190.; 351., Siscia; vj.: iii/ASiSU) 
talált.1

1 iFM leltározatlan.

13/27. BeRcSÉnYi U. 27: ▼ Ő?
(kÖh 26110)

A belterület Dk-i szélén fekvő telek kertjében 
téglalap alakú, lekerekített sarkú, a közepén átfúrt, 
csiszolt, kalapácsszerű kőeszközt találtak.1 Más 
lelet nem került elő.

1 iFM 80.3.1.

13/28. ADY enDRe U. 14:  Sza ▼ kk
(kÖh 26111)

A városon keresztülfolyó és a Rákos-patakba tor-
kolló, kis patakra lejtő, lankás domboldalon, vete-
ményeskertben, 50 × 10 m-es területen közepes 
sűrűségben fordultak elő durva, kézzel formált, 
valamint a szürke, finoman iszapolt anyagú és kavi-
csos soványítású, korongolt, szarmata–késő szar-
mata cserepek. Az igen apróra tört darabokat nem 
őriztük meg. (Kvassay, 1982.)

A kertben a tulajdonos, Ragács istván egy ii. 
Lajos denárt (cnh ii. 306A = h 841 típus) talált.1

1 iFM leltározatlan, Bodor imre meghatározása.

13/29. PeSTi ÚTi DŰLŐ:  Bk
(kÖh 26112)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patakra lejtő domb 
lejtőjén Juhász vilmos egy csillámos anyagú, sep-
rűdíszes, kora bronzkori, legnagyobb valószínűség-
gel a makói kultúrához sorolható oldaltöredéket és 
sima felületű kis töredéket gyűjtött.1

1 vTM 84.121.1–2.

13/30. SZenTGYÖRGYi-eRDŐ: ≡ kö?
(kÖh 26113)

A várostól Dk-re, egy Ény–Dk-i irányú, mere-
deken emelkedő, széles platójú domb két oldalán 
szántásnyomok figyelhetők meg. A Dny-i olda-
lon határozottan kirajzolódik három, 100 m hosz-
szan húzódó, 5–10 m széles terasz. Az Ék-i olda-
lon kettő, kb. 80 m hosszú és kb. 10 m széles, elmo-
sódott terasz látható. nováki Gyula szerint ezek is 
szántóföldek nyomai. A szántóföldek az árpád-kori 
Szentgyörgy falu (13/10. lh.) határához tartozhattak. 
(Kvassay, 1983; Miklós–Nováki, 1995.)

13/31. MáRTon-BeRek:  I
(kÖh 26114)

A várostól Ék-re, az erdőben egy Ény–Dk-i irá-
nyú domb tetején kb. 6 m átmérőjű, 0,5 m magas, 
ellaposodott halom emelkedik. (Kvassay–Nováki, 
1983.)

13/32. eLSÜLLYeDT FALU:  M–á ? i
(kÖh 26115)

A várostól Dny-ra, a Rákos és a bele torkolló kis 
patak fölé emelkedő domb oldalán fekszik a lelő-
hely, melyet Szathmáry Zoltán leírásából isme-
rünk. “...az isaszegi országúton, a Pécel felé vezető 
műút mentén a volt Szabó károly ezredes tanyájá-
hoz, a feljáró kocsiútjáig tartó dombvonulaton az 
isaszegi öregek által “elsüllyedt falu”-ként emlege-
tett, valójában az árpád-házi királyoknak korabeli 
Szentpálfalva területét látogattuk meg. ezt a terü-
letet az öreg isaszegiek ma is Szentpál-pusztának 
nevezik. Az egykori elsüllyedt faluhelyet csak 1961-
ben tudtuk azonosítani, amikor a tsz mélyszántása 
nyomán embercsontok tömege borította a barázdá-
kat. ... a helyszínről 12 különböző emberi koponyát 
vitt be a nemzeti Múzeumba [Szathmáry Z.], ahol 
dr. Patay Pál ... középkori falu temetőjéből szár-
mazónak állapította meg a koponyákat. Az ősfalu 
temetője így már megvolt. A falu helyét ... Garam 
Éva múzeológus, aki kérésünkre ... jött ezen terü-
letre és a helyszíni bejáráskor előkerült égetett 
agyagedénytöredékek alapján azonosított. Az ősfalu 
és temetője nagy területét ... az utóbbi években sűrű 
bozótfenyő és tölgy borítja.”1 Szathmáry Zoltán írja 
le az öreg béres elbeszélését is, ami szerint a terüle-
ten szántva hirtelen besüllyedt alatta a föld.2
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A Szathmáry Zoltán által használt „elsüly-
lyedt faluhely” és „Szentpál-puszta” elnevezése-
ket a helybeliek nem ismerik, a térképek sem jel-
zik ezeket. hasonlóképpen a szántáskor besüly-
lyedő föld hagyományát – ilyen, beszakadó üregek 
egyébként is nem régészeti, hanem Xviii–XiX. 
századi objektumokra utalhatnak – szintén csak ő 
említi. A középkori Szentpál falu pedig ettől a hely-
től 9 km-re Ék-re, valkó határában fekszik (26/10. 
sz. lh.). Patay Pál és Garam Éva isaszegi kiszállási 
jelentéseiben ez a lelőhely nem szerepel, közölték 
velünk, hogy nem jártak ott, illetve anyagot a hely-
színről nem kaptak. Az embercsontok korát kísérő 
leletek hiányában nem ismerjük.

Terepbejárásunkkor a feltételezett lelőhely k-i 
szélét átvágó, postai kábel árkában, 300 m hosszú 
szakaszon néhány X–Xi. századi barna, sűrű víz-
szintes vonalas fazékoldalt3 (45. t. 20.) és Xi–Xii. 
századi világosbarna, csillámos anyagú, rövid, fer-
dén bekarcolt vonallal és vízszintes vonallal díszí-
tett, illetve díszítetlen oldal- és fenéktöredéket4 
találtunk. egy foltban igen sok állatcsont hevert 
az árokból kidobott földben. (Kvassay, 1984.) A 
lelőhelyet feltételesen összefüggésbe hozhatjuk 
nándorföldével (13/38. lh.).

Az iFM leltárkönyve szerint 1963–1974 között 
végzett terepbejárásokon különböző őskori és szar-
mata leleteket találtak, középkorit viszont nem. 
ezért a saját megfigyelésünktől erősen eltérő tár-
gyakat nem fogadjuk el hitelesnek, a 13/*** alatt 
tárgyaljuk őket.

1 Szathmáry 1982, 53–54. 2 Szathmáry 1977, 23. 
3 vTM 84.65.1–2. 4 vTM 84.65.3–5.

13/33. nAGY-heGY-ALATTi-DŰLŐ:  V, LT, 
Sza, nk
(kÖh 26116)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patak k-i partjára 
lejtő domboldalon, kb. 300 × 300 m-es területen 
gyűjtöttünk cserepeket; állatcsontot, paticsdarabo-
kat és őrlőkő töredékeket figyeltünk meg. Az őskori 
cserepeket a lelőhely ny-i részén, egy kiemelkedé-
sen találtuk, a szarmata leletanyag a lelőhely egész 
területén gyűjthető. (Bondár–Kvassay, 1984.)

Az elég jellegtelen őskori cserepek1 közül a 
nagyobb, hordó alakú, durva kidolgozású, vállon 
tagolt bordás, illetve bütykös töredékek2 korai vas-
koriak. A kelta korszakot grafitos anyagú, fésűs 

díszű edények töredékei és a barna, kissé homokos 
anyagú, behajló szájú, kifelé vastagodó peremű tál-
töredék képviselik.3

A késő szarmata kerámia4 jellegzetesebb darab-
jai a szürke és halványpiros, jól iszapolt, korongolt, 
kerekítetten vastagodó, kissé behúzott peremű, 
nagyobb tálak töredékei;5 a besimított hálómin-
tás oldaltöredékek;6 a homokkal-kaviccsal soványí-
tott anyagú, korongolt, különböző módon profilált 
peremű fazéktöredékek.7

valószínűleg késő avar koriak a vöröses, kéz-
zel formált, mészkő darabkákkal kevert anyagú és 
az erősen homokos, kézikorongon készült, vöröses 
oldaltöredékek.8

egy szürkés homokkőből készített fenőkő töre-
déket9 is gyűjtöttünk.

1 vTM 84.66.1–8, 34. 2 vTM 84.66.2, 4, 6. 3 vTM 
84.66.8–9, 17. 4 vTM 84.66.10–34. 5 vTM 84.66.12, 
16–18, 21. 6 vTM 84.66.22–23. 7 vTM 84.66.28–31. 
8 vTM 84.66.35–36. 9 vTM 84.66.37.

13/34. BikAS-TÓ:  U, R, LT
(kÖh 26117)

A belterülettől és a Bikas-tótól ny-ra, vizenyős 
rét feletti domboldalon, 400 × 100 m-es területen 
kevés cserepet találtunk a szántásban, lucernában, 
valamint a facsemeték közt. (Kvassay, 1984.)

egy díszített, vékony falú kis oldal a zselizi 
kultúrához tartozik.1 A rézkoron belül közelebb-
ről nem keltezhető egy kavicsos anyagú, elvéko-
nyodó peremű, kihajló tálnyak töredék és egy eny-
hén kihajló peremtöredék.2 A grafitos anyagú, fésűs 
díszű fazékoldal kelta.3

1 vTM 84.67.1. 2 vTM 84.67.2–3. 3 vTM 84.67.4.

13/35. PeSTi-ÚTi-DŰLŐ:  B
(kÖh 26118)

A várostól ny-ra, a Bikas-tó fölötti domb mere-
dek oldalán, mindössze 80 × 60 m nagyságú terüle-
ten fordult elő néhány cserép. (Kvassay, 1984.)

közülük egy kívül sárga, belül fekete, bronzkori 
oldaltöredéket leltároztunk be.1

1 vTM 84.68.1.
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13/36. eGYeS-TAGoSok DŰLŐJe:  U, B, Bv
(kÖh 26119)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patakra lejtő domb 
oldalán ásott postai kábelárokkal őskori települése-
ket bolygattak meg. Az árok 140 m hosszú szaka-
szán nagyon sok cserepet, állatcsontot, őrlőkő töre-
dékeket találtunk. (Kvassay, 1984.)

Az újkőkori cserepek közül a zselizi kultúrát 
egy félgömb alakú tál díszített töredéke képviseli1 
(4. t. 18.). A házikerámiához pelyvával soványí-
tott csőtalp töredék, valamint ujjbenyomkodással, 
körömcsípéssel, bevagdosott bütyökkel díszített tál- 
és fazékdarabok2 tartoznak. egy szűrőedény töre-
déke és egy fenéktöredék a bronzkorra keltezhető.3 
egy töredékes, félgömb alakú, behúzott peremű tál 
késő bronzkori.4

1 vTM 84.69.1. 2 vTM 84.69.2–9. 3 vTM 84.69.11–12. 
4 vTM 84.69.1.

13/37. eGYeS-TAGoSok DŰLŐJe:  U, Sza
(kÖh 26120)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patakra lejtő domb-
oldalon, postai kábelárokban kb. 80 m hosszan 
gyűjtöttünk cserepeket. (Kvassay, 1984.)

egy díszített oldal1 a zselizi kultúrához tartozik. 
A vékony falú táltöredék is újkőkori.2

van néhány szarmata cserép3 is: két szürke, 
korongolt oldal- és egy kézzel formált, durva fenék-
darab.

1 vTM 84.70.2. 2 vTM 84.70.1. 3 vTM 84.70.3–4.

13/38. eGYeS-TAGoSok DŰLŐJe:  B, Sza? á
(kÖh 26121)

A várostól Dny-ra, a Rákos-patak és az Ény 
felől belefolyó, kisebb patak találkozása közelé-
ben, az ártérből erősen kiugró dombon, 220 × 60 m 
nagyságú, erősen gazos területen kevés cserepet 
találtunk. (Miklós, 1982.) későbbi bejárásunkkor 
a lelőhely hosszában húzott postai kábelárok kido-
bott földjéből szórványosan gyűjtöttünk edénytöre-
dékeket. (Kvassay, 1984.) A lelőhely ny-i szélét a 
rossz terepviszonyok miatt nem lehetett pontosan 
tisztázni.

néhány kevésbé jellegzetes oldaltöredék bronz-
kori.1

egy kézzel formált durva oldaltöredék és egy 
nagyon durva, elnagyolt fültöredék valószínűleg 
szarmata.2

A Xii–Xiii. századra keltezhető egy homokkal 
soványított fenéktöredék és egy fehér, vízszintesen 
bekarcolt vonallal díszített fazékoldal.3

itt tárgyaljuk a középkori nándorföldét. nevének 
előtagja a középkorban személynévként is hasz-
nált, dunai bolgár jelentésű népnévből keletke-
zett,4 esetünkben valószínűbb a személynévi előz-
mény. 1352-ben a király Jakab fia Jakab és nandur 
magtalan halála után, több más birtokkal körös 
comes fia Péter mesternek adta és körülhatárol-
tatta nandurfeldét. A határjárás nándorföldével 
(nandurfeulde) kezdődött, a Rákos folyónál 
körtvélyes és nandur szeghatárától, ahonnan a 
Rákos folyóhoz jut nandur végső határáig, ahol 
Jakab birtokrésze van. Majd határjeleken át Pécel 
határáig, nyugat felől Jakab birtokrésze mellett 
Tarcsa (18/1. lh.) határához, majd a Pécelről jövő 
úton Pécel felé halad és a Rákos folyóhoz ér, majd 
Péter Sósrét nevű rétjével szemben, majd újból a 
Rákos folyóhoz, s ezután visszatér istván Szakálos 
és Lomb nevű birtokrészéhez (a folytatást l. a 19/7. 
lelőhelynél).5 A csonka oklevélben megmaradt bejá-
rás értelmezése nem problémamentes, nem különül 
el az egyes birtokrészek bejárása, hiányosan adják 
meg az égtájat. 1355 és 1462 között a Péceliek bir-
tokügyeiről szóló oklevelekben fordul elő, amelye-
ket részletesebben a 19/7. lelőhelynél tárgyalunk. itt 
röviden csak annyit említünk meg, hogy lényegé-
ben egy több nemzedéken átívelő birtokvitáról van 
szó. Az 1355-ben végrendelkező Pécel-i Péter özve-
gyét Margitot és leányát Bangát 1388-ban Pécel-i 
iván fia András és Antal kizárták birtokaikból. 
1434-ben Banga fia Pécel-i Syke Benedek Farnos-i 
Salamon fia János fia Benedeknek adta birtokait. A 
beiktatás többször meghiúsult. A perekben a beik-
tatás ellen tiltakozókat és jogtalan foglalókat min-
dig elmarasztalták. Az érintett birtokok felsorolá-
sában nándorfölde 1360-ig a possessiók, 1435-től 
a prediumok között szerepel, elnéptelenedése min-
den bizonnyal már korábban bekövetkezhetett. 
1430-ban zálogjogon, majd 1438-ban királyi ado-
mányként megkapták a Rozgonyiak a korábbi ákos 
és Zsidó nembéli birtokokat. ezek között felsorolják 
isaszeget (13/1. lh.) is Szentgyörgytelke (13/10. lh.) és 
Dusnok (19/+++ lh.) prédiummal.6 1449-ben viszont 
arról értesülünk, hogy Rozgonyi János Dwsnok 
prediumot a nandorfewlde és kewrthwelyes nevű 
prediumokkal együtt minden törvényes iktatás nél-
kül bírta. A perben hozott ítélet eredményeként 



318

ugyanekkor beiktatták Peczel-i Salamon fia János 
fia Benedek mestert a nandorfelde birtok részeibe, 
a Rákos folyón lévő egykerekű, felülcsapó malom 
és az ottani, az irswazegh birtok felé eső több szőlő 
birtokába.7 A Rozgonyiak 1450-ben még jogorvos-
latot kértek az ügyben.8

nándorfölde a későbbiekben már semmilyen 
forrásban nem fordul el, neve sem maradt fenn. 
Györffy György a csömör határában található 
nándormajorral azonosította.9 A XiX. század máso-
dik felében létrejött csömöri nándormajor azon-
ban a Rákos-pataktól messze, a más irányban folyó 
csömöri-patak forrásvidéke közelében fekszik, név-
adója is az 1800-as években élt. Az 1352. évi határ-
járásból annyi kihámozható, hogy nándor(földe) 
Péceltől (19/7. lh.) É-ra, a Rákostól és körtvélyestől 
(13/+++ lh.) ny-ra, a mai nagytarcsától (18/1. lh.) 
k-re feküdt. Az 1449. évi adat alapján isaszeggel 
(13/1. lh.) is szomszédos volt. Mindezek alapján leg-
inkább a mai isaszegi határ Dny-i részén, lelőhe-
lyünkön vagy környékén kereshető, ahol a beerdő-
sített terepen nem lehetett megfelelő felszíni kuta-
tást végezni. Összefügghet vele a 13/32. lelőhely, 
ahol viszont még a Szathmáry Zoltán által említett 
„elsüllyedt falu” állítólagos hagyományát kell hite-
lesíteni.

1 vTM 82.121.1–3.; 84.71.1. 2 vTM 82.121.4.; 84.71.2. 
3 vTM 82.121.5.; 84.71.3. 4 kiss 1988, ii. köt. 221. 
5 oL Dl. 75366.; Bakács 1982, 659, 662. reg. 6 1430: 
oL Dl. 12259, 12260.; Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; 
horváth 1980, 140. reg.; 1438: oL Dl. 13163, 13170, 
7497, 7498.; Bártfai Szabó 1938, 663, 1223. reg.;  
horváth 1980, 146–147. reg. 7 oL Dl. 17108. 8 oL Dl. 
14385.; Bártfai Szabó 1938, 762. reg. 9 Györffy 1998, 
532., térképén nem ábrázolja.

13/39. hARSánYi BáLinT U. 4: + v
(kÖh 26122)

1984-ben a belterület k-i részén, a harsányi 
Bálint u. 4. sz. alatti ház alapozási munkái során, 
50–70 cm mélyen edényt találtak. Az enyhén ívelt, 
hengeres nyakú bögrét kihajló pereme alatt kétsze-
res körbefutó kannelúra, míg fordított csonkakúpos 
testén a nyakhajlattól induló, 3–3 függőleges 
kannelúrából álló minta díszíti. Téglalap átmetszetű 
füle a perem fölé emelkedik. M.: 9 cm, Pá.: 9,8 cm, 
Fá.: 5 cm, pereme és füle sérült, hiányos. A legin-
kább szkítának meghatározható edényt czakó Béla 
isaszegi lakos a vTM-nek ajándékozta.1

1 vTM 84.107.1.

13/40. SZenTGYÖRGYi-eRDŐ:  á
(kÖh 26123)

Parádi nándor 1954-ben a 182-es magassági 
pontnál, a Felső-Tápió, illetve annak a vadátjáró 
melletti forrása fölötti dombon, az erdő szélénél 
árpád-kori edénytöredékeket figyelt meg a felszí-
nen. A helybeliek elbeszélése szerint 6 évvel koráb-
ban, a hercegallé és a hatos allé találkozása köze-
lében, – a magassági ponttól 4–500 m-re Dny-ra – 
tuskó kitermeléskor cseréptöredékeket találtak.1 

Az erdős területen nem találtunk leleteket, a 
lelőhely kiterjedését nem tudtuk megállapítani. 
(Kvassay, 1978.)

1 MnM Adattár 31.i.1.; 51.i.1. A leletek sorsa isme-
retlen.

13/41. DoBÓ iSTván, BAcSÓ BÉLA, JÓZSeF 
ATTiLA U:  Sza  I
(kÖh 26124)

A belterület Ény-i szélén, a Rákos-patak k-i olda-
lán, a patak és a vasút által határolt részen 1987-ben 
gázvezetéket fektettek. Az árokból kidobott föld-
ben a Dobó istván u. 1–5., a Bacsó Béla u. 13–15., 
valamint a József Attila u. 14–16. számú házak előtt 
néhány szürke, korongolt és durva anyagú, kézzel 
formált, szarmata cserép hevert.1 Utóbbi helyen két 
beásás volt látható, a cserepeken kívül nagy patics-
darabok is voltak. A Bacsó Béla u. 13. sz. előtt az 
árok falában beásás is látszott, a kidobott föld-
ben pedig emberi bordák és csigolyák hevertek, a 
beásásban további csontok nem látszottak. A lelő-
helyet a dombnak a patak felőli oldalán, kb. 220 m 
hosszan, 50–80 m szélesen lehetett megfigyelni. 
(Kvassay, 1987.)

1 vTM 88.180.1–4.

13/42. Deák FeRenc U, MARTinovicS U, 
TÓ U:  LT
(kÖh 26125)

A belterület Ény-i szélén, a Rákos-patak k-i 
oldalán, a patak és a vasút által határolt részen 
1987-ben gázvezetéket fektettek. Az árokból kido-
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bott földben a Deák Ferenc u. 8–12. szám előtt talál-
tunk cserepeket. A 10. szám előtt kb. 4 m hosszú 
hamus beásás látszott, amiben két kelta cserép volt. 
A 8–10. számú telkek határánál egy enyhén grafi-
tos, kézzel formált peremtöredéket gyűjtöttünk. 
A Martinovics u. 4. sz. előtt kelta grafitos csöbör 
oldaltöredéket, a Tó u. 3–5. sz. előtt pedig apróra 
tört, korongolt töredéket gyűjtöttünk.1 A lelőhelyet 
a domb tetején, kb. 320 × 70 m-es területen tudtuk 
megfigyelni. (Kvassay, 1987.)

1 vTM 88.179.1–2.

13/43. BikAS-TÓ:  B
(kÖh 26126)

A várostól ny-ra, a Rákos-patak É-i mellékvi-
zének ny-i oldalán három oldalról meredek oldalú 
domb emelkedik. A mintegy 100 × 50 m nagy-
ságú, füves dombtetőn vaddisznótúrásokban talál-
tunk néhány díszítetlen bronzkori oldaltöredéket.1 
(Kvassay–Miklós, 1993.)

A domb jelenlegi alakja alapján felmerült, hogy 
esetleg erődítés állt itt. erre utaló egyértelmű nyo-
mok azonban sem a felszínen, sem a korábbi, az 
1950-es évekből származó katonai légi felvételeken 
nem mutatkoztak.

1 vTM 2002.5.1–2.

13/44.:  B? á
(kÖh 26128)

A belterülettől Dny-ra, a Rákos-patak ny-i mel-
lékvizére enyhén lejtő domboldalon, 120 × 70 m 
nagyságú területen, kitárcsázott csicsókásban 
találtunk néhány cserepet. (Kvassay–Miklós, 
1993.)

egy kopott, sérült, jellegtelen őskori töredék 
mellett a sárga színű, rendszertelenül bekarcolt 
vonalakkal díszített oldal valószínűleg bronzkori. 
van egy retusált, kis kőeszköz is.1

két homokos anyagú, díszítetlen, ill. hullámvo-
nalas díszítésű oldaltöredék, valamint egy kifelé 
megvastagodó, kissé alávágott peremtöredék 
árpád-kori.2 A lelőhelyet feltételesen összefüg-
gésbe hozhatjuk nándorföldével (13/38. lh.).

1 vTM 2002.2.1–3. 2 vTM 2002.2.4–6.

13/45.:  Ő
(kÖh 26127)

A belterülettől Dny-ra, a Rákos-patak ny-i mel-
lékvizének É-i partján emelkedő domb legmaga-
sabb részén, 100 × 80 m nagyságú területen, cseme-
tésben néhány jellegtelen őskori cserepet és egy-két 
paticsszemcsét találtunk.1 (Kvassay–Miklós, 1993.)

1 vTM 2002.3.1–3.

13/46. PAP-heGY:  I
(kÖh 32991)

2000-ben kovács Géza budapesti lakos érte-
sítette a szentendrei Ferenczy Múzeumot, hogy 
isaszeg határában, egy földút oldalában emberi 
csontokat látott. kővári klára és Miklós Zsuzsa 
november 2-án végzett helyszínelésekor megállapí-
totta, hogy a lelőhely a belterülettől ny-ra, a Rákos-
patak É-i partja mellett emelkedő Pap-hegy lejtőjén 
van. A földút oldalában friss turkálások, földelhor-
dás nyomai látszottak, az egyik bolygatott részen, 
a mai felszíntől számított 2 m mélységben emberi 
csontok álltak ki a földből. A csontváz Ény–Dk-i 
tájolásban feküdt. A sír szürkés betöltésével jól 
elvált a környező sárga altalajtól. Az omlásveszély 
miatt a csontokat sajnos nem lehetett kibontani. 
egyéb régészeti jelenség, lelet nem mutatkozott.1

1 MnM Adattár 47/2001.i.; Rég. kut. 2000, 152.

* * *
 Ő, U, R, Bv, v? Sza, á ? LT  Ő + R, Bk, 
B, Bv, v, LT ? Bv ▼ Ró, kk ▲? i
Arányi Lajos isaszeget minden bővebb adat nél-

kül kőkorszaki és bronzkori tárgyak lelőhelyének 
tartotta.1 Márton Lajosnak Tápiószentgyörgyről 
kőkori putrilakások és zsugorított temetkezés elő-
fordulásáról volt tudomása.2

nem azonosítható a lelőhelye az iFM-ben 
őrzött több, ép edénynek.3 Az ívelt oldalú, kettős 
kúpos testű, az oldalán két füllel, a fülek között 
egy-egy bütyökkel díszített fazék középső rézkori 
(bodrogkeresztúri kultúra), a befelé ívelődő nyakú, 
nyomott gömbhasú füles bögre bronzkori. A halom-
síros kultúrához tartozik a has alján bütykökkel 
díszített füles bögre. egy kisméretű, kettős kúpos 
testű, kihajló peremű, korongolt urna kelta.
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Az iFM leltárkönyve szerint az „elsüllyedt falu” 
helyén (13/32. lh.) 1963–1974 között ismeretlen 
terepbejáró és Szathmáry Zoltán különböző őskori, 
szarmata cserepeket és néhány pattintott kőeszközt 
gyűjtött.4 Saját terepbejárásunkon kizárólag árpád-
kori cserepeket találtunk, ezért az alább ismerte-
tett tárgyak esetében téves lelőhely megnevezés-
sel és leletkeveredéssel kell számolnunk. A jelleg-
zetes darabok közé a kottafejes töredékek, a badeni 
kultúrához tartozó pontsor- és bekarcolt hálómintás 
oldalak és egy tagolt bordás fazékperem,5 továbbá 
a halomsíros kultúra apró, beszurkált pontokkal és 
ívelt bekarcolásokkal díszített edénytöredéke, vala-
mint egy-két kelta és több szarmata–késő szarmata 
cserép tartoznak.

hasonló a helyzet a Szentgyörgyi erdő, hercegália 
lelőhellyel beleltározott őskori tárgyakkal.6 A 13/11. 
lelőhelyről hiteles gyűjtésből csak szarmata és 
árpád-kori leleteink vannak. A jellegzetesebb töre-
dékek közül egy pontsordíszes, kis oldal a badeni 
kultúrához sorolható; a ferdén bekarcolt vonalak-
kal díszített válltöredék a halomsíros kultúrát kép-
viseli; a kannelúrázott oldal és a háromszög átmet-
szetű fül az urnasíros kultúra hagyatéka, míg egy 
korongolt táltöredék kelta. Szathmáry Zoltán 1948. 
évi gyűjtéséből egy 52,2 cm hosszú, 5,8 cm széles 
pengéjén magas gerincű, köpűs, kelta lándzsahe-
gyet (30. t. 11.) őriz az iFM a Szentgyörgyi erdőből.7

Az iFM leltárkönyve szerint az 1950-es évek-
ben a Bikastónál (13/15. és 13/16. lh.) gyűjtöttek egy 
somogyvári típusú hengeres edényt,8 egy töredé-
kes vatyai9 és egy teljesen ép kora vaskori urnát,10 
továbbá egy félholdas kávájú tokos-füles bronzbal-
tát és egy tokos-füles bronzvésőt.11 ezek esetében 
nyilvánvalóan leletkeveredés történt, egy részüknél 
a gyűjtőterületen kívüli származás is valószínűsít-
hető.

Az iFM a hammel-ház (ma Móricz Zs. u. 4.) 
környékéről, Juhász vilmos terepbejárásaként tart 
nyilván barnássárga, apró bütyökfüles, két ferde, 
bekarcolt vonallal díszített, rézkori oldalt, késő 
bronzkori, fülcsonkos bögretöredéket és fordított 
csonkakúpos edényke töredékét és egy vízszintes 
vonalakkal díszített árpád-kori oldaltöredéket.12 
Juhász vilmos szóbeli közlése szerint azonban nem 
gyűjtött ezen a környéken.

Az iFM-ben több késő bronzkori cserepet leltá-
roztak be, amelyeket Szathmáry Zoltán a „Bajcsy-
Zsilinszky u. és a Wesselényi u. között” gyűjtött. A 
Wesselényi u. és a Bajcsy-Zsilinszky (ma Templom) 
u. nagyon messze van egymástól, ezért a lelőhelyet 
nem tudtuk lokalizálni. A leletek közt van a halom-

síros kultúra behúzott, felcsücskösödő peremű tál-
töredéke.13 egy fekete színű, fényezett felületű 
bögre hangsúlyozott, függőlegesen árkolt válla a 
pilinyi kultúrához tartozik, esetleg kora vaskori.14 
Az urnasíros kultúra leletanyagában15 megtalálha-
tók jellegzetes edénytípusainak a darabjai: vízszin-
tesen kihajló peremű és kannelúrázott hasú urna-
töredékek, befésült díszítésű fazékoldalak, három-
szög átmetszetű szalagfülek.

Az MnM 1897-ben „Razumowskitól” két, 
középső szárnyállású bronzbaltát és egy erő-
sen elhasznált öntőmintával készült sarlót vásá-
rolt.16 1903-ban Turai vincétől két, bordás díszí-
tésű, tokosbaltát és bronzsarlót vásárolt.17 A lele-
teket Mozsolics Amália és kemenczei Tibor 
a gyermelyi horizontba (B vc, illetve ha A2) 
sorolja.18 Lehetségesnek tartjuk, hogy a néhány év 
különbséggel múzeumba került tárgyak egy bronz-
depó részei.

A település közelebbről nem megjelölt belterü-
leti részén Szathmáry Zoltán gyűjtött egy szürke, 
korongolt, vállán alacsony bordás, szarmata hom-
bártöredéket.19

Az iFM-ben nyilvántartás és közelebbi adatok 
nélkül, isaszegi leletként őrzött római és középkori 
pénzek egy része isaszegi lakosok ajándéka, többsé-
güknek ajándékozója is ismeretlen. itteni előkerülé-
sük nem bizonyos, inkább erősen kérdéses. (Lásd 
még 13/11. lelőhelynél.) Római pénzek: Septimius 
Severus, 202–211, sestertius, Róma (BMc 811); 
iii. Gordianus, 242 közepe–243 közepe, coloniális 
sestertius, viminatium (Pick 83); Gallienus 
(253–268), antoninianus, Siscia (Ric 585); Divus 
carinus, 283–284, antoninianus, kyzikos (Ric 47, 
verdejegy kAA); 2 db Urbs Roma, 330–333 és 336–
337, Ae 3 (Ric 187, 229); iulianus caesar, 355–361, 
Ae 4 (Fel temp rep. lovas típus); valens, 367–375, 
Ae 3, Róma (Ric 24b/iX verdejegy R•PRiMA); 
valens, Ae 3, 367–375, Róma (Ric 24b/Xi, verde-
jegy R•TeRTiA) és egy erősen kopott, meghatá-
rozhatatlan bronzpénz.20 középkoriak: 11 db len-
gyel ezüstpénz a Xv. század vége és 1666 közötti 
(János Albert, Sándor, i. Zsigmond félgarasok,  
i. Zsigmond és ii. Zsigmond garas, Báthori istván 
és iii. Zsigmond iii garasok, iii. Zsigmond vi garas 
és poltura, János kázmér garas) időszakból, vala-
mint 2 db török ezüstpénz.21 Gyanút keltő a magyar 
veretek teljes hiánya is.

Az MnM Pokorny Alajostól 1887-ben Xiv–Xv. 
sz-i csillagtaréjos vassarkantyút kapott.22 Turai 
vince 1903-ban egy Xvii. századi, 4-4 gyűrűs, 
középen U alakú tagos szájvasú, kovácsoltvas feszí-



321

tőzablát23 és ugyanebben az évben az őskori bron-
zokkal együtt egy Xvii–Xviii. sz-i mesterjegyes 
csoroszlyát is eladott az MnM-nek.24

A hercegália melletti erdőben 1968-ban tuskó-
szedés közben egy rövidkaszát találtak. ettől alig 
200 m-re a szántóföldön sarlók és szőlőmetsző 
kések kerültek elő. A leletek egy része elkallódott, 
a többi az iFM-be került. Müller Róbert az egye-
nes élű, beütögetett vonalkákkal és v alakú jelek-
kel díszített rövidkaszát mutatja be, amelynek for-
mája árpád-kori hagyományt őriz, díszítése alapján 
viszont törökkorinak tartja. ismerteti a késő közép-
kori szőlőmetsző kést is.25

isaszegi szórványként őriz az iFM egy közép-
kori, zárt, bronz pántgyűrűt, melyen két, karcolt 
vonal fut körbe.26 

Závodszky istván Szénási János cigánykovács-
tól egy 15 cm hosszú, szíjra fűzhető acélt szerzett. 
Az isaszegi homokbuckákon talált tárgy korát nem 
ismerjük.27

Az MnM 1892-ben hajdu Jánostól Xvi. szá-
zadi aranyozott réz kelyhet és patenát vásárolt.28 A 
Régiségtár gyarapodásáról szóló beszámolókban 
arról írnak, hogy a kelyhet Pécelről szerezték.29 A 
leltárkönyvben viszont isaszeg szerepel. nem tud-
juk, hogy a tárgyakat földben találták-e vagy csak 
az újkorban jutottak a környékre.

A középső-hegyhez kincsmonda fűződik, sokan 
keresték eredménytelenül a törökök által egy pincé-
ben, 12 fakádba rejtett aranyat. hajdú Mihály állí-
tólag talált „négy halpikkely nagyságú ezüst török 
pénzt”, kettő közülük az iFM-be jutott,30 ahol azon-
ban nem lehet őket azonosítani.

Szathmáry Zoltán szerint „Az öreg templom-
tól Pécel irányába az első hegy a várhegy. Régi 
térképeken is feltűntették. Az öregek szerint a 
vérvárnak, a Buda utcából odavezető utat pedig 
Fekete utcának nevezték. A várhegyről lankás út 
vezet a kőhegyre. A várak építését megelőző idők-
ben Buda védelmére szolgáló őrhelyet, kőpalánkot 
létesítettek a várhegyen. hatalmas terméskövekből 
állították össze a 3 m hosszú, 3 m magas palánkot. 
... A kőpalánk köveit később a törökök legurították a 
várhegy árkába. A honvédség segítségével 4 hatal-
mas követ bontottunk ki innen és ... beszállítottuk 
a múzeum kertjébe. A korabeli megmunkálás nyo-
mait még magukon viselik.”31

isaszeg határában várhegy elnevezést nem talál-
tunk a régi térképeken. A Szathmáry Zoltán által 
megjelölt dombot és környékét jelenleg sűrű, bok-
ros erdő borítja, ezért a többszöri légi felderítés 
során sem mutatkozott erődítésre utaló nyom. A 

múzeumba beszállított köveket benőtte a borostyán; 
a korlátozott megfigyelési lehetőségek alapján nem 
látszanak rajtuk faragásra utaló nyomok. Jelenlegi 
ismereteink szerint nem bizonyítható erődítmény 
létezése.

1 Arányi 1877, 7. 2 Márton 1910, 169. 3 iFM 70.338.1.; 
353.1–355.1. Az edények esetében valószínűleg leletke-
veredés történt, a leltárkönyv szerinti lelőhely (nagy 
S. és Bajcsy-Zsilinszky u.) nem fogadható el hiteles-
nek. 4 iFM 70.433.1–452.1. és 79.629.1–19. 5 Aszta-
los 2000. képválogatás a 16. oldalon (újkőkorinak 
meghatározva). 6 iFM 70.390.1–392.1.; 473.1–474.1.; 
79.626.1–7, 47–48. 7 iFM 70.364.1. 8 iFM 70.323.1. 
9 iFM 70.414.1. 10 iFM 70.365.1. 11 iFM 70.361.1–362.1. 
12 iFM 70.428.1–431.1. 13 iFM 79.625.7. 14 iFM 79.625.19. 
15 iFM 79.625.1–6, 8–18. 16 MnM 107/1897.1–3.; 
hampel 1898, 50.; nagy 1904, 152.; Márton 1910, 178. 
17 MnM 58/1903.1–4.; hampel 1903, 426–427.; Már-
ton 1910, 178. 18 Mozsolics 1985, 129.; kemenczei 1996, 
233, 235., 9. kép 1–4. tévesen 4/1900.1–4. leltári szám-
mal. 19 iFM 79.623.1.  20 iFM szám nélkül, Lányi vera 
meghatározásai. 21 iFM szám nélkül, Bodor imre meg-
határozásai. 22 MnM 60/1887. = MnM F 54.1828. 
23 MnM 31/1903. = MnM F 55.2945.; MnM Jel. 1903, 
40.; nagy 1896, 363. 24 MnM 58/1903.5.; hampel 
1903, 443.; Balassa 1973, 322., 96. ábra d.; Müller 
1982, 343. 25 Müller 1982, 1198–1199. 26 iFM 70.494.1. 
27 Závodszky 36/1876. 28 MnM 28/1892.1–2. 29 hampel 
1892a, 379.; A vallás- és közoktatásügyi Miniszté-
rium országgyülési jelentése a n. muzeumi érem- és 
régiségosztályról 1892-ben. Arch. Ért. 13 (1893) 372.  
30 Szathmáry 1977, 30. 31 Szathmáry 1977, 31.

+ + +

 kk

itt tárgyaljuk a középkori körtvélyest. neve 
természeti környezetére utal, (vad)körtefával 
benőtt helyet jelent.1 1340-ben Pécel-i [Literátus] 
Péter mindenkit eltiltott körtvélyes és Dusnok 
(19/+++ lh.) elfoglalásától.2 1343-ban Pécel-i kesző 
Miklós vallomása alapján igazolták, hogy Pécel-i 
Péter körtvélyest királyi adomány alapján birto-
kolja. 1344-ben beiktatták a Rákos közelében a 
Pécel (19/7. lh.), Dusnok és irsaszeg (13/1. lh.) szom-
szédságában fekvő körtvélyes birtokba. 1352-ben 
több péceli birtokrész határjárása nándorföldével 
(13/38. lh.) kezdődött, a Rákos folyónál körtvélyes 
és nandur szeghatárától.3 1353-ban Péter azért 
perelte Péceli kesző Miklóst, mert a körtvélyesi 
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birtokán kaszáló jobbágyait elfogta, elszedte tőlük 
a szénát. A kiegyezéssel végződő ügyben Miklós 
elismerte, hogy nincs semmi joga körtvélyes birtok 
jövedelméhez, azt Péter minden részében, a Rákos-
patakkal, körtvélyesrét kaszálóval, erdőkkel együtt 
királyi adományként bírja.4 1355-ben [Literátus] 
Péter Pécelt (19/7. lh.) és több más birtoka között 
körtvélyest is feleségére, Margitra és további roko-
naira hagyta.5 1359-ben Bojtorján (Buhanyan) 
Jánossal egyezett ki, többek között körtvélyes is az 
övé lett.6 1360-ban eltiltotta szomszédjait körtvélyes 
és Dusnok elfoglalásától. nem tudjuk, hogy ez a til-
takozás még a többi, péceli birtokos ellen vagy már 
az ákosok miatt keletkezett. előbbire utalhat, hogy 
1362 júliusában vilmos pécsi püspök, kápolnaispán 
bizonyítja, hogy körtvélyes mindenkor Miklós fiai 
Mihály és herke birtoka volt.7

Az ákos nemzetség Pest megyei egyik bir-
toktömbje isaszegtől és Péceltől k-re helyezke-
dett el. ny-i irányú terjeszkedési kísérleteik gyúj-
tópontja körtvélyes volt. 1362 augusztusában 
Mikcs bán unokája istván familiárisaival együtt 
körtvélyesről elhajtotta Péter marháit, egy szeke-
rét meg egy lovát, elhordatta szénáját. Másnap sápi 
(ma Sülysáp–Tápiósáp) és nyíri (13/4. lh.) jobbágya-
ival körtvélyes egyik hegyén egy kúriát és háza-
kat kezdett építtetni. november végén az új kúriá-
jában lakó szolgái a szomszédos Dusnok területé-
ről elhajtottak egy kétökrös szekeret, az ottani erdőt 
és gyümölcsöst vágni kezdték, a Péceliek egyik 
emberét pedig elfogták és kegyetlenül meggyötör-
ték. 1372-ben Péceli iván fia András és Péter mes-
ter fia Miklós beperelték istvánt. Jogaik igazolására 
19 oklevelet mutattak be. Ugyanebben az évben a 
Pécelieket sikertelenül kísérelték meg beiktatni a 
két ekealjára becsült körtvélyes és a hat ekealjnyi 
Dusnok birtokába. A szomszédok elmondták, hogy 
ezeket évek óta Mikcsfi istván éli. Az alperes kije-
lentette, hogy ezt a helyet a néhai ákos sátorhelyé-
nek nevezik. Ugyanígy nyilatkoztak eskü alatt a 
szenterzsébetfalvi közgyűlésen a megye nemesei 
is, akik mindig is látták és tudták, hogy a mindig 
ákosülésének és nem körtvélyesnek nevezett föld 
Mikcs bán fiai és ezek fiainak örökös birtoka volt. 
A vita eldöntésére 1373-ban megkísérelték megál-
lapítani körtvélyes határait. istván azonban ellent-
mondott a határoknak, azt állította, hogy a körül-
határolt terület ákosudvara birtokhoz tartozik, 
ami az ő kezén volt, most pedig atyjáé és ákosé. 
Az itt épített két kúriát ákosudvarának nevezik. 
Gabonát is vetettek és arattak is itt. Az ugyanekkor 
elvégzett dusnoki határjárásból körtvélyes határá-

nak csak a Dusnokkal közös szakaszát ismerjük. 
eszerint körtvélyes határa egy Gewgogatha nevű 
malomgátnál kezdődik, majd kelet felé egy Bércen 
(Berk) levő két földhatárjelhez jut, majd kelet felé 
Lochwdhoz ér, majd a Bércen egy régi földhatárje-
let találva két helyen két-két új határjelet emeltek, 
egyiket egy tölgyfánál, a másikat ennek közelében, 
majd ugyanarra a hegyen két új határjelet találva s 
azután a hegy végén egy völgybe jut, s azon áthalad, 
két régi földhatárjelhez értek, amelyek körtvélyest 
és Dusnokot választják el, majd három határjelhez 
ér, melyek közül kettő régi, egy új egy út melletti 
átfúrt tölgyfánál, amelyek Dusnokot, irsaszeget és 
Locsodot választják el, majd dél felé nagy távol-
ságra egy úton halad, amelytől keletre Locsod sző-
lői mellett egy földhatárjel van…8 A Bérc utáni 
Locsod véleményünk szerint elírás Dusnok helyett. 
A határvonal a dusnoki, isaszegi (13/1. lh.) és locsodi 
(19/24. lh.) hármas határig vagy isaszeg és Pécel 
mai határán, vagy azzal párhuzamosan húzódott. 
Locsod felől a határvonal megegyezett az újkorival. 
A per 1375-ben az akkor már felperesként egyedüli 
Péceli Ajtótartó András számára kedvező ítélettel, 
majd megegyezéssel végződött. Lackfi imre nádor 
bírósága megállapította, hogy istván körtvélyest 
és Dusnokot jogtalanul foglalta el arra hivatkozva, 
hogy azok ákosudvarhelye birtokhoz tartoznak. 
i. Lajos az ítélet után istvánt lefogatta és börtönbe 
záratta. végül a két fél megegyezést kötött, ennek 
részeként a Péceliek visszajutottak körtvélyes és 
Dusnok birtokába.9

Az ügy és az előzmények ismeretében a tele-
püléstörténeti és földrajzi vonatkozásokat össze-
foglalva megállapíthatjuk, hogy körtvélyes birtok 
már az ákosok megjelenése előtt létezett. Mikcsfi 
istván a birtoklás régiségének bizonyítására állí-
totta, hogy itt állt ákos sátra. Ugyanezt szolgálta az 
ákosülése elnevezés is. (A középkorban máshol is 
találkozunk hasonló indokból konstruált helységne-
vekkel.) Az ákosudvara, ákosudvarhelye nevet az 
1362. évi kúriaépítés tette indokolttá. A valójában 
körtvélyes területét vagy annak egy részét jelölő 
ákosülése, ákosudvara, ákosudvarhelye névvál-
tozatok a per befejezése után nyomtalanul eltűn-
tek. némi zavart a per anyagának hiányos isme-
rete miatt csak a helytörténeti, történeti irodalom-
ban okoztak. horváth Lajos szerint ákosudvarhelye 
valahol a mai valkói Bán-hegy környékén lehetett. 
neve birtokközpontot jelentett, a korábbi központ 
neve volt az ákosülése.10 Újabban feltételezte, hogy 
ákosudvarhelye Szentlászló (25/12. lh.) korábbi 
neve volt.11 kocsis Gyula Dusnok és körtvélyes 
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topográfiai helyzetét tévesen értelmezve, azokat a 
valóságos helyüknél délebbre, előbbit Túzberek (ma 
Maglód határában) területére, utóbbit Mende és a 
hozzá tartozó Szentistván határába helyezte, és fel-
tételezte, hogy közülük valamelyik lehetett a Xiv. 
század közepén már lakatlan ákosülése. Mindezek 
alapján feltételezi, hogy a Miklós Zsuzsa által fel-
tárt és közölt12 Mende–Lányvár Xiii. századi föld-
várat az ákos nemzetség Pest megyei ágának őse, 
ákos építtette a Xiii. század elején.13 A vitatott 
terület azonban teljes egészében a mai péceli és 
isaszegi határban, a mendei földvártól távol feküdt, 
ezért a földvár építtetőjére vonatkozó feltevés nem 
fogadható el.

A per lezárulása után 1462-ig folytatódtak a 
Péceliek közötti torzsalkodások (részletesebben l. 
a 19/7. lh-nél). Pécel-i Péter özvegyét Margitot és 
leányát Bangát 1383-ban Pécel-i iván fia András és 
Antal kizárták birtokaikból, köztük körtvélyesből 
is. 1434-ben Banga fia Pécel-i Syke Benedek 
Farnos-i Salamon fia János fia Benedeknek adta bir-
tokait. A beiktatás többször meghiúsult. 1449-ben 
vagy utána kesző-i istván fia László és Pécel-i 
Domonkos fia Boythoryan Antal elfoglalták péceli 
birtokrészeit, többek között a Rákos folyóval együtt 
bizonyos szántókat és erdőket és egy malomhe-
lyet körtvélyes határain belül. A perekben a beik-
tatás ellen tiltakozókat és jogtalan foglalókat min-
dig elmarasztalták. Az érintett birtokok felsoro-
lásában körtvélyes 1435-től a prediumok között 
szerepel, elnéptelenedésének idejét nem ismer-
jük. 1430-ban zálogjogon, majd 1438-ban királyi 
adományként a Rozgonyiak megkapták a korábbi 
ákos és Zsidó nembéli birtokokat. ezek között fel-
sorolják isaszeget (13/1. lh.) is Szentgyörgytelke 
(13/10. lh.) és Dusnok (19/+++ lh.) prédiummal.14 
1449-ben viszont arról értesülünk, hogy Rozgonyi 
János Dwsnok prediumot a nandorfewlde és 
kewrthwelyes nevű prediumokkal együtt minden 
törvényes iktatás nélkül bírta. A perben hozott íté-
let eredményeként ugyanekkor a Rozgonyiak til-
takozását figyelmen kívül hagyva elrendelték 
Pécel-i Salamon fia János fia Benedek mester beik-
tatását a körtvélyes prediumon lévő részeibe.15 A 
Rozgonyiak 1450-ben még jogorvoslatot kértek az 

ügyben.16 A több megyére kiterjedő Rozgonyi birto-
kokat a Báthoriak örökölték. körtvélyes az 1519. évi 
örökösödési szerződésben még szerepel,17 de hiány-
zik az 1523. évi beiktatásból.18

A későbbiekben már semmilyen forrásban nem 
találkozunk vele, neve sem maradt fenn. A szá-
mos oklevél ellenére csak hozzávetőlegesen loka-
lizálható. A Rákos-pataktól k-re, Dusnoktól É-ra, 
isaszeg szomszédságában, teljes egészében vagy 
nagyobb részt a mai isaszegi határ D-i részén 
feküdt, ahol az erdőben rejtőzhetnek maradványai.

1 kiss 1988, i. köt. 798. 2 oL Dl. 75374. Az oklevél 
1373-ig követi nyomon körtvélyes történetét.; Rész-
ben hiányos regeszták Bakács 1982, 515, 516, 521, 531, 
557, 569.; Az eseményeket részletesen tárgyalja és 
értékeli Tringli 2000, 657–671.; Összefoglalásunkat 
tanulmánya felhasználásával készítettük el. 3 oL Dl. 
75366.; Bakács 1982, 659, 662. reg. 4 oL DF 251724.; 
Bártfai Szabó 1938, 323. reg.; Bakács 1982, 673. 
reg. 5 Anj. okm. vi. 398.; Bártfai Szabó 1938, 342. 
reg.; Bakács 1982, 709. reg. 6 oL Dl. 75367.; Bakács 
1982, 759. reg. 7 oL Dl. 75374.; Bakács 1982, 787. reg. 
8 oL Dl. 75374.; Bakács 1982, 884. reg. 9 oL Dl. 6348.; 
Bártfai Szabó 1938, 420. reg.; horváth 1980, 50. 
reg.; Bakács 1982, 903. reg.; Részletesebben Tringli 
2000, 663. 10 horváth 1980, 12–13.; hasonlóan hor-
váth 1982, 31. skk. 11 horváth 2001, 32. 12 Miklós 1981. 
13 kocsis 1985, 70–72. 14 1430: oL Dl. 12259, 12260.; 
Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; horváth 1980, 140. reg.; 
1438: oL Dl. 13163, 13170, 7497, 7498.; Bártfai Szabó 
1938, 663, 1223. reg.; horváth 1980, 146, 147. reg.  
15 oL Dl. 17108. 16 oL Dl. 14385.; Bártfai Szabó 1938, 
762. reg. 17 oL Dl. 23284, 23285, 56809.; Bártfai Szabó 
1938, 1417. reg. 18 oL Dl. 26294, 24653, 89179.; hor-
váth 1980, 316–318. reg.

– – –

Az isaszeg határán átvonuló csörsz-árok,1 
Ördög-árok2 létezését nem igazolta a hosszanti sán-
cok kutatása.

1 Márton 1910, 197.; Asztalos 2000, 19. 2 Szathmáry 
1977, 25.
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14. kARTAL (aszódi járás, 2872 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  Bv, Sza, á–kk   kö  kk
 2  Sza
 3  á–kk
 4  N
 5  LT

 6  U, Bv, Sza, á  Ő?
 7  Bv? LT, Sza
 8  Sza, nk, á
 9  Bv, Sza, á
10  Sza, á

11  B, Sza, á
12  B, LT, Sza, á
13  B, Sza
14  Ő
15  U, LT?

Az emse-patak mindkét oldalán települt, az 
utóbbi évtizedekben Dny felé a községhatá-
rig, de Ék felé is jelentősen kiterjedt község tel-
kei 155–170/175 m tszf. magasságban helyezked-
nek el. kartal területe a cserhátalja Dk-i részéhez, 
az Alföld felé simuló hatvani öblözethez tartozik, 
az Ény-i határnál 235 m magasságú felszín a Dk-i 
határrészen 130 m-ig alacsonyodik. Alapkőzete a 
harmadkori tengeri üledék, melyet a harmad- és 
a negyedkor határán működő hegységképző erők 
megemeltek és Dk felé billentve lesüllyesztettek. 
A jégkorszakokban a felszínt vastag lösztakaró 
fedte be, melyen a szél és a csapadék, a patakok 
Ény–Dk-i irányú, lapos völgyeket alakítottak ki. A 
lösztakarón jó minőségű, barna erdei talajok jöttek 
létre. A község területe a Tisza vízgyűjtőjéhez tar-

tozik, a ny-i határrész vizeit az emse-patak vezeti 
a Galgába, az É-i és a k-i határrészről a Magyalos-
víz (versegi-patak) és a kartal-völgyi-patak gyűjti 
össze a csapadékvizeket, és továbbítja a Zagyvába.

A külterület közel egésze szántó. kisebb, tele-
pített erdő (akác, tölgy, fenyő) az Ék-i, kiskartali 
határrészben található.

14/1. MikSZáTh k. U:  Bv, Sza, á–kk   
kö  kk
(kÖh 26129)

A belterület középső részén, az emse-patakra 
enyhén lejtő dombháton, a Felszabadulás útból 
induló Mikszáth kálmán utcában, az 1. sz. alatt 
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1967-ben, házalap ásása közben embercsontok és 
néhány középkori edénytöredék bukkant elő. A talá-
lók szerint melléklet nem volt a sírokban. A hely-
színelő Asztalos istván a már bebetonozott alapból 
kidobott földben két koponyát és egyéb csontokat, 
valamint középkori cserepeket figyelt meg.1 ezen a 
környéken – „Aszód felől a falu végén” – már 1864 
előtt is kerültek elő csontvázak, s sírbolt alakú üre-
geket is megfigyeltek.2 ekkor a belterület még az 
emse-patak bal, Ék-i oldalára korlátozódott. A 
helybeliek szerint 1955 körül a Mikszáth k. u. 9. sz. 
háznál is találtak csontvázakat.

ettől É-ra, a még beépítetlen területen, az utca 
végén, valamint a házak és a patak között a jó meg-
figyelési körülmények ellenére csak néhány csere-
pet találtunk a szántásban, kb. 300 × 200 m-es terü-
leten. (Szőke, 1962; Miklós–Siklósi–Torma, 1980.) 
A lelőhely kiterjedését a beépítettség miatt nem tud-
tuk megállapítani.

A vékony falú, fekete oldaltöredék és a vöröses-
barna, kavicsos anyagú, völgyelt fül (?) késő bronz-
kori.3 A korongolt, szürke, jól iszapolt, megvasta-
godó szélű perem szarmata.4 Xiii–Xiv. századi a 
kavicsos anyagú, kettősen tagolt peremű korsótö-
redék, a kiöntő részletével.5 hasonló korú a szürke, 
redukált égetésű, harang alakú fedő peremtöre-
déke.6 Xiv–Xv. századi a fehér, vékony falú, víz-
szintesen hornyolt oldal és két tagolt peremű fazék-
töredék.7

itt volt a középkori kartal falu,8 amely az emse-
patak Dny-i oldalára is kiterjedt (14/3. lh.). neve az 
ősbirtokos nemzetség emlékét őrizte meg, a török 
eredetű szó sas jelentésű.9 (Minden alapot nélkü-
löz Pauler Gyula feltételezése, ami szerint az ország 
főemberei az egyházi ügyekben döntő 1096. évi 
gyűlést esetleg itt tartották.10)

A kartal, más néven kurszán nem ősi bir-
toka Mohácsig a nemzetségből származó közne-
mesi családoké volt.11 Az alábbiakban elsősorban 
csak a kartalra vonatkozó szerepléseiket tárgyal-
juk. 1263-ban istván ifjabb király korzan nembéli 
Uza fiai, Péter és Ferenc birtokait, kartalt, Bodont 
(kétbodony, nógrád m.) és Ságot (Tápióság) elko-
bozta és a Záh nembeli Jób pécsi püspöknek és test-
véreinek adta. 1271-ben Uza fia Péter birtokait, köz-
tük kartalt a margitszigeti apácákra hagyta. 1289-
ben kartal nembéli Ják comes fiával, Bekével meg-
osztozott, öröklött kartali és sági birtokát adta neki 
és egy szabadost fiaival, meg egy ekére való ökrö-
ket. 1319-ben és 1329-ben kartal nembeli kartali 
Tamás és fivére ethele szerepel.12 1353-ban kartal-i 
Miklós királyi ember egy pomázi birtokba iktatás-

nál.13 ezután csaknem száz évig hallgatnak a for-
rások kartalról. 1438-ban kartali csuda Márton 
szomszédként jelent meg a Rozgonyiak birtokai-
nak beiktatásán.14 1461-ben a Süly-i ethele Albert 
és kartal-i Pál perelte versegd-i Györgyöt és roko-
nait. elvégezték a verseg (27/1. lh.) és kartal közötti 
vitás terület bejárását, de a felek nem tudtak meg-
egyezni. A határjárást a déli rész felől kezdték, a 
herédtől kartalig haladó útnál. A nyárastóban 
talált három határjel közül a keletit és az északit 
verseg, a nyugatit kartal határának ismerték el. 
Észak felé haladva egy Fenyőszög (fenywzeg) nevű 
határjelet megtartottak, innen tovább ugyanebben 
az irányban az Urbánvölgyéig (Urbanwelgye) és a 
henyélőparlag (henyelewparlag) nevű szántóföl-
dig, majd egy dyosgemrek nevű völgyig vagy áro-
kig jutottak. eddig tartott a felperesek szerinti határ 
bemutatása. ezután a már említett hármas szög-
határtól kiindulva versegd-i György mutatta be a 
határjeleket. nyugat felé haladva három, majd észak 
felé fordulva egy földhatárjelet, tovább ugyanebben 
az irányban egy domborulatot, amelyet a felek elis-
mertek határjelnek. itt meghallgatták a szomszé-
dos nemeseket és a versegről és kartalról elköltö-
zött nem nemeseket, akik lényegében véve egybe-
hangzóan állították, hogy a Mindszentvölgyéig ter-
jedő szántóföldeket a versegdiek mindig használ-
ták. Ugyanígy egy bizonyos széles út melletti közö-
sen elfogadott szöghatártól keletre fekvő szántó-
földeket is a versegdiek használták. A rétről nem 
tudtak semmit.15 Fenyőszög emlékét a mai versegi 
határ Dk-i sarkában Fenyőharaszt őrzi. ettől ny-ra, 
a Magyalos-víz É-i oldalán (a versegi 27/32., illetve 
27/33–35. lh. között) húzódik az orbán-völgy. 
Tovább ny-ra a Magyalos-víznek az elpusztult 
Mindszent falu (27/6. lh.) melletti szakaszát nevezték 
még az újkorban is Mindszenti-völgynek. Az azo-
nosítható helynevek alapján megállapítható, hogy 
az oklevélben megjelölt északi irány helyett való-
jában északnyugati irányban haladtak. A versegdi 
György által bemutatott határszakasz sajnos nem 
tartalmaz helyneveket, de értelemszerűn délebben 
fekvő területet jelölt meg, mint a kartaliak. A széles 
út a két falut összekötő út lehetett, amelynek nyom-
vonala megegyezhetett a maival. A per végső kime-
netelét nem ismerjük. A kolozsmonostori konvent 
előtt ethelee-i Tamás Süly, Ság, kartal és Bodon 
birtokbeli részeit 1475-ben 600 Ft-ért eladta keree-i 
Ferencnek.16 A Xvi. század elejéről számos okle-
vél maradt fenn, amelyekben elsősorban a rokonok 
egymás közötti ügyleteiről olvashatunk. ezekben 
kiemelten szerepel az 1461-ben pereskedő Süly-i 
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ethele Albert unokája, Mihály és később özvegye 
és két fia. 1513-ban Süly-i ethele imre özvegyét 
Annát – akkor ellyevölgyi János feleségét – fel-
szólították, hogy adja ki a jegy- és nászajándékot 
ethele Mihály részére többek között kartal birtoká-
ból.17 Ugyanebben az évben arról értesülünk, hogy 
Süly-i Temesközy Zsigmond részét a Pest megyei 
karthal possessióban a visszaváltásig 25 arany 
forintért Süly-i ethele Mihálynak és feleségének, 
Potenciána asszonynak elzálogosította.18 Szintén 
ugyanebben az évben a néhai Bodon-i chuda 
imre lányai, Zsófia, orsolya és Anna tiltakoztak 
az ellen, hogy az őket apai örökség címén megil-
lető külső-Szolnok megyei Bala (ma csudabala 
Túrkeve határában) és Pest megyei acsai (1/5. lh.), 
valamint kartali birtokaikat Zsófia férje, Miletinc-i 
Miklós megkérdezésük nélkül átadta anyjuknak, 
katalinnak.19 1515-ben viszont Miletinci-i Miklós 
felesége nevében is elzálogosította 125 Ft-ért annak 
kartali birtokát Süly-i ethele Mihálynak, feleségé-
nek és testvérének, ethele Ferencnek.20 1516-ban 
középtúr-i László felesége Borbála, Süly-i ethele 
Albert fia György lánya követeli apja birtokaiból, 
köztük kartalból is az őt megillető részt, anyjának 
hitbérét és jegyajándékát, valamint anyja összes 
ingóságát, amelyek most ethele Albert fia Miklós 
fiainál, Mihálynál és Ferencnél vannak. A bepa-
naszolt testvéreket bodonyi birtokukról idézték 
meg.21 chuda imre magtalan halála után birtokait 
a király Werbőczi istvánnak adományozta, aki a 
Pest megyei karthal birtokban levő részét 1516-ban 
Süly-i ethele Mihálynak, feleségének Potenciának 
és Ferencnek adta, azért a 600 forint összegért, 
melyet az elmúlt parasztfelkelés idején tőlük köl-
csön kapott.22 ethele Mihály 1517-ben végrendel-
kezett: kartalon a csudarésze (chwdaresye) nevű 
birtokrészének felét a vörösmarti remetéknek (ma 
Pálosvörösmart, Abasár része), felét feleségének és 
leányának hagyta. Rájuk hagyja azt a birtokrészt, 
amelyet illyevölgyi Jánostól váltott ki, ezt Ferenc 
nevű testvére az özvegytől és lányától visszavált-
hatja. Ugyancsak ki kell elégíteni őt egyéb birtoka-
iból is.23 Szeptemberben feleségét már özvegynek 
írják, novemberben őt és lányát, Annát, valamint 
Ferencet iktatták be.24 halála után természetesen 
per keletkezett, melyet nagyon gyorsan, már 1518 
nyarán beszüntettek. ethele Ferenc chuda imre egy-
kori kartali birtokát átengedte Mihály özvegyének 
– aki ekkor már Ládonyi (Ladony-i) Miklós fele-
sége volt – és lányának, akik viszont ethele Ferenc 
és nővérei, katalin és Anna javára mondtak le a már 
sógoruknak 200 Ft-ért elzálogosított kartali birtok-

részről. ezen kívül még 50 Ft ráfizetését vállalták. 
egyúttal magtalan haláluk esetén kölcsönös örök-
lésben állapodtak meg.25 1519-ben ii. Lajos király 
utasította a váci káptalant, hogy iktassa be Ládonyi 
Miklós feleségét, Potenciánát és lányát az átenge-
dett birtokba. A beiktatás 1520-ban megtörtént.26 A 
magtalanul elhunyt Temesközi Zsigmond birtokai 
ügyében 1517-ben keletkezett per27 1525-ben meg-
egyezéssel, birtokok kölcsönös átengedésével ért 
véget.28 1520-ban karthal-i Zsigmond fia András 
és Süly-i etheley Ferenc a budai káptalant osztá-
lyos testvéreikül fogadták az idegen kézen lévő Pest 
megyei Györk, más néven vámosgyörk (11/1. lh.) 
possessiójukban, a korábban nógrád megyei, 
most Pest megyéhez tartozó Tótfalu (11/20. lh.) 
possessióban, Sydo (8/+ + + lh.) és Pusztakartal 
(Pwzthakarthal) prediumokban azzal a kikötéssel, 
hogy a káptalan visszaszerzi az említett ingatlano-
kat és cserében megkapja ezek felét.29 A csak egy 
alkalommal szereplő Pusztakartal pontos helyét 
nem ismerjük, a hévízgyörk felé eső részen lehetett.

Mohács után részben az egykori kartal nem-
zetségből leszármazott családok leányágán örök-
lődött. 1572-ben Miksa király a néhai kartaly 
Pál leányait, Dorottyát, Zsófiát és Annát fiúsítja 
németi, nógrádi, hévízgyörki (11/1.lh.) birtokré-
szekben és kartalon nemesi kúriában.30 1579-ben 
kenderessy Boldizsár özvegye, Bajoni Zsófia és 
leánya Mária mondtak ellent Pálffy Miklós beik-
tatásának.31 A Xvii. század elején Ztrucz Ferenc 
váci főkapitány (felesége a feltehetően a csuda csa-
ládból származó velikey Anna) és Bosnyák Tamás 
füleki kapitány (felesége kenderessy Mária) között 
elsősorban rádi birtok miatt keletkezett nézetel-
térés 1612-ben megegyezéssel ért véget. velikey 
Anna és első házasságából származó fia Aszalay 
Ferenc rádi birtokrészért cserébe kartalon 8 job-
bágyhelyet engedett át kenderessy Máriának.32 
1624-ben kartal pusztát használatra a versegi job-
bágyok kapták meg.33 1653-ban (id.) Balassa imrét 
írták földesurának.341657-ben özvegye, Bosnyák 
Judit eltiltotta a versegdieket a puszta használatá-
tól.35 1690 körül gróf koháry istván az „öreganyja”, 
Bosnyák Judit után maradt birtokainak felsorolásá-
ban írja kartalról: „…ez jó puszta, akármelyik sem 
jobb ennél.”36 koháry istván itteni birtoklása átnyúlt 
a Xviii. századba, majd Grassalkovich Antal sze-
rezte meg a pusztát. későbbi visszaemlékezés sze-
rint Tassy János gyerekei 1637-ben több birtoku-
kon megosztoztak: „egy nemes ülés” kartalon 
Mihálynak, hévízgyörkön pedig Szófiának jutott.37 
1658-ban Tassy János eltiltotta hévíz (8/1. lh.), 
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Gyürki, versegd és kökényes (ma nagykökényes, 
heves m.) lakosait kartal használatától.38 1663-ban 
Tassy Mihály tiltotta el a szomszédokat, de 
főleg a györkeieket kartal prédium használatá-
tól.39 1681-ben a kállói (nógrád m.), kökényesi és 
aszódszentkereszti (2/4. lh.) lakosokkal tette ugyan-
ezt.40 1673-ban horváth János jászberényi plébá-
nosnak zálogosította el birtokai egy részét, köztük 
kartal negyedrészét.41 A Xvii. század közepétől 
több vizsgálatot végeztek az Aszód(szentkereszt) 
(2/4. lh.) és Bag (3/6. lh.) közötti vitatott határ meg-
állapítására. ezekben a kálló és kartal közötti 
határként rendszerint szerepel a kis-árok (pl. 1649, 
1654, 1657. stb.),42 amely a csörsz-árok neve volt. 
A római kori hosszanti sánc egy szakasza ma is a 
két falu határán halad (l. még 14/2. lh.).

A török adóösszeírások szerint a Xvi. század-
ban csökkenő lélekszámmal, de még lakott hely. 
1546-ban 30, 1559-ben 32, 1562-ben 22, 1580-ban 
17, végül 1590-ben 9 lakosát írták össze.43 A rovás-
adó jegyzékekben egyáltalán nem szerepel. A 
dézsmajegyzékek szerint 1560-ban (?) kartaly 
prediumot nemesek birtokolják. 1583-ban a puszta 
Tibold (Thyboldth) Ambrusé és czeglyny Mihályé. 
Más kézzel, ismeretlen időben beírták: „Mosth 
zállják.” 1653-ban különböző földesuraké. 1674-ben 
a puszta dézsmabérlete 8 Ft volt.44 Újratelepítése 
katolikus magyarokkal – kötetünk területén legké-
sőbb – csak 1784-ben kezdődött meg.

Templomára sem középkori, sem törökkori for-
rást nem ismerünk. Az 1779. évi canonica visitatio 
szerint a vendégfogadó előtt déli irányban kato-
likus forma templomrom van (Ante diversorium 
versus meridiem extant Rudera ecclesiae, cuius 
forma cath. est). A néhány évvel később készült  
i. katonai felmérés karda pusztán a versegi 
országút déli oldalán (mai Felszabadulás út), a patak 
közelében tünteti fel a vendégfogadót. A templom 
körüli temetőre utaló sírok ennek ny-i szomszéd-
ságában kerültek elő. ezen a környéken kereshetők 
a templom maradványai. A mai templomot a falu 
közepén, 1865-ben építették fel.45

1 APM Adattár 259.; Asztalos 1968, 106. (Felszaba-
dulás u. 1. sz. néven). 2 Pesty 1864/1976, 44. 3 APM 
81.26.1–2. 4 APM 82.63.1. 5 APM 81.26.3. 6 APM 
81.26.4. 7 APM 81.26.5.; 82.63.2–3. 8 Történetének 
részletesebb tárgyalása vagy csak egy-két adat köz-
lése: csánki 1890, 30.; Reiszig 1910, 82., a 161. oldalon 
minden alap nélkül ír a kiskartalon 1450 körül tar-
tott országgyűlésekről.; Dedek-crescens 1910, 218.; 
chobot 1915, 207–208.; Pest m. műemlékei i. köt. 438.; 

Pest m. kézikönyve ii. köt. 224–225.; Arató é. n. 20, 
22.; Bene 1980, 12, 17.; varga 1997, 192. 9 kiss 1988, 
i. köt. 694. 10 Pauler 1899, 178.; átveszi chobot 1915, 
207. 11 A nemzetségből származó családok leszár-
mazási vázlatát kocsis 1985, 1–2. melléklet közli. 
A kartalok árpád-kori történetéről horváth 1998, 
153–156. 12 Györffy 1998, 325–326. 13 oL Dl. 4389.; 
Bártfai Szabó 1938, 326. reg.; Bakács 1982, 685. reg.; 
horváth 1980, 37. reg. 14 Bártfai Szabó 1938, 672. reg.; 
horváth 1980, 148. reg. 15 Bártfai Szabó 1938, 869. reg 
(teljes szöveg).; horváth 1980, 186. reg. (korábbi idő-
ben készült magyar fordítás néhány értelemzavaró 
pontatlansággal, tévedéssel.).; Bene 1980, 17., részle-
tes ismertetés, tévedésekkel. 16 oL DL 36406. 17 OL 
Dl. 47033.; Bártfai Szabó 1938, 1331. reg.; horváth 
1980, 284. reg. 18 oL DL 62001.; Bártfai Szabó 1938, 
1340. reg.; horváth 1980, 285. reg.; A zálogba vetésre 
l. még: 1514: oL Dl. 62004.; horváth 1980, 289. reg. és 
1515: oL Dl. 62010.; horváth 1980, 292. reg. 19 Bártfai 
Szabó 1938, 1360. reg.; horváth 1980, 286. reg. 20 Ol 
Dl. 62005.; Bártfai Szabó 1938, 1372. reg.; horváth 
1980, 291. reg. 21 oL Dl. 62031.; Rövid regesztája: 
horváth 1980, 297.; Részletes tartalmi kivona-
tát Tringli istván készítette el számunkra. 22 oL Dl. 
62023.; Bártfai Szabó 1938, 1383. reg.; Az oklevél tel-
jes szövege: Mon. Rust. 386–387.; Az 1516. évi beikta-
tásról: oL Dl. 62026.; Bártfai Szabó 1938, 1386. reg.; 
horváth 1980, 294, 296. reg. 23 oL Dl. 62038.; horváth 
1980, 298. reg. 24 oL Dl. 62036–62037.; horváth 1980, 
299–300. reg. 25 oL Dl. 62042.; Bártfai Szabó 1948, 
1405. reg. 26 oL Dl. 62068., DL/DF 4.2.; Bártfai Szabó 
1938, 1414.reg.; horváth 1980, 311. reg. 27 oL Dl. 
23254, 25818.; Bártfai Szabó 1938, 1416. reg.; horváth 
1980, 303. reg. 28 oL Dl. 105723.; Bártfai Szabó 1938, 
1462. reg.; horváth 1980, 326. reg. 29 oL 106077., DL/
DF 4.2.; Bártfai Szabó 1938, 1426. reg.; horváth 1980, 
310. reg. 30 királyi könyvek iii. 1037.; Bártfai Szabó 
1938, 1672. reg.; horváth 1981, 32. reg. 31 Bártfai 
Szabó 1938, 1685–1686. reg.; horváth 1981, 36. reg. 
32 horváth 1981, 55. reg. 33 horváth 1981, 57. reg. 
34 horváth 1981, 130. reg. 35 horváth 1981, 152, 163. 
reg.; Borosy 1983, 283. reg. 36 horváth 1983, 7. reg. 
37 horváth 1981, 68. reg. 38 horváth 1981, 175. reg. 
39 horváth 1981, 204. reg.; Borosy 1983, 823. reg. 
40 horváth 1981, 294. reg.; Borosy 1985, 2080. reg. 
41 horváth 1981, 267. reg. 42 horváth 1981, 97, 138, 
158. reg.; Borosy 1998, 46, 162. reg. 43 káldy-nagy 
1971, 272.; káldy-nagy 1977, 139.; káldy-nagy 1985, 
343–344. 44 Szakály 1995, 117, 126, 159, 188. 45 Pest m. 
műemlékei i. köt. 438.; Tari 2000, 80.; Arányi Lajos 
vázlatait említi Gerecze 1905, 311. és Gerecze 1906, 
625. ezek az új templomot ábrázolják.
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14/2. kiS-áRok (cSÖRSZ-áRok):  Sza
(kÖh 26130)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között kiépült,1 
a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a Tiszántúlon 
Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer nyugati kez-
detei Pest megye Ék-i részén találhatók. Sáncai árok-
ból és az árok déli oldalán emelt töltésből állnak, 
észak felől fenyegető veszedelem elhárítására léte-
sültek. Az Aszód–kartal sáncszakasz2 a hatvantól 
délre kezdődő, csány–Jászárokszállás–Tarnabod–
Dormánd–egerfarmos–ároktő középső sáncvonal 
része lehetett. (Rövid kutatástörténet a 2/8. lh-nél)

A Xvii. század közepétől több vizsgálatot végez-
tek az Aszód(szentkereszt) (2/4. lh.) és Bag (3/6. lh.) 
közötti vitatott határ megállapítására. ezekben a 
kálló és kartal közötti határként rendszerint szere-
pel a kis-árok (pl. 1649, 1654, 1657. stb.).3

1962-ben a Patay Pál vezette munkacsoport 
bejárta, átvágással is vizsgálta a nyomvonalat. A 
sáncszakasz részleteit munkájuk második, bővített 
kiadása alapján írjuk le. Az aszódi szakasz (2/8. lh.) 
után a csörsz-árok az Aszód–kálló–kartal közös 
határponttól Ék felé a kálló–kartal községhatár 
(egyben nógrád–Pest megyehatár) mentén halad, 
a kállói Magyalos-erdő (nógrád m.) Dk-i szélén a 
sánc ellaposodott töltése4 jól látszik. Az erdős részen, 
a hármashatártól 95 m-re átvágott sánc lepusz-
tult töltése már csak 30 cm magas, a töltés Ény-i 
oldalán húzódó árok szélessége a mai felszínen kb. 
340 cm, mélysége 205 cm.5 Lehaladva a dombol-
dalon, az erdőszélt elhagyva keresztezi a nyomvo-
nal az emse-patakot, a pataktól Ék-re levő szántók 
között, továbbra is Dny–Ék-i irányban a megyeha-
táron6 húzódik. kb. 1 km-re a pataktól a nyomvo-
nal és a megyehatár k felé kanyarodik. innen a sánc 
a közigazgatási határtól elválva Dk felé kanyaro-
dott és a szántókon Ény–Dk-i irányban húzódott a 
Pest–heves megyehatáron levő kartal–Galgahévíz–
kerekharaszt határpontig.7 ennek a szántóföldi sza-
kasznak közel 100 éve már nincs egyértelmű, fel-
színi nyoma,8 de 1963-ban egy idős helybeli az ifjú-
korában (az 1900-as évek elején) a kiskartali erdőtől 
ny-ra még elszíneződésként jelentkező csörsz-árok 
részletről számolt be a terepbejáróknak.9

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 23–24., 11. térkép. 3 
horváth 1981, 97, 138, 158. reg.; Borosy 1998, 46, 162. 
reg. 4 Garam–Patay–Soproni 2003, 3. t. 1. 5 Garam–
Patay–Soproni 2003, metszetrajza a 2. képen. 6 Balás 

1961, 54–55.; A 39. térképen (Xviii. század vége) a 
határvonalon „kis árok” név jelzi az egykori sáncot, 
az északabbra levő Galgamácsa–kálló–verseg (9/4. és 
27/3. lh.) sánc neve „csörsz árok”. 7 Pesty 1864/1976, 
41.: „… egész határán át vonuló úgy nevezett Tatár sán-
cok most is észrevehetők. van itt még egy árok is az 
erdőben, melly a nép monda szerint Tatár árkának, 
vagy csörsz király árkának neveztetik, kissé most is 
látható nyomon, határunkon illetőleg szántóföldjeinken 
is keresztül a hévizi határ csücskének egész Jász árok-
szálláson túlfekvő Tárkányig terjed, …”. 8 Bartalos 
1910, 110.; A terepen a fenyőharaszti (verseg) és 
kiskartali pusztákon talált teraszszerű emelkedésekből 
a Galgamácsa–verseg (9/4. és 27/3. lh.) szakaszhoz kap-
csolódó nyomvonalra következtetett, mai ismereteink 
alapján helytelenül. nem dönthető el, hogy a kiskartali 
„emelkedések” az Aszód–kartal sáncra vonatkoz-
nak-e. nyitva hagyva a lehetőséget Balás 1961, 55–56. 
9 MnM Adattár 97/1964.viii.; Garam–Patay–Soproni 
2003, 24., 11. térkép.

14/3. eMSe JoBB PARTJA:  á–kk
(kÖh 26131)

A falu középső részén, az emse-patakra eny-
hén lejtő domboldalon, kb. 80 × 50 m-es területen 
néhány középkori cserepet gyűjtöttünk a kertekben. 
A lelőhely kiterjedését ny felé nem lehetett megál-
lapítani a beépítettség miatt. (Miklós–Torma, 1980.)

A leletek közül Xiii. századi a szürke, redukált 
égetésű fazékperem, néhány sárgásfehér, kettősen 
tagolt fazékperem, valamint több, vízszintes bekar-
colással díszített fazékoldal.1 Xiv. századiak a sár-
gásfehér, kihajló szögfej formájú peremek.2 Xiv–
Xv. századi egy korsó perem- és nyaktöredék, ame-
lyet vízszintes, vörös csíkozás díszít3 (51. t. 7). ebbe 
a korba sorolható egy lekerekített szélű fazékperem 
és több vékony falú, sekély, vízszintes hornyolással 
ellátott fazékoldal4 is. Xv. századi néhány vékony 
falú, erősen tagolt fazékperem.5 A lelőhely a közép-
kori kartal (14/1. sz. lh.) része volt.

1 APM 81.27.1, 3. 2 APM 81.27.4. 3 APM 81.27.6. 
4 APM 81.27.5, 7. 5 APM 81.27.2, 8.

14/4. kánToR-oLDAL:  N
(kÖh 26132)

A községhatár Dk-i szélénél, a kartal-völgyi-
patakra enyhén lejtő domboldalon, a vetésben 
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100 × 100 m-es területen elszórtan találtunk kevés 
cserepet. A kissé pelyvás, puha anyagú fazék lekere-
kített perem- és díszítetlen oldaltöredékei és a szür-
késbarna, apró kavicsos-csillámos anyagú, vastag 
falú, sekély vízszintes vonalakkal díszített oldalak a 
népvándorlás korba sorolhatók.1 (Miklós, 1981.)

1 APM 82.15.1–2.

14/5. kiSkARTALi-oLDAL:  LT
(kÖh 26133)

A községhatár É-i szélén, a Magyalos-víz Dny-i 
partjára lejtő domb alján, 400 × 100 m-es kiterje-
désű lelőhelyet figyeltünk meg a frissen simítózott 
szántóföldön. A grafitos csöbrök perem-, váll- és 
oldaltöredékei, a bordás oldaltöredék és a behúzott 
peremű táltöredék kelták.1 (Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 80.114.1–5.

14/6. kiSkARTAL:  U, Bv, Sza, á  Ő?
(kÖh 26134)

A Magyalos-víz mellett Dny-on húzódó, ala-
csony dombhát oldalán és tetején több hamus, pati-
csos folttal jelzett, 600 × 250 m-es kiterjedésű lelő-
helyet figyeltünk meg. (Miklós–Torma, 1980.)

A leletanyag nagyobb részét a domb felső részén 
gyűjtött, újkőkori cserepek alkotják.1 Pelyvás sová-
nyítású, ujjbenyomásos és körömcsípéses, kerek és 
hosszúkás, részben osztott bütyökdíszes, vastagabb 
töredékek. Bekarcolt vonaldísz csak két cserépen 
látható. Újkőkoriak lehetnek a kovaszilánkok,2 eze-
ket kaparóként is használhatták. A lelőhely k-i felén 
néhány kevéssé jellegzetes, bordadíszes és széles 
kannelúrás késő bronzkori (urnasíros kultúra?) cse-
repet találtunk.3

Az újkőkoriakkal együtt talált, kevés szarmata 
cserép közül csak egy lekerekített peremtöredék 
említhető meg.4

A lelőhely ny-i felén csak a domb alján és köze-
pén, k-i felén a dombtetőn is sok árpád-kori cse-
rép hevert a felszínen.5 A többnyire fehér fazékpe-
remek, körbefutó vonalakkal díszített oldaltöredé-
kek Xii–Xiii. századiak. egy mécsestöredék és egy 
fenékbélyeges edényalj is tartozik a leletanyaghoz.

Lelőhelyünk ny-i szélén, báró Podmaniczky Géza 
kertjében, 1872-ben varsányi János a báró feleségé-
vel együtt egy sírt tárt fel. Az „ülő helyzetben elte-

metett” csontváz jobb kezében „általa merőkének 
nevezett edénykét” találtak, „… a sír közelében egy 
terracottából vörösre kiégett s átfúrt nyakékszer is 
…” volt. varsányi János szerint a temetkezés népván-
dorlás kori,6 nagy Géza és Márton Lajos kőkorinak 
tartja.7 Párducz Mihály viszont a hunkori ülő hely-
zetű temetkezések között sorolja fel.8 véleményünk 
szerint őskori, zsugorított temetkezés volt a lelőhe-
lyen. erre vonatkozik varsányi János galgamenti tér-
képén a kiskartali leletek jelőlése9 (57. t.).

1 APM 80.113.1–14. 2 APM 80.113.15. 3 APM 80.113.16–
18. 4 APM 80.113.19. 5 APM 80.113.20–24. 6 varsányi 
1872, 45.; varsányi 1875. 7 nagy 1904, 102.; Márton 
1910, 168. 8 Párducz 1959, 327. 9 Rómer 1877, i. tábla.

14/7. kiSkARTAL:  Bv? LT, Sza
(kÖh 26135)

A Magyalos-víz völgyére lejtő dombon, 700 × 100 
m-es területen gyűjtöttünk kevés cserepet az ala-
csony gabonában. (Miklós–Torma, 1980.) Az egye-
nes peremtöredék, a vastag falú, fekete színű oldal és 
a kettős kúpos orsógomb talán késő bronzkori.1 egy 
korongolt szürke oldaltöredék kelta,2 két korongolt és 
egy kézzel formált cserép pedig szarmata.3

1 APM 80.115.1–3. 2 APM 80.115.4. 3 APM 80.115.5–6.

14/8. hoSSZÚ-FÖLDek:  Sza, nk, á
(kÖh 26136)

A falutól Ék-re, a kartal-völgyi-patakba tartó, 
kis vízfolyás árteréből alig kiemelkedő dombolda-
lon, 900 × 150 m-es területen szarmata, viii–iX. 
századi és árpád-kori cserepek hevertek a szántás-
ban, az utóbbi két korszak leleteit a lelőhely Dk-i 
harmadában találtuk. néhány őrlőkő töredéket is 
megfigyeltünk. (Miklós–Torma, 1980.)

A szarmata cserepek1 többsége szürke, koron-
golt, részben a késő szarmata korra keltezhető: 
vastagodó, kissé behúzott tálperemek; vízszintes, 
tagolt peremű hombártöredék; fogaskarcoláshoz 
hasonlóan díszített oldaltöredékek; besimított hul-
lámvonal alatt bekarcolt vonalköteges hombárol-
dal.2 A lelőhelyen bevágásokkal díszített sigillata 
töredéket (pannóniai műhely, ii. század vége–iii. 
század eleje) és Drag. 30. típusú oldaltöredéket 
(Westerndorf, helenius köre, 170–230.) is talál-
tunk.3 A szürke, apró kavicsos anyagú, enyhén 
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kihajló, lekerekített szélű, vállon bekarcolt hullám-
vonalas fazékperem (41. t. 9.) a viii–iX. századra 
keltezhető.4 Talán ugyanebből a korszakból valók a 
vöröses és a szürkés, kavicsos anyagú, hullámvo-
nalkötegekkel díszített oldalak5 (41. t. 10, 12.). 

A szürkésfehér, kavicsos anyagú fazekak kettős 
tagolású peremei és hullámvonallal, valamint víz-
szintes vonalakkal díszített oldalai Xii–Xiii. száza-
diak.6

1 APM 80.116.1–12, 18. 2 APM 80.116.1–2, 5–7. 3 APM 
81.28.1–2. 4 APM 80.116.14. 5 APM 80.116.13.; kulcsár 
1997, 75, 9. kép 2–3, 5. 6 APM 80.116.15–17. 

14/9. kARTALi-LAPoS:  Bv, Sza, á
(kÖh 26137)

A határ k-i felében elterülő, vizenyős rétből alig 
kiemelkedő, félszigetszerű magaslaton, 1300 × 150–
200 m-es területen gyűjtöttünk leleteket. A lelőhely 
Dk-i és Ény-i végén kevés, közepén közepes meny-
nyiségű cserép volt. Találtunk egy malomkő töredé-
ket is. (Miklós–Torma, 1980.)

Az egész lelőhelyen szétszórva kevés késő bronz-
kori cserép is volt: a felcsücskösödő perem, a bekar-
colt vonalakkal, illetve a hullámvonallal és benyo-
mott ponttal díszített oldal és a bütyökfogantyús 
töredék legnagyobb valószínűséggel a halomsíros 
kultúrához sorolható.1 Az őskori leletek sorát egy 
kovaszilánk egészíti ki.2

A lelőhely teljes hosszában gyűjthető szarmata 
kerámia,3 amely a szürke és pirosas, finoman isza-
polt, vastagodó peremű táltöredékek; a homokkal-
kaviccsal soványított, erősen tagolt peremű fazék-
töredékek alapján a korszak késői szakaszára kel-
tezhető.

A lelőhely D-i felén Xii–Xiii. századi fehérke-
rámiával – ferdén levágott és tagolt fazékperemek-
kel, bekarcolt oldalakkal – jellemzett településma-
radványt figyeltünk meg.4

1 APM 80.117.2–5. 2 APM 80.117.1. 3 APM 80.117.6–12. 
4 APM 80.117.13–17. 

14/10. kARTALi-LAPoS:  Sza, á
(kÖh 26138)

A falutól Ék-re, a kartal-völgyi-patak ágai között 
emelkedő, alacsony dombon, kb. 220 × 150 m-es 
területen kevés cseréptöredék hevert a szántásban, 

melyek közül a szürke, korongolt, jellegtelen szar-
mata oldalakat nem őriztük meg. A fehér, kavicsos 
anyagú, enyhén kihajló, lekerekített szélű és a ket-
tős tagolású peremek, valamint a hasonló anyagú, 
két mély, vízszintes vonallal díszített oldal Xii–
Xiii. századiak.1 (Miklós–Torma, 1980.)

1 APM 81.29.1–3.

14/11. kARTALi-LAPoS:  B, Sza, á
(kÖh 26139)

A falutól Ék-re, vizenyős területből kiemelkedő 
dombon, 600 × 200 m-es területen őskori és szar-
mata, a lelőhely Ény-i végén árpád-kori cserepeket 
gyűjtöttünk. (Miklós–Torma, 1980.)

A szürke, illetve barna színű díszítetlen oldal-
töredékek bronzkoriak.1 A szarmata leletanyagot 
szürke, korongolt edényperemek és talpkorongos 
fenék, valamint kézzel formált peremek és oldalak 
jellemzik.2 A kifelé profilált peremtöredék, a bekar-
colt vonalas és vonalköteges oldalak árpád-koriak.3

1 APM 84.81.1. 2 APM 84.81.2–7. 3 APM 84.81.8–10. 

14/12. kánToR-oLDAL:  B, LT, Sza, á
(kÖh 26140)

A határ k-i felében fekvő, vizenyős terület-
ből enyhén kiemelkedő dombon, az ismételt bejá-
rás ellenére is csak kevés leletet találtunk a mintegy 
400 × 100 m-es területen. (Miklós–Torma, 1980; 
Miklós, 1981.) néhány jellegtelen darab bronz-
kori.1 egy vörös törésfelületű szürke oldal kelta.2 
A koromfoltos, szürke edényalj és a kézzel formált 
fazékoldal szarmata.3 A fekete fazék válltöredéke 
vízszintes és hullámvonalas bekarcolással, vala-
mint a vállán ferde bevagdosásokkal, alatta pedig 
vízszintes vonallal díszített, szürke fazéktöredék a 
Xii–Xiii. századra keltezhető.4

1 APM 81.30.1–2.; 82.16.1. 2 APM 82.16.2. 3 APM 
82.16.3–4. 4 APM 81.30.3.; 82.16.5. 

14/13. kánToR-FÖLDek:  B, Sza
(kÖh 26141)

A község határának k-i felében, a vizenyős terü-
letből alig kiemelkedő magaslaton, 300 × 150 m-es 
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területen kevés cserepet találtunk a felszántott, 
réten. (Miklós–Torma, 1980.) Az egyenesre vágot, 
kihajló perem és a kissé rücskös oldaltöredék 
bronzkori.1 A sárgásbarna behúzott peremű tál és a 
hasonló színű, talpkorongos edény töredéke és egy 
oldal szarmata.2

1 APM 80.118.1–2. 2 APM 80.118.3–5. 

14/14. MáSoDik-DŰLŐ:  Ő
(kÖh 26142)

A belterülettől É-ra, az emse-patak völgyét 
Dny-on kísérő dombvonulat Dk-i kiugrásán kevés, 
jellegtelen őskori cserepet találtunk a szántásban, 
kb. 150 × 100 m-es területen. A lelőhely újrajárá-
sakor néhány paticstörmeléket és mindössze egy-
két apró cserepet sikerült gyűjteni a szántásban, 
közülük egy pontosabb korhatározásra alkalmat-
lan őskori fenéktöredéket leltároztunk be.1 (Miklós–
Torma, 1980; Miklós, 1993.) 

1 APM 94.8.1.

14/15. SPoRTPáLYA:  U, LT?
(kÖh 26144)

A belterület D-i szélén feltöltötték az emse-patak 
völgyét az alacsony domb oldalából kiszedett föld-

del. ebben és a domboldalban is paticsokat, állat-
csontokat és cserepeket találtunk 150 × 100 m-es 
területen. A pontos kiterjedést a beépítettség miatt 
nem lehetett megállapítani. (Miklós–Torma, 1980.) 
A pelyvás anyagú díszítetlen, illetve bütykös és ujj-
benyomkodásos díszítésű töredékek újkőkoriak.1 
egy duzzadt peremtöredék talán kelta.2

1 APM 80.127.1–6, 8. 2 APM 80.127.7.

***

▼ Ő

horváth László 7. osztályos tanuló, 
vácszentlászlói lakos 1984-ben egy 8,5 cm hosz-
szú, nyéllyukas kőbaltát adott át kvassay Juditnak.  
A balta lelőhelye talán kartal.1

1 APM leltározatlan.

– – –

höllrigl József egy árpád-kori palackot közöl 
kiskartalról.1 A tárgy lelőhelye a leltárkönyvi 
bejegyzés szerint: „kis-kartal, a Mindszenti határ-
ban,”2 ennek alapján az edény a verseghez tartozó 
Mindszentről (27/6. sz. lh.) származik.

1 höllrigl 1930, 151. old., 99. kép.; A lelőhely elne-
vezést átveszi holl 1956, 27. kép (elterjedési térkép).  
2 MnM 26/1876.
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15. keRePeS (gödöllői járás, 2409 ha)
(1978. december 31: kerepes+kistarcsa = kerepestarcsa, 1994. december 11-től újra kerepes 

és kistarcsa)

 1  Sza
 2  U, R, Bv, Sza, kk
 3   Ak
 4  Sza
 5 ▲ á    kk

 6  Ak, nk? + Bv
 7  U, Ő, Sza, á–kk  I
 8  Sza
 9  á
10  B, LT, Sza, nk, M–á, á  R

11  Bv
12  U, Bv, n?
13  kk
14  I
15  Ő, Sza

A Gödöllői-dombság ny-i részén, a Szilas-patak 
Ény-i partján létesült falu a XX. században új 
településrészekkel (Szilasliget, Szép-hegy, Zsófia-
liget) bővült, Dny felé összeépült kistarcsával. 
Belterülete 210–250 m tszf. magasságban terül el. 
A község területének alapkőzete a földtörténeti har-
madkori tengeri üledék (homok és homokkő), mely-
hez folyóvízi üledékek (édesvízi mészkő, agyag és 
kavics) társulnak. A harmad- és a negyedkor hatá-
rán működő hegységképző erők a területet felemel-

ték, feldarabolták és Dny felé megsüllyesztették. 
ekkor alakultak ki a 270–300 m-t elérő (legmaga-
sabb, 325,4 m-es a Szár-hegy az É-i határrészen), 
Ény–Dk-i irányú, összességében ny, Dny felé, a 
D-i határrészen 200–210 m-ig alacsonyodó dom-
bok és a gyakran meredek oldalú völgyek, köz-
tük a Szilas- és a Malom-patak völgye. A jégkor-
szakok alatt lösztakaró került a felszínre, amelyen a 
dombokon és völgyekben barna erdőtalajok alakul-
tak ki. A dunai vízgyűjtőhöz tartozó terület felszíni 
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vizeit a patakok gyűjtik össze, s vezetik tovább a 
Rákos-patak felé.

Szántók az alacsonyabb dombokon és völgyek-
ben, részben a településtől É-ra, Ény-ra, többségé-
ben a k–Dk-i határrészben vannak. Legelők a mere-
dekebb domboldalakon és a csapadéktól időszako-
san vizenyős völgyekben találhatók. Összefüggő 
erdők (akác, cser, tölgy és fenyő) borítják az Ék-i 
határrészt, máshol csak kisebb erdőfoltok vannak.

horváth Lajos kerepes és kistarcsa régészeti 
lelőhelyeinek vázlatos ismertetését a két egyesített 
falu történetét feldolgozó kötetben elsősorban kéz-
iratunk felhasználásával készítette el, ezért az egyes 
lelőhelyeknél nem hivatkozunk művére. (horváth 
1988, 9–19. Az Archaeologiai Értesítő 1988. évi 
bibliográfiájában tévesen az áll, hogy ez a fejezet 
Mesterházy károly munkája – l. Mesterházy 1988 –  
a kötet szerint viszont csak lektor volt.)

15/1.:  Sza
(kÖh 26145)

A belterület Ék-i szélénél, a Szilas-patak forrása 
közelében fekvő domboldalon mindössze egyetlen 
szürke színű, homokos soványítású, késő szarmata 
oldaltöredéket találtunk.1 (Medzihradszky–Miklós, 
1982.)

1 vTM 82.112.1.

15/2. SZáLASkA:  U, R, Bv, Sza, kk
(kÖh 26146)

A községhatár D-i szélén, a Szilas-patak melletti 
agyagos, köves domboldalon, 1965 előtt ifj. Migray 
emőd gyűjtött cserepeket.1 1977-ben Mihalik 
Mihály bejelentése nyomán v. holport ágnes vég-
zett helyszíni szemlét. Az agyagkitermelő hely falá-
ban egy kb. 1 m-es beásást figyelt meg, ebből és a 
szántásból főleg késő bronzkori cserepeket gyűj-
tött.2 Terepbejárásunkkor 400 × 2–300 m-es terüle-
ten gyűjtöttünk leleteket. A lelőhely D-i vége átnyú-
lik kistarcsa határába. (Medzihradszky–Miklós, 
1982.)

A pelyvás soványítású oldal újkőkori,3 egy kettős 
kúpos testű edény töredéke a perem alól induló sza-
lagfüllel és talán egy edényfenék középső rézkori.4 
A leletanyag döntő többsége a halomsíros kultúrá-
hoz tartozik. A vízszintes peremű, a felcsücskösödő 
peremű, függőleges bordás tálak, a bekarcolt vona-

lakkal és bebökdösött pontokkal díszített bögrék 
töredékei a jellegzetesebbek.5 két élesen profilált 
vállú csészetöredék, valamint egy talpgyűrűs edény 
alja a pilinyi kultúra hagyatéka.6 A síkozott perem 
és néhány ujjhúzogatásos, rücskös oldal az urnasí-
ros korszak elejére keltezhető.7

A korongolt, szemcsés anyagú, kihajló peremű és 
az ugyancsak szürke színű, finoman iszapolt oldal-
töredék késő szarmata.8

A keskenyebb és szélesebb hornyolású fehér 
oldalak, valamint a barna festésű fehér szalagfülek 
késő középkoriak.9

1 MnM Adattár 110/1965. vi: ifj. Migray emőd levele. Az 
MnM-nek elküldött cserepek nincsenek meg. 2 vTM 
78.79.1–23.; MnM Adattár 254/1977.XXii.; 21/1978.
ii.; Rég. kut. 1977, 12. 3 vTM 82.113.1. 4 vTM 78.79.5, 
23. 5 vTM 78.79.1–4, 6–9, 11–12, 18–20.; 82.113.2–3, 
5–8, 10–13. 6 vTM 78.79.10, 16–17.; kővári 1998, 47. 
7 vTM 78.79.13.; 82.113.4, 9. 8 vTM 82.113.14–15. 
9 vTM 78.79.21–22.; 82.113.12.

15/3. kAvicSBánYA:   Ak
(kÖh 26147)

kerepes és Zsófialiget között, a Malom-patak 
ny-i partján húzódó dombvonulat Dk-i végé-
nek Dny-i oldalán levő kavicsbányában, 1966-ban 
avar kori sírok kerültek elő. Éry kinga és Török 
Gyula leletmentésük során 11 sírt (A–k. sír) tárt 
fel.1 A temetőrészt Török Gyula publikációja alap-
ján ismertetjük.2 Mintegy 40–50 avar kori temet-
kezés – közöttük egy lovassír – pusztult el a lelet-
mentés előtt. A feltárt 11 sírból 2 férfi, 3 nő, egy 
bizonytalan nemű felnőtt és 5 gyermek temetkezése 
volt. A sírok tájolása É és Ény között oszlott meg. 
A temetési rítusból kiemelendő még a 2 padmalyos 
temetkezés (J. és F. sír). 4 sírban fordult elő durva 
anyagú, kézzel formált, rosszul kiégetett fazék. Az 
A. sír edényének szájpereme körömmel bevagdalt 
díszű. 5 sírban volt állatcsont melléklet: szarvas-
marha, sertés, juh, szárnyas; 2 sírban tojást talál-
tak. Az e. sírban eltemetett férfinak széles tüszőöve 
volt, lant alakú vascsattal, sima, ezüstözött bronz 
és vas lemezveretekkel, háromtagú hátulsó veret-
tel.3 A hármas veret középső tagját üvegberakással 
díszítették. A kisgömb csüngős fülbevalók változa-
tai férfi, női és gyermeksírokban egyaránt előfor-
dultak. A k. sír összetett csüngőjének középső tag-
ján ékkő- vagy üvegbetét rekeszei figyelhetők meg. 
A G. sírban talált, téglalap alakú ütőfejes, harci vas-
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szekerce nyéllyukának két oldalán bordázott-árkolt 
dísz figyelhető meg. A szekerce az ugyanebbe a 
sírba tett fúróárral együtt igen jó vasanyagból, 
kitűnő megmunkálással készült.4 Megemlítjük még 
a D. sír bepecsételt díszű orsógombját.

A megismert sírok valószínűleg a temetőszéli, 
szegényebb részből valók. elemzése alapján Török 
Gyula a vii. század első fele, közepe tájára, min-
denképpen 670 előttre keltezte a temetőrészletet. 
keltezése 700 tájáig bővítendő. Az embertani vizs-
gálatok és a padmalyos temetkezések Alsó-volga 
vidéki párhuzamai alapján Török Gyula az ava-
rokhoz csatlakozott, szarmata eredetű népcsoport 
temetkezőhelyének tartja a lelőhelyet.5

1 Éry kinga jelentése: MnM Adattár 863–08–
10/1966.A.; Török Gyula jelentése: MnM Adat-
tár 171/1966.Xvi.; Rég. kut. 1966, 56.; MnM Rn 
67.3.1–51. 2 Török 1973, 113–134., 1–11. ábra.; ADAM 
i. 190. old.: 01–13–0640–02. 3 Szenthe 2006, 188, 191, 
201., 5. kép 7. 4 A szekerce színképelemzését Szabó 
Zoltán végezte: Szabó 1974, 42. 5 Török 1973, 120–
132.; Pásztor–Simon 2007, 406.; Mesterházy 2007, 
60–61., 5. kép.

15/4. MADARáSZ U. 19:  Sza
(kÖh 26148)

A község É-i szélénél levő telkén, Mészáros 
istván 1964-ben szarmata sírt talált, melyből a váz-
csontokat és a leleteket – valószínűleg nem hiányta-
lanul – kiszedte.1 A sír mellékletei 1967-ben kerül-
tek az MnM-be.2 A lábak és a karok mellől szár-
mazó 388 db gyöngy közül 5 db hatszögű hasábos 
és 1 db kubooktaéder alakú zöld üveg; 1 db lapos, 
hatszögű hasábos karneol; 1 db nagyobb, gömb 
alakú, fekete üveggyöngy, fehér színű, egymást 
keresztező hullámvonalas berakással; 1 db 3,8 cm 
hosszú kagylógyöngy; a többi 0,7–1 cm átmé-
rőjű, gömb alakú, színes üveggyöngy. A hiányos, 
deformált festékes dobozka vékony bronzlemez-
ből készült, a dobozt és fedelét szabálytalan alakú, 
egymásra csavart végű huzalkarika fogja össze.3 
A bronz pántkarperecet nyitott, szélesedő végein 
bekarcolt zegzug és X vonalak díszítik. A sírlele-
tet a iii. század második felére–iv. század elejére 
keltezhetjük.

1 MnM Adattár 237/1964.Xv., 419/1967.XXiii. 
(Török Gyula helyszíni szemléje). 2 MnM Rn 
67.13.1–3. 3 említi Dinnyés 2007, 365.

15/5. káLváRiA-heGY: ▲ á    kk
(kÖh 26149)

A kálvária-hegy a falu D-i szélén, a Szilas-patak 
partján emelkedik. Tengerszint feletti magassága a 
régi 10 ezres térkép szerint kb. 251,72 m, a felmé-
rés szerint 244,8 m. A falu szélén folyó kis patak 
feletti relatív magassága kb. 25 m. Ény felől patak, 
Ék és Dny felől mély, vízmosásos völgy határolja. 
Dk felől mesterséges árok választja el a domb foly-
tatásától. ez az árok eredetileg teljes szélességében 
átvágta a domb gerincét, jelenleg azonban az É-i és 
D-i vége be van töltve. egykor ehhez a 14 m szé-
les, jelenleg 80–100 cm mély átvágáshoz csatlakoz-
hatott a kb. 1 m mély, 3 m széles sáncárok, amely 
a tetőtől kb. 4 m-rel lejjebb ölelte körül a mintegy 
30 m átmérőjű dombot. A sánc és az árok is – újkori 
átalakítások következtében – helyenként megsza-
kad. Az így védett területből 0,5–1,5 m-rel emelke-
dik ki egy kisebb, lapos tetejű dombocska, amely-
nek átmérője mintegy 15 m. Szélén körben kis 
dombvonulat látszik. A dombtetőn jelenleg három 
feszület és néhány kőemlék áll. A felszínen újkori 
tégla- és habarcstörmelék figyelhető meg. A domb-
oldalon, vakondtúrásokban, vízmosásokban és a 
domb alján, háztáji földeken őskori és középkori 
leleteket gyűjtöttünk. (Miklós, 1976; Miklós–Torma, 
1977; Medzihradszky–Miklós, 1982.)

Miklós Zsuzsa 1999-től több alkalommal készí-
tett légi felvételeket a kálváriáról és közvetlen kör-
nyékéről. Lombmentes időszakban megfigyelhető 
az átvágás, valamint a sánc és árok is. 2008-ban 
csak súrolófényben lehetett észlelni a sáncot és az 
árkot.1 2010. februárban hóban, napsütésben szépen 
kibontakozott az erődítés és környéke.2 A legelőn, a 
domb Dny-i oldalán egy nagyméretű, árokkal öve-
zett, négyzet alakú, valamint több kisebb objektum 
látható. 3 ezek minden bizonnyal újkoriak.

A templom körül az 1860-as években még lát-
szottak „védfal romok és felárkolás nyomai”, ame-
lyek alapján a helybeliek feltételezték, hogy a 
„templom vár gyanánt szolgálhatott”.4 Az első 
részletes leírást Rómer Flóris készítette, ő figyelt 
fel az erődítésre is: „…a templom erődítettnek lát-
szik, mert a régi temető kőkerítésén kívűl még ket-
tős árok és kerítés van meg. A régi kapuzat két-
szeresen tagozott, 6’ 8’’ magas, a torony elején 
két támfal áll, melyek 4’ 4’’ kirúgnak, és a szokott 
faragott …kel bírnak. A torony egyenes szemöldű 
ablakai közt meg a hajdani kő ülőkék láthatók. A 
régi diadalív még ma is áll, a szentély meg van 
hosszabbítva, a kereszthajók 1753-ban hozzá-
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építve. – A keresztelő kút és a perselkő régibbek.”5  
odrobenyák nep. János és Galgóczy károly a 
helyi hagyomány alapján feltételezi, hogy a temp-
lom helyén hajdan „huszita váracs” volt.6 A temp-
lomról7 az első részletes leírást és felmérést Arányi 
Lajos készítette 1876-ban. eszerint a keletelt temp-
lom bejárata ny felől, a torony alján nyílt. Az ajtó 
gótikus, kiképzése Arányi szerint a vajdahunyadi 
nyebojsza-torony ajtajához hasonló. A templom 
szentélye megnyúlt, félkörben záródott, a hajó és 
a szentély boltozata és az ablakok a Xviii. szá-
zad elejéről származnak. középkori a csúcsíves 
diadalív, és az egyik toronyablak, amely egyenes 
záródású, de gazdagon tagozott. A kereszthajó 
Dk-i sarkán gótikus oszlopot talált, amely szerinte 
eredetileg a keresztboltozat gót bordáinak egyi-
két tarthatta. A szenteltvíztartó edénye tízszögle-
tes, talapzata kerek, pikkelyszerűen tagolva, szára 
csavarszerű (62. t.). Az építészeti részletek alapján 
Arányi Lajos 1450 körül épültnek tartja a templo-
mot. nem említi, hogy a domb erődített lett volna, 
de az egyik távlati képen a domb ny-i oldalán két 
teraszt ábrázol.8 ezt a templomot 1907-ben villám-
csapás érte, ezért a sérült épületet lebontották. A 
helyi képviselőtestület 1911. február 23-án hozott 
határozata értelmében elárverezik az összes falat 
az alapokkal együtt, de a vevő köteles „az alapok 
helyét betemetni, a kriptákat sértetlenül épség-
ben meghagyni, s a falakba esetleg beépített irato-
kat, pénz vagy ereklye tárgyakat az elöljáróságnak 
átadni. árverés alá kerül a tetőzet összes anyagá-
val a bolthajtás, összes ablakok és ajtók.”9

A kálváriára vonatkozó irodalom, a terepbe-
járási tapasztalatok összegzése, valamint az első 
szintvonalas felmérés 1982-ben látott napvilágot.10 
1987-ben Miklós Zsuzsa szondázó ásatást végzett 
a lelőhelyen.11 eredményeit az 1991-ben megjelent 
anyagközlése12 alapján foglaljuk össze. Az ásatás 
célja a földvár korának, szerkezetének, a földvár és 
a templom egymáshoz való viszonyának megálla-
pítása volt. A dombtetőt két kutatóárokkal vizsgál-
ták meg: eszerint a felső, 110–150 cm vastag réteg 
laza bontási törmelék, amely a templom elbontása 
után maradt vissza. Az épületet szinte tökéletesen 
elhordták, többnyire még az alapfalakat is kitermel-
ték. A törmelék eltávolítása után, 110 cm mélység-
ben találták meg a hajó É-i és D-i falának maradvá-
nyait, valamint az É-i falhoz csatlakozó Xviii. szá-
zadi oldalkápolna falának indulását. A hajófal kőből 
épült, meszes habarccsal. Az ásatási megfigyelések 
szerint a Xviii. századi átépítések során a közép-
kori hajót nem bontották el, hanem meghagyták 

eredeti szélességében és talán hosszúságában is. Így 
a középkori hajó hossza 16,50 m, belső szélessége 
7,25 m volt, 100 cm-es falvastagsággal. Rómer és 
Arányi szerint a diadalív csúcsíves, a szentély meg-
nyúlt és félkörrel záródik. Az ásatás során a 2. árok-
ban, a szentély feltételezett helyén két falat találtak: 
az Ék-i oldalon vegyes, tégla-kő falazású, 100 cm 
vastag falat; ettől a templom belseje felé 480 cm-rel 
pedig egy 100 cm vastag kőfalat. előbbi az Arányi 
által látott Xviii. századi szentélyzáródás, utóbbi 
talán a diadalív részlete lehet. A középkori szen-
tély szélességét, hosszát, záródásának alakját nem 
ismerjük. ha az ásatáson talált kőfal valóban a dia-
dalívhez tartozott, az újkori szentélyzáródást talán a 
középkori helyére építették. A torony a ny-i oldalon, 
középen állt, sarkain egy-egy előreálló, – Rómer és 
Arányi szerint is – tagozott támpillérrel. Az egyik, 
egyenes záródású toronyablakon függőleges és víz-
szintes pálcadíszek metszették egymást. Rómer 
megfigyelései szerint „a torony egyenes szemöldű 
ablakai közt meg a hajdani kő ülőkék láthatók.”13 
A bejárat a torony homlokzatán nyílt: a csúcsíves 
ajtó béllete kétszeresen vájatolt, körtetagos profilú. 
A templom eredeti boltozatát már Arányi sem látta. 
Szerinte a boltozatok és az ablakok a Xviii. század 
elején készültek. A hajó Dk-i részén, az 1. árokban, 
120–130 cm mélyen két középkori, habarcsos pad-
lószintet találtak, de a XX. századi pusztítás miatt 
csak roncsoltan, igen kis felületen lehetett megfi-
gyelni. Arányi rajzán szerepel egy, a D-i oldalká-
polnába másodlagosan beépített pillér, amely sze-
rinte egykor a keresztboltozat egyik bordáját tart-
hatta. A négyzetes alapzaton álló nyolcszögű pillér 
a Xv. század második felében készülhetett. Arányi 
lerajzolt és részletesen le is írt egy – azóta elveszett –  
kő szenteltvíztartót, „melynek szára csavarszerű, 
maga az edény tízszögletű, ilyen (széles) talapzata 
is, mely szirom vagy nagy pikkely módján van éke-
sítve.”14 Rómer szerint a „perselkő” is „régibb”. 
erről nem tudunk semmit, bizonyára a bontásnak 
esett áldozatául.

Az ásatás során az egykori körítőfalnak 3 helyen 
tárták fel egy-egy részletét: a törtkőből, kavicsos, 
meszes habarccsal épített, 60 cm vastag fal maradvá-
nyai a jelenlegi felszín alatt 20–30 cm-re bukkantak 
elő. vonala pontosan követi a domb peremét. A fal 
által bezárt terület kb. 30 × 34 m (16–17. kép). Sírok 
nem csak a templom és a körítőfal között, hanem 
azon kívül is kerültek elő. Az újkori beavatkozások 
miatt a csontvázak, sírok zöme erősen bolygatott, 
hiányos. Mindössze 9 ép, vagy többé-kevésbé ép 
sírt lehetett feltárni. A körítőfalon belül egy, illetve 
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helyenként kétrétegű volt a temetkezés, az átvágás 
területén 2–3 rétegű. Utóbbi helyen 160–190 cm 
mélyen helyezkedtek el a sírok, a templom körül 
pedig 140–164 cm között. Tájolásuk Dny–Ék. A 
feltárás során középkori, mellékletes sírokat nem 
találtak, csupán az omladékból kerültek elő – fel-
tehetően sírokból származó – tárgyak. Mindössze 
5 mellékletes sír volt, valamennyi Xviii. századi. 
Az 1., 2., 6., 9. sírból egy-egy medalion, a 7. sírból 
egy olvasó került felszínre. Az átvágásban, 190 cm 
mélyen megtalált 3. sír kiemelkedő leleteket tartal-
mazott. közülük külön meg kell említeni az elpor-
ladt koponyán megmaradt gyöngyös pártát.15 A 
gyermek lábán hosszú szárú csizma volt. A pártát 
és a csizmát in situ kiemelés után Perjés Judit és 
Újvári Mária restaurálta. A gyöngyös párta csak-
nem teljes épségben megmaradt. két, elkeskenyedő 
vége a koponya alá hajlott. egyik végén – vászonba 
tekerve – a restaurálás során 2 db ezüstpénz került 
elő: egy ii. Ulászló obulus (cnh ii. 279? = h 814? 
típus) és i. Lipót 1701. évi duariusa (h 1499 típus). 
A párta teljes hossza 435 mm, teljes szélessége 
40 mm. A végeinél 20 mm-re keskenyedik, ez a 
rész hiányos. kétféle minta díszítette, 6–6 alkalom-
mal ismételve. A-minta. kétsoros karéjban színte-
len üveggyöngyök keretezik a párhuzamos sorok-
ban fekvő, szabályos gömb alakú kis gyöngyöket. 
e kis gyöngyök alatt lapított nyolcas alakú, rézből 
készült sodrat van. A gyöngysorok végén hengere-
sen csavart, vékony rézhuzal díszítmény van, amely 
a másik mintához is kapcsolódik. B-minta: négy 
(2-2) kerek, réz flitter között függőlegesen, egy sor-
ban három nagyobb gömböcskét helyeztek el. A 
középsőt és a flitterek közepét szintén a tekercselt 
huzal díszíti.16 A csizma – az ásatási megfigyelések 
alapján – kb. a lábszár közepéig érhetett.17 A levegő 
hatására azonban nagyrészt szétporladt, ezért csak 
a lábfejrészt lehetett konzerválni. A bizonyosan 
marhabőrből készült lábbeli a restaurálás során is 
csizmának bizonyult: erre utalnak a lábfej boltozati 
részének szélén levő varrásnyomok.18 Megmaradtak 
a sarok vasalásai is.

A templom bontási anyagából épült házak 
közül néhányat 1985-ben lebontottak. ekkor buk-
kantak elő az alapokba beépített faragott kövek. 
Megmentésük Mihalik Mihály helyi lakos érdeme. 
A kövek anyaga többnyire homokkő, két eset-
ben mészkő. Többek között előkerültek az egykori 
bejárat részletei: ezek és Arányi Lajos rajza alap-
ján készítette el egyed endre a templom kapujának 
rekonstrukcióját. eszerint a csúcsíves, kétszeresen 
vájatolt, körtetagos profilú kapu belső szélessége 

119,5 cm, magassága 255 cm. ezeken kívül több 
hevederrészlet, rézsűs és íves nyíláskeret töredék, 
rézsűs lábazattöredék és építészeti tagozat került 
felszínre. közülük az ajtó a Xiv. század közepére, 
a pillér a Xv. század második felére keltezhető19 
(17. kép). A templom bontásakor előkerült másod-
lagos lelőhelyű római kori köveket l. a 15/– – – alatt.

A szórványleletek közül kiemelkedik egy sár-
gászöld mázas, reneszánsz kályhacsempe töre-
dék20 és a feltehetően késő középkori, kissé rom-
lott anyagú ablakszem töredék.21 Az ásatás során 
elsősorban viseleti tárgyak kerültek felszínre, ame-
lyek az újkori temetkezésekkel és a templom bőví-
tésekor megbolygatott, tönkretett, középkori, rész-
ben újkori sírokhoz tartozhattak. közülük a legko-
rábbi, Xiv–Xv. századi egy zárt, bronz pántgyűrű, 
amelyet kívül két, vízszintesen körbefutó bekarco-
lás díszít.22 Gótikus pártaöv tartozéka volt a bronz 
csatvég és csattövis (54. t. 5.), valamint a préselt 
bronzlemez.23 Pártát díszíthettek a bronz spirálda-
rabok.24 Minden bizonnyal Xiv–Xv. századi a pré-
selt, bronz, hurkos fülű, félgömb alakú gombrész-
let.25 Szintén késő középkori a félgömb alakú, ezüst 
(?) gomb.26 A Xvi. századra tehető a bronz pecsét-
gyűrű.27 A bontási törmelékből egy Xiii–Xiv. szá-
zadi (?), meghatározhatatlan osztrák (?) pénztöre-
dék,28 a kidobott földből pedig Zsigmond 1387–1427 
között vert parvusa (cnh ii. 125/A = h 580) került 
felszínre.29

A domb erődítettségére már Rómer Flóris is fel-
figyelt. Szerinte kettős árok és kerítés képezte a 
védelmi vonalat. Megállapításait nem részletezte, 
ezért nem lehet tudni, mit értett rajta. Jelenleg 
ugyanis csak egy védelmi vonal látható: az átvágás, 
a dombtető alatt az árok és annak külső oldalán a 
sánc. Az átvágás eredetileg kb. 210 cm mély, 7 m 
széles, lapos aljú volt. eredeti rendeltetésének meg-
szűnése után a már részben betöltődött árkot is fel-
használták temetkezésre. A védett területet a temp-
lomépítéssel és bővítéssel, a temetkezésekkel és az 
újkori bolygatásokkal teljesen felforgatták, ezért a 
vár lakóépületének, járószintjének a feltárt területe-
ken nem maradt nyoma. csupán egy alapozási árok-
részlet utalhat esetleg a földvár épületére: az 1. árok-
ban, a templom és a körítőfal között megfigyelt 
árok szélessége 130 cm, dokumentálható mélysége 
80 cm volt. A földvár feltehető használatának idejé-
ből néhány lelet került felszínre: sárgásfehér, lekere-
kített szélű csészeperem, csigavonalas díszű fazék-
töredék. A sáncárok aljáról származik két db sárgás, 
erősen kavicsos anyagú, befelé ferdén levágott szélű 
Xiii–Xiv. századi fazékperem.30
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16. kép. kerepes. kálvária-hegy, 15/5. sz. lelőhely, árpád-kori földvár és középkori templom (virágh Dénes 
felmérése, Réti Zsolt rajza)
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17. kép. kerepes. kálvária-hegy, 15/5. sz. lelőhely, a templom alaprajza és középkori faragott kövei 
(egyed endre felmérése, Réti Zsolt rajza)
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Összefoglalva megállapítható, hogy a földvár a 
Xiii. században létesült és minden bizonnyal nem 
érte meg a Xiv. századot. Építtetőjét nem ismerjük. 
csak ötlet szintjén vethető fel az 1275-ben kerepesi 
birtokáról is végrendelkező Sándor, mert itteni bir-
toklásának kezdetét nem ismerjük (l. a 15/7. lelő-
helynél). A földvár belsejébe felhagyása vagy pusz-
tulása után, a Xiv. században építhették fel kerepes 
plébániatemplomát, amelyet az építészeti tagozatok 
alapján a Xv. században átalakítottak. A törökkor-
ban is használt templomot a Xviii. században kibő-
vítették. A középkori templom alaprajzának tisztá-
zására további feltárásra van szükség.

1402-ben iX. Bonifác pápa Péter kerepesi plébá-
nosnak adta a váradi Szent Demeter kápolna igaz-
gatóságát.31 1430-ban a kerepesi Szent Miklós plé-
bániatemplomot említik.32 1472-ben a kerepesi plé-
bánost is utasították a margitszigeti apácák cinkotai 
plébános elleni panaszának kivizsgálásában való 
részvételre.33 A budai szandzsák 1546. évi össze-
írásában szereplő Ambrus pap 1559-re meghalt.34 
Teljesen megalapozatlan Ferenczy József közlése, 
miszerint „Pap M. házok 1616-tól fogva fenn áll.”35 
A kerepesi református pap az 1626–1632 között 
évente tartott kongregációkon, zsinatokon mindig 
részt vett, felsorolták a dunamelléki egyházkerület 
1652. évi katalógusában is. 1674-ben a Pozsonyba 
idézett prédikátorok között szerepel.36 Pongrácz 
György 1675. évi jelentésében a kálvinista falvak 
között sorolja fel.37 katolikus gyülekezetük is lehe-
tett, mert 1666-ban Szegedy Ferenc váci püspök 
tizedük egy részét 9 Ft értékben átengedte a lako-
soknak „pro capella”.38 Tévesnek tartjuk azonban 
a sematizmusokban szereplő állítást az 1676-ban 
már létező katolikus plébániájáról.39 A templo-
mot Grassalkovich Antal 1737 előtt restauráltatta.40 
chobot Ferenc szerint 1739-ben bővíttette két oldal-
kápolnával.41 eredeti titulusa feledésbe merült, mert 
vályi András 1799-ben már Szent Anna tiszteletére 
szentelt templomáról ír.42

1 Miklós 2009, 133. 2 2010. február 8. digitális felvé-
tel. 3 1999. július 6.: SZFM neg. ltsz. 56.138–56.142.; 
2005. május 25.: MTA Ri neg. sz. 205.637, 660–661.; 
2006. december 20.: leltározatlan.; Miklós 2006, 165.; 
Miklós 2007, 138., 6. kép. 4 Pesty 1864/1979, 32–33. 
5 Rómer Jkv. Xiii. 156., Xvii. cs.; Pest m. műemlé-
kei i. 116.; Rómer Flóris feljegyzéseinek teljes szöve-
gét közli Matuz 1992, 26. 6 odrobenyák 1875, 14–15.; 
Galgóczy 1877, 155. 7 Az alább tételesen idézett irodal-
mon kívül újkori adatot tartalmaz Pest m. műemlékei 
i. köt. 447. Legtöbb adatát közli varga 1997, 208–209. 

is. Az irodalmi és a régészeti adatok alapján a legtel-
jesebb ismertetését Tari edit készítette el: Tari 2000, 
81., 57. kép. 8 oMF Tervtár 13646. Részletes leírás, 
távlati kép, alaprajz, részletrajzok.; Rövid ismertetés: 
Arányi 1877, 6.; Rómer és Arányi alapján Ó-templom 
néven röviden: Gerecze 1905, 322.; Gerecze 1906, 628.  
9 horváth 1988, 161. 10 Miklós 1982, 48–50., 32. kép és 
51. kép 1–5. 11 MnM Adattár 2/1989.i.; Rég. kut. 1988, 
76. 12 Miklós 1991. 13 Rómer hagyaték Xvii. csomag 
116. 14 Arányi 1877, 6. 15 vTM 90.80.52. 16 Perjés–Újvári 
1991, 371–375. 17 vTM 90.80.53. 18 Perjés–Újvári 1991, 
373–375. 19 A kövek jelenleg Mihalik Mihály udva-
rán (kerepes, Rét u. 1.) találhatók. 20 vTM 90.80.63. 
21 vTM 90.80.22. 22 vTM 90.80.38. 23 vTM 90.80.8, 
35. 24 vTM 90.80.9. 25 vTM 90.80.37. 26 vTM 90.80.23. 
27 vTM 90.80.39. 28 vTM 90.80.40. 29 vTM 90.80.67. 
30 vTM 90.83.1–2. 31 Mon. vat. i/4. 477.; Zsigmokl. 
ii/1. köt. 2112. reg. 32 Lukcsics 1931, 1408. reg. 33 OL 
Dl. 17369, 173899.; horváth 1988, 35. 34 káldy-nagy 
1977, 124. 35 Ferenczy 1844, 70. 36 Földváry 1898, 114, 
122, 127, 133, 139, 147, 184, 209. 37 Mezősi 1939, 51. 
38 Szarka 1947, 118. 39 chobot 1915, 223. 40 Bél 
1737/1977, 69. 41 chobot 1915, 222.; Závodszky 1931, 
78., tévesen a Grassalkovich által építtetett templomok 
között sorolja fel. 42 vályi 1799, 2. köt. 343.

15/6. SZiLASLiGeT-SZÉP-heGY:  Ak, nk? 
+ Bv
(kÖh 26150)

A Malom-patak ny-i partján emelkedő domb-
tetőn építkezések során sírokat találtak az 1930-as 
évek elején. Grósz József korai avar, vörös orsó-
korongot és kézikorongon készült, a peremen és 
az oldalán vonal- és hullámvonalköteggel díszí-
tett, késő avar fazekat vitt be az MnM-be.1 Grósz 
szerint a csontvázak fejjel É felé feküdtek, mind-
egyik sírban orsógomb és bögre volt. A többi sír-
melléklet, közöttük bronztárgyak is, elkallódtak. 
1977-ben újabb leletek kerültek elő a lelőhelyről az 
erkel F. u. 17. sz. telken. Jellegzetes korai avar lelet 
a vörös, egyik lapján sekélyen karcolt, sugárirányú 
vonalakkal díszített orsókorong (43. t. 8.) és a vilá-
gosszürke, finoman iszapolt, korongolt, nyakhajla-
tában és oldalán szabálytalan foltokban fekete fes-
tésű palack2 (43. t. 12.). Az esztergályozott csont 
tűtartó (43. t. 3.) a késő avar időszakban gyakoribb, 
a két, kézzel formált, díszítetlen csupor (43. t. 11, 
13.) a korszakon belül nem keltezhető.3 1990. júni-
usban az erkel F. u. 21. előtt, a csapadék által erősen 
kimosott úton embercsontokat és fekete edénytöre-
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dékeket találtak. erről és a 21. sz. telken, korábban 
előkerült temetkezésekről Mihalik Mihály kerepesi 
lakos tájékoztatta az MnM Régészeti osztályát. 
házépítéskor és más földmunkák közben a telken 
9–10 csontvázas sír került elő, egyikben hullámvo-
nalas, azóta elkallódott, avar edény volt. Legutóbb 
1990. márciusban, szennyvízakna ásásakor találtak 
csontvázat, mellette edényt. Július 3-i szemléjekor 
kővári klára az úton talált sír helyét rögzíthette, az 
eldobott edénytöredékeket nem találta. A 21. telken, 
márciusban előkerült, kézzel formált, barna-fekete 
foltos, kihajló, bevagdosott peremű, 13,5 cm magas, 
avar fazekat a család nem adta át a vTM-nek.4 A 
dombon hosszan használt avar temetővel számolha-
tunk.5

állítólag az erkel F. u. 19. sz. alatt, kútásás köz-
ben találtak egy 12,2 cm hosszú, ovális kávájú, víz-
szintes és függőleges bordákkal díszített, enyhén 
szélesedő pengéjű, tokos-füles bronzbaltát (ha A2), 
melyet 1977-ben ajándékoztak a vTM-nek.6 

1 MnM nk 20/1936.1–2.; csallány 1956, 136. o., 443. 
sz. 2 vTM 77.106.3, 5. 3 vTM 77.106.1–2, 4. 4 MnM 
Adattár 21/1990.ii.; vTM Adattár 1585. 5 ADAM i. 
190. old.: 01–13–0640–01.; horváth 1988, a 15. oldalon 
közli a tűtartó és az általa szarmatának tartott palack 
képét. 6 vTM 77.107.1.; MnM Adattár 63/1977.v.

15/7. SZŐLŐSoR:  U, Ő, Sza, á–kk  I
(kÖh 26151)

A belterülettől k-re, a Szilas-patakba torkolló 
vízmosás fával, bokrokkal benőtt oldalában kevés 
leletet találtunk: pelyvás anyagú, gömbszelet alakú, 
a pereme alatt függőleges bevágásokkal díszített 
és sötétszürke, homokos anyagú, vékony bekar-
colt vonalas újkőkori töredéket,1 továbbá egy vörö-
ses színű árpád-kori cserepet.2 Ugyanitt néhány 
emberi koponyatöredéket is megfigyeltünk. A 
Szőlősortól Dny felé, a Szilas-patak és a kálvária-
hegy közötti domboldal enyhén lejtő részén és 
alján, háztáji földeken és gazos gyümölcsösökben, 
mintegy 400 m hosszan tudtuk nyomon követni a 
kb. 100–150 m széles lelőhelyet. (Miklós–Torma, 
1977; Medzihradszky–Miklós, 1982.) Utóbbi terü-
leten az őskort a két kőpengén3 kívül két, kerek, 
hegyes bütyökkel ellátott oldaltöredék képviseli.4 
Gyűjtöttünk egy korongolt, szürke, jól iszapolt 
szarmata oldaltöredéket is.5 

A Xi–Xii. századból származik a fogaskerékdí-
szes oldal.6 A Xii–Xiii. századhoz enyhén, illetve 

kettősen tagolt fazékperemek, körbefutó vízszin-
tes vonallal díszített oldalak tartoznak.7 A Xiv–Xv. 
századból származik néhány szürke, részben grafi-
tos anyagú, redukált égetésű, galléros fazékperem,8 
több szürkésfehér, illetve vörös színű, többszörö-
sen tagolt fazékperem,9 a vörös, kavicsos anyagú 
korsófül10 és a vörös, tagolt peremű, kúpos fedő 
töredéke.11 A szürke, redukált égetésű, vízszinte-
sen levágott szélű, tál alakú kályhaszemek a Xv. 
századból származhatnak.12 A formátlan vassalak 
darab kora ismeretlen.13 

A lelőhelyet a középkori kerepes14 faluval, ponto-
sabban annak Dk-i felével azonosítjuk. ide tartozott 
még a 15/9. lelőhely. A mai római katolikus templom 
mellett talált, késő középkori leletek (15/13. lh.) arra 
utalnak, hogy a falu a Szilas-patak jobb oldalára is 
kiterjedt. A kerepesi árpád-kori földvárat és a temp-
lomot a 15/5. lelőhelynél tárgyaljuk. neve valószínű-
leg szláv eredetű személynévből keletkezett magyar 
névadással. Más feltevés szerint a hajó jelentésű, 
régi kerep szóból származik, hajóépítők településére 
utal.15 véleményünk szerint hajózható víz hiányában 
ez valószínűtlen. középkori birtoklástörténetét csak 
hézagosan ismerjük. 1148-ban ii. Géza király az 
óbudai káptalannak adta a pesti rév és kerepes vám-
ját. 16 Az oklevél megfogalmazása (tributum portus 
Pest et kerepes) a történeti irodalomban félreérté-
sekre adott okot. A portus szót kerepesre is vonat-
koztatták, ezért vagy hamisnak tartották az oklevelet 
vagy a valójában nem létező kerepesi révet a Duna, 
illetve annak a mai budapesti nagykörút helyén 
folyó ága mellé helyezték.17 A Xv. sz. végéig kelet-
kezett átírások és egyéb oklevelek kerepes vonatko-
zásában nem tartalmaznak új adatokat.18 A követ-
kező érdemi említés 1274-ből származik. ekkor 
iv. László király megengedte a vaja nemzetségből 
származó (kárászi~karászi) Sándor bánnak, hogy 
több szerzett birtoka között kerepest is feleségének 
adja át.19 Az átadott birtok sorsáról nincs tudomá-
sunk. A Xiv. századból egyetlen, kerepest említő 
oklevelet ismerünk: 1352-ben Dénes fia György 
gödöllői (10/1. lh.) birtokának határjárásában a 
Rákos-pataktól ny-ra, a Garancs-hegy lábánál vált 
el Gödöllő és Ökörtelek (13/7. lh.) possessio határa, 
a hegy csúcsán találkozott kerepes, Ökörtelek és 
Garancs (15/+ + + lh.) possessiók határa. ezután É 
felé a hegy csúcsán a Babiafark hegy végén emeltek 
a kerepestől elválasztó határjelet. Az erdő mellett 
egy völgyön át a Pokloskuta (Pukluskuta) nevű kút-
hoz jut, ahol György birtokrésze a Gödöllőn átha-
ladó, Pestre vivő nagy úttal határos. Az úttól É-ra 
volt Pohárus Péter birtokrésze.20 A Garancs-hegy 
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a mai gödöllői, isaszegi, kerepesi hármas határon 
emelkedő, mintegy 50 m relatív magasságú, 252,6 
m-es kiemelkedéssel azonosítható. innen kezdve 
a határ vonala lényegében a mainak megfelelően 
haladhatott. A Pokloskuta viszont inkább a mai 
gödöllői határ ny-i sarkában, a Fiók-Rákos-patak 
völgyének ma már száraz felső szakaszán lehetett. 
1402-ben és 1430-ban templomának papjáról olvas-
hatunk (l. a 15/5. lh-nél). valamikor a Xv. század 
közepén szerezhette meg kerepest a váradi püspök-
ség, valószínűen vitéz János, aki 1445-től 1465-ig 
volt váradi püspök. 1467-ben a Pest és Pilis megyék 
részére tartott királyi gyűlésen Pécel-i Benedek elő-
adta, hogy János váradi püspök 58, név szerint fel-
sorolt kerepesi jobbágya még László király alatt 
(1452–1457), szüret idején az ő összes ménesbeli 
lovát a Tarcsa és kerepes birtokon levő saját lege-
lőjéről, anélkül, hogy nekik kárt okoztak volna, 
kerepes birtokra az általuk állított bíró kúriájához 
hajtották. 15 napon keresztül ott bezárva tartották, 
egyeseket közülük agyonvertek, másokat megsebez-
tek, hármat pedig megtartottak. A panasz igaznak 
bizonyult.21

1546-ban 61, 1559-ben 76, 1562-ben 75, 
1580-ban 61, 1590-ben pedig 50 lakosát vették fel 
a török adóösszeírásba. 1546-ban és 1562-ben egy, 
1580-ban és 1590-ben két kovács működött itt.22 
Az 1632/1633-as évre a közepesnek vagy inkább 
kisebbnek számító 6 hánéval írták össze.23 A rovás-
adó jegyzékekben 1553-ban 20, 1565-ben 24, majd 
1570-ben 18, 1572 és 1583 között a váradi püspök-
ség birtokaként 16, 15, illetve 17, 1588-ban pedig 12 
portával szerepel.24 A tizenötéves háborúban bekö-
vetkezett elnéptelenedés után a falu már 1617-re 
újratelepült, mert ekkor kötelezték magukat földes-
uruknak, a váradi püspöknek, „hogy ez esztendő-
ben tartoznak készpénzül adni 18 forintot, emel-
lett tisztességes ajándékkal bemutatni magokat”.25 
A falura 1626/27-ben és 1635-ben 3, majd 1639-ben 
és 1683-ban 1, 1,5, illetve 1,25 porta után vetettek 
ki adót.26 Dézsmáját váltakozó összegért, a Xvii. 
században legjellemzőbben 12 Ft-ért, rendszerint 
földesura vagy lakosai bérelték.27 1643-ban Buday 
Bornemissza Pál a váradi püspökség „jószágainak, 
nevezet szerént … kerepesnek …veresegyházának 
gondviseléseket felvállalja”, azokat mindenki ellen 
megvédelmezi, visszaszerzi ami bennök elidege-
níttetett, „az árendát pedig Rosnay János uram 
kezéhez nagyszombatba a jobbágyokkal felszol-
gáltatja”.28 1617-től van rá adatunk, hogy csömör 
(4/1. lh.) pusztát másokkal együtt a kerepesiek 
használták.29 emiatt több nézeteltérés keletkezett. 

1653-ban Buday Pál kérésére tanúkihallgatást tar-
tottak kerepes és csömör, továbbá a Szentmihály 
és cinkota közötti határokról. A cinkotai tanúktól 
a kerepes és csömör közötti határról, a Dinnye-
földek (Dinnie földek) hovatartozásáról érdeklőd-
tek. A tanúk szerint a kerepesiek elismerték, hogy 
ahol a cinkotaiakkal közösen dinnyét vetettek, az 
csömöri föld.30 A kerepesieket 1664-ben is eltiltot-
ták csömör használatától.31 1657-ben és 1674-ben 
Felsőtarcsa puszta (16/5. lh.) legelőinek használata 
után is fizettek dézsmát.32

1686-ban lakosai elhagyták, 1691-ben magya-
rokkal és németekkel települt újra, 1711 után szlo-
vákokkal egészült ki a lakosság.33

kerepes első pecsétjét egy 1580-as években kelt 
panaszlevélben használták.34

1 vTM 80.111.1–2. 2 vTM 80.111.3. 3 vTM 77.99.1. 
4 vTM 77.99.2. 5 vTM 82.114.1. 6 vTM 77.99.3. 7 vTM 
77.99.4–5.; 82.114.2–3, 5. 8 vTM 77.99.6-7.; 82.114.4. 
9 vTM 77.99.8-9. 10 vTM 77.99.12. 11 vTM 77.99.13. 
12 vTM 77.99.10. 13 vTM 77.99.14. 14 Történetére 
néhány adat: csánki 1890, 30.; Dedek-crescens 1910, 
218.; árpád-kor: Györffy 1998, 527.; Részleteseb-
ben tárgyalja: chobot 1915, 222–224.; Miklós 1982, 
49.; Miklós 1991, 353–354.; Pest m. kézikönyve ii. 
köt. 234.; varga 1997, 208.; Történetének legrészlete-
sebb feldolgozását adja horváth 1988. 15 kiss 1988, i. 
köt. 718. 16 oL Dl. 105992.; Gárdonyi 1936, 3. okle-
vél és több korábbi, valamint további közlés, illetve 
említés. Az oklevél teljes magyar fordítását Györffy 
1973, 271.; Györffy 1998, 527. 17 Reiszig 1943, 16.; 
horváth 1988, 30. 18 v. ö: horváth 1988, 30–31. 
19 oL Df 221077.; áUo iv. köt. 26. okl.; Györffy 1998, 
527.; horváth 1982, 31–33., a kárászi családról is ír.; 
Zsoldos 2001a. részletesen tárgyalja karászi Sándor 
és utódai történetét. 20 Bártfai Szabó 1938, 319. reg.; 
Bakács 1982, 668. reg.; horváth 1988, 33.; horváth 
1987, 7. reg.; horváth 2007, 87–88., a határjárás tér-
képvázlatával. 21 oL Dl. 16531. DL/DF 4.2.; Bártfai 
Szabó 1938, 948. (rövid, részben hibás regeszta).; 
horváth 1988, 34, a jobbágynévsorral. 22 káldy-nagy 
1971, 251–252.; káldy-nagy 1977, 124.; káldy-nagy 
1985, 353–354. 23 hegyi 2001, 318. 24 Szakály 1995, 28, 
32, 34, 38, 42, 43, 48, 51, 55, 123. (az 1583. évi porta-
szám dézsmajegyzékből). 25 Bunyitay 1883, ii. köt. 96. 
26 Szakály 1995, 66 (Tévesen a váci püspök birtokának 
írták), 69, 72, 74, 86, 96, 105.; kosáry 1965, 17. 1647-től 
táblázatos formában. 27 Szakály 1995, 116, 120, 123, 
129, 130, 140, 142, 148, 151, 155, 157, 162, 166, 168, 
171, 173, 177, 180, 184, 187, 189, 192, 207.; Szarka 
2008, 434.; A tizedügyeket részletesen tárgyalja  
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horváth 1988, 73–74. 28 Bunyitay 1883, ii. köt. 114. 
29 horváth 2000, 54. és 66. 30 Borosy 1998, 90. reg. 
31 Borosy 1983, 866. reg. 32 Szakály 1995, 170, 189. 
33 Pest m. kézikönyve ii. köt. 234. 34 horváth 1982a, 
128, 297.; horváth 1988, 73. A rossz lenyomat miatt a 
pecsétet nem lehet leírni. 

15/8. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26152)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találha-
tók. Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt 
töltésből állnak, észak felől fenyegető veszede-
lem elhárítására létesültek. A rendszer alsó (déli), 
102,5 km hosszú, Pest megyében Csörsz-ároknak, a 
Jászságban Kis-ároknak is nevezett, az északiaknál 
valószínűleg későbbi2 vonala Dunakeszi déli hatá-
rában (MRT Xiii/2. 5/16. lh.) kezdődik, egy azóta 
betöltődött Duna-ágnál. kelet felé Fót ny-i határ-
részén,3 Fót és Mogyoród belterületén át, majd 
Gödöllőtől délre, vácszentlászlótól északra, Turától 
délre halad el, metszi a Galgát a megyehatár köze-
lében, s Jászfényszaru–Jászapáti–Jászivány (Jász–
nagykun–Szolnok m.) érintésével a Pély–kisköre 
(heves m.) községhatáron húzódva éri el a szabá-
lyozás előtti Tiszát.4 A déli vonal rövid kutatás-
történetét l. a 10/40. lh-nél. kerepesi szakaszát a 
csörsz-monográfia második, bővített kiadása alap-
ján írjuk le.

A mogyoródi Somlyó-hegy Dk-i lábánál k 
felé kanyarodó csörsz-árok (17/2. lh.) a kerepes–
Mogyoród határszögletnél lép kerepesi területre. 
A hÉv vonalától ny-ra kevéssé látszanak nyomai, 
tovább k felé az erdő É-i szélében halad.5 ezen a 
szakaszon a Mogyoród–kerepes községhatár a sánc 
árkánál húzódik. 1960-ban Balás vilmos az erdő-
ben levő sánc jó megtartású töltését 6–8 m széles-
nek és kb. 2 m magasnak becsülte, míg a sáncár-
kot már erősen betöltődve figyelte meg.6 1962-ben 
is jól követhető volt a sánc vonala, helyenként a töl-
tés és az árok közötti szintkülönbség meghaladta 
a 150 cm-t. Mintegy 200 m-re ny-ra a 30. (koráb-
ban 3.) főúttól az addig közel ny–k irányú sánc 
kDk felé kanyarodik. Töltése és árka az erdőben jól 
megfigyelhető a főútig, egyben a Gödöllő–kerepes 
közigazgatási határig.7 (Folytatása k felé 10/40., 
26/26., 25/17. és 22/4. lh., ny-ra 17/2. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT Xiii/2. 
8/16. lh.; Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. tér-
kép. 4 Pest megyei szakaszáról összefoglalóan Diny-
nyés 2007, 358. 5 A mogyoródi határszöglettől k felé 
levő, közel ny–k irányú sáncot a terepbejárási meg-
figyelésekhez hasonló nyomvonallal jelzi az i. kato-
nai felmérés coll. Xv. Sect. 19. lapja, a iii. kato-
nai felmérés 4952. számú szelvénye.; Bartalos 1910, 
126., a „mogyoródi erdő”-ben megfigyelt sánc tény-
legesen kerepes területén van. 6 Balás 1961, 44. 
7 Garam–Patay–Soproni 2003, 20., az erdei részlet 
fényképe: 2. t. 1., 2. térkép. A 3. katonai felmérésen a 
kDk felé kanyarodó sáncrész nem szerepel. 

15/9.:  á
(kÖh 26153)

A falutól Dk-re, a Szilas-patakra enyhén lejtő 
dombon, a jó megfigyelési körülmények ellenére 
csak néhány cserepet találtunk, kb. 100 × 50 m-es 
területen. (Medzihradszky–Miklós, 1982.) A szür-
késfehér, kavicsos anyagú, vízszintes bekarcolás-
sal díszített fazékoldalak Xii–Xiii. századiak.1 
2006-ban Szabó Zoltán néhány hasonló korú cse-
repet gyűjtött.2 A lelőhely a középkori kerepessel 
(15/7. lh.) hozható összefüggésbe.

1 vTM 82.111.1. 2 vTM Leltározatlan.

15/10. SZÉP-heGY:  B, LT, Sza, nk, M–á, á 
 R
(kÖh 26154)

A község ny-i szélénél, a Szép-hegy és Zsófia-
liget közti részen, a Malom-patakra lejtő dombol-
dalon, 960 × 40–100 m-es területen sok hamus és 
egy égett foltot láttunk a szántásban, kevés, erő-
sen kopott cserepet1 gyűjtöttünk. (Tettamanti, 1977; 
Medzihradszky–Miklós, 1982.)

Az egyenes, illetve enyhén kihajló peremű töre-
dékek bronzkoriak.2 A grafitos anyagú, fésűs 
díszű darabok kelták.3 Szarmata településre utal a 
fekete, kívül-belül fényezett oldal és a kézzel for-
mált, vastag falú, vörösesbarna-fekete-barna réte-
gesre égett oldal.4 A szemcsés, enyhén csillámos 
anyagú, sötétbarna-fekete, kézikorongon felépített, 
enyhén kihajló perem, valamint a hullámvonal- és 
vonalköteges oldalak (41. t. 14.) késő avar koriak.5 A 
Xi–Xiii. századra jellemző a fekete, belül vöröses-
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barna, hullámvonalas és a kavicsos anyagú, fehér 
fazékoldal.6

A lelőhely Dny-i végénél levő homokbánya falá-
ban 1966-ban Török Gyula 60 cm mélységben réz-
kori sír nyomait figyelte meg, melyet egy honfogla-
lás kori lakógödörrel pusztítottak el.7 ettől 9 m-re 
szögletes alaprajzú lakóház 280 cm hosszú É-i olda-
lát tárták fel. Betöltésében LT D korú cserepeket, 
állatcsontokat és nagyobb mennyiségű vassalakot 
találtak.8 A kör alakú, 252 cm átmérőjű, 138 cm 
mély 1. gödörnek kb. 1/3-át hordták el. A fenék fölött 
30 cm-rel, egy kis mélyedésben tojáshéjak kerül-
tek elő. A gödör betöltésében Török Gyula szerint 
faszéndarabok, nagyobb kövek, állatcsontok, köz-
tük lókoponya töredékek, tarsoly alakú vaslemez és 
cserepek voltak.9 Az MnM-ben őrzött leletek közül 
a 2 mm vastag, enyhén ívelt, szegecselt, töredékes 
vaslemez10 rendeltetését nem lehet megállapítani. 
A szemcsés és csillámos anyagú, kézikorongon fel-
épített fazekak töredékei, barnára és feketére égett, 
kihajló, lekerekített szélű peremek (az egyik belső 
oldalán halványan bekarcolt hullámvonalköteg lát-
szik), a sűrű, vízszintes vonalakkal és hullámvona-
lakkal díszített oldalak11 a X–Xi. századra tehetők.

1 vTM 82.115.1–8. 2 vTM 82.115.1–2. 3 vTM 82.115.4. 
4 vTM 82.115.3, 6. 5 vTM 77.9.1–3.; 82.115.5. 6 vTM 
77.9.4.; 82.115.7, 8. 7 MnM Adattár 171/1966.Xvi. 
(A rítusról nem tesz említést, a leletanyag azonosít-
hatatlan.); Rég. kut. 1966, 56.; Török 1973, 113., 3. 
lj.; Patay 1974, 63., talán a leletanyag ismeretében a 
bodrogkeresztúri kultúra temetői között sorolja fel. 
8 MnM Adattár 171/1966.Xvi.; Rég. kut. 1966, 56.; 
Török 1973, 114., 4. lj. (A leletek nem azonosíthatók 
az MnM–ben.) 9 MnM Adattár 171/1966.Xvi.; Rég. 
kut. 1966, 56.; Török 1973, 113., 3. lj. 10 MnM Rk 
67.1.1.A. 11 MnM Rk 67.1.3.A–7, 9, 10.A. 

15/11. SZÉPheGYi U:  Bv
(kÖh 26155)

A belterület D-i szélén, a Malom-patak ny-i 
oldala melletti domboldalon, a Széphegyi utca 
(régen vasút utca) partfalában, 1984-ben Mihalik 
Mihály és horváth Lajos talált edénytöredékeket. 
helyszínelésünkkor a Széphegyi utca 1–2. sz. előtt, 
kb. 10 m hosszú szakaszon szedtünk ki a partfalból 
néhány cserepet. (Kővári–Kvassay, 1985.) Az urna-
síros kultúra leletanyagában a rücskös külsejű urna-
töredék és a turbántekercses tálperemek a legjelleg-
zetesebbek.1 

1 MnM Adattár 224/1985.Xiii.; vTM 85.72.1–4.

15/12. RÉT U. 7 és 13:  U, Bv, n?
(kÖh 26156)

A belterület Dny-i szélén, a Szilas- és a Malom-
patak összefolyásától É-ra húzódó dombháton, 
kotter károly Rét u. 7. sz. telkén, pince ásásakor 
újkőkori településre utaló leleteket találtak. A kotta-
fejes és bekarcolt vonaldíszes cserepek mellett pely-
vás-homokos soványítású házikerámia (félgömb 
alakú tálak töredékei, hombáredény darabja, csőtalp 
töredéke) került elő. kiszállásunkkor az 1,50 m mély 
pince falában beásást nem láttunk.1 Mihalik Mihály 
a Rét u. 13-ból származó, nagyobb mennyiségű cse-
repet juttatott el a váci múzeumba. ezek többsége 
újkőkori: a szokásos pelyvás anyagú, körömcsípés-
sel, ritkábban hosszúkás, általában kerek, benyo-
mott közepű bütyökkel, bütyökpárokkal, benyom-
kodott bordával díszített darabok; van néhány kot-
tafejes és zselizi töredék is.2 A vízszintesre vágott 
tetejű fazékperem, a befelé ferdén levágott peremű, 
fordított csonkakúpos tál darabja, a bekarcolt, 
lecsüngő háromszögekkel díszített urnaoldal, vala-
mint az eredetileg simított, fényes felületű talpko-
rong töredék a halomsíros kultúrához köthető.3

Pár, kézzel formált, kavicsos oldal és egy hasonló 
anyagú kis perem leginkább népvándorlás korinak 
határozható meg.4

1 MnM Adattár 224/1985.Xiii.; vTM 85.71.1–9. A 
leletekre Mihalik Mihály hívta fel a figyelmünket.  
2 vTM leltározatlan. 3 vTM leltározatlan. 4 vTM lel-
tározatlan. 

15/13 R. kAT. TeMPLoM:  kk
(kÖh 51133)

2005-ben, a templom sekrestyéjének bővítése-
kor, az alapozásnál sok edénytöredék került elő. A 
4 × 5 m-es bővítmény alapárkait sem a leletbeje-
lentő Mihalik Mihály helyi lakos, sem a helyszínelő 
kővári klára nem látta. A leleteket a kidobott, és a 
templomkertben szétterített földből szedték össze.1

Legkorábbi, Xiii–Xiv. századi a vörösesbarna, 
kavicsos anyagú, galléros fazékperem. A Xv–Xvi. 
századra keltezhetők a sárgásvöröses, jól iszapolt 
korsórészletek, valamint a szürke, redukált ége-
tésű, illetve vöröses, tál alakú kályhaszem töredé-
kek. közöttük található egy szürke, redukált ége-
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tésű párkányrészlet is. előkerült néhány vastag falú, 
zöld, illetve sárgásbarna mázas kályhacsempe töre-
dék is. A Xvi. századra utal több kisebb, sárgásfe-
hér színű, belül sárga vagy barna mázas fazék- és 
bögretöredék. egyikükön a fenékig tartó fogaske-
rék dísz látható. A Xvi–Xvii. századból származ-
hatnak a sárgásfehér anyagú, piros festésű fazék- és 
korsótöredékek.

A lelőhely a középkori kerepes (15/7. lh.) részét 
képezi, kiterjedését nem lehetett tisztázni. A 
Templom utcában és a Szabadság útján további lele-
tek előkerülésére lehet számítani.

1 vTM Adattár 2471.; vTM leltározatlan.

15/14. ZeRGe U:  I
(kÖh 26158)

A belterülettől D-re, a Szilas-patakba torkolló 
völgy végének közelében, üdülőtelkes övezetben, a 
Fenyves utca sarkán, 1994 augusztusában vízveze-
ték árok ásásakor emberi csontokat bolygattak meg. 
A leletbejelentő Mihalik Mihály szerint a terüle-
tet Zerge utcának nevezik. kővári klára leletmen-
tése során 70–80 cm mélyen egy Ény–Dk-i irányí-
tású, hanyatt fekvő vázat sikerült kibontani. A váz 
bal karja nyújtva a test mellett, a jobb alkar behaj-
lítva a mellkason feküdt. A hiányzó jobb comb-
csontot és alsó lábszárat valószínűleg az árok ásá-
sakor bolygatták meg, a váztól 30–40 cm-re másod-
lagos helyzetben talált alsó lábszár valószínűleg a 
vázhoz tartozik. A bal medencelapát alsó részén kb. 
1,5 cm átmérőjű, azonosíthatatlan anyagú gomb (?) 
volt, amely a kibontáskor szétporladt.1 A váz kora 
ismeretlen, nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy 
újkori.

1 vTM Adattár 2575. Megjegyzendő azonban, hogy a 
községben még a 2008-ban készült belterületi térkép 
szerint sincs ilyen nevű utca.

15/15. SZiLASLiGeT hÉv MeGáLLÓ:  Ő, 
Sza

Szabó Zoltán 2006-ban a Szilas-patak felső sza-
kasza melletti hÉv megállónál, a D-i járda közelé-
ben két igen apró őskori cserepet és egy kézzel for-
mált szarmata töredéket gyűjtött. A cserepeket nem 
őriztük meg.

***

 R  kk

Az MnM 1894-ben Müller Gusztávtól négy, 
kerepesi rézeszközt vásárolt. közülük ma is meg-
van egy ép és egy kettétörött, jászladányi típusú, 
ellentett élű rézcsákány, továbbá egy Şiria típusú 
fokos.1 Ugyanebből a leletből származhat az a 
hasonló fokos, amelyet 1902-ben vásároltak meg 
Pásztor Mártontól.2

1898-ban kerepesen, erdőirtást követő szán-
táskor Lendvay Béla késő középkori kincslele-
tet talált. A tárgyak ezüst lemezek közé csoma-
golva, ezüst huzallal átkötve kerültek elő. A leme-
zeket és a huzalt a találó értékesítette, a tárgyakat 
özv. Lendvay Bélánétól az MnM vásárolta meg 
1952-ben.3 A kincsleletet késő gótikus öv aranyozott 
ezüst díszei (szíjvég, csat, lyukvédők és övveretek); 
aranyozott ezüst ládikafogantyú, hiányos kösön-
tyű, díszes kapocspár és egy ezüstkanál alkotja. 
A leletet kralovánszky Alán részletesen elemezve 
dolgozta fel. A leletben lévő sérült, kopott tárgyak 
(kösöntyű, kapocspár, kanál) készítése a Xv. szá-
zad utolsó évtizedére; az övre még fel nem szerelt 
övdíszek és a szintén fel nem szerelt ládikafogantyú 
készítése pedig a Xvi. század elejére tehető. A tár-
gyakat valószínűleg az övdíszeket készítő ötvös rej-
tette el, talán a mohácsi ütközet utáni hónapokban.4

1 MnM 6/1894.4–7.; Patay 1984, 308., 355., 471. 
számú tárgyak.; említi Bondár 2007, 72., 7. kép 308, 
471. 2 MnM 48/1902.; Patay 1984, 292. számú tárgy.; 
néhány korábbi említés: hampel 1902, 420–421.; 
nagy 1904, 110.; Márton 1910, 175.; A két fokos 
első közlése: Patay 1958, 10, 20., 2. ábra 2., 4. ábra 
4. 3 MnM Rk 52.72.1–8.; Legújabban említi Bondár 
2007, 71., 6. kép 292. 4 kralovánszky 1955, 190–201., 
1–6. kép, XXiv–XXviii. t.;. Zsámbéky 1983, 119, 
124–125., 27. kép.

+ + +

? kk

itt tárgyaljuk az írásos forrásban mindösz-
sze egyetlenegyszer előforduló Garancsot, amely-
ről azt sem lehet biztosan tudni, hogy egyáltalán 
település volt-e. 1352-ben Dénes fia György gödöl-
lői (10/1. lh.) birtokának határjárásában a Rákos-
pataktól ny-ra, a Garancs-hegy (Garanch) lábánál 
volt Gödöllő és Ökörtelek (vkurtelek) possessio 
határa, a hegy csúcsán a négy régi határjel mellé 
egy újat emeltek, amely György részét válasz-
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totta el kerepes (15/7. lh.), Ökörtelek (13/7. lh.) és 
Garancs possessióktól. innen É-ra fordulva már 
csak kerepessel volt határos a gödöllői birtokrész 
(a teljes határjárást l. a 10/1. lh-nél).1 A négyes határ 
alapján Garancs a gödöllői határtól D-re, az ökörte-
lekitől ny-ra, a kerepesitől D-re, illetve k-re volt. A 
leírt határszakasz lényegében megegyezett Gödöllő 
jelenlegi határának Dny-i részével. A Garancs-hegy 
a mai gödöllői, isaszegi, kerepesi hármas határon 
emelkedő, mintegy 50 m relatív magasságú, 252,6 
m-es kiemelkedéssel azonosítható, a possessio a 
mai kerepesi határ k-i szélén fekhetett.

Garancs egyedül Makkai Lászlónál szerepel falu-
ként. Térképén a Xvi. század elejéig elpusztásodott 
településként ábrázolja.2 Az oklevél egyértelmű 
meghatározása és a külön határjellel való megje-
lölése ellenére nem tartjuk bizonyítottnak, hogy 
lakott birtokról van szó. neve lehetett volna telepü-
lésnév is, a középkorban Pilis és Szatmár megyében 
is volt Garancs nevű falu. A szó a karancs név zön-
gés kezdőhangú változata, ezt kiss Lajos vagy sze-
mélynévből vagy a göröngy, rög jelentésű garancs 
szóból származtatja, mindkét esetben magyar név-
adás terméke.3 Amennyiben a hegy neve volt az 
elsődleges, a garancs közszóból való származtatás 
a valószínűbb.4

1 Bártfai Szabó 1938, 319. reg.; Bakács 1982, 668. 
reg.; horváth 1987, 7. reg.; horváth 2007, 87–88., a 
határjárás térképvázlatával. 2 Makkai 1958, 45. kép. 
3 kiss 1988, i. 687. 4 hangtani okokból nem fogadható 
el horváth 2007, 87. feltevése, ami szerint valószínű-
leg a gerendavágással függ össze (Gerend, Gerenda 
<geren<gerencs<garancs).

– – –

 Ró

A középkori templom (15/5. lh.) bontásakor a 
falba beépített, három római kori követ találtak, 
amelyeket beépítettek a mai Szabadság u. 215. sz. 
ház falába. ennek 1979. évi elbontásakor láttak újra 
napvilágot a kövek, amelyeket Gróf istván, a ház 

tulajdonosa az MnM-nek ajándékozott.1 közülük 
az oltárkő részletes feldolgozását Soproni Sándor 
végezte el.2 A mészkőből készült feliratos követ a 
másodlagos felhasználáskor négyfelé vághatták, 
csupán az elülső, felső rész maradt ránk. Felül az 
abacust lefaragták. A feliratos mezőt három oldal-
ról sima léckeret veszi körül, a feliratnak csak az 
első három sora maradt meg. A betűk gondosan 
faragottak, a 3. sor betűinek alsó szélei kopottak. 
Az oltárkő megmaradt magassága 64, szélessége 
61, vastagsága 20 cm. A betűk magassága 7 cm. A 
megmaradt felirat olvasata és javasolt kiegészítése:

i(ovi) o(ptimo) M(aximo) et nep(tuno)
vex(illationes) cl(assis) F(laviae) Pan(nonicae) 
Q(uae) sint in S(armatia) et M(arcomannia?) 

s(ub) c(ura)…”3

eszerint az oltárkövet a dunai flotta vexillatioi 
(kihelyezett csapategységei) állították Jupiter főis-
tennek és a víz istenségének, neptunusnak. A foga-
dalmi felirat a markomann-szarmata háborúk ide-
jéből származik, minden valószínűség szerint a 
kr. u. 175. vagy 179. évi hadjáratokkal kapcsolatos. 
A felirat eredetileg Aquincumban állhatott, ahon-
nan a középkorban építőanyagként szállították a 
többi kőemlékkel együtt kerepesre.4 hasonló szár-
mazású lehet a másik két kőemlék: feliratos sírtábla 
felső, középső része néhány értelmezhetetlen betű-
vel és sírkert mészkőből faragott sarokkövének töre-
déke, előlapján kantharoszból kinövő szőlőindával.5

horváth Lajos kérdőjelesen a mai Szilasliget 
helyére lokalizálta Szilas falut.6 A Xv. században 
csői birtokügyekben szereplő Szilasi család7 azon-
ban nem innen vette nevét. Szilas nevű falu nem 
volt kerepes környékén.

1 MnM RR 86.31.1–3.; MnM Adattár 29/1986.iii. 
(Soproni Sándor jelentése); vTM Adattár 1397.  
2 Soproni 1987, 91–97. 3 MnM RR 86.31.3.; Soproni 
1987, 91., számozatlan kép a 94. oldalon.; horváth 
1988, számozatlan kép a 12. oldalon. 4 Soproni 1987, 97. 
5 MnM RR. 86.31.1–2.; Soproni 1987, 91.; Számozatlan 
képük: horváth 1988, 12. old. 6 horváth 1980, térkép 
a 32. oldalon. 7 horváth 1980, 203, 205. stb. regeszta.
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16. kiSTARcSA (gödöllői járás, 1101 ha)
(1978. december 31: kerepes+kistarcsa = kerepestarcsa, 1994. december 11-től újra kerepes 

és kistarcsa. Utóbbi 2005-től város.)

 1  Sza? i + Sza
 2  Bv, v, Sza
 3  Bv, LT, Sza

 4  R, B? Sza, á
 5  U, R, Bv, LT, Sza, M–á, 
    á–kk  á  kk 

 6 ▼ Sza
 7 + Bv

A Szilas-patak ny-i partján, 180–220 m tszf. 
magasságban települt falu a XX. század folyamán 
jelentősen bővült, Ék felé összeépült kerepessel. A 
városhatár ny-i, 190–240 m tszf. magasságú része 
a Pesti-hordalékkúp-síkság k-i pereméhez tarto-
zik, ahol a harmadkori tengeri üledéket az Ős-Duna 
hordaléka vastag homok-kavics réteggel fedte be. 
A Szilas-pataktól k-re levő határrész a Gödöllői-
dombság ny-i szélének részlete. Alacsony (É-on 
240–250 m, de az Öregszőlők dombja 270 m-es) 
dombjait és völgyeit a harmadkori tengeri üledé-
ket felemelő, feldaraboló és Dny felé megsüllyesztő 
hegységképző erők alakították ki a harmad- és a 
negyedkor határán. A jégkorszakokban lösztakaró 
került a felszínre, melyen utóbb barna erdei talajok 
keletkeztek. kistarcsa területe a Duna vízgyűjtőjé-
hez tartozik. Felszíni vizeit a Szilas- (Malom)-patak, 

a k-i határszélről pedig a nagytarcsán a Szilas-
patakba torkolló csincsa-patak gyűjti össze, s 
továbbítja a Rákos-patakba.

A Szilas-pataktól k-re levő határész többsége 
szántó, az alacsony dombokon szőlő-gyümöl-
csös kertek vannak, a patakvölgyben legelő. nagy 
kiterjedésű kavicsbányák működtek, működnek az 
Ény-i határrészen.

horváth Lajos kerepes és kistarcsa régészeti 
lelőhelyeinek vázlatos ismertetését a két egyesített 
falu történetét feldolgozó kötetben elsősorban kéz-
iratunk felhasználásával készítette el, ezért az egyes 
lelőhelyeknél nem hivatkozunk művére. (horváth 
1988, 9–19. Az Archaeologiai Értesítő 1988. évi 
bibliográfiájában tévesen az áll, hogy ez a fejezet 
Mesterházy károly munkája – l. Mesterházy 1988 –,  
a kötet szerint ő lektor volt.)
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16/1. DÉRYnÉ U. 2:  Sza? i + Sza
(kÖh 26161)

A falu É-i szélénél, Ény–Dk-i irányú dombol-
dalon fekszik a lelőhely. kirják László Déryné u. 2. 
sz. alatti lakos 1970-ben, házának bővítésekor, alap-
ásáskor csontvázat és egy sötétszürke, késő szar-
mata hombároldalból faragott orsókarikát talált,1 a 
csontokat kiszedte a földből. Bejelentése nyomán 
kovács László szállt ki, aki a találó elmondása alap-
ján feljegyezte, hogy a váz 210 cm mélyen, ny–k-i 
irányban feküdt.2 További adatok hiányában nem 
tudjuk eldönteni, hogy a temetkezés szarmata-e?

1 MnM Rn 70.6.1. 2 MnM Adattár 191/1970.Xiii.; 
52/1971.v.; Rég. kut. 1970, 47. 

16/2. keRePeSi hATáRnáL:  Bv, v, Sza
(kÖh 26162)

A belterület Ék-i széle mellett, a Malom-patakra 
enyhén lejtő domboldalon, 260 × 40–60 m-es terüle-
ten sok hamus és egy paticsos foltot láttunk a szán-
tásban; bennük és környékükön közepes sűrűségben 
találtunk cserepeket. (Medzihradszky–Miklós, 1982.)

Az őskori töredékek zöme az urnasíros kultúrá-
hoz tartozik,1 megemlíthetők a síkozott és turbán-
tekercses peremek, valamint egy erősen kiugró, 
fogantyúval ellátott oldal. Szkíta korinak határoz-
ható meg egy peremből felhúzott fülű bögre töre-
déke2 (29. t. 5.).

A késő szarmata telepanyagban kerekített 
(36. t. 12.) és vízszintes, tagolt hombárperemek; 
vízszintes peremű, mély táltöredék; bordákkal és 
besimított hullámvonalakkal díszített hombárol-
dal (37. t. 4.) képviseli a finoman iszapolt, korongolt 
kerámiát.3 homokkal-kaviccsal soványított anyagú, 
korongolt, tagolt fazékperemek,4 valamint kézzel 
formált, edénytöredékekkel is kevert anyagú fazék- 
és fedőtöredék5 tartoznak még a leletanyaghoz.

1 vTM 82.105.1–6, 8. 2 vTM 82.105.7. 3 vTM 82.105.9–
11, 13. 4 vTM 82.105.12. 5 vTM 82.105.14–15. 

16/3. keRePeSi hATáRnáL:  Bv, LT, Sza
(kÖh 26163)

A belterülettől k-re, a Szilas-patak árterébe fél-
szigetszerűen benyúló dombon, 400 × 100 m-es 
terület D-i harmadában szarmata, a többi részén 

őskori cserepeket, továbbá állatcsontot, paticsot, 
őrlőköveket találtunk. (Kvassay, 1981.)

Az őskori cserepek a halomsíros kultúrát képvi-
selik,1 kiemelhető közülük egy tagolt bordadíszes 
fazéktöredék; egy gondosan simított, ferdén levá-
gott peremű töredék; valamint egy, a nyakától mély 
besimítással elválasztott urnaoldal. Találtunk egy 
magkövet és egy kis pattintékot is.2 A széles, víz-
szintesen behajló hombárperem, szélein kiemel-
kedő bordával, vízszintes részén hármas árokkal3 
késő kelta (31. t. 7.).

A kevéssé jellegzetes, szarmata kerámia (szürke 
korsóperem, sárgás, vízszintes, tagolatlan hombár-
perem, stb.) a korszakon belül nehezen keltezhető, 
valószínűleg ii–iii. századi.4 A lelőhelyen leko-
pott, piros festésű, provinciális edénytöredéket és 
Drag 33. típusú csésze oldaltöredéket (ii. század 
vége–iii. század első harmada, Rheinzabern vagy 
Westerndorf) is gyűjtöttünk.5

1 vTM 82.59.2–7. 2 vTM 82.59.1. 3 vTM 82.59.9. 
4 vTM 82.59.8, 10–12, 15. 5 vTM 82.59.13–14. 

16/4. ÚJ-SZŐLŐk:  R, B? Sza, á
(kÖh 26164)

A belterület k-i szélénél, a Szilas-patak melletti 
domboldalon, 700 × 150–400 m-es területen, ház-
táji parcellákban találtunk cserepeket. A lelőhely 
fás, bokros D-i szélét nem tudtuk pontosan megha-
tározni. (Kvassay, 1981.)

egy homokos anyagú, vékony falú töredék1 és 
egy 3,9 cm hosszú kovapenge talán rézkori.2 A 
badeni kultúrához tartozik a belülről kinyomott, 
függőleges bordával és ferde kannelúrázással díszí-
tett korsóoldal és egy orsókarika töredéke.3 Talán 
bronzkori egy durva anyagú, két oldalról benyomott 
bütyökkel díszített oldaltöredék.4

A szarmata leletanyaghoz szürke és pirosas, 
kifelé enyhén vastagodó tálperemek, díszítetlen 
oldaltöredékek és kézzel formált kerámia mellett a 
késő szarmata korra jellemző, homokos-kavicsos 
soványítású, szürke, korongolt fazéktöredékek tar-
toznak.5 A sötétszürke, fekete színű, erősen homo-
kos anyagú, korongolt fazék vagy hombár sűrűn 
fésült díszű oldaltöredéke ii–iii. századi, provinci-
ális készítmény.6

Xiii. századi a fehér, homokos-kavicsos anyagú 
oldaltöredék.7

1 vTM 82.60.3. 2 vTM 82.60.2. 3 vTM 82.60.4–5. 
4 vTM 82.60.1. 5 vTM 82.60.6–10, 12–14. 6 vTM 
82.60.11. 7 vTM 82.60.15.
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16/5.:  U, R, Bv, LT, Sza, M–á, á–kk  á 
 kk

(kÖh 26165)

A belterület Dk-i szélénél, a Szilas-patakra lejtő 
domb oldalán és tetején, kb. 1 km hosszan, átlag 
100 m szélességben, ívelten húzódik a lelőhely, D-i 
vége átnyúlik nagytarcsa határába. É-i részén főleg 
újkőkori, rézkori, késő bronzkori, valamint árpád-
kori; míg D-i részén elsősorban kelta, szarmata és 
késő középkori cserepeket találtunk. kiszélesedő 
Ény-i részén, a mai temető területén a sírok föld-
jéből igen sok középkori cserepet, kevés paticsot 
gyűjtöttünk. (Kvassay, 1981; Kvassay–Miklós, 1981; 
Medzihradszky–Miklós, 1982.)

egy vastag, pelyvás-kavicsos anyagú oldaltö-
redék és egy vékony falú, kis táltöredék újkőkori.1 
A badeni kultúra cserepei2 közül a perem alatti, 
benyomkodott bordadíszes fazéktöredékek; a 
benyomott pontsorokkal díszített táltöredék emel-
hetők ki. egy urnatöredék díszítése: széles, benyom-
kodott tetejű borda mindkét oldalán kannelúrázás. 
A késő bronzkori cserepek3 közül a belül többszö-
rösen síkozott peremek4 az urnasíros kultúrához 
sorolhatók. A kelta cserepeknél5 a grafitos anyagú 
fazekak duzzadt perem- és fésűs díszű oldaltöredé-
kei a legjellemzőbbek.

A szarmata telepanyag6 ii–iii. századi leletei-
hez a szürke, félgömb alakú, vastagodó peremű tál-
töredék, fogaskarcolt díszű oldaltöredék, valamint 
provinciális áruként a benyomkodott háromszögek-
kel díszített, ún. pannóniai szürke oldaltöredék és a 
homokos anyagú, sűrűn fésült díszű fazéktöredék 
sorolható.7 A kerámia másik része késő szarmata, 
közülük a vastagodó, kissé behúzott peremű, tagolt 
oldalú, mély tálak töredékei és a homokos-kavicsos 
anyagú, hullámosra korongolt oldalú fazéktöredé-
kek a jellegzetesebb darabok.8

A középkori leletek közül a X–Xi. vagy a  
Xi–Xii. századra tehető a mélyen bekarcolt, egy-
mást keresztező hullámvonallal díszített fazék-
oldal.9 A Xii–Xiii. századi leletek közül a kettő-
sen tagolt, vagy ferdén levágott szélű fazékpere-
mek, a vízszintes bekarcolással díszített oldalak jel-
lemzőek.10 ide sorolható a bográcsperem töredék 
is.11 A Xiii–Xiv. századból származnak a szürke, 
redukált égetésű, tál alakú kályhaszem töredékek.12 
Xiv–Xv. századiak a fehér, tagolt peremek és a 
sekélyen hornyolt oldalak.13 A Xv. századra tehető a 
vékony falú, vörösesbarna festéssel díszített oldal.14 
Xv–Xvi. századi a belül sárga mázas, vékony falú 
oldaltöredék.15

A lelőhelyen terült el a középkori Felsőtarcsa 
(1529-től), amelyet kistarcsának (1546-tól) és 
Pusztatarcsának (1653-tól) is neveztek.16 neve régi 
magyar személynévből keletkezett,17 előtagjait a szin-
tén árpád-kori eredetű, szomszédos csík-(nagy-)
tarcsától (18/1. lh.) való megkülönböztetés céljából 
kapta. A X–Xi. vagy a Xi–Xii. századi kerámiával 
induló árpád-kori leletanyag és románkori temp-
loma egyértelműen bizonyítja a település korai kiala-
kulását. ennek ellenére középkori történetéről szinte 
semmit sem tudunk. Az első említésről azt sem lehet 
eldönteni, hogy egyáltalán Pest megyei helységre 
vonatkozik-e: 1285–1300 között Tarcsán adtak ki 
egy oklevelet a margitszigeti apácák ügyében. 1302-
ben Tarcsa-i Bertalan fia Péter tarcsai öröklött földjét 
eladta Rátót nembéli Domokos tárnokmesternek.18 
erről a Tarcsáról sem tudjuk, hogy melyik mai hely-
ség előzménye volt. A nándorfölde 1352. évi határ-
járásában Pécel szomszédjaként feltűnő Tarcsa a mai 
nagytarcsa elődjének tartható. (L. ott.) 1403-ban iX. 
Bonifác pápa utasította a pilisi apátot, hogy folytas-
son le vizsgálatot arról, hogy a mogyoródi apát meg-
erősíthető-e 13 falu, köztük Tarcsa (Tarcha) tizedsze-
dési jogában.19 Tekintve, hogy a későbbi Felsőtarcsa 
ekkor már templomos hely volt, ez az adat inkább ide 
vonatkozhat, mint csíktarcsára. 1438-tól kezdve a 
Xvi. század elejéig gyakran szerepelnek a Tarcsa-i 
család tagjai közelebbi és távolabbi birtokokkal kap-
csolatos ügyekben. A későbbi nagytarcsának nevet 
adó Tarcsa-i csík neve 1452-ben tűnik fel a család 
egyik ágának jelölésére.20 Az alábbiakban csak azok-
kal az oklevelekkel foglalkozunk, amelyekben leg-
alább közvetett adat található a család tarcsai birtok-
lására. Amikor 1438-ban a Rozgonyiakat egyebek 
mellett isaszeg birtokába is beiktatták, szomszédként 
megjelent Tarcsai istván is.21 1447-ben a Rozgonyiak 
isaszeget is érintő perében Tarcsai istván fia Tóbiás 
határos birtokost is tanúként hallgatták meg.22 A mar-
gitszigeti apácák panasza szerint, amikor 1451 kará-
csonya előtti szombaton cinkotai jobbágyuk: Wagyws 
„dictus” Simon lovon Apátszállása (Jászapáti) felé 
ment, Tharcha-i chyk Albert apja, chyk istván (az 
1438-ban szereplő Tarcsai istván) biztatására meg-
gyilkolta és mindenéből kifosztva elvette tőle nyolc 
arany forintot érő lovát, a nála lévő fegyvereket, azon 
kívül két arany forintot és 100 dénárt. Majd amikor 
1452. január 18-án az apácák három jobbágya a meg-
talált holttestet eltemetés céljából cinkotára szál-
lította, Albert az apácák cinkotai pásztorát halálos 
sebekkel illette, és amikor a nevezett Zalay istván, 
nagy Gáll és olaz Péter a pásztor segítségére siet-
tek, őket is csak mások mentették meg a haláltól. 
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Az ügyben keletkezett vizsgálat során a vádlottakat 
tarcsai birtokukon idézték meg.23 1469-ben be akar-
ták iktatni az apácákat Ökörteleke (13/7. lh.) birto-
kába, szomszédként megjelent Tarcsai csík Albert 
is.24 1467-ben a Pest és Pilis megyék részére tartott 
királyi gyűlésen Pécel-i Benedek előadta, hogy János 
váradi püspök kerepesi jobbágyai még László király 
alatt (1452–1457), szüret idején az ő összes ménes-
beli lovát a Tarcsa és kerepes (15/7. lh.) birtokon 
levő saját legelőjéről, anélkül, hogy nekik kárt okoz-
tak volna, kerepes birtokra, az általuk állított bíró 
kúriájához hajtották. 15 napon keresztül ott bezárva 
tartották, egyeseket közülük agyonvertek, másokat 
megsebeztek, hármat pedig megtartottak. A panasz 
igaznak bizonyult.25 Pécel közelsége miatt ebben az 
esetben is talán inkább a későbbi nagytarcsára gon-
dolhatunk.

Az első, egyértelműen Felsőtarcsához köthető 
említés csak 1529-ből származik. eszerint a név sze-
rint felsorolt birtokok, köztük Felső-Tarcsa is, már 
1528-ban is a váci püspökségé voltak.26 ettől kezdve 
a két Tarcsára vonatkozó források egyértelműen 
szétválaszthatók. A kései megkülönböztető adatok 
miatt a helytörténeti irodalomban Tarcsa szétválá-
sát is kései időre teszik. horváth Lajos szerint a Xv. 
században vagy előtte jött létre a két falu,27 Molnár 
Lajos szerint csak a Xv. század második felében 
vált ki Felsőtarcsa. A régészeti adatok azonban egy-
értelműen azt bizonyítják, hogy mindkét település 
már jóval korábban, az árpád-korban létezett.

1546-ban 13, 1559-ben és 1562-ben 19, 1580-ban 
és 1590-ben 15 kistarcsai lakost vettek fel a török 
adóösszeírásba. 1546-ban a tarcsai tó halászati 
jövedelme 100 akcse volt, 1559-re tönkrement.28 
Felsőtarcsa néven a magyar adójegyzékekbe 
1553-ban 8, 1565-ben 7, 1570-ben 4 portával vették 
fel. A váci püspök birtokaként 1572-ben, 1574-ben 
és 1576-ban 5, 1578-ban 4 portával írták be. 
1582-ben 5,5 porta után kellett adózni lakosainak. 
1583-ban is a váci püspöké volt. 1588-ban neme-
sek birtokaként 4 portával írták össze.29 A váci püs-
pökség 1578. évi urbáriumában Tarcsa 14 lakosát 
írták össze. Földjei terméketlenek, erdejük és rét-
jük csekély. Szőlőjük a Tarcsai-hegyen (Tharchay 
hegy) volt.30 A tizenötéves háborúban elpusztult 
falu a Xvii. században már csak a tizedjegyzékek-
ben és a váci püspökség urbáriumaiban31 fordul elő. 
1646-ban a palotáshatvaniak kaszálták, 1657-ben 
rajtuk kívül a héhalmiak, szurdokpüspökiek és a 
kerepesiek (15/7. lh.), 1660-ban még a csíktarcsaiak 
is használták. 1668-ban a palotásiak és szurdok-
püspökiek árendálták. 1674-ben a kerepesiek és 

csíktarcsaiak fizettek érte.32 1676-ban kistarcsa 
néven a váci püspöké. 1678-ban 10 Ft árendát vár-
tak utána.33

kísérlet történt benépesítésére: az 1653. évi dézs-
majegyzékben csíktarcsán kívül szerepel Tarcsa 
prédium is, amely „most népes” (populosa nunc).34 
itt hívjuk fel a figyelmet arra a tévedésre, ami sze-
rint kistarcsa 1674-ben lakott lett volna. ekkor 
ugyanis Pest megye közgyűlésén Pongrácz György 
váci püspök nevében mindenkit, de különösen kis 
Tarcsa lakóit eltiltották csik Tarcsa prédium hasz-
nálatától.35 valójában egyszerűen arról van szó, 
hogy a jegyzőkönyvben felcserélték a két Tarcsa 
nevét. kistarcsa 1727-ben települt újra, középkori 
he1yétől É-ra, túlnyomórészt szlovák lakosokkal.36

kistarcsa templomáról nem ismerünk közép-
kori említést. Az 1721. évi egyházlátogatási jegyző-
könyv szerint egykori templomának falai még állot-
tak, csak sekrestyéje és kerítése hevert romokban.37 
A templomromot az egyházlátogatási jegyzőköny-
vekben és az irodalomban is többször említik,38 
érdemben Rómer Flóris és Arányi Lajos foglalko-
zott vele. előbbi leírta a maradványokat,39 utóbbi 
1876-ban a leíráson kívül felmérte és lerajzolta azo-
kat40 (61. t.). A lelőhely Ény-i szélén, a mai temető 
területén emelkedő, alacsony dombon állt a vörös 
kváderkövekből épített, keletelt, románkori temp-
lom. A hajó belső hossza Arányi Lajos szerint 4 öl 
(7,4 m), szélessége 2 öl (3,7 m), a falak vastagsága 
63 cm, a félköríves szentélye a hajóval azonos szé-
lességű volt. A falakat 4 hozzátoldott támpillér erő-
sítette. A felméréskor a falak nagy része még csak-
nem a tetőmagasságig állt, ép volt a félköríves dia-
dalív is, csupán a nyugati fal és az északi fal, vala-
mint a déli fal egy része hiányzott. Arányi Lajos fel-
mérésén és rajzán a sekrestyének már nyoma sincs. 
Ugyanígy hiányzik a Rómer Flóris által említett 
körítőfal ábrázolása is.41 Arányi Lajos beszámol 
arról is, hogy a kistarcsaiak új templomuk építésé-
hez szét akarták bontani a romokat, de meghagy-
ták volna, ha a kormánytól kapnak 300 Ft-ot tégla-
vásárlásra. Javasolta a templom újraépítését állam-
költségen. erre azonban sajnos nem került sor, a 
mai római katolikus templomot az újkori falu köz-
pontjában, lelőhelyünktől távol, a középkori temp-
lom köveinek felhasználásával építették fel.42

1 vTM 81.128.6.; 82.104.1. 2 vTM 81.128.1–5.; 82.58.1.; 
104.2. 3 vTM 81.128.7–11.; 82.58.2. 4 vTM 81.128.9. 
5 vTM 81.128.13–20.; 82.58.3. 6 vTM 81.128.12, 
21–29.; 82.58.4–5.; 104.3–4. 7 vTM 81.128.12, 27–28.; 
82.104.3. 8 vTM 81.128.29.; 82.104.4. 9 vTM 82.104.5. 
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10 vTM 81.128.30–32.; 82.58.7, 9.; 61.1.; 104.6, 7. 
11 vTM 82.58.6. 12 vTM 81.128.37–38.; 82.58.10. 
13 vTM 81.128.33–34.; 82.61.2.; 104.8. 14 vTM 82.61.3. 
15 vTM 82.61.4. 16 Történetét horváth 1988. részlete-
sen összefoglalta. nagytarcsa történetének feldolgo-
zásában Molnár 1988, 23–32. közli a Tarcsára vonat-
kozó összes oklevél regesztáját. néhány további köz-
lés: csánki 1890, 35.; chobot 1915, 223–224.; Pest m. 
műemlékei i. köt. 460.; Pest m. kézikönyve ii. 252, 460.; 
varga 1997, 124–125. 17 kiss 1988, i. köt. 425–426. 
(erdőtarcsánál). 18 Györffy 1998, 559. 19 Mon. vat. i/4. 
köt. 592.; Zsigm. okl. ii/1. köt. 2841. reg.; Bakács 1982, 
1168. reg. 20 A családot részletesen tárgyalja horváth 
1988, 37–41. és Molnár 1988, 23–32. 21 oL Dl. 13172.; 
Bártfai Szabó 1938, 672. reg. 22 oL Dl. 14097 (DL/DF 
4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 738. reg. 23 oL Dl. 15514, 
15515, 15516, 15519.; Molnár 1988, 26–30. 24 oL Dl. 
16921.; Bártfai Szabó 1938, 988. reg. 25 oL Dl. 16531. 
(DL/DF 4.2.); Bártfai Szabó 1938, 948 (rövid, részben 
hibás regeszta).; horváth 1988, 34.; chobot 1915, 223. 
és az ő nyomán varga 1997, 124. a tartalom ismertetése 
nélkül, a Péceliek birtoklásának bizonyítására hivatko-
zik az oklevélre. 26 karcsú 1885, 149. 27 horváth 1988, 
41. 28 káldy-nagy 1971, 212.; káldy-nagy 1977, 98.; 
káldy-nagy 1985, 373–375. 29 Szakály 1995, 28, 31, 34, 
37, 40, 43, 48, 56, 58, 60, 123. 30 Maksay 1959, 651–652.; 
Szarka 2008, 203., a többi Xvi. és Xvii. századi ada-
tot is felsorolja. 31 Tringli 1989, 137. (1653). 32 Szakály 
1995, 155, 170, 176, 182, 185, 189. 33 Szakály 1995, 
193, 199. 34 Szakály 1995, 158. 35 Borosy 1984, 1677. 
reg.; Szarka 2008, 100. 36 Részletesen tárgyalja hor-
váth 1988, 94. skk. 37 chobot 1915, 223. 38 1734: Acta 
cassae parochorum 7. füzet 56. old.; Pest m. műemlé-
kei i. köt. 460., az 1754, 1777. évi canonica visitatio 
említésével.; vályi 1799, iii. köt. 461.; Pesty 1864/1979, 
36.; henszlmann 1865, 204.; henszlmann 1876, 177.; 
Gerecze 1906, ii. köt. 628. stb.; Tari 2000, 84–85., az 
ismert adatokat foglalja össze. 39 Rómer Jkv. Xiii. köt. 
175., szövegét közli Tombor 1954, 278.; Rómer hagya-
ték Xvii. cs. 89. Mindkét dokumentum teljes szövegét 
közreadja Matuz 1992, 26–27. 40 oMF Tervtár 13641. 
41 Arányi Lajos felmérését és rajzait közli horváth 
1988, 45. oldalon. 42 chobot 1915, 224., tévesen írja, 
hogy az új templomot a régi romjain építették fel. A 
téves közlést átveszi varga 1997, 125.; Tari 2000, 84. 

16/6. RÓZSA UTcA 20: ▼ Sza
(kÖh 26166)

véber istván 1985-ben, a régi ház utca felőli, eső-
víz elvezető árkában, a fal tövében egy római kori 

érmet talált, amelyet Mihalik Mihály (kerepes, 
Rét u. 1.) vásárolt meg tőle. 1995-ben beszél-
tünk a találó feleségével, aki az érmen kívül más 
leletre nem emlékezett. itt jegyezzük meg, hogy 
1986-ban, a régi ház lebontásakor több újkori, fara-
gott kő ajtó- vagy ablakkeret és egy kerámia dom-
bormű került elő.1 A talált bronzpénz i. Maximianus 
(herculius) 301. évi, SAcRA MoneT AvGG eT 
cAeSS noSTR hátoldali köriratú, AQS verdeje-
gyű (Aquileia) follisa.2

1 vTM Adattár 1397. Az érem, a kövek és dombormű 
fényképével. 2 Bíróné Sey katalin meghatározása.

16/7. MÓRA FeRenc U. 19: + Bv
(kÖh 26157)

1988-ban Szomor Ferenc arról értesítette a váci 
múzeumot, hogy a községben régi cserépedényre 
bukkantak. kővári klára és kvassay Judit a hely-
színeléskor megtudta, hogy a lelőhely a kerepes és 
kistarcsa határa közelében húzódó Móra Ferenc u. 
19. sz. alatti telek, ahol a bejelentés előtt kb. 3–4 
évvel, szennyvíz elvezetésére gödröt ástak. ekkor 
bukkantak kb. 1 m mélységben az edényre, arra 
azonban utólag már nem emlékeztek, hogy volt-e 
mellette más tárgy is. A helyszíneléskor sem a 
kertben a felszínen, sem az időközben erősen fel-
töltődött gödörben nem sikerült leleteket megfi-
gyelni.1

A gödörásáskor talált edény a késő bronzkori 
halomsíros kultúrához sorolható, kettős kúpos 
testű urna alsó része, amelynek öblén négy, szim-
metrikusan elhelyezett, felül többszörös árkolás-
sal, az árkolás felett benyomott pontsorral díszített 
bütyök ül.2

1 vTM Adattár 1466. 2 vTM 88.134.1.

***

▼ á? kk

varsányi János gyűjteményében volt egy 
kistarcsai sarkantyútöredék: „nagy vas taréj.”1 

Pesty Frigyes adatközlői szerint „iv. Béla ide-
jéből találtattak érmek, régi fegyverdarabok.” itt 
adnak hírt az egykor tóval kerített Táborhelyről, 
amiről nincsenek további adataink.2

1 varsányi é. n. 299. sz. 2 Pesty 1864/1979, 35.
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17. MoGYoRÓD (gödöllői járás, 3452 ha)

 1   á–kk  kk  á, kk 
   kk  R, B
 2  Sza
 3  LT
 4  U, Bk, Sza, n, nk, M? á
 5  A, á
 6  U, Bv, LT, Sza, á
 7  n, M?–á?
 8  Sza

 9  U, Bv, Sza
10  nk, á  Ő
11  á  á?
12  á–kk
13  á
14 ? B? Sza
15  B, á, kk + kö?
16  U, B, LT, Sza, á
17  U, R, Bv, Sza

18  á 
19  Bv? n? M–á
20 + Bv  I
21 + kö
22  Sza
23  B
24  V
25  Sza, á–kk   kk

A Mogyoródi-patak kanyarulatánál, a patak 
mindkét partján létesült község telkei 170–215 m 
magasságban helyezkednek el, a település Ék–k-i 
oldalán levő, kertes-üdülőkertes rész 250–260 m 

magas dombokra, domboldalakra is felhúzódik. 
Üdülőkertes településrész van a Dny-i határrészben 
is. A településtől Dk-re – szerencsére lelőhelymen-
tes területen – létesült a hungaroring versenypálya.  
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Mogyoród területének nagy része a Gödöllői-
dombság ny-i részéhez tartozik. 300 m tszf. 
magasságot meghaladó (legmagasabb, 325 m-es a 
Gyertyános az Ék-i határrészen, a Somlyó-hegy 
310 m) dombjait és völgyeit a harmadkori tengeri 
üledéket a harmad- és a negyedkor határán fel-
emelő, feldaraboló és ny felé megsüllyesztő hegy-
ségképző erők alakították ki. A Dny-i határszél-
nél levő rész a Pesti-hordalékkúp-síkság pereme, 
ahol a harmadkori tengeri üledékekre az Ős-Duna 
homokos, kavicsos hordalék terasza rakódott. A 
jégkorszakokban keletkezett lösztakarón barna 
erdei talajok keletkeztek, a Mogyoródi-patak men-
tén és az É-i határrész 180–190 m magasságban 
levő, vízjárta laposain (kis-rét, Sikáros) réti talaj 
alakult ki. csapadékvizeket a határ középső részé-
ről a Mogyoródi-patak és néhány mellékvize, a 
k-i és az É-i határrészről a k-i határrészben eredő 
Sződrákosi-patak továbbítja a Duna felé.

Szántók az alacsonyabb dombokon és völ-
gyeikben vannak, kiterjedt legelő az É-i részen. 
nagy szőlőterület a Dk-i községhatár mentén volt. 
Jelentős kiterjedésű erdők (akác, nyár, tölgy, erdei 
fenyő) a településtől É-ra és D-re levő dombokat, a 
k-i és a Dny-i határrészt fedik. A D-i határszöglet-
ben kavicsbányák működtek, működnek.

17/1. kLASTRoM-DoMB (kŐváR):   á–
kk  kk  á, kk  kk  R, B
(kÖh 20414)

A belterületen É–D-i irányban keresztülfolyó 
Mogyoródi-patak k-i partján markánsan kiemel-
kedő, három oldalról meredek lejtővel határolt, 
200–205 m tengerszint feletti, 20–25 m relatív 
magasságú dombon – jelenlegi ismereteink sze-
rint – mintegy 510 × 170 m kiterjedésű, megköze-
lítőleg Dk–Ény-i irányú középső bronzkori lelő-
hely helyezkedik el. ennek közepétől kissé k-re 
állt az árpád-kori, mogyoródi apátság. A lelőhely 
területe az újkorban igen erős bolygatásokat szen-
vedett el. Az i. katonai felmérés tanúsága szerint 
a teljes domb beépítetlen volt, mindössze a ny-i, 
Dny-i lábánál húzódó, mai Dózsa György u. háza-
inak udvarai és kertjei rongálhatták a lelőhely szé-
leit. A XiX. sz. közepén épült ki a lelőhelyet ket-
tévágó, D–É-i irányú pincesor, kicsit később, még 
a XiX. században nyitották meg a vele párhuza-
mos Rákóczi utcát. Mindkettő számára több méte-
res szintsüllyesztést végeztek a lelőhely közepén. 
Legkésőbb, csak a XX. sz. legelejétől kezdve épült 

be a lelőhelyet hosszában keresztülvágó kiss ernő 
utca. A munkák során előkerült leletekről múzeum 
csak esetlegesen és leginkább kerülő úton szerzett 
tudomást. A beépített területen csak korlátozott 
mértékű terepbejárásokat tudtunk végezni.

Az alábbiakban először a lelőhely őskori leleteire 
vonatkozó ismereteinket tekintjük át, ezután pedig 
az apátság kutatástörténetének, feltárása eredmé-
nyeinek és történetének tárgyalása következik.

Dr. Balás vilmos szolgabíró 1929-ben adott az 
MnM-nek mogyoródi leleteket, amelyeket három 
részletben leltároztak be. nyugdíjas munkatársunk-
ként, az 1980-as évek elején a klastrom-dombot 
adta meg lelőhelyként. A 21 cm magas töredékes 
edénynek csak a fele maradt meg. A leltárkönyvi 
rajz alapján alakja, a fül alatt és a hason körbefutó 
kettős pontsoros díszítés a badeni kultúrához köti a 
ma már azonosíthatatlan tárgyat.1 néhány szórvá-
nyos rézkori lelet 1987-ben a kolostor feltárásakor 
is napvilágot látott. két töredék egy beásás foltjá-
ból került elő. A rézkori cserepeket a badeni kul-
túra jellemző motívumai, pontsorok, kannelúra és 
bekarcolt vonalak díszítik.2 Závodszky istván két 
töredékes agyagbögrét kapott3, amelyeket 1878-ban 
a házhelynek eladott terület egyengetése alkalmá-
val, tehát valahol a mai Rákóczi utcában találtak. 
Balás vilmos hat kis agyagbögrét és egy éles hasú 
nagyobb egyfülű bögrét ajándékozott az MnM-
nek. Utóbbinak nyaka alatt körben pontsor, alatta 
pedig négy „hármas ízű” díszítés volt.4 Fenti leletek 
is a vatyai kultúrához tartozhattak, csakúgy, mint 
a szintén Balás vilmos ajándékaként múzeumba 
került hat bögre és egy miniatűr tálacska.5

1949-ben Mérey kádár ervin Turcsák Attila 
bejelentése nyomán szállt ki a helyszínre. Az Albert 
László háza feletti, mintegy 20 m magas domb 
oldalában a felszíntől kb. 1–1,2 m mélyen átlago-
san 60 cm vastag homogén fekete réteget észlelt. 
A bejelentő ebben a rétegben 2–3 fészekben találta 
az ép és töredékes edényeket. A rétegsor alján pati-
csokat figyelt meg. hat vatyai bögre és négy behú-
zott peremű táltöredék került ekkor a múzeumba. 
Utóbbiaknak behúzott peremét kicsücskösödő 
részénél vízszintesre vágták, külső oldalát elmo-
sódott fésűs mintával díszítették.6 A tárgyak a lelő-
hely Ény-i végéről, a Dózsa György utca melletti 
partfalból származhatnak. itt volt kralovits károly 
szabó háza, ahol az udvar végén lévő, omlós part-
ból, 85 cm mélységből Ferencz károly 1949-ben egy 
vatyai bögre alsó részét szedte ki.7 1985-ben kőváry 
Ferenc is azt közölte kővári klárával, hogy a part-
falból évekig edények lógtak ki. Ugyancsak sze-
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rinte, a volt Lipták portán 3 láda cserép volt, amit 
iskolások találtak az igazgató vezetésével. A lele-
teknek szerinte nyoma veszett.8 1958-ban ugyan-
ezen a részen, a kiss ernő és a Dózsa György u. 
találkozásánál, iskolások 80 cm mélyen, egy kis 
gödör betöltésében, egy csomóban ép bögrékre 
bukkantak. Az edénydepó helyszínelésekor korek 
József ugyanott még egy fél bögrét és néhány cse-
repet talált. egy másik gödörből igen sok, vas-
tag falú cserép és árkolt bütyökdíszes vatyai edény 
alsó része került elő. Utóbbiak az általános isko-
lában maradtak. Megállapította, hogy a mintegy 
1–1,2 m mélységig követhető bronzkori település 
nagy részét a község terjeszkedése elpusztította.9 
Az 1958-ban, a kiss ernő és a Dózsa György u. 
találkozásánál, egy 80 cm mély gödör alján, egy-
más mellé rakva talált, 18 edénykéből álló bögre-
depót kovács Tibor közölte.10 17 kisméretű (M: 
5,7–7,7 cm), füles bögre11 egyformán sárga színű, 7 
bögre felülete simított, fényes, ötön matt részletek 
is vannak, a durvább kivitelű 5 bögre felülete matt. 
egy füles bögre rosszul égetett, deformált, hibás.12 
12 bögre dísztelen. 4 bögrét az öblén vagy a vállán 
vízszintesen benyomott, kettes és hármas, három-
szor hármas, hármas és négyes pontcsoportok díszí-
tenek,13 egy bögre öblén három, kis bütyök van.14 A 
legmagasabb, 1. sz. bögre nyakán körbefutó vonal-
köteg, fölötte és alatta 3-3 pontkör alkotta csoportok 
helyezkednek el vízszintesen, öblén vonalköteg és 
alatta zegzug vonalas szalag fut körbe. ez a díszítés 
a dunántúli mészbetétes edények népe északi cso-
portjának hatását mutatja.15 A hosszú nyakú, tagolt 
vállú, 10. sz. bögre16 dísztelen, formája a magyarádi 
kultúra bögréivel rokon. A bögrék a vatyai kultúra 
általános típusai és a legkésőbbi, koszideri idősza-
kának jellegzetes példányai. valószínűleg készítő-
jük rejtette el őket a késő vatyai település életének 
végén.17

kvassay Judit feltárásán a kiss ernő u. 9/b telek 
D-i szélén, valamint az emésztőgödör ásásával meg-
bolygatott területen szórványosan, illetve egy-egy 
objektum betöltésében találtunk bronzkori, néhány 
jellegzetes töredék alapján a vatyai kultúrához kap-
csolható edénytöredéket18 és egy szürkésfehér mag-
követ.19

Rómer Flóris 1875-ben, az akkori falutól É-ra, a 
belterületen kívül eső dombtetőn, a kereszttől mint-
egy 200 ölnyire (380 méterre) egy 14 × 18 ölnyi 
(26,5 × 34 méternyi) területet talált, amely „… 
tömérdek törmelékkel, és gödrökkel volt tele, úgy, 
hogy az innen elhordott építési anyag ürei hegyet-
völgyet képeznek.” A terület ny-i szélén falak alap-

jait, középső részén pedig kiszedett falak árkait rög-
zítette naplójában. A látottak alapján azt feltéte-
lezte, hogy a templom a törmelékkel borított domb-
tető É-i végében állt, ahol egy nagyobb, árkoktól 
körülvett tér mutatkozott.20

A pontos lelőhelymegjelölés hiányában csak fel-
tételezhetjük, hogy az 1882-ben, Mogyoródon, föld-
csuszamlás nyomán állítólag előbukkant ember-
csontok, kardok, sarkantyúk és egyéb régisé-
gek, amiről a hírlapok tudósítottak,21 lelőhelyünk-
höz köthetők. hasonlóképp, az 1882-ben, Gurányi 
istván által a múzeumnak ajándékozott „iv. Béla 
féle ún. tatár pénzt”22 feltételesen soroljuk a lelőhe-
lyen talált leletek közé.23 (v. ö. 17/***). Az MnM 
munkatársai 1949–1955 között több alkalommal 
is jártak a helyszínen, bronzkori edénytöredékek, 
középkori cserepek előkerüléséről,24 beomlott üreg-
ben megfigyelt csontokról25 tudósítanak.

Az 1950-es évek elején felparcellázták a terüle-
tet, és lakóházakat kezdtek építeni rajta. Falak és 
sírok előkerülését csak a dombot Ény–Dk-i irány-
ban keresztülszelő kiss ernő utca 11. sz. alatti ház 
építésekor jelentették. Mivel az alapozás során 
talált három sír Xviii. századinak bizonyult,26 
további kutatásokat nem végeztek a környéken.  
A házhoz tartozó kertben, gyümölcsös telepítésekor 
pedig falmaradványokat bolygattak meg, bronzkori, 
valamint késő középkori cserepeket, faragott kő- és 
téglatöredékeket találtak.27 ekkorra tehető, hogy a 
domb É-i végénél, a 7. sz., és részben a 9. sz. tel-
kek szintjét kb. 5 méterrel lesüllyesztették, örökre 
elpusztítva minden nyomát a középkori épületek-
nek.

A beépítettség miatt erősen behatárolt terepbejá-
rási lehetőségeink voltak. A lelőhely középső részén, 
a keresztet övező virágágyásban néhány bronzkori 
edénytöredéket gyűjtöttünk.28 A kiss ernő u. 22/a 
sz. telken jellegtelen őskori, valamint Xiii. és Xiv–
Xv. századi fazéktöredékek kerültek elő.29 A lelő-
hely ny-i felében, a kiss ernő u. 7. és 9. sz. háza-
kat bevágták a domboldalba. A levágott dombfalban 
köveket, téglákat, habarcsnyomokat és emberi cson-
tokat lehetett megfigyelni. A 9/b és a 11. sz. telkek 
a domb eredeti szintjén fekszenek. itt szintén sok 
tégla-, tetőcserép- és habarcsdarab hevert a kertek-
ben, ahol Xii–Xv. századi edénytöredékeket (fehér 
fazék töredéke, tagolt peremű szürkésfehér, szürke, 
redukált égetésű, valamint belül mázas, korongolt 
fazékoldalak, fedő- és kályhaszemtöredék) gyűj-
töttünk,30 továbbá bordatöredéket és pillérfejeze-
tet31 találtunk. (Miklós, 1979; Miklós-Torma, 1984; 
Egyed-Miklós-Torma, 1985; Kvassay, 1987.)
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1986–1987-ben kvassay Judit szondázó ásatáso-
kat végzett a kiss ernő u. 9/b és 11. sz. ingatlanok 
területén.32 A feltárást erősen korlátozta a kutatásra 
rendelkezésre álló csekély anyagi fedezet, továbbá 
a telkeken álló épületek és fák, valamint a közmű-
vek, amik miatt csak a tulajdonosok által engedé-
lyezett felületeken, kis kutatóárkokat lehetett nyitni. 
Az ásatások alkalmával jelentős középkori épület-
maradványokat hoztunk napvilágra (18. kép), kevés 
faragott kő és bőséges középkori kerámia-, vala-
mint fémleletek kíséretében.33 A bolygatott terüle-
teken vegyesen kerültek elő a Xii–Xiii. századtól 
a Xvii–Xviii. századig terjedő időszak leletei (Az 
őskori leleteket l. a megfelelő kor tárgyalásánál).

Megtaláltuk egy zöldesbarna tufakőből emelt k–
ny-i irányú fal 11 m hosszú szakaszát. A jelenkori 
járószinttől a homokos altalajba 170 cm-re mélyedő 
alapozásban lazán összerakott, kisebb kövek közé 
kevés, sárga habarcsot öntöttek. A fal vastagsá-
gát nem lehetett megállapítani, mert tetejét vissza-
bontva, részben É-i oldalára építették az épületet 
D-ről határoló k–ny-i irányú falat. ennek falszö-
vetében a zöldes tufakövek között pelyvás anyagú 
téglák darabjait is megfigyeltük. A kötőanyag ebben 
az esetben is sárga habarcs volt, az előző falé-
nál nagyobb szemű kavicsokkal. A fal vastagsága 
80 cm, az alapozás alját 184 cm mélységben talál-
tuk meg. A mindössze egy kis szakaszon kiszedett 
fal teljesen feltárt hosszúsága 23,5 m. ettől 5 m-re 
É-ra egy párhuzamosan futó, azonos technikával 
készült, 70 cm vastag fal 4 m hosszú szakaszát sike-
rült megfogni. Az ettől D-re talált falrészletek egy 
belső oldalain vakolt kis helyiséget zártak körül. 
Az épületet É-ról határoló k–ny-i falat a terepszint 
süllyesztésekor majdnem teljes egészében megsem-
misítették, az Ék-i és az Ény-i sarkoknál megtalált 
részletei kiszedett falak formájában jelentkeztek. Az 
épületet ny-ról lezáró, 1 m vastag, a k–ny-i falak-
kal megegyező technikával rakott fal a telekhatár 
közelében húzódott, ezért csak kis részleteit sikerült 
megkutatni. Az épületet k-ről határoló, 140 cm vas-
tag, töredezett barnászöld tufakő, valamint tégla-
darabok felhasználásával, sárga, nagy szemű kavi-
csos, lazán omló habarccsal épített fal a mai felszín-
től 190 cm-re mélyedt le. Az É–D-i iránytól ny felé 
kissé eltérő, nagyrészt kiszedett falat 16 m hosszan 
lehetett feltárni. D-i vége 6 m-rel túlnyúlt az épü-
letet D-ről lezáró fal síkján. Az épület Dny-i sar-
kához egy 6 × 2 m belméretű helyiséget toldottak. 
A helyiséget U alakban határoló, a k–ny-i falak-
kal azonos építőanyagokból rakott fal 1 m vastag, 
és 186 cm mélyre alapozott. A bontás során határo-

zottan meg lehetett figyelni, hogy az épületet D-ről 
határoló falhoz utólag épült, annak falszövetével 
nem volt kötésben. hasonlóképp utólagos hozzá-
építés a kis helyiség D-i falának meghosszabbításá-
ban, az avval egyező technikával rakott, 1 m vastag, 
185 cm mélyre alapozott k–ny-i fal. A legjobb meg-
tartású falat teljes, 17 m hosszúságában meg lehetett 
figyelni. k-i széle viszont az épületet k-ről lezáró 
fallal kötésben volt. ennek, valamint a kis helyisé-
get D-ről záró kőfalnak a tetején egy 60 cm vastag, 
29 × 14 × 7 cm-es téglákból, könnyen porladó fehér 
habarcsba rakott téglafal részleteit találtuk meg. 
A legalsó téglasor, vagy annak habarcsos lenyo-
mata maradt meg a 34–36 cm vastag humuszréteg 
alatt. A téglafalhoz téglapadló csatlakozott: hasonló 
habarcsba rakták a 25 × 12 × 4 cm-es téglákat, a 
fallal 45 fokos szöget bezáróan. A padlót az épület 
D-i, kevésbé bolygatott részén összefüggő felülete-
ken lehetett kibontani. É felé, ahol a falak kiszedése 
erőteljesebb volt, már csak összetört, összeforgatott 
nyomait lehetett megfigyelni. Az épületet keletről 
határoló fal k-i oldalán, rossz megtartású, tégla–kő 
vegyes falazatú, valamint a teljesen kiszedett és az 
agyagba rakott falak kis részleteit lehetett csak a tel-
ken épülő lakóház közelsége miatt feltárni.

Az épülettől D-re, a kiss ernő u. 11. sz. ház kert-
jében egy É–D-i, valamint egy k–ny-i fal egy-egy 
kiszedett részlete bukkant elő a kutatóárkokban. A 
két fal várható sarkánál agyagba rakott kövek jelent-
keztek 70 cm szélességben, Ék–Dny-i irányban. 
A k–ny-i fal ny-i végén szintúgy agyagba rakott 
köveket találtunk, 180 cm szélességben.

A szondázó ásatások során talált k–ny-i hossz-
tengelyű, téglalap alakú, 26 × 10 m-es épület külön-
böző korú és eltérő építési technikával készült, 
nagyrészt az alapozás aljáig kiszedett falainak 
értelmezése a szondázás esetleges volta miatt nem 
végezhető el megnyugtatóan.34 Az alaprajzban nem 
azonosíthatók a bencés monostorok jellegzetessé-
gei. A korábbi falrészletek felhasználásával emelt 
épületet és a D-i oldalához csatlakozó 2 m széles, 
tégla felmenő falú folyosót – az alább részletezett 
régészeti leletek és források alapján – legnagyobb 
valószínűséggel a Xv. század végén emelt rene-
szánsz kastéllyal azonosíthatjuk.35

Az épülettől D-re eső, fallal körülvett területet 
a Xvii. században és a Xviii. század elején teme-
tőnek használták. Már a kiss ernő utca 11. sz. ház 
építése során találtak 3 sírt,36 az egyikben posztó-
süveg maradványaival.37 itt további nyolcnak a 
helyét a szondázó ásatás során figyeltük meg, közü-
lük hármat feltártunk. Mindhárom ny–k-i tájolású, 
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18. kép. Mogyoród. klastrom-domb, 17/1. sz. lelőhely, középkori monostor (egyed endre felmérése, kvassay Judit és 
Réti Zsolt rajza)

koporsós temetkezés volt, a 3. mellett bronz füles 
gombokat, vascsatot és bronz párizsi kapocs töre-
dékét bontottuk ki, a másik kettő melléklet nélküli 
volt. A szomszédos telken, az emésztőgödör ásása-

kor ismeretlen számú sírt semmisítettek meg, négy-
nek a helyét lehetett a metszetfalban megfigyelni. 
További 4 sírfolt került elő az épülettől D-re nyitott 
viii. kutatóárokban, és még 7 a kutatott terület k-i 
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szélén. A laza betöltésű, koporsós sírok helyét fel-
mértük, de a feltárásra rendelkezésre álló idő rövid-
sége miatt azokat nem bontottuk ki.

A török időkben elpusztult épületegyüttes hasz-
nálható köveit az 1740-es évektől kezdve kitermel-
ték, és a helybeli, valamint távoli templomok épí-
téséhez elhordták: 1747–1749 között felhasználták 
Mogyoród új plébániatemplomának építéséhez.38 A 
fennálló épületben nincs látható középkori kőfarag-
vány. A hagyomány szerint a római katolikus temp-
lomban őrzött – helytelenül az apáti stallum hátlap-
töredékének tartott – faragott kő a kolostorból szár-
mazik.39 A valójában római szarkofág töredékét a 
17/--- alatt tárgyaljuk. állítólag szállítottak köveket 
Mogyoródról az 1743-ban emelt sződi római katoli-
kus templomhoz.40 1752-ben a zsámboki templom 
(28/1. lh.) építéséhez is hordtak innen követ.41

A szondázások során nagyon kevés kőemléket 
találtunk. A Xi. századi bencés építkezésekre jel-
lemző gazdag kőfaragványok teljesen hiányoznak. 
homokkőből faragott, közelebbről meg nem hatá-
rozható, íves építészeti tagozatok,42 valamint egy 
andezittufából készült, másodlagosan égett, kétol-
dalt hornyolt építészeti tagozat43 került elő az épü-
lettől D-re, a kiss e. u. 11. sz. ingatlan kertjében 
nyitott kutatóárkokban.

A töredékek zöme budai márgából faragott, rene-
szánsz építészeti tagozat, amelyek mindkét feltárási 
felületen elszórtan jöttek napvilágra. közülük kiemel-
kednek az oszlopfőtöredékek (19. kép): a kannelúrás 
nyakrészek,44 valamint a voluták abacussal és 
az azt alátámasztó akantuszlevéllel, illetve a 
volutához csatlakozó tojásléc díszítéssel.45 Találtunk 
oszloptörzsdarabokat,46 koronázópárkány-47 és nyí-
láskeret-töredékeket.48 egy kis íves töredék49 pon-
tosabb rendeltetése nem határozható meg. egy nyí-
láskeret-töredék50 – annak ellenére, hogy homokkő-
ből készült – szintén ebbe a csoportba tartozik. A 
leleteket a közreadó koppány Tibor a váci vár rene-
szánsz kőfaragványaival való hasonlóságuk alapján 
Báthori Miklós váci püspök Xv. század végi építési 
tevékenységéhez köti. véleménye szerint az oszlopok 
reneszánsz loggiához, esetleg udvari kerengőhöz tar-
toztak, a nyíláskeret töredékek pedig azt mutatják, 
hogy az ajtó- és ablaknyílásokat reneszánsz stílusú 
kőkeretek szegélyezték.51

néhány kerek üvegtöredék52 utal arra, hogy az 
épületeknek ólomkeretes üvegablakai voltak.

A szondázások során talált Xii–Xiii. századi 
leletanyag zömmel kavicsos anyagú, kézikorongon 
felépített, téglaszínűre, barnára, szürkére vagy 
fehérre égett, változatos peremkiképzésű, főleg víz-

szintes vonalas díszítésű fazéktöredékekből áll. 
hullámvonal,53 körömmel ferdén benyomott vonal54 
vagy fogaskerékkel benyomott díszítés55 elvétve for-
dul elő. előkerült egy bográcsperem,56 néhány fedő-
töredék,57 egy virágcserép alakú tál lekerekített szélű 
perem- és vízszintes vonalakkal díszített oldaltöre-
déke,58 valamint egy fehér csésze peremtöredéke59 is. 
viszonylag sok fehér palacktöredéket találtunk.60 A 
kancsók61 és korsók62 használatára néhány perem-, 
valamint egy szürke, redukált égetésű, mélyen bevá-
gott ferde vonalakkal díszített szalagfül63 (49. t. 12.) 
utal. Már ebben az időszakban is megjelent a grafi-
tos anyagú bécsi fazék64 a leletanyagban. A velen-
cei üvegpohár-töredékek közül az egyik optikai,65 a 
másik cseppes díszítésű.66 két érem származik ebből 
az időszakból: egy töredékes friesachi,67 valamint 
egy kopott bécsi denár.68 egy nyéltüskés kés töredé-
kei69 sorolhatók még az árpád-kori leletanyaghoz.

A feltárás során előkerült leletek zöme a Xiv–
Xv. századból származik. Szürke, sárgásfehér, rit-
kán barna vagy téglaszínű, különféle peremki-
alakítású, leggyakrabban hornyolt oldalú faze-
kak töredékeit találtuk. Szürke és barna, kúpos 
(51. t. 8.) fedők perem-, valamint gombtöredékei 
az előző időszaknál nagyobb számban fordulnak 
elő. Aránylag sok korsó- (51. t. 9.) és kancsótöre-
déket találtunk, amelyek anyaga és díszítése igen 
változatos. előfordulnak köztük durvább és fino-
mabb kivitelű példányok, és gyakoriak a vörös fes-
tett motívumokkal díszített fehér darabok. A kevés 
pohártöredék – egy talptöredék kivételével – fino-
man iszapolt anyagú, vékony falú. előfordulnak 

19. kép. Mogyoród. klastrom-domb, 17/1. sz. 
lelőhely, középkori monostor reneszánsz kövei 

(koppány 1994 után)
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már belül zöld, barna vagy sárga mázas oldaltöre-
dékek is. Az osztrák importárut nagyszámú grafi-
tos anyagú fazéktöredék, köztük perembélyeges 
darabok70 (50. t. 14–15.) képviselik. előkerült egy 
lausitzi kőcserép pohár apró töredéke is.71 egy hal-
vány liláskék, valószínűleg velencei üvegtöredék72 
szintén erre az időszakra keltezhető. A fémleletek 
száma megnőtt: találtunk egy rövid nyakban elhe-
lyezett, sérült tarajú kovácsoltvas sarkantyútöredé-
ket,73 egy líra alakú kis bronzcsatot74 (54. t. 8.), vala-
mint egy bronzcsengőt75 (54. t. 9.). négy érem is nap-
világra került: Mária (1385–1395) denár, cnh ii. 
116 = h 569 típus, verdejegy a korona alatt: liliom.;76 
Zsigmond, 1427/30–1437 közötti denár, cnh ii. 124 
= h 578 típus, verdejegy: k – keresztes S.;77 hunyadi 
János, 1446., denár, cnh ii. 156 = h 618 típus78 és 
i. Mátyás, 1458–1460 közötti denárja, cnh ii. 217 = 
h 699 típus, verdejegy: k - ?.79

A Xvi–Xvii. század leggyakoribb edénylelete 
szintén a fazék: a korongolt, barna, fehér, és szürke, 
redukált égetésű fazekak peremei erősen tagoltak 
vagy gallérosan kihajlóak, oldaluk általában díszí-
tetlen, belsejükben néha barna, zöld vagy sárga 
máz. Mindössze két fedőperemet találtunk. A korsó 
és kancsótöredékek közül kiemelésre méltó egy 
finom anyagú, orsós szájú, belül barnászöld, pere-
mén és nyakán sárgásbarna mázas korsó,80 vala-
mint egy bordákkal tagolt, széles szájú korsópe-
rem.81 nagy számban kerültek elő zöld mázas, hor-
nyolatokkal és pálcákkal tagolt szélű kályhacsempe 
töredékek (52. t. 1.), valamint négyszögletesre nyo-
mott szájú, tál alakú, mázatlan és mázas kályha-
szemek, továbbá pohár, hagyma és belül rozettá-
val díszített, tál alakú szemek, illetve fonott díszí-
tésű sarok kályhaszemek (52. t. 8.). Számos ková-
csoltvas, valamint bronztárgyat találtunk, közü-
lük említésre érdemes a körte alakú kengyel töre-
déke82 (55. t. 7.), a feszítőzabla hajlított oldalszára83 
(55. t. 4.), a kantárdíszítő korong,84 a keskenyebb és 
szélesebb85 (55. t. 11.) típusú patkótöredékek, a hen-
geres, réz borítólemezű lakatok,86 a sarlótöredé-
kek,87 a steyri kések88 (56. t. 6, 9.), továbbá a bronz 
füstölő töredéke89 (54. t. 7.) és az övcsathoz tartozó, 
karéjos szélű bronz bőrszorító lemez.90 A Xii. kuta-
tóárokban, az épületet k-ről lezáró É–D-i irányú fal 
tetején, egy csomóban 21 darab obolus91 került elő: 
1 db i. Mátyás, 1489–1490 közötti, cnh ii. 242 = h 
729 típus, verdejegy: k – P/rozetta; 11 db ii. Lajos, 
1516–1521 közöttiek, cnh ii. 314A = h 855 típus, 
verdejegy: k – A (5 db), k – G (6 db); 9 db ii. Lajos, 
1521–1525 közöttiek, chn ii. 315 = h 857 típus, 
verdejegy: L – B (6 db), L – k (2 db), L – P (1 db).

A mogyoródi apátság92 alapítólevele nem maradt 
fenn. Az alapítás legendáját – miszerint László her-
ceg a Salamon királlyal a Mogyoród-hegy közelé-
ben vívott csata előtt megfogadta, hogy győzelmük 
(László, Géza, valamint ottó morva herceg) esetén 
azon a helyen egyházat alapít Szent Márton tiszte-
letére, és a király legyőzése (1074. március 14.) után 
a zsákmányból megalapította a mogyoródi egyhá-
zat – a képes krónika őrizte meg.93 Az okleveles 
források viszont Szent György vértanú tiszteletére 
szentelt Monorod-i apátságot említenek. A törté-
neti irodalomban felmerül a védőszentváltás lehe-
tősége,94 amivel szemben Györffy György véle-
ményét tartjuk mérvadónak, aki szerint az egyház 
védőszentje eleve Szent György volt, és csak a pan-
nonhalmi Szent Márton monostor alapításának ana-
lógiájaként került a krónikába Szent Márton segít-
ségül hívása.95

Az írott forrásokban első ízben 1235-ben szere-
pel a mogyoródi apát, aki a váci püspökkel együtt, 
pápai meghagyásra, országos ügyben jár el.96 Az 
1330-as évek második felében több más bencés 
apátsággal együtt Mogyoródot is hatalmába kerí-
tette egy csaló.97 1342-ben a rendi káptalan úgy 
rendelkezett, hogy az elidegenített egyházak visz-
szaváltásáért fizetett összeget az érintett apátsá-
gok évi részletekben (Mogyoród évi 6 forinttal) 
törlesszék.98 Az apátság életének legjelentősebb 
eseménye az 1366-ban falai közt tartott rendi káp-
talan volt.99 A Xiv. század vége és a Xv. század 
vége közti időszakban a mogyoródi apátok szere-
pelnek (néha név nékül) az oklevelekben, magá-
ról az apátságról nem hallani. henrik apátot 1391-
ben a pápa zobori apáttá tette. Utódja 1401-ben 
arra kapott megbízást, hogy a kompolti monos-
tor javára egy plébánia javadalmát bekebelezze. 
Jakab szerencsi apátot 1424-ben mogyoródi apáttá 
nevezték ki, 1439-ben pedig németországi konrád 
lett a monostor feje, aki addig a visegrádi monos-
tort vezette.100 1447-ben Ulrik apátot tanúként hall-
gatták meg a Rozgonyiak Tura (22/1. lh.) birtoká-
ért folytatott perében.101 1453-ban Péter apát kép-
viseletében Mogyoródi János szomszédként jelen 
volt Rozgonyi Jánosnak Gödöllő birtokába történt 
beiktatásánál.102 1460-ban pedig Antal apát szom-
szédként volt jelen egy veresegyházi és szadai bir-
tokokat érintő perben.103 

Az apátság birtokairól és jövedelmeiről kevés 
adat maradt fenn. 1291-ben említik budai szőlő-
jüket.104 1363-ban a mogyoródi apát jobbágyaival 
rátámadt a váci püspök Szentjakab birtokára, ter-
ményeit learatták, erdejéből fát vittek el, melyet 



360

Mogyoródra (17/25. lh.) szállítottak.105 1403-ban az 
apát kéri, hogy erősítsék meg Mogyoród és további 
12 falu tizedszedési jogaiban.106

1481-ben Mátyás király kérésére a pápa a kon-
vent és apát nélküli apátságot megszüntette, és a 
budai prépostsághoz csatolta az évi 24 aranyforint 
jövedelmű monostort.107 1491-ben Mendei Dénes 
váci esperes visszaperelte az apátság birtokait, 
amit Lebi imre váci éneklő kanonok meg is ítélt. 
Az ítéletnek Báthori Miklós váci püspök fegyver-
rel szerzett érvényt.108 Az ügyből hosszan elnyúló 
pereskedés keletkezett, amely 1523-ban még tar-
tott.109

A Xv. század második felére elnéptelenedett 
kolostort Báthori Miklós váci püspök kastéllyá 
alakíttatta át. A főpap 1474-től, 1506-ban bekövet-
kezett haláláig töltötte be a váci püspöki széket. 
A Xv. század végén reneszánsz stílusban átépít-
tette a váci várban álló püspöki székesegyházat és 
palotát.110 Mogyoródi építőtevékenységét a kora-
beli írott források nem örökítették meg. A feltá-
rások során előkerült reneszánsz kőfaragványok, 
amelyek a váci darabokhoz hasonlóak, kétségte-
lenné teszik, hogy egyazon megrendelő számára 
készültek. A kastély létéről későbbi forrásokból 
értesülhetünk. 1511-ben Welykemellekei Glesán 
Miklóst megidézik, mert várdai Ferenc váci püs-
pök mogyoródi kúriájára tört.111 A váci püspök-
ség 1653-ban kelt urbáriumában Mogyoród leírá-
sánál a következőket olvashatjuk: „ebben a falu-
ban Buda irányából látszik egy igen kies helyen 
fekvő kastélyszerű volt rezidencia és egy nagy-
szerű templom, melyeknek most csak falai áll-
nak.”112 A még romjaiban is nagyszerűnek mondott 
árpád-kori bencés apátsági templom és a püspöki 
kúria pusztulásának pontos idejére nincs adatunk. 
Az épületet k-ről határoló fal feltárásakor előke-
rült, Mátyás és ii. Lajos király uralkodása közti 
időben vert pénzekből álló kis éremlelet alapján 
ennek ideje a Xvi. század közepe tájára tehető. 
1733-ban összeállították a megye területén talál-
ható parókiák és templomok listáját. Mogyoródon 
a falu határán kívül régi monostor romjai álltak.113 
A török időktől kezdve, gyakorlatilag gazdátlanul 
pusztuló épületegyüttes sorsa végleg akkor pecsé-
telődött meg, amikor még használható épületanya-
gait a falu és más Pest megyei új plébániatemplo-
mok építéséhez elhordták. Teljesen megalapozat-
lanul tartották a szentjakabi (21/6. lh.) templom 
helyét a monostor maradványának.114

A belterület középső részén, a Rákóczi u. 12. 
sz. telken 1987-ben, gyümölcsfa telepítéskor, az 

50 cm mély gödrökben leleteket találtak. kvassay 
Judit helyszínelésekor megállapította, hogy a 
csontok nem anatómiai rendben helyezkedtek el. 
A bejelentő szerint téglafalnak jelzett objektum 
8–10 cm vastag paticsrétegnek bizonyult. Mellette 
került elő a sarkantyú. A tulajdonos szerint a kert-
ben már korábban is találtak embercsontokat. 
helyszíneléskor a kertben kevés, apróra tört cse-
rép hevert a felszínen. (Kvassay, 1987.) Az edény-
töredékek közül a kavicsos anyagú, barna színű, 
enyhén kihajló, elkeskenyedő szélű peremtöre-
dék, valamint az ovális keresztmetszetű fültöre-
dék bronzkori.115 A kavicsos anyagú, kívül szürke 
fazékoldal Xiii. századi.116 A hasonló anyagú, 
vörös festésű edényoldal Xiv. századi, a sekélyen 
hornyolt fazékoldal Xiv–Xv. századi.117 Az ívelt, 
nyaknál kiszélesedő szárú sarkantyú szintén a 
Xiv–Xv. századból származik.118

2005-ben kővári klára a Somlói utcában, a 
klastrom-hegy D-i oldalába ásott pincesoron, a 
36/3. hrsz-ú telken épülő présház sávalapozási árká-
ban égett, fekete, vörös színű foltban kevés jelleg-
telen bronzkori cserepet talált, amelyek valószínű-
leg máshonnan odavitt földben, másodlagos hely-
zetben feküdtek.119

2007-ben a lelőhely k-i részén, a kiss ernő u. 16. 
szám alatti családi ház alapozásakor végzett régé-
szeti megfigyelés során kővári klára késő közép-
kori cserepekkel keltezett sötét, paticsos, faszenes 
foltot és hasonló korú, 2,5 m hosszan kirajzolódó 
házfoltot észlelt két cölöplyukkal.120 Ugyanebben 
az évben a lelőhely legszélén, a Mély utcában 
(hrsz. 311/2.), alapozási árokban egy 70–90 cm 
átmérőjű gödör nagyon elmosódott foltja jelentke-
zett. egyetlen egy kézzel formált, kissé homokos 
anyagú, vörösesbarna, belül szürkés, őskori (?) cse-
rép volt benne. Az alapozáskor kidobott földben 
kővári klára egy simított felületű, fekete, bronz-
kori (vatyai kultúra?) töredéket, egy apró kavicsos 
árpád-kori oldalt és két fehér színű késő középkori 
cserepet talált.121 A szórványos leletek a lelőhely 
Dk-i irányú kiterjedését jelzik.

1 MnM 59/1929.; csak megemlíti: Tompa 1934–1935, 
49.; Tompa 1942, 32.; Patay 1938, 16.; Banner 1956, 
67.; Farkas 1979, 6. 2 vTM 88.23.1.; 100.1.; 122.1–2. 
3 Závodszky 2/1879. 4 MnM 30/1929.1–2. 5 MnM 
60/1929.1–7.; Felsorolásban említi Tompa 1942, 
59.; Patay 1958, 24. 6 MnM RŐ 54/1949.1–7.; 
MnM Adattár 16.M.i.; Farkas 1979, 7. 7 A találó 
birtokában van. Fényképe az MTA Régészeti 
intézete Adattárában található. 8 vTM Adat-
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tár 1363. 9 MnM RŐ 59.12.1–18.; MnM Adat-
tár 256.M.iv.; Rég. kut. 1958 26.; Farkas 1979, 7.  
10 MnM Adattára 256.M.iv.; MnM RŐ 59.12.1–18.; 
kovács 1978.; említi Bondár 2007, 109. 11 kovács 
1978, 217–218, 2–3. kép. 12 A 18. számú: kovács 
1978, 217, 3. kép 6. 13 kovács 1978, 217–218, 1. 
kép, 2. kép 3–6. 14 A 2. számú: kovács 1978, 217, 2. 
kép 2. 15 kovács 1978, 217, 220, 1. kép 2, 2. kép 1. 
16 kovács 1978, 217, 220, 2. kép 10. 17 kovács 1978, 
217, 221. 18 vTM 88.7.2.; 8.1.; 9.1.; 13.1.; 71.1–2.; 
72.1–4.; 77.1–3.; 78.1; 112.1.; 122.3. 19 vTM.88.7.1. 
20 Rómer Jkv. XXXviii., 70–74.; Rómer 1876, 
31–32. 21 váczi közlöny iv. évf. 19. sz. (1882. május 
7.) 2. old.; vasárnapi Újság XXiX. évf. 20. sz. (1882. 
május 14.) 316. old. 22 váczi közlöny iv. évf. 34. 
sz. (1882. augusztus 20.) 3. old.; iii. Béla un. arab 
stílusú rézpénze, vagy a cnh i. 101 = h 73 vagy 
a cnh i. 103 = h 73a típus. 23 A lelet, az 1880-as 
évek elején, a váci múzeumalapítási kísérlet kereté-
ben gyűjtött sok más tárgyhoz hasonlóan, valószínű-
leg elkallódott. Ld. MRT 9. köt. 8. 24 Mérey-kádár 
ervin jelentése 1949. MnM Adattár 16.M.i. 25 Vér-
tes László jelentése 1955. MnM Adattár 167.M.iv. 
26 Parádi nándor jelentése 1955. MnM Adattár 
164.M.iii. 27 MnM Adattár 256.M.iv. dátum és név 
nélkül. 28 vTM 79.316.1–2. 29 hutterer Magdolna, 
Mogyoród kiss ernő u. 22/a alatti lakos által gyűjtött 
leleteket 1987-ben végzett helyszíni szemléje alkal-
mával kvassay Judit hozta be a múzeumba. vTM 
88.176.1.; 178.1–5. 30 vTM 79.232.1–9.; 316.3–4.; 
84.59.1–4.; 85.60.1–17. 31 vTM 85.60.18–19. 32 MnM 
Adattár 129/1987.iX.; MnM Adattár 120/1988.X.  
33 vTM.88.3.1–6.12.; 7.3–8.; 8.2–13.; 9.2–12.9.; 
13.2–22.6.; 23.2–25.2.; 28.2–70.9.; 71.3–9.; 73.1–
76.8.; 77.4–5.; 78.2–111.4.; 112.2–121.3.; 135.1–175.1.  
34 kvassay 2000, 118–119. a feltárás során remélt, 
ámde alaprajzilag a valóságban nem alátámaszt-
ható templomrekonstrukciót ír le. nagy 2000, 25. 
közli az adatai nyomán szerkesztett téves alapraj-
zot, amit átvett: Mogyoród 2009, 55. 35 ez úton is 
köszönjük László csabának a feltárás értékeléséhez 
nyújtott szakmai tanácsait. 36 Parádi nándor jelen-
tése 1955. MnM Adattár 164.M.iii. 37 MnM Újkori 
osztály Textilgyűjtemény 1956.284.1.; Gaál 1979, 
114. old. 15/a lj. 16. kép. 38 Pest m. műemlékei i, 492. 
39 Mogyoród 2009, 7. 40 MRT 9. 372. 41 Tóth 2000, 80. 
42 vTM 88.5.10.; 18.18.; 38.8.; 79.8. 43 vTM 88.5.9. 
44 vTM 88.4.12.; 18.20. 45 vTM 88.24.5.; 65.3. 
46 vTM 88.25.2.; 39.12.;.66.1. 47 vTM 88.18.19.; 25.1.; 
23.8.; 114.19. 48 vTM 88.44.1.; 80.10. 49 vTM 88.18.17 
50 vTM 90.97.1. 51 koppány 1994, 180–181., 188–
189., 14. ábra. 52 vTM 88.150.1. és 151.1. 53 vTM 

88.46.3.; 49.2; 113.3. 54 vTM 88.99.3. 55 vTM 
88.114.2. 56 vTM 88.46.1. 57 vTM 88.47.1.; 68.1. 
58 vTM 88.99.2. 59 vTM 88.39.4. 60 vTM 88.38.1.; 
47.2.; 51.4.; 58.7.; 102.1.; 113.4. 61 vTM 88.70.8. 
62 vTM 88.8.10.; 18.5. 63 vTM 88.73.5. 64 vTM 
88.29.1. 65 vTM 88.155.1. 66 vTM 88.175.1. 67 vTM 
88.165.1. 68 vTM 88.143.1. 69 vTM 88.148.1. 70 vTM 
88.17.3.; 51.7.; 114.3.; 121.1–3.; 45.4. és 19.11. 71 vTM 
88.114.10. 72 vTM 88.167.1. 73 vTM 88.156.1. 74 vTM 
88.140.1. 75 vTM 88.171.1. 76 vTM 88.162.1. 77 vTM 
88.163.1. 78 vTM 88.172.1. 79 vTM 88.174.1. 80 vTM 
88.60.6. 81 vTM 88.8.10. 82 vTM 88.8.13. 83 vTM 
88.24.4. 84 vTM 88.18.15. 85 vTM 88.24.3. 86 vTM 
88.160.1.; 161.1. 87 vTM 88.142.2.; 145.1. 88 vTM 
88.13.12.; 141.1.; 159.1. 89 vTM 88.149.1. 90 vTM 
88.140.1. 91 vTM 88.154.1–21. 92 Történetét részle-
teiben vagy egészében az ismert források felhasz-
nálásával, nem ritkán tévedésekkel többen tárgyal-
ják: Teljesség igénye nélküli felsorolásuk: chobot 
1915, 68–70.; Pest m. műemlékei i. 492–493.; Farkas 
1979; 13–14.; varga 1997, 260–262.; Romhányi 2000, 
44.; koszta 2001, 211.; Pest. m. kézikönyve ii. 303–
304. 93 Györffy 1998, 531–532.; képes krónika ii. 
köt. 133–134. old. 94 Sörös 1912, 398.; nagy 2000. egy-
részről aprólékos részletességgel ismerteti és tárgyalja 
az apátság történetének írásos adatait, a védőszentvál-
tás lehetőségét is több oldalról megközelítve: 28–30.; 
másrészről viszont a forrásokban fel nem lelhető idő-
szakokat és eseményeket az ország és a környék tör-
ténetének ismertetésével igyekszik színesen pótolni. 
Mintáját követi a Mogyoród 2009 mű szerzője, nép-
szerűsítő formában. 95 Györffy 1998, 532. 96 Bakács
1982, 36. reg. 97 Sörös 1912, 399. 98 Bakács 1982, 
542–543. reg. 99 Bakács 1982, 822. reg. 100 Sörös 
1912, 399–400. 101 oL Dl. 14097.; Sörös 1912, 400. 
old. tévesen 1417-es dátummal említi az oklevelet. 102 
Sörös 1912, 400. 103 horváth 1980, 180.; oL Dl. 15531. 
104 Gárdonyi 1936, 256. 105 oL Dl. 56745. Részletes 
tartalmi kivonatát Tringli istván készítette el szá-
munkra. Az ügyben keletkezett más vizsgálat jelenté-
sének rövid regesztája: Bakács 1982, 800. 106 Bakács 
1982, 1168. reg. 107 Sörös 1912, 400. 108 Beke 1900, 
15. 109 chobot 1915, 69. 110 koppány 1994, 178–181. 
111 oL Dl. 89006. 112 Tringli 1989, 129. Az idézet 
Tringli istván fordítása. 113 Borosy–kiss 2004, 60. 
114 Arányi 1877, 6.; Genthon 1951, 344.; Pest m. műem-
lékei i. 493 115 vTM 88.177.1–2. 116 vTM 88.177.3. 
117 vTM 88.177.4–5. 118 vTM 88.177.6. 119 vTM Adat-
tár 2533-2007.; Rég. kut. 2005, 275. 120 vTM Adattár 
2543. A leletanyag leltározatlan a vTM-ben.; Rég. 
kut. 2007, 248. 121 vTM Adattár 2543. A leletanyag 
leltározatlan a vTM-ben.; Rég. kut. 2007, 248. 
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17/2. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26167)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találhatók. 
Sáncai árokból és az árok D-i oldalán emelt töltésből 
állnak, É felől fenyegető veszedelem elhárítására 
létesültek. A rendszer alsó (D-i), 102,5 km hosz-
szú, Pest megyében Csörsz-ároknak, a Jászságban 
Kis-ároknak is nevezett, az É-iaknál valószínűleg 
későbbi2 vonala Dunakeszi D-i határában (MRT 
Xiii/2. 5/16. lh.) kezdődik egy, azóta betöltődött 
Duna-ágnál. k felé Fót ny-i határrészén,3 Fót és 
Mogyoród belterületén át, majd Gödöllőtől D-re, 
vácszentlászlótól É-ra, Turától D-re halad el, metszi 
a Galgát a megyehatár közelében, s Jászfényszaru–
Jászapáti–Jászivány (Jász–nagykun–Szolnok m.) 
érintésével a Pély–kisköre (heves m.) községha-
táron húzódva éri el a szabályozás előtti Tiszát.4 
A D-i vonal rövid kutatástörténetét l. a 10/40. lh-nél. 
Mogyoródi szakaszát a csörsz-monográfia máso-
dik, bővített kiadása alapján írjuk le.

Mogyoród belterületén, a Mogyoródi-patak ny-i 
oldalán, a Bajcsy-Zsilinszky u. 17. és 19. telkek 
határán végzett ásatás a sánc árkának Ény–Dk-i 
irányú részletét tárta fel. A betöltődött, részben 
már lepusztult árok szélessége a felszínen mint-
egy 450 cm, mélysége 190 cm.5 A Patay Pál vezette 
munkaközösség szerint Fót és Mogyoród belterü-
lete között azért nincs nyoma a csörsz-ároknak, 
mert a két település közötti műút bizonyára a sánc 
nyomvonalán épült meg.

A Mogyoródi-patakon Dk felé áthaladó sánc már 
nem látható árkát XiX. század közepi térképek jel-
zik a patak és a ref. temető Dny-i oldala között.6 
enyhe talajhullámként követhető az egykori sánc 
a kálvária-dombtól k-re levő erdő Ék-i szélén. 
Tovább Dk felé, a Somlyó-hegy Dny-i oldalára 
fokozatosan felhaladó, Ény-ról széles ívben k felé 
kanyarodó sánc nyomvonalát 1962-ben több kutató-
árokkal7 tisztázták. ekkor még a Somlyó-hegy Dk-i 
végének gerincén a sánc 40 m-es, szántók közé 
benyúló, igen jó állapotú részlete állt. átvágása 
szerint a töltés 185 cm magas az egykori talajszint 
fölött, közepében 125 cm-es cölöp – bizonyára a 
töltést szilárdító sövény egyik tartóoszlopa – állt. 
Az erősen betöltődött sáncárok eredeti szélessége 
620 cm, mélysége 310 cm volt.8 Az utóbb elplaníro-
zott sáncrésztől k felé, a szántókon ny–k-i irány-

ban folytatódó nyomvonal talajhullámként és elszí-
neződésként figyelhető meg a Mogyoród–kerepes 
határszögletig.9

A kisvíz-(Mogyoródi-) patak Dk-i oldalán az 
M3 autópálya kiépítésekor, a Somlyó-hegy Dny-i 
oldalán az 1980-as években tereprendező föld-
munkákkal, a Somlyó-hegy Dk-i részén és a k-en 
szomszédos szántókon mezőgazdasági munkák-
kal a csörsz-árok jelentős részét végleg elpusztítot-
ták. (Folytatása k felé 15/8., 10/40., 26/26., 25/17. 
és 22/4. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT Xiii/2. 8/16. 
lh.; Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. térkép.  
4 Pest megyei szakaszáról összefoglalóan Dinnyés 
2007, 358. 5 Garam–Patay–Soproni 2003, 20., met-
szete 1. kép, felül. 6 vTM Adattár 621. 7 Rég. kut. 1962, 
46. 8 Garam–Patay–Soproni 2003, 15, 20., 1. tábla 
1–2., metszete az 1. képen. 9 MnM Adattár 97/1964.
viii.; Garam–Patay–Soproni 2003, 20., 1. tábla 3., 2. 
térkép.; Farkas 1979, 8.; . Az i. katonai. felmérés coll. 
Xv. Sect. 19. lapja a Mogyoród–kerepes határszög-
lettől ny-ra levő, ny–k irányú sáncot – tévesen – ny 
felé vezeti tovább. A iii. katonai felmérés 4952. számú 
szelvénye mogyoródi területen csak a határszöglettől 
ny-ra jelez rövid ny–k-i irányú szakaszt. A Mogyo-
ród belterületétől k-re levő sáncot röviden említi 
Rómer 1866, 80.; Rómer 1878, 65.; Bartalos 1910, 125. 

17/3. JUh-áLLáS:  LT
(kÖh 26168)

A belterület Dny-i szélénél, a Mogyoródi-patak 
melletti domboldalon, az M3-as autópálya építé-
sekor, 1975-ben csontvázas kelta sírt dúltak fel.  
A leleteket széthordták, a sír pontos helyét már 
nem lehetett megállapítani. kővári klára néhány 
embercsontot és a következő mellékleteket tudta 
összegyűjteni.1 kihajló, kifelé megvastagodó 
peremű tál, alján nagy, kerek áttöréssel (30. t. 8.); 
kihajló peremű tál darabjai; nagyméretű urna 
oldaltöredékei; jelenleg 78,3 cm hosszú, egye-
nes vaskard, pengéjén enyhe középbordával és a 
hüvely maradványaival (30. t. 14.); fonott, mind-
két végén karikában végződő, laposra kalapált, 
egyik oldalán poncolással díszített vas kard-
kötő lánc (?) (30. t. 5.); nyolcas csavarású vaslánc 
töredéke; bronz fibula rugós részének töredéke.2 
A leletek alapján a sír az LT c periódus végére 
keltezhető.
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1 kővári klára kiszállási jelentése: vTM Adattár 942.; 
Rég. kut. 1975, 11. 2 vTM 75.2.1–8.; hellebrandt 1999, 
30, Xi. t. 7–11. 

17/4. MÉLY-GáTi-DŰLŐ:  U, Bk, Sza, n, nk, 
M? á
(kÖh 26169)

A községtől ny-ra, a Mogyoródi-patakra lejtő 
domboldal alsó részén, 900 × 150 m-es területen 
találtunk cserepeket, a lelőhely egyik, kb. 50 m2 
nagyságú részén sok kőtörmeléket figyeltünk meg.1 
(Miklós, 1979.) 1979-ben horváth Lajos is gyűjtött 
itt cserepeket.2 Zalabai Béla szintén talált leleteket.3

Az újkőkori töredékek4 közül egy vékony falú, 
gömbszelet alakú, pereme alatt bekarcolt vona-
lakkal díszített tálka töredéke emelhető ki. A kora 
bronzkori cserepek5 közt mélyen seprűzött kis 
oldaltöredék és erősen kihajló fazékperem van. 
Megemlíthető két kőpenge is.6

A szarmata telepanyagból7 a korai korszakot 
(i–iii. század) képviseli a finoman iszapolt, koron-
golt, vízszintes hombárperem, az ívelten lehajló 
peremű táltöredék, s talán a fogaskarcolt díszű 
oldaltöredék.8 A vízszintes, tagolt hombárpere-
mek, a soványított anyagú, korongolt fazékpe-
rem késő szarmata koriak.9 A római kerámia leg-
korábbi darabja az i. század végén–ii. század ele-
jén készült, Drag. 37. formájú, szürke táltöredék, 
bepecsételt levélfüzérrel.10 175–210 közé keltezhető 
a Drag. 30. típusú sigillata töredék11 (Westerndorf, 
comitialis); a homokos anyagú, sűrűn fésült díszű 
fazék- vagy hombároldal és a halványsárga anyagú, 
barna festésű, fogaskarcolt korsótöredék ii–iii. szá-
zadi.12 néhány népvándorlás kori töredéket is gyűj-
töttünk, közülük egy vörösesbarna, egyenes pere-
met13 és egy, a késő avarokra jellemző, kézzel for-
mált, vonalköteges oldalt14 őriztünk meg.

Talán a X–Xi. századba sorolhatók a csillámos 
soványítású, barnásszürke töredékek: egy kihajló 
perem (45. t. 2.), a hullámvonalköteges, a vonalkö-
teges (45. t. 21.) és a vízszintes vonalas oldalak.15 
Xii–Xiii. századiak a kavicsos anyagú, barna és 
szürkésfehér, enyhén tagolt fazékperemek, valamint 
a vízszintes vonalakkal és a rövid, ferdén bekarcolt 
vonalakkal díszített oldalak.16 ebbe az időszakba 
sorolható a vöröses bográcsperem is.17

2006-ban kővári klára próbaásatást végzett a 
lelőhely k-i végén. A 40 × 20 m-es területen húzott 
kutatóárkok teljesen negatívnak bizonyultak.18

1 vTM 79.233.1–14. 2 vTM 80.297.1–15. 3 vTM lel-
tározatlan. 4 vTM 79.233.1–2.; 80.297.1. 5 vTM 
80.297.2–3, 6. 6 vTM 80.297.4–5. 7 vTM 79.233.3, 12, 
14.; 80.297.7–15. 8 vTM 80.297.7–9. 9 vTM 79.233.12.; 
80.297.7. 10 vTM 80.297.13. 11 vTM 80.297.14. 
12 vTM 79.233.14.; 80.297.12. 13 vTM 79.233.5. 
14 vTM 79.233.4. 15 vTM 79.233.6, 7, 10, 13. 16 vTM 
79.233.8, 10, 12. 17 vTM 79.233.11. 18 vTM Adattár 
2580.; Rég. kut. 2006, 232. 

17/5. MÉLY-GáTi-DŰLŐ:  A, á
(kÖh 26170)

A falu ny-i szélénél, a medrébe mélyen bevágó-
dott Mogyoródi-patak Ék-i partjára lejtő dombolda-
lon, 80 × 40 m-es területen a megfigyelésre alkal-
mas körülmények ellenére igen kevés, a Xii–Xiii. 
századra keltezhető, fehér fazekak díszítetlen, 
illetve vízszintes vonalas oldaltöredékeit1 gyűjtöt-
tük. (Miklós, 1979.)

A területen 2006-ban kővári klára végzett kuta-
tóárkos próbafeltárást. ennek során kiderült, hogy a 
lelőhely lényegesen nagyobb kiterjedésű az 1979-ben 
észleltnél: 170 × 100 m nagyságú felületen kerültek 
elő intenzív települési jelenségek. A lelőhely É-i és 
ny-i szélét nem sikerült lehatárolni, de az ásató sze-
rint mindkét irányban tovább húzódhat a település.  
A feltárás során közel 100 objektum foltját rögzí-
tették. közülük 3 földbeásott ház (az egyik valószí-
nűleg külső kemencével), előkerült egy szabadtéri 
kemencéhez tartozó sütőfelület, a többi gödör és árok.  
A próbafeltárást követően a teljes körű megelőző fel-
tárásra nem került sor, mivel a beruházó nem vál-
lalta annak költségeit. A leletanyag – néhány vízszin-
tes és hullámvonalköteges, kavicsos anyagú, avar 
oldalt leszámítva – egységesen Xii–Xiii. századi.2 
Az árpád-kori fazéktöredékek jellegzetes darabjai 
az enyhén tagolt peremek; a szürke, redukált égetésű, 
erősen kihajló, tagolt perem, vállán széles és mély 
vízszintes bekarcolással; a szürke, redukált égetésű, 
enyhén tagolt fazékperem és a vízszintes bekarco-
lással díszített fazékoldalak. említést érdemelnek az 
5/1. objektum leletei: erősen kavicsos anyagú, eny-
hén tagolt peremű, kihajló szélű fazék össze nem illő 
darabjai, a vállon sűrűn, mélyen bekarcolt vízszin-
tes vonalakkal. A Xi. árokból származik egy átlyu-
kasztott bográcsperem töredék. 2007 márciusában a 
X. árok kidobott földjében Juhász vilmos egy csont-
korcsolyát (?) talált.3 2008-ban a lelőhely D-i szélé-
nél elhelyezkedő 1720/41. hrsz. telken családi házat 
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építettek. A 120 m2 nagyságú beépítendő területen 
a sávalapokban a felső 10–15 cm vastag, humuszos 
homok alatt barna, illetve sárga homok jelentkezett. 
A helyszínelést végző kővári klára régészeti objek-
tumot, leletet az alapárkokban nem talált. csupán a 
felszínen gyűjtött egy árpád-kori edénytöredéket.4

1 vTM 79.234.1–2. 2 vTM Adattár 2581.; Rég. kut. 
2006, 232.; Leletek: vTM leltározatlan. 3 vTM leltá-
rozatlan. 4 vTM Adattár 2579.

17/6. kiS-viZek:  U, Bv, LT, Sza, á
(kÖh 26171)

A községtől Dny-ra, a Mogyoródi-patak völgyé-
nek Dny-i oldalán, domboldalon, 350 × 100 m-es 
területen hamus foltokból főleg kelta és szarmata 
cserepeket gyűjtöttünk. A lelőhely ny-i részén a 
cserepek ritkábban fordultak elő. (Miklós, 1979.)

A legidősebb egy újkőkori, pelyvás anyagú, 
bütykös oldaltöredék.1 késő bronzkorinak határoz-
ható meg egy sárgásbarna, díszítetlen oldal.2 A cse-
repek többsége kelta,3 a legjellemzőbbek köztük a 
grafitos, duzzadt peremű, fésűs díszű fazéktöredé-
kek és a kihajló, lekerekített peremű táltöredékek.

Találtunk két szarmata cserepet is, az egyik simí-
tott külsejű oldaltöredék, a másik kézzel formált, 
vízszintesre levágott tetejű perem.4

A Xii–Xiii. századra keltezhető egy kavicsos 
anyagú, kívül fehér, belül feketére égett, vékony 
falú fazékoldal.5

1 vTM 75.235.1. 2 vTM 75.235.2. 3 vTM 75.235.3–10, 
12. 4 vTM 75.235.11, 13. 5 vTM 75.235.14.

17/7. kiS-viZek:  n, M?–á?
(kÖh 26172)

A falutól ny-ra, a medrébe erősen bevágódott 
Mogyoródi-patak Dny-i partjára lejtő dombolda-
lon, 100 × 50 m-es területen néhány cserép hevert 
a vetésben, egy hamus foltot is megfigyeltünk. 
(Miklós, 1979.)

egy kavicsos anyagú, kézzel formált, vastag 
falú, barna, belül sötétszürke töredék a népvándor-
lás korba sorolható.1 A szemcsés anyagú, szürke, 
vonalköteges oldal valószínűleg a X–Xii. századból 
származik.2

1 vTM 79.236.1. 2 vTM 79.236.2. 

17/8. kiS-viZek:  Sza
(kÖh 26173)

A ny-i községhatár mellett, a Mogyoródi-
patak Dny-i partján húzódó dombháton, keskeny, 
300 × 50 m-es sávban terül el a lelőhely. Dk-i részén 
hamus és paticsos foltokat figyeltünk meg, bennük 
viszonylag sok a szarmata cserép. A lelőhely Ény-i 
része felé a leletek ritkulnak. (Miklós, 1979.)

A ii–iii. századi telepanyagból finoman iszapolt, 
korongolt, vízszintesen kihajló, szürke hombárpere-
met, kézzel formált, durva anyagú oldaltöredéket és 
a pátkai típushoz hasonló alakú, sárgás színű, kívül-
belül világospiros, jórészt lekopott festésű, provin-
ciális táltöredéket leltároztunk be.1

1 vTM 79.237.1–3.

17/9. nYiLASok:  U, Bv, Sza
(kÖh 26174)

A községtől É-ra, vizenyős rétből kiemelkedő 
dombon, 700 × 150 m-es területen sok őskori és 
szarmata edénytöredéket találtunk a szántásban.1 
(Miklós, 1976.) A lelőhelyen – melynek É-i széle 
átnyúlik a veresegyházi határba – horváth Lajos is 
több ízben gyűjtött cserepeket.2 Péntek Attila gyűj-
téseinek a „37/12-től ny-ra” [MRT Xiii/2. köt.] és 
„Mogyoród-csomád” elnevezéssel zacskózott lele-
tei is lelőhelyünkhöz köthetők.3

A pelyvás anyagú, körömcsípéssel, ill. hosszú-
kás, a szélén ujjbenyomkodásos bütyökkel díszített 
oldalak és a félgömb alakú tálhoz tartozó, középen 
benyomott, kerek bütykös darab újkőkori.4 Az urna-
síros kultúra gazdag leletanyagában5 a belül több-
szörösen síkozott, kihajló nyaktöredékek; a tur-
bántekercses tálperemek; a háromszög átmetszetű 
fültöredékek, az egyiken ferde kannelúrázással 
(25. t. 6.) és egy kannelúrázott táltöredék a legjel-
legzetesebbek. Talán késő bronzkori egy három-
szög átmetszetű bronzkarika (?) töredéke is.6

A szarmata kerámia szürke, sárgásszürke, piro-
sas, finoman iszapolt, korongolt tál- és hombárpere-
mekből,7 oldal- és fenéktöredékekből,8 kézzel dur-
ván formált, edénytöredékekkel is kevert anyagú, 
kihajló fazékperemekből9 és ovális átmetszetű, 
kívül keskeny árokkal tagolt, durva fültöredékből10 
áll. késő szarmata korra jellemzők a perem alatt 
bordával tagolt oldalú, mély tál-11 és a homokos-
kavicsos soványítású, korongolt fazéktöredékek.12 
A sötétszürke bevonatos tálperem, a vörös, kopott 



365

felületű talpgyűrűs fenéktöredék, a sárga, kívül-
belül barna festett, fogaskarcolt táloldal, a homo-
kos anyagú fazék- és fedőtöredékek és egy nagymé-
retű, barnás színű, két mély árokkal tagolt szalag-
fül alkotta, provinciális kerámiát13 az I. század vége 
és a iii. század közepe közé keltezhetjük. 1984-ben 
a lelőhelyen egy Traianus 106. (?) évi subaeratus 
denariust (BMc 281.) találtak.14

1 vTM 79.238.1–19. 2 vTM 80.292.1–14.; 85.8.1–12. 
3 vTM leltározatlan. 4 vTM 85.8.1–3. 5 vTM 79.238.1–
6, 12, 15–16.; 80.292.1–12, 14. 6 vTM 79.238.7. 
7 vTM 85.8.4–5, 7. 8 vTM 79.238.9.; 80.292.13.; 
85.8.11.; Péntek A. gyűjtése, leltározatlan a vTM-ben.  
9 vTM 79.238.13–14. 10 Péntek A. gyűjtése, leltáro-
zatlan a vTM-ben. 11 vTM 85.8.6. 12 vTM 79.238.11, 
18.; 85.8.8–10. és Péntek A. gyűjtése, leltározatlan a 
vTM-ben. 13 vTM 79.238.8, 10, 17, 19.; 85.8.12.; Pén-
tek A. gyűjtése, leltározatlan a vTM-ben. 14 ckM É 
85.12.1.; vTM Adattár 1361-85.

17/10. TÓ-heLY:  nk, á  Ő
(kÖh 26175)

A községhatár É-i szélénél, időszakosan vizenyős 
völgyre lejtő, lankás domboldalon kevés edénytöre-
dék hevert a szántásban, kb. 150 × 50–60 m-es terü-
leten. egy barna kőből pattintott szilánk,1 a késő 
avar korra jellemző kézzel formált, vörösesbarna, 
belül szürke, hullámvonal- és vonalköteggel díszí-
tett oldal,2 valamint egy kavicsos anyagú, szürkés-
fehér, lekerekített szélű, Xii–Xiii. századi perem3 
tartozik a jellegzetesebb leletek közé. (Miklós, 
1977.)

1 vTM 79.239.1. 2 vTM 79.239.2. 3 vTM 79.239.3. 

17/11. SZiL-háT:  á  á?
(kÖh 26176)

A községhatár É-i szélénél, vizenyős völgyre 
lejtő domboldalon, 240 × 40 m-es területen néhány 
Xii–Xiii. századi edénytöredék (kavicsos anyagú, 
szürkésfehér és vörösesbarna fazékperem, vala-
mint vízszintes vonalas oldal) hevert a szántásban.1 
(Miklós, 1977.)

2000 júliusában 8 km hosszú gázvezeték árkot 
ástak Fót és veresegyház között. Az árokkal csont-
vázas sírokat bolygattak meg a lelőhely Ék-i szélé-
nél. kővári klára leletmentése során három, egy-

más közelében fekvő, az árokkal részben elpusztí-
tott sírt tárt fel.2 A barna, ill. sárga homokba ásott 
temetkezéseknél halvány sírfolt csak az 1. váz körül 
rajzolódott ki. Az ÉnY–Dk, ill. ny–k-i tájolású, 
hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű vázak melléklet 
nélküliek, csupán az 1. váz bal alsó lábszára mellett 
volt néhány értelmezhetetlen, korrodált kis vastöre-
dék.3 A szórványos embercsontok alapján a feltárt-
nál több, elpusztított sírral számolhatunk. Az 1. sz. 
sír földjéből 2 db apró kavicsos anyagú, szürke, ill. 
rózsaszín, vízszintes vonallal díszített árpád-kori 
oldal került elő.4

1 vTM 79.240.1–4. 2 MnM Adattár 159/2002. iv. (fel-
tárási dokumentáció); Rég. kut. 2000, 178. Az ásató 
mind a dokumentációban, mind a jelentésben a lelő-
helyhez köti a síroktól mintegy 70 m-re Ék-re, már 
a veresegyházi határban a gázárok oldalában megfi-
gyelt két gödröt. Az eltérő kor miatt azonban ezeket 
az objektumokat különválasztottuk és a veresegyházi 
lelőhelyek közt vettük nyilvántartásba. 3 vTM leltáro-
zatlan. 4 vTM leltározatlan.

17/12. RÓZSáS:  á–kk
(kÖh 26177)

A falutól É-ra, vizenyős rétből enyhén kiemel-
kedő homokdombon, az erősen gyomos talaj elle-
nére viszonylag sok cserepet s több paticstöredé-
ket találtunk, mintegy 200 × 60 m kiterjedésben. 
(Miklós, 1977.)

A Xi–Xii. századba sorolható a szürkésfehér, 
fogaskerékdíszes fazék nyaktöredék.1 Xii–Xiii. 
századiak a vízszintes bekarcolással díszített fazék-
oldalak s a kettősen tagolt peremű fazéktöredékek.2 
hasonló korú egy fenékbélyeges fazékalj részlet.  
A bélyeg mintája: négyzet, benne téglalap3 (49. t. 9.). 
Xiii–Xiv. századi a kavicsos anyagú, kihajló szög-
fej formájú fazékperem.4

1 vTM 79.241.1. 2 vTM 79.241.2–3. 3 vTM 79.241.5. 
4 vTM 79.241.4. 

17/13. kiS-SÓS:  á
(kÖh 26178)

A község határának Ény-i részében, két oldal-
ról vizenyős területtel övezett, alacsony dombon, 
főleg annak középső és Dny-i részén, 100 × 60 m-es 
területen, a jó megfigyelési körülmények ellenére is 
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csak néhány edénytöredéket lehetett találni. A fehér 
fazekak enyhén tagolt peremei és vízszintes vonalas 
oldalai1 Xii–Xiii. századiak. (Miklós, 1977.)

1 vTM 79.242.1–2.

17/14. kiS-SÓS: ? B? Sza
(kÖh 26179)

A községhatár Ény-i szélénél, két oldalról vize-
nyős területtel övezett, alacsony dombon, a jó meg-
figyelési körülmények ellenére kevés cserepet lehe-
tett gyűjteni néhány méter átmérőjű területen. 
(Miklós, 1977.)

Talán bronzkori egy homokos anyagú, egyenes 
peremű táltöredék. egy kopott felületű oldaltöredék 
szarmata.1

1 vTM 79.318.1. (mindkét cserép azonos leltári számon).

17/15. kiS-SÓS:  B, á, kk + kö?
(kÖh 26180)

A falutól É-ra, a Sződrákosi-patakba torkolló 
vízfolyás vizenyős völgyéből kiemelkedő domb-
oldalon, 200 × 80 m-es területen, a megfigyelésre 
alkalmas körülmények ellenére csak kevés edény-
töredéket lehetett gyűjteni. (Miklós, 1977.)

A vörösesbarna, belül fekete oldaltöredék szalag-
fül indításával a bronzkorra jellemző.1 A kavicsos 
anyagú, vörösesbarna, enyhén tagolt fazékperem és 
a fehér, vízszintes vonalas oldal Xii–Xiii. századi.2 
Talán ugyanebbe a korszakba sorolható a vassalak 
is.3 Xvii., esetleg Xviii. századi a finom anyagú, 
szürke, korongolt fedőperem és a barna, függőleges, 
fényezett vonalakkal díszített oldal.4

itt említjük meg azt az adatot, amely szerint a 
Sósi-dűlőben „régi pénz és fegyver- érczdarabokat 
többször találtak.” A dűlő nevét minden alap nélkül 
a mogyoródi csatával hozták összefüggésbe.5

1 vTM 79.243.1. 2 vTM 79.243.4–5. 3 vTM 79.243.7. 
4 vTM 79.243.2, 6. 5 Pesty 1864/1975, 26.

17/16. SZiL-háT:  U, B, LT, Sza, á
(kÖh 26181)

A községtől É-ra, három oldalról vizenyős réttel 
övezett dombon, 600 × 100–400 m-es területen for-

dultak elő cserepek, őskoriak az É-i részen, szarma-
ták az egész lelőhelyen. (Miklós, 1977.)

A két, pelyvás, illetve homokos anyagú, elkes-
kenyedő peremű táltöredék és a vékony falú, bekar-
colással díszített, kis táltöredék újkőkori.1 néhány 
egyenes, illetve enyhén befelé ívelődő peremű töre-
dék a bronzkorra keltezhető.2 késő kelta a pereme 
alatt széles, bemélyített sávot mutató táltöredék.3

A szarmata telepanyagban finoman iszapolt, 
korongolt, szürke és pirosas edénytöredék, kéz-
zel formált fazéktöredék4 és egy sötétszürke, kissé 
behúzott, vastagodó peremű, késő szarmata táltö-
redék5 található. A provinciális kerámiát a ii. szá-
zadra–iii. század elejére keltezhető sárgás anyagú, 
piros és barna festésű korsótöredékek, sötétpiros 
festésű, fogaskarcolt táltöredék és westerndorfi 
(190–240) sigillata töredék képviselik.6

egy homokkal, apró kaviccsal erősen soványí-
tott anyagú, árpád-kori bográcstöredéket7 is gyűj-
töttünk.

1 vTM 79.244.2–3. 2 vTM 79.244.1, 5, 14. 3 vTM 
79.244.6. 4 vTM 79.244.4, 13, 15–17. 5 vTM 79.244.15. 
6 vTM 79.244.7–12. 7 vTM 79.244.16. 

17/17. nYiLASok:  U, R, Bv, Sza
(kÖh 26182)

A községtől Ék-re, vizenyős rétből kiemelkedő, 
lapos tetejű dombon, 150 × 100 m-es területen sok 
cserepet,1 nyéllyukas kőbalta töredéket,2 néhány 
paticsdarabot és egy őrlőkő töredéket találtunk. 
(Miklós, 1980.)

Újkőkoriak a finom kidolgozású, vonal-, illetve 
kottafejes díszítésű (3. t. 4.) táltöredékek és a pely-
vás anyagú, benyomott tetejű, kétosztású bütyke 
mellett körömcsípéses oldaltöredék.3 egy vörö-
sesbarna, kavicsos anyagú, gömbölyű bütyök-
fül alatt rövid bevágásokkal díszített oldal a len-
gyeli kultúra emléke.4 A cserepek túlnyomó több-
sége a badeni kultúra klasszikus szakaszát képvi-
seli:5 kétosztású tálak töredékei; perem alatti egy-
soros, tagolt bordadíszes fazékoldalak; tölcséres 
nyakú, legömbölyített válluk felett egy vagy két 
pontsorral díszített táltöredékek (13. t. 6.); ferdén 
és függőlegesen kannelúrázott urnaoldalak vannak 
köztük. egy kívül-belül grafitos bevonatú, széle-
sen kannelúrázott oldaltöredék az urnasíros kultúra 
korai szakaszára keltezhető.6

néhány durva kidolgozású, edénytöredékekkel is 
kevert anyagú, kézzel formált fazéktöredék; a fino-
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man iszapolt, korongolt, szürke, lekerekített fazék-
perem és halványpiros színű, vörös festett, provin-
ciális táltöredék ii–iii. századi, szarmata település-
ről származik.7

1 vTM 80.337.2–32. 2 vTM 80.337.1. 3 vTM 80.337.2–
4. 4 vTM 80.337.23. 5 vTM 80.337.5–22, 24–25, 
27–28. 6 vTM 80.337.26. 7 vTM 80.337.29–32. 

17/18. nYiLASok:  á
(kÖh 26183)

A községhatár É-i részében a vizenyős rétből 
kissé kiemelkedő helyen, kb. 70 × 80 m-es körzet-
ben kevés cserepet találtunk. közülük a homokos-
kavicsos anyagú, belül szürke, kívül vöröses töre-
dék árpád-kori.1 (Miklós, 1980.)

1 vTM 80.338.1.

17/19. SikáRoS:  Bv? n? M–á
(kÖh 26184)

A község határának Ék-i részén, a Folyás-patak 
D-i partján, vizenyős területből enyhén kiemel-
kedő magaslaton van a kb. 180 × 80 m-es lelőhely. 
néhány kiszántott, vöröses foltot észleltünk, kevés 
edénytöredéket és vassalak darabot gyűjtöttünk.1 
(Miklós, 1980.)

A homokkal, kaviccsal soványított anyagú, kívül 
fekete, simított oldaltöredék valószínűleg késői 
bronzkori.2 A barnás-vöröses színű, homokkal és 
sok kaviccsal soványított anyagú, kézzel durván 
formált, kihajló peremű fazéktöredék (peremén ujj-
benyomások) talán népvándorlás kori.3 A X–Xi. szá-
zadra keltezhető a szürkésbarna, belül szürke színű, 
homokos anyagú, kézikorongon készült fazék sűrűn 
vonalazott oldaltöredéke4 (45. t. 19.).

1 vTM 80.339.1–5. 2 vTM 80.339.1. 3 vTM 80.339.3. 
4 vTM 80.339.4. 

17/20. MoGYoRÓSkA: + Bv  I
(kÖh 26185)

Zs. Juhász József 1962-ben az urnasíros kul-
túrához tartozó edényeket: vállán vízszintes 
kannelúrákkal díszített félgömb alakú, omfaloszos 
fenekű, füles csészét és egy enyhén ívelt oldalú, for-
dított csonkakúp alakú, magas fülű csészét aján-
dékozott az MnM-nek.1 Lelőhelyként az egyik-

nél „kerektónál, TSz major mellett”, a másiknál 
„Mogyoróska patak” szerepel. 1984-ben a találó 
özvegye mutatta meg a falutól D-re fekvő lelőhe-
lyet. elmondása szerint a patak mellett emelkedő 
homokdomb alján vezető dűlőút feltöltésekor talál-
ták meg az edényeket. A dombtetőn fekvő szőlőjük-
ben pedig csontvázat forgattak ki.

1 MnM RŐ 63.7.1–2.; Farkas 1979, 7.

17/21. hÉv-MeGáLLÓ: + kö
(kÖh 26186)

A GvM-ben őriznek egy 21,4 cm hosszú, isme-
retlen korú, talán középkori vaseszközt (pálcaszerű 
nyél, végén keskeny, levél alakú, kanálszerű szélese-
déssel), ami a megálló közelében került napvilágra.1

1 GvM 82.41.1.

17/22. TÖLGYeS-ALJA:  Sza
(kÖh 26187)

A község határának k-i részén, a Sződrákosi-
patak melletti domboldalon levő szántón, 
150 × 70 m-es területen kevés szarmata edénytöre-
déket találtunk. (Miklós, 1979.)

A lelőhelyről kézzel formált, durva oldaltöredé-
ket és finoman iszapolt, korongolt, szürke edényol-
dalból faragott orsókarikát őriztünk meg.1

1 vTM 79.229.1–2.

17/23. káLváRiA:  B
(kÖh 26188)

A belterület D-i szélén, a Mogyoródi-patak 
D-Dk-i partján emelkedő, meredek oldalú domb 
tetején és oldalán, újkori sírok földjéből bronzkori 
cserepeket – széles szájú, enyhén kihajló peremű 
fazéktöredéket; simított külsejű nyaktöredéket; 
kívül sárga, belül fekete, ívelt oldalt; kis fültöredé-
ket – gyűjtöttünk.1 (Miklós, 1976.) Miklós Zsuzsa 
2006. december 20-án készített itt légi felvételeket: 
ekkor a domb oldalán helyenként teraszozás lát-
szott, amely azonban újkorinak bizonyult.2 (Miklós, 
2007.)

1 vTM 79.317.1–4. 2 MTA Ri Adattára neg. sz. 
206.284–285. 
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17/24. hoMokBánYA:  V
(kÖh 26189)

A belterülettől D-re található homokbányában 
Ruska A. dózeros kb. 60 cm mélyen két, kézzel for-
mált edényt és egy vas lándzsahegyet talált.1 A bar-
násvörös színű, durván kidolgozott, kissé aszim-
metrikus formájú, 14,7–15,5 cm magas, 24 cm 
száj-, és 9,2 cm fenékátmérőjű, behúzott peremű 
tál alja erősen összeszűkül (28. t. 12.). A fekete 
színű, füles csésze kívül grafitos bevonatú, nyaka 
ívelt, pereme enyhén kihajlik, élesen profilált válla 
kannelúrázott, alja omfaloszos, magassága 6 cm, a 
szájátmérő: 13,5 cm (28. t. 14.). A 39,3 cm hosszú, 
fűzfalevél alakú, erős középbordás lándzsahegy 
köpűje 13,6 cm hosszú, a köpű alsó részét két sáv-
ban bekarcolt rácsminta díszíti, bekarcolt minta lát-
ható a penge alsó részén is (28. t. 15.). A kora vas-
kori leletek nagy valószínűséggel hamvasztásos sír 
mellékletei voltak.

1 vTM 84.130.1–3.; A leleteket Szebényi Ferenc buda-
pesti lakos ajándékozta a vTM-nek.

17/25. RÓMAi kAToLikUS TeMPLoM 
kÖRnYÉke:  Sza, á–kk   kk
(kÖh 26190)

A belterület D-i részén, a Mogyoródi-patak k-i 
oldalán emelkedő, alacsony teraszon a beépítettség 
miatt nehezen megfigyelhető, körülhatárolhatatlan 
lelőhelyen, a Dózsa Gy. u. 46. sz. ház előtti virág-
ágyásban mindössze egyetlen, késő szarmata, apró 
kavicsokkal soványított anyagú, belső oldalán erős 
korongolás nyomokat mutató oldaltöredéket talál-
tunk1 (Kővári–Torma, 2008.), a Templom u. 1. sz. 
előtt fehér színű, csigavonalas díszítésű, Xiii. szá-
zadi fazék apró töredékét gyűjtöttük.2 (Torma, 1985.)

2006-ban a Templom utcában, a 87/2. hrsz. tel-
ken lakóházat építettek. A helyszínelő kővári klára 
a már kiásott pincegödör metszetét figyelhette meg: 
a felső 80 cm vastag barna homok alatt átlagosan 
50 cm vastag kevert, szürkés réteg mutatkozott, 
amelyben Xviii–XiX. századi cserepekkel együtt 
egy késő középkori, fehér színű, zöld mázas töre-
dék, több állatcsont, tégladarab és kis kődarab for-
dult elő. A pincegödrön belül és felette ásott 60 cm 
széles, 100–110 cm mély sávalapokban nem mutat-
kozott régészet jelenség.3

A lelőhelyet Mogyoród község középkori előd-
jével azonosítjuk.4 neve (középkori forrásokban 

rendszeresen Monyorod, Monorod) a természeti 
környezetére jellemző mogyoró bokrokra utal.5 Az 
1363-ban megtartott tanúvallatások bizonyították, 
hogy a mogyoródi (17/1. lh.) apát famulusaival és 
jobbágyaival hatalmaskodva elfoglaltatta János váci 
püspök Szentjakab (21/6. lh.) birtokának haszonvé-
teleit és a hozzá tartozó erdő fáját Mogyoródra vit-
ték. 6 1403-ban iX. Bonifác pápa vizsgálatot ren-
delt el, hogy a mogyoródi (Munerod-i) apát meg-
erősíthető-e 13 felsorolt falu, köztük Mogyoród 
(Munerod) tizedszedési jogában?7 1430-ban, Szada 
(21/1. lh.) és veresegyház (MRT 9. 37/29. lh.) határa-
inak bejárása kapcsán megemlítik a Szentmiklósról 
(MRT 9. 21/34. lh.) Mogyoródra vezető utat.8 A falu 
1482-ig a mogyoródi monostor (17/1. lh.), az apátság 
megszüntetésével a budai Szent Péter prépostság,9 
az 1490-es évektől a váci püspökség birtoka10 volt 
(l. még a 17/1. lelőhelyet).

1496-ban a váci püspök biztatására familiárisai 
és sikátori (MRT 9. 8/1. lh.) jobbágyok Alag-i Dénes 
három alagi halastavát (MRT 9. 5/17. lh.) lehalász-
ták. két hét múlva újra lehalászták, a halakat a püs-
pök mogyoródi halastavába és vácra szállították.11

1499-ben Gybart-i keserű istvánt beiktatták 
több megyében fekvő birtokokba, köztük Sikátor 
részébe és Tótfaluba (11/20. lh.). Sikátor szomszéd-
jaként jelent meg a váci püspök Mogyoród falujából 
kerepes János bíró.12

ii. Lajos király utasítására vizsgálat indult 1521-
ben Guti országh János váci püspök és provizora, 
Besseneu-i Péter ellen, mert Péter a név szerint 
felsorolt, Monyorod-i jobbágyokkal elhajtatta a 
káptalan jobbágyainak nyáját a Sathorffa melletti 
legelőről (Mogyoród Dny-i határszögletét ma is 
Sátor-fáknak nevezik), és ledöntötték a budai káp-
talan Fót birtokának (MRT 9. 8/8. lh.) megálla-
pított, megnevezett határait.13 ezzel a hatalmas-
kodással függhet össze, hogy 1523-ban Sárkány 
Ambrus országbíró írásba foglaltatta az óbu-
dai káptalan birtoka és a Monyorod közötti határ 
bejárását. A határ egy hegynél kezdődött, É felé 
haladva a csókafa, más néven Szarkafa (chokafa 
alio nomine Zarkafa) tölgyfához, majd a Báthori 
Miklós váci püspök által készíttetett halastó-
hoz, ahol a kásáskörtvély (kasaskewrthwel) volt 
a határjel. Tovább a Sobrakmál hegyre, majd a 
Rózsamál (Rwsamal) hegyre mentek, majd átkelve 
a Szentjakabszurdoka (Zenthjakabzurdoka) mély-
úton Szentjakab (21/6. lh.) határáig mentek, ahol 
véget ért Fót és Mogyoród közös határa.14 Az 1528-
ban megismételt határjárás csömör (chemer), Fót 
(Folt) és Mogyoród (Monyorod) közös határje-
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léül szolgáló, nagy kőnél kezdődött. átkeltek a 
Tarcsai út (Tharchaywth) nevű úton, továbbiakban 
a korábbi határvonalon haladtak.15 Az 1521–1528-
ban szerepelt helynevek közül mára csak a Sátorfa 
maradt fenn, a Fót és Mogyoród közötti határ 
nagyjából megfelelhetett a mainak.

1539-ben Brodarics istván váci püspök Mogyoród 
és Szentjakab jövedelmeit a váci Szentlélek sze-
gényház javára rendelte végrendeletében.16

Buda 1541. évi elfoglalása után Mogyoród is 
török uralom alá került, a Xvi. század második 
felében a váci nahije-hez tartozott.17 1546-ban 28, 
1559-ben 22, 1562-ben 33, 1580-ban 32, 1590-ben 
pedig 20 felnőtt férfi lakosát vették fel a török adó-
összeírásokba.18 Az 1632/1633-as évre a kisebbnek 
számító 4 hánéval írták össze.19

A falu magyar földesura továbbra is a váci püs-
pökség. Urbáriumai szerint Mogyoródon 1570-ben 
18 telkes jobbágy és 7 zsellér, 1589-ben 26, 
1625-ben 9 telkes, 8 házas és 3 házatlan zsellér, 
1653-ban 14 telkes, 17 házas zsellér és 2 házatlan 
zsellér, 1671-ben 26 jobbágycsalád élt.20 A török-
kor elején elpusztult Szentjakab (21/6. lh.) falu 
szántóföldjeit Szada, Mogyoród és veresegyház 
lakói művelték a Xvi. század végéig.21 1625-ben és 
1653-ban a mogyoródiak bérelték, a dézsmán kívül 
12 mérő búzával adóztak utána a váci püspökség-
nek.22 1664-ben többek között Mogyoród lakóit is 
eltiltották egyebek között csömör (4/1. lh.) puszta 
használatától.23 1677-ben az összes szomszédos falu 
lakóit, így a mogyoródiakat is eltiltották a veresegy-
házi Mogyorós, más néven Tüdős erdő fáinak meg-
hántolásától és használatától.24

A magyar adójegyzékekben 1553-ban 5, 
1565-ben, 1570-ben, 1572-ben 7, 1574-ben 16 (?), 
1576-ban 8, 1578-ban 10 1/2, 1582-ben 12, 1588-ban 
10, 1626–27-ben 1 1/2, 1635-ben 3/4, 1639-ben és 
1647-ben 2, 1661-ben és 1668-ban 1 1/4, 1683-ban 
1 portával szerepel Mogyoród, 1686-ban lakatlan-
ként írták össze.25

A dézsmajegyzékekbe 1628-ban 30 Ft és aján-
dékként egy szőnyeg, 1629-ben ismét egy sző-
nyeg, 1634-ben 75 Ft és ajándékok, 1646-ban 70 Ft, 
1653-ban, 1657-ben és 1660-ban 75 Ft, 1661-ben 
37 Ft 50 dénár, 1666-ban ismét 75 Ft, 1668-ban 
44 Ft összegekkel vették fel.26

A Buda visszafoglalásáig folyamatosan lakott 
falu embereit gyakran bevonták a közeli falvak 
határainak vizsgálatába.27 Legkorábbi pecsétje 
1680-ból ismert: MoGYoRoD FALU Pe: 1680.  
A körirat által határolt mezőben vasával felfelé, élé-
vel jobbra fordított balta van.28

Az apátság fennállásának idején a falunak fel-
tehetően nem volt temploma. 1562-ben 50 akcse 
templomadót vetettek ki.29

Református gyülekezetéről 1606 óta tudunk, 
az ekkor alakult váci főesperességhez tartozott.30 
1626 és 1632 között, 1650-ben, 1655-ben, 1658-
ban, 1660-ban (Rima)szombati (egy alkalommal 
Lossonci néven) Benedek volt Mogyoród reformá-
tus lelkésze. 1674-ben Putnoki Györgyöt is meg-
idézték nagyszombatba.31 Az 1675. évi Pongrácz-
féle informatio is református faluként32 tünteti fel 
Mogyoródot. 1733-ban a katolikusoknak fatemp-
loma volt, a vármegyei összeírás nem említi refor-
mátus templomát.33

Az 1686-ban lakóitól elhagyott falu 1690-ben 
is lakatlan volt, újratelepülése – részben régi lako-
sai visszatelepülésével – viszonylag korán megkez-
dődött. 1692-ben 6 Ft 25 dénár adót vetettek ki a 
falura, 1695-ben 2/4 portával írták össze, az 1699. 
évi összeírásban már 34 családfőt tüntettek fel.34

1 vTM leltározatlan. 2 vTM 85.61.1. 3 vTM Adattár 
2553.; vTM leltározatlan. 4 Történetére több-keve-
sebb adat: chobot 1915, 224–225.; Farkas 1979, 
11–34.; varga 1997, 261–262.; Pest m. kézikönyve 
ii. 304. 5 kiss 1988, ii. 151. 6 oL Dl. 76745–76757.; 
Részletes tartalmi kivonatukat Tringli istván készí-
tette el számunkra. kevésbé részletes közlések: 
Bártfai Szabó 1938, 373. reg., sajtóhiba miatt téve-
sen 1362-es évszámmal.; horváth 1980, 45. reg.;  
Bakács 1982, 798–800. reg.; horváth 1987, 12–15. 
reg.; Részletesebben: DL/DF 4.2.; A 76746. számú 
oklevél fényképe: horváth 2007, 80.; Farkas 1979, 16. 
a hibás évszámmal közölt oklevélben szereplő eltil-
tást helytelenül úgy értelmezi, hogy Szentjakab ere-
detileg a mogyoródi apátságé volt. 7 Zsigmokl. ii. 
2841. reg.; Bakács 1982, 1168. reg. 8 oL Dl. 12298.; 
Bártfai Szabó 1938, 635. reg.; horváth 1980, 141. reg.;  
Bakács 1982, 1512., az oklevél magyar fordítása.;  
horváth 1987, 30. reg. 9 horváth 1987, 45. reg.; Farkas 
1979, 16–17. 10 horváth 1987, 49. reg.; Farkas 1979, 17. 
11 oL Dl. 19937.; A lehalászást tárgyalja: Szabó 1975, 36. 
12 horváth 1980, 258. reg. 13 knauz 1863, 132. reg.; 
horváth 1987, 57. reg. 14 Bártfai Szabó 1938, 1449. 
reg.; horváth 1987, 58. reg. 15 Bártfai Szabó 1938, 
1495. reg.; horváth 1987, 61. reg.; 1521–1528:  
Farkas 1979, 17. 16 Bártfai Szabó 1938, 1534. reg.; 
horváth 1987, 62. reg.; Farkas 1979, 19. 17 Törökkori 
történetét részletesen tárgyalja Farkas 1979, 19–34.  
18 káldy-nagy 1971, 164.; káldy-nagy 1977, 236–
237.; káldy-nagy 1985, 416–417. 19 hegyi 2001, 318. 
20 Farkas 1979, 26–31.; horváth 1987a, 64–65; Tringli 
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1989, 118, 130. 21 káldy-nagy 1971, 319.; káldy-nagy 
1977, 145.; káldy-nagy 1985, 567–568. 22 horváth 
1987, 84, 100–101. reg.; Tringli 1989, 119. 23 Borosy 
1983, 866. reg. 24 Borosy 1984, 1880. reg. 25 Szakály 
1995, 28, 31, 34, 37, 39, 44, 47, 52, 60, 67, 69, 71, 74, 
85, 96, 105, 108.; kosáry 1965, 17. táblázatos formá-
ban. 26 Szakály 1995, 139, 141–142, 147, 148, 152, 154, 
165, 170, 176, 179, 182, 185. 27 Pl.: 1638-ban, 1653-
ban: Borosy 1998, 18, 89. reg.; 1650-ben, 1655-ben, 
1658-ban, 1660-ban: horváth 1987, 93, 105, 115, 123. 
reg.; 1676-ban: Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 236. 
reg. 28 horváth 1982a, 146. 29 káldy-nagy 1985, 416. 
30 Desericius 1770, 169. 31 Földváry 1898, 114, 121, 128, 
133, 147, 184, 209. 32 Mezősi 1939, 52. 33 Borosy–kiss 
2004, 60. 34 Farkas 1979, 35.; horváth 1987, 189. reg.; 
kosáry 1965, 17. táblázatos formában

***

? ▼ Ő, Ró + R, B kk  ▼ á, kk

Az MnM ebenhöch Ferenc gyűjteményéből 
Mogyoródról származó trapéz alakú és nyéllyukas 
kőbaltákat is vásárolt.1

kőváry Ferenc közölte 1985 őszén kővári 
klárával, hogy a Somogyi Béla utcában lakó Rubes 
László, házépítéskor hamuval teli cserépedényt 
talált. A találóval nem sikerült kapcsolatba lépnünk, 
ezért nem tudjuk, hogy a legnagyobb valószínűség-
gel őskori urnasírt saját házánál vagy valahol más-
hol találta.

1871-ben Závodszky istván kapott egy füles csé-
szét, amelyet csontokkal együtt a mogyoródi homok-
buckákban talált egy pásztor. Az edény ma már nincs 
meg, így csak Závodszky istván részletes leírása 
alapján sorolhatjuk a badeni kultúrához: „ …a deré-
kon kivül a fül egyik szélétől kezdve a másikig, 
továbbá a fül fölött egy sor és a fül mellett mindkét 
oldalt lefelé kettős sorban lencsenagyságú mélyedett 
pontokkal van czifrázva …”2 1880-ban is kapott a 
mogyoródi határban talált „kis szerű csonka szájú 
füles bögrikét”,3 ez bronzkori is lehetett. Az MnM 
Schiefner János gyűjteménye részeként egy mogyo-
ródi, korongos végű, erős tüskével ellátott bronzcsá-
kányt is vásárolt.4 nagy Géza a rákospalotai példány 
változatának tartotta, Bóna istván a koszideri típusú 
harci csákányok között sorolta fel.5

Az ebenhöch gyűjteményből egy kiszélesedő 
pereme alatt keskeny bordával díszített, római kori 
bronzedény töredék is az MnM-be került.6

1960-ban vaszkó Lajos gödöllői lakos egy Xi. 
századi, gúlás tüskéjű sarkantyút,7 valamint két db, 

a Xv. század elejéről származó sarkantyút ajándé-
kozott az MnM-nek. Utóbbiak közül az egyiknek 
hiányzik a taraja, a másiknak a nyakában 8-ágú, 
árpaszem formájú taraj látható. A tárgyak pontos 
lelőhelye ismeretlen, az ajándékozót nem tudtuk fel-
kutatni.8

1875-ben Závodszky istván két vastárgyat kapott 
Gurányi istván mogyoródi jegyzőtől: az egyik egy 
„kisebb szerü harczi balta”. ennek lelőhelye isme-
retlen. A másik „egy nagy formátlan vágó és met-
sző szerszám mint a’ metsző kések”. ezt a tárgyat 
Merkel Ferenc a mogyoródi Somlyó hegyen találta 
tuskóásás közben, mélyen a tuskó alatt.9 A lele-
tek nagy valószínűséggel középkoriak. 1880-ban 
Závodszky istván ismét Gurányi istvántól kapott 
leleteket: egy csonka kardforma „gyilok kést”, vala-
mint egy 8 ágú csonka sarkantyút.10 Feltehetően 
mindkét tárgy középkori.

1844-ben „a sz. jakabi és mogyoródi a váczi püs-
pökséghez tartozó erdők között, a már kiszáradt vén 
mocsárfa tövében” egy csonka vasbuzogányt talál-
tak. A tárgyat Thier József, a váci püspöki urada-
lom tiszttartója ajándékozta az MnM-nek. A hüve-
lyes vas nyélen, tollakká szélesedő végű buzogány a 
Xv. századból származhat.11

Gohl Ödön szerint Magyaródon (Pest m.) az úgy-
nevezett tatárpénzek (cnh 101, vagy 102.) egy 
példánya került elő.12 A vallás- és közoktatásügyi 
Minisztérium 1903-ban 251 db magyar és külföldi 
érem lajstromát küldte meg az MnM-nek. 1904 
februárjában a múzeum megjegyzése: „Semmit 
sem tartunk meg, vissza az egész lelet.” Mégis lel-
tárba vették Ferdinánd főherceg két évszám nélküli 
tiroli ezüsttallérját.13 1906 februárjában az Érem- és 
Régiségtár igazgatója levelet írt bizonyos „mél-
tóságos igazgató Úr”-nak. eszerint a minisztéri-
umtól kapott mogyoródi éremlelet 3193 db ezüst 
érmet és egy ezüst csatot tartalmazott. A lele-
tet lajstromozták, 30 dénárt és a csatot megtartot-
ták. 9 garast és 17 db dénárt kiválasztottak az egye-
temi éremgyűjteménynek. A többit elküldték a cím-
zettnek.14 Az MnM által megvásárolt ezüstérmek: 
i. Ferdinánd, Miksa és Rudolf 30 db magyar dénárja 
az 1551 és 1585 közötti évekből,15 Ferdinánd főher-
ceg két tiroli, évszám nélküli tallérja és három 
német (heerensberg, 1577–1580., Batenburg, 1573., 
Lüttich, 1550.) tallér.16 A numizmatikai közlöny 
szerint a 3187 darabból álló éremleletben i. Mátyás, 
ii. Ulászló, ii. Lajos, i. Ferdinánd (nagy szám-
ban), ii. Miksa és Rudolf magyar denárai, továbbá 
Zsigmond és Albert féle Xvi. századi porosz gara-
sok, Thurzó György boroszlói püspök garasa, végül 
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Xvi. századi lengyel, cseh és sziléziai kis ezüst pén-
zek voltak képviselve.17 Az ékszerrészlet: S-alakú, 
középen dudoros, végein állatfejes ezüstkapocs és a 
kapcsolódó egy-egy ezüstkarika.18

1844-ben az egyik mogyoródi szőlőhegyet 
Pénzásásnak nevezték.19 A feltehetően középkori 
éremlelet előkerülésére utaló helynevet ma már nem 
ismerik.

1 MnM 106/1882.58–69.; Farkas 1979, 6. 2 Závodszky 
43/1871.; nagy 1904, 153. 3 Závodszky 14/1880. 
4 MnM 67/1876.26. A tárgy nincs meg, vázla-
tos rajza a leltárkönyvben látható. 5 Bóna 1958, 238. 
6 MnM Rn 106/1882.90.; Farkas 1979, 7.; edény-
ként említi: Márton 1910, 188.; Párducz 1931, 132.; 
Tragor 1936, 25. 7 MnM Fegyver 60.8111. 8 MnM 
Fegyver 60.8169–8170. 9 Závodszky 14/1875. 
10 Závodszky 14/1880. 11 MnM Fegyver 10.1855. 
(54.1902.) 12 num. közl. 11 (1912) 143. (v. ö. 17/1. lh.) 
13 MnM É A 37/1904.1–2. 14 MnM középkori osz-
tály 125/1904., és 53/1906. számú akta.; Az akták 
alapján sorolja fel Gedai 1984, 700. (276. és 277. lh.). 
15 MnM É B 4/1906.1–12. 16 MnM É B 22/1906.1–3. 
17 num. közl. 5 (1906) 140. 18 MnM 3/1906. Az 
egyik karika hiányzik.; MnM Jel. 1906, 44.;  
Farkas 1979, 8. tévesen írja, hogy a Mogyoród-
csömör határában feltárt, hunkori sírból származik  
(v. ö. 4/15. lh.). 19 Ferenczy 1844, 85.

– – –
 Ró

Az 1870-es években a plébánia udvarán két, 
„igen megviselt” római kő állt.1 nem tartható ezek 
közül egyikkel sem azonosnak az az édesvízi mész-
kőből faragott töredék, amely ma a római katolikus 
templomban áll. A hagyomány szerint a kő a kolos-
torból (17/1. lh.) származik, helytelenül az apáti stal-
lum hátlaptöredékének tartják.2 A 61, 62 és 67 cm 

oldalszélességű, 11,5–16 cm vastagságú kőlap díszí-
tésének meghatározó eleme az oszlopokkal közre-
vett, kazettás berakású kétszárnyú, felül köríves 
záródású kapu részlete (64. t. 1.). A töredék Gáspár 
Dóra szakvéleménye szerint egyértelműen római 
kori szarkofág oldallapjából származik. Szinte töké-
letes analógiája az aquincumi Pia celerina szarko-
fág.3 Mogyoródra kerülésének idejét és körülmé-
nyeit nem ismerjük.

1871-ben „a mogyoródi határ széltében” talált 
hunkori leleteket mutattak be.4 Rómer Flóris helyes-
bítéséből tudjuk, hogy a tárgyak valójában a csö-
möri határból (4/15. lh.) származnak.5

Tergina Gyula6 és az ő nyomán hampel József7 a 
váci múzeumba került mogyorósi (Pest m.) honfog-
lalás kori ezüst boglárokat említ. A lelőhelyet a hon-
foglalás kori leletkataszterbe Mogyoród (Pest m.) 
néven vették fel. A valódi lelőhely a váchartyán 
határában fekvő Mogyorós(puszta) környékén volt 
(MRT Xiii/2. köt. 34/***).

ortvay Tivadar 1875-ben (Mogyorósdi éremle-
let) címmel arról számol be, hogy Mogyorósd köz-
ségben viszági Dániel birtoka udvarában játszó 
gyerekek ezüstérmekkel telt agyagbögrére akadtak, 
amelyben állítólag száznál több darab volt. ezekből 
csak 12 db került Martinek károlyhoz, aki ezekről 
jelentést küldött az MnM-nek. eszerint az 1612–
1640 közötti érmek ii. Mátyás, iii. Ferdinánd és i. 
Lipót veretei.8 Problémát jelent a lelőhely címbeli 
megnevezése és a birtokos neve. eszerint inkább 
a vas megyei Őrimagyarósdra gondolhatunk, ami 
közvetlenül szomszédos viszákkal.

1 Rómer 1876, 32.; Arányi 1877, 7. 2 Mogyoród 2009, 
7. 3 Gáspár Dóra segítségét ezúton is megköszönjük. 
4 Arch. Ért 5 (1871) 192.; Fettich 1953, 49., XL. t. 2. is 
mogyoródinak mutatja be a cikádafibulát. 5 Rómer 1871, 
201–202., 2. ábra. 6 Tergina 1883, 161. 7 hampel 1900, 
653–654.; hampel 1905, ii. köt. 551. 8 ortvay 1875, 
252–253.; MnM É 183.1875.4–6 (Mogyoród lelőhellyel). 
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18. nAGYTARcSA (gödöllői járás, 1210 ha)

 1  B, v, á–kk ? kk  kö?  á
 2 ▼ kk
 3  U, kö ? + v
 4  B, LT, Sza, á
 5  Ak, á
 6   M
 7   M
 8  R? Sza

 9  v, Sza, nk
10  B? LT, á 
11  + R  Bv, Sza
12  R? Sza, á
13  U, Bv, Sza, nk? M?
14  U, R, Sza? nk, kk?  I
15  B? Sza
16  U, R, B, Bv, v, Sza, á  R, Sza?

17  U, R, LT, Sza, á  R + Bv, kk
18  Sza, n?
19 ▼ Ő
20  Ő, Sza
21  Ő, kk ▼ n
22  Sza, á

A Szilas-patak (Malom-árok) k-i oldalán és a 
Szilas-patakba k felől befolyó csincsa-patak mindkét 
partján levő, lankás dombokra települt a község 160–
190 m magasságban. Területének a Szilas-pataktól 
ny-ra levő és D-i, 165–190 m tszf. magasságú része 
a Pesti-hordalékkúp-síkság k-i pereméhez tartozik. 
ezen a részen az Ős-Duna negyedkori hordaléka vas-
tag homok-kavics réteggel fedte be a harmadkori, ten-
geri üledéket. A Szilas-pataktól k-re levő határrész a 
Gödöllői-dombság ny-i szélének részlete. Alapkőzete 
harmadkori tengeri üledék (homok, homokkő), melyet 

a harmad- és a negyedkor határán működő hegység-
képző erők felemeltek és feldaraboltak, kialakítva ala-
csony, 220–250 m-es dombjait és völgyeit. A jégkor-
szakokban lösztakaró került a felszínre, melyen utóbb 
barna erdei talajok keletkeztek, a ny-i határrészben 
futóhomokos részletekkel. A Szilas-patak kiszélesedő, 
feltöltődött völgyében öntéstalaj jött létre. A Duna víz-
gyűjtőjéhez tartozó terület nagyobb részéről a Szilas-
patak (Malom-árok), a k-i részről a Szilas-patakba tor-
kolló csincsa-patak gyűjti össze a vizeket, s továbbítja 
a Rákos-patakba.
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A határ túlnyomó része szántó. Szőlőművelés a 
k-i határrész D felé lejtő domboldalain (Öreg-hegy 
D-i oldala, Berdó, Szőlőkalja) folyik. A kevés erdő 
a k-i határrész meredekebb domboldalait fedi. 
Legelők a Szilas-patak mentén vannak.

A falu régészeti emlékeit és történetét Molnár 
Lajos több munkájában feldolgozta (Molnár 1974, 
1988, 1999, 2002.).

18/1. koSSUTh LAJoS U. (ZUBoR-heGY): 
 B, v, á–kk ? kk  kö?  á
(kÖh 26197)

A falu ny-i szélén, a Szilas-patak árteréből 
kiemelkedő dombról több ízben kerültek múze-
umba leletek. 1928-ban a falu főjegyzője a Zubor-
hegyről egy Xiii. századi agyagpalackot ajándéko-
zott az MnM-nek. állítólag még 3 hasonló darab 
került elő, ezek sorsa azonban ismeretlen.1 1931-ben 
Sipicki istván telkén (ma kossuth Lajos utca 
31. sz.) varga Pál napszámos és Pupek János kőmű-
ves pénzzel telt középkori palackra bukkant.2 Az 
1970-es évek elején Pataky János tanuló a kossuth 
Lajos utca 16. sz. alatti telkükön talált őskori és 
középkori cserepeket,3 az 1980-as évek elején pedig 
Sinka Mária ált. isk. tanuló a kossuth Lajos utca 
26. sz. alatti telkükön (a 18/11. lelőhellyel átfedés-
ben levő részen) gyűjtött edénytöredékeket4 adott 
be az nhM-be. Terepbejárásunkkor megállapítot-
tuk, hogy a lelőhely 400 × kb. 100 m-es kiterjedésű 
(pontos szélességét a beépítettség miatt nem lehetett 
megfigyelni), É-i végén a 18/11. sz. lelőhellyel rész-
ben fedik egymást. (Kovács–Kvassay, 1984.)

A lelőhelyünkön talált cserepek közül a középső 
bronzkorba sorolható a szemcsés anyagú, barna-
fekete foltos, gondosan simított felületű, a vállon 
benyomott rovátkasorral, alatta többszörös vonalú 
háromszögben különböző nagyságú benyomott 
pontokkal díszített oldal, valamint a három hosz-
szanti bordával tagolt szalagfül töredék.5 Talán 
szkíta a vörösesbarna, durva soványítású miniatűr 
edény.6

Pataky János elmondta, hogy a családi hagyo-
mány szerint 1931-ben, amikor az éremleletet talál-
ták, nagyapja hasonló „kincs” után kutatva felásta 
telküket, de csak csontokra bukkant. Az 1960-as 
évek végén, házuk bővítésekor pedig melléklet nél-
küli, „ülő” csontvázat találtak. Feltehetően a lelőhe-
lyen húzódó, középkori településhez tartozó teme-
tőt bolygatták meg a földmunkákkal. A pereme 
alatt bordával, vállán csigavonalban körbefutó, 

sűrű közökben bekarcolt vonallal díszített sárgás-
fehér palack; a kavicsos anyagú, fehér és világos-
barna fazekak perem-, valamint vízszintes vonalas 
és fogaskerékkel benyomott díszű oldaltöredékei; a 
redukált égetésű, szürke fedőperem és fazékfene-
kek; a barna, vízszintes vonalas pohároldal, a piros 
sávokkal festett oldaltöredék7 alapján a középkori 
település kora a Xii–Xiv. századra tehető (49. t. 6.). 
Az 1931-ben talált éremlelet edénye kézikorongon 
készült, sárgásfehér színű, testén csigavonalas 
díszű, Xiii. századi palack volt.8 Benne 4704 db 
ezüstpénzt: 3 db magyar denárt (cnh i. 263 = h 69 
típus); 108 db cnh i. 272/273 = h 192, 1 db cnh i. 
279 = h 199 és 1022 db cnh i. 280 = h 200 típusú 
brakteátát; 3558 db friesachi típusú denárt;9 9 db 
kölni, 2 db német császári és 1 db maghatározhatat-
lan, német denárt találtak.10 Az éremleletet (mely-
ből 131 db-ot az MnM-ben, 3 db-ot az nhM-ben 
őriznek)11 1240 körül, minden bizonnyal a tatárjá-
rás idején rejtették földbe.12

itt tárgyaljuk a mai falu középkori előzményét.13 
Tarcsa neve régi magyar személynévből keletke-
zett,14 az 1546-tól jelentkező csíktarcsa elnevezést 
a szomszédos Felső-(kis-)tarcsától (16/5. lh.) való 
megkülönböztetés céljából kapta, ritkábban előfor-
dul az Alsótarcsa név is. A friesachi éremlelet és 
a Xiii–Xiv. századi kerámia egyértelműen bizo-
nyítja árpád-kori település létezését ezen a helyen. 
Problémát jelent, hogy hiányoznak a későbbi lele-
tek. egy-egy Xiv–Xv. századi töredék ugyan elő-
fordul a közeli 18/17. és 18/21. lelőhelyen, de ez nem 
elegendő a késő középkori falu helyének meghatá-
rozására. Maradványai legvalószínűbben lelőhe-
lyünktől D-re, az újkori falumag alatt rejtőznek. 
középkori történetéről nagyon keveset tudunk. 
Az első említésről azt sem lehet eldönteni, hogy 
egyáltalán Pest megyei helységre vonatkozik-e: 
1285–1300 között Tarcsán adtak ki egy okleve-
let a margitszigeti apácák ügyében. 1302-ben 
Tarcsa-i Bertalan fia Péter tarcsai öröklött föld-
jét eladta Rátót nembéli Domokos tárnokmester-
nek.15 erről a Tarcsáról sem tudjuk, hogy melyik 
mai helység előzménye volt. 1352-ben a király 
Jakab fia Jakab és nandur magtalan halála után 
több más birtokkal körös comes fia Péter mester-
nek adta és körülhatároltatta nandurfeldét. A határ-
járás nándorföldével (nandurfeulde) kezdődött, 
a Rákos folyónál körtvélyes és nandur szeghatá-
rától, ahonnan a Rákos folyóhoz jut nandur végső 
határáig, ahol Jakab birtokrésze van. Majd határ-
jeleken át Pécel határáig, nyugat felől Jakab bir-
tokrésze mellett Tarcsa határához, majd a Pécelről 
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jövő úton Pécel felé halad és a Rákos folyóhoz ér.16 
körtvélyes (13/+++. lh.) és nándorfölde (13/38. lh.) 
a mai isaszegi határ D-i, Pécellel (19/7. lh.) szom-
szédos részén feküdt. A határjárásban említett 
tarcsai határszakasz a nagytarcsai határ k-i szé-
lén húzódott. 1403-ban iX. Bonifác pápa utasí-
totta a pilisi apátot, hogy folytasson le vizsgálatot 
arról, hogy a mogyoródi apát megerősíthető-e 13 
falu, köztük Tarcsa (Tarcha) tizedszedési jogában.17 
Tekintve, hogy a későbbi Felsőtarcsa ekkor már 
templomos hely volt, ez az adat inkább oda vonat-
kozhat, mint csíktarcsára. 1438-tól kezdve a Xvi. 
század elejéig gyakran szerepelnek a Tarcsa-i csa-
lád tagjai közelebbi és távolabbi birtokokkal kap-
csolatos ügyekben. A későbbi nagytarcsának nevet 
adó Tarcsa-i csík név a család egyik ágának jelö-
lésére 1452-ben tűnik fel.18 Maga a név a vízszabá-
lyozások előtt rendkívül gyakori csíkhalból szár-
mazik. Az alábbiakban csak azokkal az oklevelek-
kel foglalkozunk, amelyekben legalább közvetett 
adat található a család tarcsai birtoklására. Amikor 
1438-ban a Rozgonyiakat egyebek mellett isaszeg 
birtokába is beiktatták, szomszédként megjelent 
Tarcsai istván is.19 1447-ben a Rozgonyiak isaszeget 
is érintő perében Tarcsai istván fia Tóbiás határos 
birtokost is tanúként hallgatták meg.20 A margitszi-
geti apácák panasza szerint, amikor 1451. karácso-
nya előtti szombaton cinkotai jobbágyuk: Wagyws 
dictus Simon lovon Apátszállása (Jászapáti) felé 
ment, Tharcha-i chyk Albert apja, chyk istván 
(az 1438-ban szereplő Tarcsai istván) biztatására 
meggyilkolta és mindenéből kifosztva elvette tőle 
nyolc arany forintot érő lovát, a nála lévő fegyve-
reket, azon kívül két arany forintot és 100 dénárt. 
Majd amikor 1452. január 18-án az apácák három 
jobbágya a megtalált holttestet eltemetés céljából 
cinkotára szállította, Albert az apácák cinkotai 
pásztorát halálos sebekkel illette, és amikor a neve-
zett Zalay istván, nagy Gáll és olaz Péter a pász-
tor segítségére siettek, őket is csak mások mentet-
ték meg a haláltól. Az ügyben keletkezett vizsgá-
lat során a vádlottakat tarcsai birtokukon idéz-
ték meg.21 1469-ben be akarták iktatni az apácá-
kat Ökörteleke (13/7. lh.) birtokába. Szomszédként 
megjelent Tarcsai csík Albert is.22 1467-ben a Pest 
és Pilis megyék részére tartott királyi gyűlésen 
Pécel-i Benedek előadta, hogy János váradi püs-
pök kerepesi jobbágyai még László király alatt 
(1452–1457), szüret idején az ő összes ménesbeli 
lovát a Tarcsa és kerepes (15/7. lh.) birtokon levő 
saját legelőjéről, anélkül, hogy nekik kárt okoztak 
volna, kerepes birtokra az általuk állított bíró kúri-

ájához hajtották. 15 napon keresztül ott bezárva tar-
tották, egyeseket közülük agyonvertek, másokat 
megsebeztek, hármat pedig megtartottak. A panasz 
igaznak bizonyult.23 Pécel közelsége miatt ebben 
az esetben is talán inkább a későbbi nagytarcsára 
gondolhatunk. A két Tarcsára vonatkozó források 
csak az 1520-as évek végétől választhatók szét egy-
értelműen. A kései megkülönböztető adatok miatt 
a helytörténeti irodalomban Tarcsa szétválását is 
kései időre teszik. horváth Lajos szerint a Xv. szá-
zadban vagy előtte jött létre a két falu,24 Molnár 
Lajos szerint csak a Xv. század második felében 
vált ki Felsőtarcsa. A régészeti adatok azonban egy-
értelműen azt bizonyítják, hogy mindkét település 
már jóval korábban, az árpád-korban létezett.

1546-ban 31, 1559-ben 28, 1562-ben 33, 1580-ban 
34, 1590-ben 23 csíktarcsai lakost vettek fel a török 
adóösszeírásba. 1546-ban Bátor András négy-
kerekű malmát csíktarcsánál írták össze, azon-
ban kiderült, hogy valójában isaszeghez tartoztak  
(l. még a 13/1. lh-nél). 1559-ben és 1562-ben összeír-
ták csík Albert, csík istván és kuti János majorsá-
gát, amelyet haláluk után „a várad nevű ellenséges 
várban élők” birtokoltak.25 Utóbbi közlésből horváth 
Lajossal egyetértésben arra következtethetünk, hogy 
a kerepesen birtokos váradi káptalan kiterjesztette 
birtoklását a majorságra is.26 A magyar adójegyzé-
kekben legtöbbször csíktarcsa, néha Tarcsa, egyszer 
pedig (1588) Alsótarcsa néven írták össze. 1553-tól 
1588-ig meg nem nevezett nemesek – feltehetően 
végvári vitézek – birtokában szerepel: 1553-ban 10, 
1565-ben, 1571-ben 8 portával, 1572-ben, 1574-ben és 
1576-ban ismét 10, 1578-ban 8, 1582-ben 7, 1583-ban 
8, végül 1588-ban 5 portával.27 Xvii. századi porta-
számai: 1626-ban 3, 1635-ben 4, 1639-ben, 1647-ben, 
1661-ben és 1668-ban 1,5, 1683-ban 1,25.28 Tizedeit 
1620 és 1684 között földesurai vagy lakosai bérel-
ték 6 és 13 Ft közötti összegért, legtöbbször 12 Ft-ért. 
néha feltüntetik a földesurak nevét is: Bakó Ferenc 
(1620, 1622, 1626, 1634.), verebélyi János (1649, 
1650, 1653) és az utóbbinak veje,29 Szombathelyi 
János (1656, 1657, 1661, 1676, 1678).30 1657-ben Bakó 
György, 1658-ban Borhy (Borj) Mihály csíktarcsai 
jobbágya szerepelt tanúként gyömrői, illetve szadai 
határvizsgálatban.31 1660-ban másokkal együtt hasz-
nálták Felsőtarcsa pusztát, 1674-ben a kerepesiekkel 
együtt fizettek érte.32 1674-ben Pest megye közgyűlé-
sén Pongrácz György váci püspök nevében minden-
kit, de különösen kis Tarcsa lakóit eltiltották csík 
Tarcsa prédium használatától.33 valójában egysze-
rűen arról van szó, hogy a jegyzőkönyvben felcserél-
ték a két Tarcsa nevét.
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A felszabadító háborúban lakosai elmenekül-
tek, 1686-ban és 1690-ben is puszta. 1696-tól ismét 
a lakott falvak között szerepel, földesura ebben 
az időben Pruner György kamarai tanácsos. Az 
1720-tól meginduló belső vándorlás eredményeként 
a falu etnikai összetétele a szlovákok javára meg-
változott.34

csíktarcsa középkori templomára sem régészeti 
nyomok, sem írott források nem utalnak. Tarcsa 
református gyülekezetéről 1626-tól tudunk, a tarcsai 
lelkészek ekkor és 1628-ban, 1629-ben, 1631-ben, 
1652-ben vettek részt egyházmegyei üléseken. 
1674-ben Sződényi Mihály tarcsai lelkészt is meg-
idézték a pozsonyi vésztörvényszékre.35 Minthogy 
Felső-(kis-)tarcsa a Xvii. századra már elpusz-
tult, a református gyülekezet csíktarcsán működ-
hetett. A szövegösszefüggés szerint ezzel azonosít-
ható Pongrácz György 1675. évi jelentésében sze-
replő „Tarca calv.” bejegyzés.36 Az informatióval 
egy időben készült térképen is csíktarcsa szere-
pel.37 A Xvii. századi felsőtarcsai gyülekezet fel-
tételezése téves.38

1 MnM Rk 6/1928.; erre vonatkozhat Molnár Lajos 
értesülése, ami szerint az 1920-as évek végén a 
kistarcsai kövesút építésekor a Zubor-hegy területén 
leleteket, csontvázat, kardot, cserépedényt találtak: 
Molnár 1988, 142. 2 Parádi 1963, 208. 3 nhM 83.14.1–
3.; ezeket és a következő lábjegyzetben szereplő 
cserepeket összefoglalóan említi Molnár 1988, 21.  
4 nhM 83.15.1–5. 5 vTM 84.73.1–2. 6 nhM 83.14.1. 
7 MnM Rk 6/1928.; nhM 83.14.2–3.; 15.3–5.; vTM 
84.72.1–3.; 73.3–6.; 83.1–3. 8 MnM Rk 25/1931., az 
edény 1945-ben megsemmisült.; Parádi 1963, 243., 
2. kép 7. 9 A brakteátákról: Gedai 1965–1966, 35.; A 
friesachi denárok statisztikai elemzése: Gedai 1969, 
123–124. 10 MnM Adattár 89.n.ii., 106.n.ii.; num. 
közl. 40(1941), 90. 11 MnM É 77/1934.1–39.; nhM 
lelt. sz. nélkül. 12 Parádi 1963, 208.; Gedai 1969, 145. 
(térképen); Baumgartner 1949–1950, 25., 1260-ra kel-
tezi. Legutóbb Tóth 2007, 85. további numizmati-
kai irodalommal.; Molnár 1988, 20–21. 13 Történeté-
nek legteljesebb feldolgozása: Molnár 1988, 22–56.; 
Rövidebb feldolgozása: Molnár 1974, 12–16.; Mol-
nár 2002, 14–16.; néhány további közlés: csánki 
1890, 35.; chobot 1915, 224.; Pest m. műemlékei i. 
köt. 564.; Pest m. kézikönyve ii. köt. 315–316.; varga 
1997, 86. 14 kiss 1988, i. köt. 425–426., erdőtarcsánál. 
15 Györffy 1998, 559. 16 oL Dl. 75366.; Bakács 1982, 
659, 662. reg. 17 Mon. vat. i/4. köt. 592.; Zsigm. okl. 
ii/1. köt. 2841. reg.; Bakács 1982, 1168. reg. 18 A csa-
ládot részletesen tárgyalja horváth 1988, 37–41. és 

Molnár 1988, 23–32. 19 oL Dl. 13172.; Bártfai Szabó 
1938, 672. reg. 20 oL Dl. 14097 (DL/DF 4.2.).; Bártfai 
Szabó 1938, 738. reg. 21 oL Dl. 15514, 15515, 15516, 
15519.; Molnár 1988, 26–30., közli az oklevelek tel-
jes szövegét. 22 oL Dl. 16921.; Bártfai Szabó 1938, 
988. reg. 23 oL Dl. 16531. DL/DF 4.2.; Bártfai Szabó 
1938, 948 (rövid, részben hibás regeszta).; horváth 
1988, 34.; chobot 1915, 223. és az ő nyomán varga 
1997, 124., a tartalom ismertetése nélkül, a Péceliek 
birtoklásának bizonyítására hivatkozik az oklevélre.  
24 horváth 1988, 41. 25 káldy-nagy 1971, 211.; káldy-
nagy 1977, 97.; káldy-nagy 1985, 189–190.; Molnár  
1988, 41–42., az 1580. és 1590. évi összeírás neveit 
és egyéb adatait is közli. 26 horváth 1988, 41. 
27 Szakály 1995, 28, 31, 33, 38,40, 43, 46, 48, 51, 56, 60. 
28 Szakály 1995, 66, 69, 72, 74,85, 96, 105. és kosáry 
1965, 17. 29 A házasságra: nagy 1857–1868, X. köt. 
796.; 1649, 1650: Borosy 1998, 49, 56. reg. 30 Szakály 
1995, 133, 136, 139, 148, 153, 158, 163, 166, 169, 174, 
176, 178, 181, 184, 187, 192, 205, 209.; némileg eltérő 
adatokkal Szarka 2008, 441. 31 Borosy 1998, 149, 154. 
reg.; Megjegyzendő, hogy a Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 219. regesztában szereplő Tarcsa (1669) a nóg-
rád megyei erdőtarcsára vonatkozik. 32 Szakály 1995, 
176, 189. 33 Borosy 1984, 1677. reg.; Szarka 2008, 100. 
34 Molnár 1988, 47. skk. a források megjelölésével. 
35 Földváry 1898, 114, 122, 127, 139, 184, 209. 36 Mezősi 
1939, 51. old. A 49. oldalon szereplő katolikus Tarcsa 
erdőtarcsával azonosítható. 37 Makkai 1958, 54. kép. 
38 Földváry 1898, 114. oldalhoz jegyzet. 

18/2. TeMeTŐ: ▼ kk
(kÖh 26199)

A falu k-i szélénél fekvő temető közepén, hruz 
Anna sírjának ásásakor kabány istván sírásó 1973-
ban Xiv–Xv. századi, karcsú nyakon ülő, keskeny 
pengéjű, 11 cm hosszú, köpűs nyílhegyet talált.1

1 nhM 83.18.1.; Molnár 1974, 11., 6. kép.; Molnár 
2002, 14., Xiii. századinak tartja. 

18/3. oRvoSi RenDeLŐ (ZRÍnYi U. 38.):  
 U, kö ? + v
(kÖh 26200)

A község központjában, a Szilas-patak árterét 
követő teraszon 1964-ben, az új orvosi rendelő épí-
tésekor, a vízvezeték árokban, kb. 70 cm mélyen 
mintegy 30 × 50 cm-es területen szkíta fémtár-
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gyakat találtak. Bakay kornél 3 × 5 m-es szelvény-
nyel hitelesítette a leleteket. A fémtárgyak előkerü-
lési helyét félkörben körülvevő, hamut és állatcson-
tokat tartalmazó, 180–210 cm mély gödröket tárt 
fel. Az állatcsontok Bökönyi Sándor meghatározása 
szerint a Xiv. századnál későbbi időkből származ-
nak. A leletmentés során újkőkori, pelyvás soványí-
tású, bütyökdíszes edényekből származó töredékek, 
csőtalp részlete és zselizi díszítésű cserép, állítólag 
szkíta cserepek, továbbá késő középkori és újkori 
vastárgyak is napvilágot láttak.1 A középkori leletek 
(csík)tarcsa (18/1. lh.) D-i szélét jelzik.

A két ép és egy töredékes, állatalakos (szarvas-
marha) bronz rúdvég-csörgőből, 8 bronzkolompból 
és 4 pofarudas vaszablából álló, szkíta leletegyüttest 
Bakay kornél a kr. e. vi. sz. végére, v. sz. elejére 
keltezte. A korábbi véleményekkel szemben elveti 
a csörgők kocsidíszként való alkalmazásának hipo-
tézisét. A nagytarcsai csörgők és csengők megszó-
laltatása zenei összehangoltságot bizonyított; sze-
rinte ezeket a tárgyakat a samanisztikus szertartá-
sok céljára készítették.2 kemenczei Tibor szerint a 
kr. e. vii. század második felére keltezhető rúdvé-
gek a szkíta állatstílusú művészet legkorábbi alföldi 
alkotásaihoz sorolhatók.3

1 MnM RŐ 67.1–17.(szkíta leletek); vTM 86.4.1–6. 
(újkőkori cserepek); MnM Adattár 278/1964.Xvi.; 
Rég. kut. 1964, 15.; A szkíta cserepek és a középkori 
vasak nincsenek meg.; Bakay 1971, 20–21. 2 Bakay 
1971, 20–26, stb. i, iv–vii. t.; Bakay 1989, 13–43.; 
A leletek néhány további említése: Párducz 1965, 289, 
290, 296.; Párducz 1973, 61.; László 1970, 12., képen 
a lelőhely megnevezése nélkül közreadott bal oldali 
csörgő a nagytarcsai lelethez tartozik. A rúdvég-csör-
gőket említi kalicz 1997, 53. A zablákról: kemenczei 
1985, 56, 67., Abb. 6/2–6.; Molnár 1974, 9., 2. kép.; 
Molnár 1988, 14–15., 2. kép.; Molnár 2002, 13., kép a 
14. oldalon.; Bondár 2007, 117., 39. kép. 3 kemenczei 
2000, 42., 8–10. ábra.

18/4. MALoMáRok FeLeTTi DÜLŐ:  B, 
LT, Sza, á
(kÖh 26201)

A falu Dny-i szélénél, a Szilas-patak k-i partján, 
lankás domboldalon és a dombtetőn, 400 × 200 m-es 
területen kevés őskori, szarmata és árpád-kori cse-
repet, valamint koponya töredéket találtunk a szán-
tón.1 A lelőhely É-i része már beépített területre esik. 
(Miklós, 1982.) Az nhM-ben is őriznek cserepeket a 

Dózsa úttól D-re levő szántókról.2 A lelőhely É-i vége 
érintkezik a 18/17. lelőhely D-i végével.

A sárga és fekete színű, homokos anyagú, díszí-
tetlen oldaltöredékek bronzkoriak,3 a grafitos 
anyagú, szürke, legömbölyített peremtöredék kelta.4

A többnyire a lelőhely D-i végénél gyűjtött, szar-
mata kerámia a korszakon belül pontosabban nem 
keltezhető, finoman iszapolt, korongolt, szürke 
edénytöredékekből és durva kidolgozású, kézzel for-
mált, kihajló peremű fazéktöredékekből áll.5 A fehér 
fazekak tagolt perem- és vízszintes vonalakkal díszí-
tett oldaltöredékei a Xii–Xiii. századra jellemzőek.6

1 vTM 82.98.8–9. 2 nhM 83.11.1–2.; 83.22.1–3. 
3 nhM 83.22.1. 4 nhM 83.22.2. 5 nhM 83.11.1–2. 
6 nhM 83.22.3.; vTM 82.98.10–11.

18/5.:  Ak, á
(kÖh 26202)

A falutól Dny-ra, a Szilas-patak széles árteréből 
enyhén kiemelkedő dombon, 350 × 130 m-es terü-
leten csak kevés edénytöredéket tudtunk gyűjteni a 
szántásban. A lelőhely É-i végénél, a patakra merő-
leges két, hamus foltban, patics és állatcsont kísére-
tében kora avar kori, szürke, korongolt, vízszintesen 
bekarcolt vonalköteges korsó válltöredékét1 (41. t. 1.) 
és az avar korra általában jellemző, kézzel formált 
fazekak peremeit és oldalait2 találtuk. A Xii–Xiii. 
századot fehér fazekak tagolt perem- és vízszintes 
vonalas oldalai képviselik.3 (Kvassay, 1981.)

1 vTM 82.62.1. 2 vTM 82.62.2–5. 3 vTM 82.62.6–7. 

18/6. hoMokBánYA:   M
(kÖh 26203)

A falutól Dny-ra, a Szilas-patak árteréből 
kiemelkedő domboldalon, 1967-ben homokkiter-
meléskor 6–7 sírt bolygattak meg. Molnárné hajdú 
Margit, helyi múzeumvezető bejelentése nyomán 
h. kelemen Márta és horváth istván egy X. szá-
zadi sírt tárt fel. Az ásatást kovács László foly-
tatta, aki részben hitelesítette a bolygatott síro-
kat és további húszat kibontott.1 A bányát időköz-
ben megszüntették és csaknem teljesen feltöltötték. 
(Kovács–Kvassay, 1984.)

A részben feltárt, honfoglalás kori, köznépi teme-
tőt kovács László publikációja2 nyomán ismertet-
jük. A sírok mintegy 30 × 20 m-es területen kerül-
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tek elő. A halottakat 30/50–156 cm mélyen, többsé-
gükben Ény–Dk-i tájolásban temették el. két eset-
ben, a felsőtest csontjainak összenyomott állapotá-
ból halotti lepel alkalmazására lehetett következ-
tetni. Melléklet 16 sírban volt: bronz (és egy ezüst) 
sima, nyitott hajkarikák; egy töredékes, pödrött 
vagy S-végű karika; 4 bronzhuzalból csavart, hur-
kos-kapcsos záródású nyakperec; hegyesedő végű, 
nyitott karkötők; öntött bronz és ezüst gyűrűk, köz-
tük dudoros és fonást utánzó díszítésűek; kerek 
ruhaveret; fülesgombok; íjcsontok; nyílcsúcsok; 
nyéltámaszos balta; hevedercsatok; csikózablák; 
kengyelek, köztük trapéz alakú, dudoros szárú pél-
dányok, egyik tausírozott díszítéssel; 6 db (kecske 
és juh) asztragalosz.3 A szerző a X. század második 
felére keltezi a temetőt. A homokbányában Molnár 
Lajosné is gyűjtött egy hurkos-kapcsos záródású 
nyakperecet (44. t. 13.), mely két, kerek átmetszetű 
bronzhuzalból, négyszálasra csavarva készült.4

A csontanyag antropológiai vizsgálatát Lotterhof 
edit végezte el és megállapította, hogy az itteni 
népesség, összetétele alapján a honfoglaló magyar-
ság középrétegét képviseli.5

Minden bizonnyal lelőhelyünkre vonatkozik 
Pesty Frigyes adata, mely szerint a falu határának 
ny-i részén volt a „csontos düllő (: tótul kostyále:) 
Urasági haszontalan földrész fehér porhanyós ritka 
agyagból áll, itt sok emberi csontok és koponyák 
találtatnak, hagyomány szerint e tájon valaha nagy 
ütközet vólt”.6

1 MnM Adattár 293/1967.Xviii.; Rég. kut. 1967, 
48.; Molnár 1974, 9., 3–5. kép 2 kovács 1986, 93–97, 
101–102, 110–113., 1–9. kép.; kiss 1985, 275, 295, 
310, 322., 13., 15., 18., 21. térképek (lovastemetkezés, 
nyílhegyek, nyak- és karperecek).; Molnár 1974, 
9., 3–5. kép.; Molnár 1988, 17–20., 3–5. kép.;  
Molnár 2002, kép a 14. oldalon.; Tettamanti 2001, 19.  
3 MnM Rk 69.1.1.A–16.A. 4 nhM 83.19.1. 5 Lotterhof 
1973, 46–61.; Röviden említi Lipták 1983, 110. 6 Pesty 
1864/1979, 41.

18/7. SZTehLÓ GáBoR U. (TeMeTŐ U. 5.): 
  M
(kÖh 26204)

A község k-i szélénél, a Szilas-patakba folyó 
csincsa-patak fölött emelkedő dombháton, a 
Temető utca (mai neve Sztehló Gábor u.) 5. sz. tel-
ken 1962-ben, homokgödör ásásakor sírra bukkan-
tak. Molnárné hajdú Margit bejelentése nyomán 

Bakay kornél végezte el a hitelesítést.1 A 95 cm 
mély, Ény–Dk-i tájolású sírban valószínűleg női 
váz feküdt.2 Összegyűjtött mellékletei: átfúrt kauri 
csiga és állatfog, vékony lemeztöredék, öntött bronz 
karikagyűrű, hevedercsat, csikózabla és különle-
ges, gombos nyakú, keresztben álló fülű, felemás 
kengyelpár.3 A községi Tanács támogatásával vég-
zett kisebb feltárás nem eredményezetett további 
sírt. A leleteket közlő kovács László a sírt a X. szá-
zad második harmadára, végére keltezi.4

1 MnM Adattár 426/1962.XiX.; Molnár 1974, 9.; 
Molnár 1988, 16–17. 2 A csontváz elkallódott. 3 MnM 
Rk 62.62.1.A–7.A. Az állatfog elveszett. 4 kovács 
1985, 125–135., 1. kép 1–7.; Tettamanti 2001, 19.

18/8.:  R? Sza
(kÖh 26205)

A községtől k-re, a Szilas-patakba torkolló 
csincsa-patak D-i partja melletti domboldalon, 
450 × 100 m-es területen kevés cserepet találtunk 
a szántásban. (Kvassay, 1981.) egy homokkal sová-
nyított, sárga fülcsonk és egy díszítetlen sárgás 
színű oldal talán rézkori.1 Gyűjtöttünk egy lapos, 
kissé profilált szarmata fenéktöredéket is.2

Az M31 autópálya nyomvonala kb. 200 m-re 
közelíti meg a lelőhely ny-i szélét, ahol az építést 
megelőző terepbejáráskor egy keskeny szántáscsík-
ból pár jellegtelen őskori cserepet és paticsdarabkát 
gyűjtöttünk.3 (Kővári, 2004.)

1 vTM 82.63.1–2. 2 vTM 82.63.3. 3 MnM Adattár 
466/2006.cvi.; A leleteket nem tartottuk meg.

18/9. SZTehLÓ GáBoR U. ÉS RákÓcZi U: 
 v, Sza, nk
(kÖh 26206)

A falu k-i szélénél, a Szilas-patakba folyó 
csincsa-patak D-i partjára lejtő domboldalon köze-
pes sűrűségben találtunk cserepeket a háztáji par-
cellákon.1 A lelőhely ny-i szélét nem tudtuk pon-
tosan meghatározni. (Kvassay, 1981.) később a 
ny-i részen is találtunk apróra törött cserepeket.2 

(Miklós, 1995.) ezzel a lelőhely kiterjedése mintegy 
400 × 50–150 m-esre nőtt.

1971-ben kabány Sándor gyűjtött a temető fölötti 
dombon kora vaskori és szarmata cserepeket.3 A lelő-
hely Dny-i szélén, a Temető utca (mai neve Sztehló 
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Gábor u.) 2. számú telek kertjében, 1972-ben egy 
világosszürke, korongolt, kihajló, szarmata perem-
töredéket találtak.4 2004-ben a lelőhely É-i szélén, 
kővári klára gázvezeték árok kidobott földjéből 
gyűjtött néhány őskori és szarmata cserepet.5

A kevésbé jellegzetes, kora vaskori leletanyagot 
(28. t. 7.) a részben fényezett, barna-fekete töredé-
kek, köztük behúzott peremű tál-, illetve csészetö-
redékek képviselik.6

A szarmata leletanyag a finoman iszapolt, koron-
golt, szürke, vastagodó, behúzott peremű, mély tál-
töredékek7 alapján késő szarmata települést jelez. 
korongolt oldaltöredékek mellett durva kidolgo-
zású, kézzel formált edénytöredékek, a tetején 
benyomkodott, enyhén kihajló fazékperem, piros 
színű, edényoldalból faragott orsókarika tartozik 
még a leletanyaghoz.8

A barna, belül fekete színű, homokos-kavi-
csos anyagú, kézzel formált és a vöröses, hasonló 
anyagú, kézikorongon készített, hullámvonalas és 
vonalköteges oldaltöredékek viii–iX. századiak.9

1 vTM 82.64.1–9. 2 vTM 95.29.1. 3 nhM 83.28.1–13. 
4 nhM 83.9.1. 5 vTM Adattár 2357.; Rég. kut. 2004, 
252., 844/1. hrsz. út néven; vTM leltározatlan. 6 vTM 
82.64.1–7.; 95.29.1. és leltározatlan.; nhM 83.28.1–6  
7 nhM 83.28.7. 8 nhM 83.28.1, 9–13. és vTM leltáro-
zatlan. 9 vTM 82.64.8–9. 

18/10.:  B? LT, á
(kÖh 26207)

A községtől k-re, a Szilas-patakba folyó csincsa-
patakra lejtő domboldalon, 350 × 100 m-es terüle-
ten voltak cserepek a szántásban. (Kvassay, 1981; 
Medzihradszky–Miklós, 1982.) Az M31 autópá-
lya nyomvonala a lelőhely ny-i széle mellett halad. 
Az építést megelőző terepbejáráskor a lelőhely k-i 
részén sárgarépa- és tökföldön néhány jellegtelen 
bronzkori (?) cserepet, egy-két állatcsontot, patics-
darabkát gyűjtöttünk; a lelőhely elgazosodott, ny-i 
része bejárásra alkalmatlan volt.1 (Kővári, 2004.)

A grafitos anyagú, duzzadt perem-, és fésűs 
díszű kis oldaltöredék, illetve a kihajló, lekerekített 
peremű nyaktöredék kelta.2 két kavicsos anyagú, 
díszítetlen fazék oldaltöredék, valamint a szemcsés 
homokkal soványított, kihajló, kissé tagolt peremtö-
redék a Xii–Xiii. századra keltezhető.3

1 MnM Adattár 466/2006.cvi.; Leletanyag: vTM lel-
tározatlan. 2 vTM 82.99.1–3. 3 vTM 82.65.1–2.; 99.4.

18/11. koSSUTh L. U:  + R  Bv, Sza
(kÖh 26208)

A belterület Ény-i szélén, a Szilas-patak 
(Malom-árok) ártere feletti, enyhe lejtésű dombol-
dalon őskori és szarmata cserepeket gyűjtöttünk.1 
(Kvassay, 1981, 1984.)

A lelőhely teljes nagysága jelenlegi ismereteink 
szerint kb. 350 × 150 m. A 18/1. lelőhely területére 
átnyúló, D-i részét a beépítettség miatt nem lehe-
tett pontosan tisztázni, É-i vége átnyúlik kistarcsa 
határába. A lelőhely D-i, beépített részén több 
ízben kerültek elő leletek.2 Bajcsev Miklós kossuth 
u. 57. sz. telkén, 1967 őszén, emésztőgödör ásása-
kor zsugorított csontvázas sírokat találtak.3 A mel-
lékletek – 2 tejesköcsög alakú edény (9. t. 12–13.); 
egy félgömb alakú tál (9. t. 1.); 2 hordó alakú fazék 
(9. t. 4, 6.); egy szépen megmunkált, 24 cm hosszú, 
nyéllyukas csontszerszám (csákány?) (10. t. 4.) 
– alapján a bodrogkeresztúri kultúrához tartoz-
tak.4 A kossuth u. 26. sz. telken (a 18/1. lelőhely-
lyel átfedésben levő részen), 1983-ban előkerült 
idoltöredéket Bondár Mária leírása alapján ismer-
tetjük. nagyobb idol jobb oldali darabja a csípőtől 
a comb középig. M: 5,9 cm, Sz: a deréknál 2,2 cm, 
a combrésznél 1,8 cm. három oldala bekarcolt, 
egyenes, zegzug és háromszögformába rendezett 
vonalkötegekkel díszített; belső oldala díszítet-
len. A díszítés valószínűleg az egykori női vise-
letet jelzi. Anyaga kissé csillámos, kavicsos sová-
nyítású. A töredék a steatopyg Magna Mater ábrá-
zolások közé sorolható és a középső rézkori tűz-
delt barázdás kerámia emlékei közé tartozik.5 A 
lelőhelyen gyűjtött őskori cserepek6 közül néhány 
késő bronzkori;7 egy behúzott, turbántekercses tál 
peremtöredéke8 az urnasíros kultúrához sorolható. 
Ugyanilyen korú a katolikus kistemplom kert-
jében, meszesgödör ásásakor, 1967 körül talált, 
behúzott peremű tál.9

A ii–iii. századra keltezhető, szarmata anyag-
ban10 vízszintesen kihajló hombárperem, ível-
ten kihajló, kerekített edényperemek, félkörö-
sen kifelé vastagodó tálperemek a jellegzeteseb-
bek. A leletanyaghoz tartozik egy Drag. 37. for-
májú, terra sigillata tál (Westerndorf, 170–230.) kis 
oldaltöredéke11 is. Az 1987-ben, gázvezeték árok 
ásása közben, Dudás Pál háza (kossuth L. u. 41.) 
előtt talált edényt csielka János 1992-ben adta a 
Falumúzeumnak. A kézzel formált, fekete színű, 
helyenként sárga foltos, durva kidolgozású, egye-
netlen felületű, kihajló peremű bögre kora szar-
mata.12
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1 vTM 82.66.1–5.; 84.74.1–2. 2 nhM 83.1.1–8.; 10.1.; 
vTM 84.82.1–3. 3 Molnár 1974, 8., a sírok pontos 
száma nem ismert.; Molnár 1988, 13.; A rézkori temet-
kezéseket említi kalicz 1997, 35. 4 nhM 83.1.1–6. 
5 vTM 84.82.1.; Bondár 1985, 206., 1–2. kép.; Bondár 
2007, 75., 10. kép; Molnár 2002, képe a 13. oldalon.  
6 vTM 82.66.1–3.; 84.82.2.; nhM 83.1.7.; 15.1. 7 vTM 
82.66.1–3. 8 vTM 82.66.1. 9 nhM 83.13.1. 10 vTM 
82.66.4–5.; 84.74.1–2.; 82.3.; nhM 83.1.8.; 10.1.; 15.2. 
11 vTM 82.66.5. 12 nhM 98.31.1.

18/12. MALoMáRok FeLeTTi DŰLŐ:  R? 
Sza, á
(kÖh 26209)

A falutól D-re, a Szilas-patakra (Malom-árok) 
lejtő, időszakosan vizenyős völgy fölött emelkedő, 
alacsony domb oldalán és tetején, 650 × 100–200 
m-es területen kevés edénytöredék hevert a szántó-
földön. (Miklós, 1982; Kvassay, 1983.)

A szürkésbarna oldalak talán rézkoriak.1 A jól 
iszapolt anyagú, szürke, korongolt perem- és oldal-
töredékek, valamint a kézzel formált fazekak töre-
dékei (köztük egy ujjbenyomkodással díszített 
perem) a szarmatákat képviselik.2 egy szürkés-
fehér, kavicsos anyagú, vízszintes vonalas oldal a 
Xii–Xiii. századra tehető.3

1 vTM 82.100.1. 2 vTM 82.100.2–3.; 83.13.1. 3 vTM 
82.100.4. 

18/13. MALoMáRok FeLeTTi DŰLŐ:  U, 
Bv, Sza, nk? M?
(kÖh 26210)

A falutól D-re, a Szilas-patakra (Malom-árok) 
enyhén lejtő dombon, 500 × 100–150 m-es területen 
kevés kerámiatöredéket lehetett gyűjteni a vetés-
ben. (Miklós, 1982.)

egy vörösesbarna, pelyvás anyagú, bütykös 
oldaltöredék újkőkori.1 A kívül barna, belül fekete, 
bütyökfogó csonkos oldaltöredék a késő bronzkort 
képviseli.2 A finom anyagú, szürke, korongolt, vala-
mint a vörösesbarna, kézzel formált oldal a szarma-
tákra jellemző.3 késő avar koriak vagy X–Xi. szá-
zadiak a kavicsos anyagú, szürkés és barnás, hul-
lámvonal- és vonalköteggel díszített fazékoldalak.4

1 vTM 82.101.1. 2 vTM 82.101.2. 3 vTM 82.101.3–5. 
4 vTM 82.101.6.

18/14. MALoMáRok FeLeTTi DŰLŐ:  U, 
R, Sza? nk, kk?  I
(kÖh 26211)

A községhatár D-i szélénél, a Szilas-patak 
(Malom-árok) árteréből alig kiemelkedő dombon, 
220 × 100 m-es területen kevés, jellegtelen őskori 
és kézzel formált, szarmata cserepet találtunk a 
vetésben. (Medzihradszky–Miklós, 1982.) A feltá-
rás eredményeinek ismeretében úgy véljük, hogy 
a kiselejtezett töredékek is avar koriak lehettek. A 
lelőhely D-i vége átnyúlik Bp. határába.

Az M0 autópálya k-i szakasza k–ny-i irány-
ban vágja át a lelőhely közepét. 2001-ben az útépí-
tés előtti terepbejáráskor a lelőhely kiterjedését rög-
zítettük; 560 × 290 m nagyságú, nagyrészt gazos, 
műveletlen területen kevés, kézzel formált népván-
dorlás kori cserepet gyűjtöttünk. (Kővári–Kulcsár–
Maróti, 2001.) A 2005. évi megelőző feltárás során 
kővári klára vezetésével a lelőhely nyomvonalra 
eső részén, 22 416 m2 nagyságú területen 75 objek-
tumot tártak fel, amelyek néhány kivétellel avar 
kori faluhoz tartoznak.1

A legkorábbi leletek a humusz alatti barna 
homokban, objektumfolt nélkül egy csomóban elő-
került pelyvás anyagú, körömcsípéssel és páros ujj-
benyomásokkal díszített újkőkori hombáredény 
töredékek.2 Szórványként a humuszoláskor, illetve 
az avar objektumok betöltéséből a ludanicei csoport 
néhány cserepe is napvilágot látott: egy kissé behú-
zott szájú, kettős kúpos tál darabja (11. t. 4.), vízszin-
tes állású fül, pici hegyes, valamint kerek, kiugró, 
dugószerű bütyök.3 van egy pattintott kőeszköz is.4

Az avar településrészen 13, földbe mélyített, 
négyszögletes vagy téglalap alakú épületet sikerült 
feltárni, tíz épület k-i sarkában kőből rakott kemence 
helyezkedett el. Több kemencébe malomkő darabo-
kat is beépítettek. A cölöplyukak alapján a házak-
nál ágasfás-szelemenes tetőszerkezet valószínűsít-
hető. A 3., 4. és 50. sz. ház alján tapasztott padló 
maradványait lehetett megfigyelni. Az objektumok 
többségét kitevő árkok általában szögletes térséget 
vesznek körül, a házak egy része itt található. egy 
18 m belső átmérőjű körárok állattartó karám lehe-
tett. A kis számú és méretű, kerek, ovális, két eset-
ben téglalap alakú, lekerekített sarkú gödör kevés 
leletanyagot tartalmazott vagy lelet nélküli volt. A 
62. sz. objektum a mai felszíntől számított 30 cm 
mélységben jelentkezett, az egy kupacban fekvő 
kövek (köztük tégladarabok és malomkő töredéke) 
alatt a föld égett, kormos volt. Az objektum talán 
szabadtéri kemence lehetett.
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A késő avar település leletanyagára jellemző 
a kézzel formált, több-kevesebb homokkal, apró 
edénytöredékkel, kőzúzalékkal kevert anyagú 
kerámia túlsúlya. Többségük változatos méretű, 
kihajló, többnyire kerekített, ritkábban ferdén levá-
gott peremű fazék töredéke,5 előfordul rövid, hen-
geres nyakú, kerekített peremű fazéktöredék6 is. 
kevés a díszítés: ujjbenyomások,7 ferde bevágá-
sok8 a peremen, az oldalon bekarcolt hullámvo-
nal,9 vízszintes vonal,10 függőlegesen kettős vonal.11 
kisebb csoportot alkotnak a fordított csonkakúp 
alakú, egyenes vagy enyhén ívelt oldalú, többnyire 
kerekített peremű bögrék töredékei.12 A 14. objek-
tumból alacsony, kissé behajló oldalú, kerekített 
peremű, kerek, lapos, nagyméretű tál töredékei13 
kerültek elő, hasonló tálak töredékei más objek-
tumok anyagában14 is megtalálhatók. A hasonló, 
de kissé kifelé hajló tálperemen15 kiöntőcsücsök 
van. Szép számmal, majd minden telepobjektum-
ból került elő durva kidolgozású sütőharang töre-
dék. Peremük vízszintesen levágott16 vagy lekere-
kített,17 előkerült néhány vaskos fültöredékük18 is. 
A kézikorongon készült kerámiát homokkal sová-
nyított anyagú, kihajló, kerekített vagy ferdén levá-
gott peremű fazéktöredékek19 alkotják, kevés köz-
tük a díszített (vonalköteg, hullámvonal) töredék.20 
egyetlen szürkéssárga, finoman iszapolt anyagú, 
kihajló, vízszintesen és függőlegesen profilált 
peremű fazéktöredék21 képviseli a fazekaskoron-
gon készült kerámiát. eszközök közül vascsat, vas 
késtöredék, kisméretű vaskés (43. t. 10.) az 50. ház-
ból,22 lemez- és szögtöredék a 73. házból,23 kettős 
csonkakúpos, dísztelen orsógomb töredék az 50. és 
a 61. házból,24 csontár a 25. árokból, a 73. és a 75. 
házból,25 csontkorcsolya a 33. árokból26 került elő. 
Ritka lelet a 23. ház pikkelypáncélhoz való, két hiá-
nyos vaslemeze27 (43. t. 4, 9.). Bizonytalan rendelte-
tésű a 49. obj. hosszúkás téglalapos, középen átfúrt 
bronzlemeze.28 homokkőből készített fenőkövek 
töredékei29 a 25., a 27. árokból és a 75. házból kerül-
tek elő. Gyakori lelet a kézimalmok malomköveinek 
töredéke.30 vassalak darabok31 utalnak a településen 
folyt kohósításra. néhány római falazótégla töredé-
ket32 a köves kemencékhez használhattak.

A feltárt terület k-i részén kibontott, Ék–Dny-i 
irányú, középkori árkokat az 55. és az 56. árok kere-
kített négyszögletes, domború fejű, nagy és kerekfejű 
kisebb, kovácsoltvas szögei, szögtöredékei33 és az 56. 
árok 8-ágú, kis csillagtaréjos sarkantyútöredéke34 
alapján a Xvi–Xvii. századra keltezzük. A három 
árok egyébként távol húzódik az ismert középkori 
falvaktól, ideiglenes állattartó telephez tartozhattak.

A megkutatott terület Dny-i szélén egy ny–k-i 
tájolású, háton fekvő, nyújtott helyzetű, melléklet nél-
küli gyermekváz került elő (10. obj.). A 63. sz. árok 
kiszélesedő Ék-i végén emberi koponyatöredék, köze-
lében téglalap alakú átlyukasztott bronz lemezke volt 
(49. obj.), összetartozásuk azonban kétséges.35

1 MnM Adattár 406/2010.XL.; Rég. kut. 2005, 280–
281 (kora avar kori keltezéssel). A feltárás rövid össze-
foglalása: kővári 2006, 67–68; kővári 2008a, 97. A 
leletanyag: vTM 2007.4.0.1–2007.4.75.47. (A leltáro-
zás számítógéppel történt, a leltári szám 1. tagja a lel-
tározás évét, 2. tagja a lelőhelyet, 3. tagja a lelet szór-
vány voltát (0), illetve az objektum számát jelöli, míg 
a negyedik tag a lelet objektumon belüli sorszáma).  
2 vTM 2007.4.14–18. 3 vTM 2007.4.19–20.; 4.67–68.; 
8.5. 4 vTM 2007.4.21. 5 Pl. vTM 2007.4.4.2, 4, 6, 59.; 
14.2.; 30.5.; 40.1.; 50.14, 17, 28.; 61.1.; 68.1.; 73.13–17.; 
Fazéktöredék a 75. házból: kővári 2008a, 7. kép. 6 vTM 
2007.4.11.2. 7 vTM 2007.4.4.1.; 33.52–53.; 50.37. 8 vTM 
2007.4.33.16. 9 vTM 2007.4.40.7. 10 vTM 2007.4.50.84. 
11 vTM 2007.4.50.23. 12 Pl. vTM 2007.4.50.68, 79, 81, 
86. 13 vTM 2007.4.14.4–5. 14 vTM 2007.4.1.2.; 11.1.; 
22.2.; 41.1.; 73.58. 15 vTM 2007.4.4.60. 16 Pl. vTM 
2007.4.11.13.; 25.2.; 50.1. 17 Pl. vTM 2007.4.14.3.; 
24.1.; 68.4. 18 vTM 2007.4.11.14.; 42.1.; 75.11. 19 Pl. 
vTM 2007.4.33.42.; 37.1.; 41.2.; 48.1–2.; 50.15, 18–19. 
20 vTM 2007.4.5.3.; 17.1.; 48.16.; 50.76.; 68.19. 21 vTM 
2007.4.50.67. 22 vTM 2007.4.50.476–478.; kővári 
2008a, 1., 2., 6. kép. 23 vTM 2007.4.73.148–149. 24 vTM 
2007.4.50.475.; 61.2. 25 vTM 2007.4.25.25.; 73.146.; 
75.46. 26 vTM 2007.4.33.153.; kővári 2008a, 6. kép. 
27 vTM 2007.4.23.1–2. 28 vTM 2007.4.49.1.; kővári 
2008a, 6. kép. 29 vTM 2007.4.25.24.; 27.8. 30 vTM 
2007.4.9.16.; 11.30–32.; 27.5–7.; 33.146–150, 152.; 
41.17–19.; 62.1–39.; 68.21–32. 31 vTM 2007.4.4.69.; 
19.1.; 68.34.; 73.147.; 75.47. 32 vTM 2007.4.25.23.; 28.7.; 
48.17.; 62.40–43.; 68.33. 33 vTM 2007.4.55.2–7.; 56.2–7. 
34 vTM 2007.4.56.11. 35 kővári 2006, 68. elpusztított sír 
maradványának tartja, a leletanyag feldolgozása során 
azonban ez kérdésessé vált. 

18/15.:  B? Sza
(kÖh 26212)

A belterület k-i szélén, a csincsa-patakra eny-
hén lejtő domboldalon, 180 × 80 m-es területen 
igen kevés bronzkori1 (?) és korongolt, szürke, szar-
mata2 oldaltöredéket találtunk a háztáji földeken. 
(Medzihradszky–Miklós, 1982.)

1 vTM 82.102.1. 2 vTM 82.102.2.
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18/16. URASáGi-DŰLŐ:  U, R, B, Bv, v, Sza, 
á  R, Sza?
(kÖh 26213)

A községtől k-re, a Szilasba folyó csincsa-patak 
É-i partján levő, vízmosásokkal tagolt dombolda-
lon, 1500 × 200–250 m-es területen találtunk csere-
peket. A lelőhely D-i, patakparti részét a feltöretlen 
területen nem tudtuk lehatárolni. A lelőhely ny-i 
részén hamus foltokat, őrlőkő töredékeket is megfi-
gyeltünk. (Miklós, 1982; Kvassay, 1984.) A tervezett 
M31 autópálya nyomvonala É–D-i irányban vágja 
át a lelőhely ny-i részét. A feltárást megelőző bejá-
ráskor kevés őskori, valamint néhány jellegtelen 
szarmata–késő szarmata és Xii–Xiii. századi cse-
repet találtunk.1 (Kővári, 2004.) Az 1960-as évek-
ben Molnár Lajos és Dinya József nagyobb mennyi-
ségű leletanyagot, főleg kerámiát gyűjtött a lelőhe-
lyen.2 A lelőhely ny-i részén levő, közel É–D irányú 
vízmosás falában Dinya József két csontvázas sírt 
fedezett fel 1967-ben. Az egyik váz mellett kőbalta 
volt. előbbiektől kb. 100 m-re k felé is talált sírt.3

Az őskori cserepek túlnyomó része újkőkori.4 
Többségük pelyvás anyagú házikerámia darabja: 
díszítetlenek vagy körömcsípéssel, ujjbenyomá-
sokkal, tagolt hosszúkás és kerek, középen benyo-
mott bütyökkel díszítettek. néhány cserépen 
bekarcolt vonalak és kottafejes minta látható. van 
egy magas csőtalp töredék is. különleges lelet egy 
kenyérre emlékeztető agyagtárgy. egyik felét a 
lelőhelyről elhordott termőföldben találta Pataki 
Tibor nagytarcsai lakos 1990-ben, majd a követ-
kező évben a másik fele is előkerült.5 A sárga 
színű, pelyvás anyagú, cipó alakú „kenyér” hosz-
sza 42 cm, szélessége középen 20,5 cm, magas-
sága 5,5 cm. végei lekerekítettek, az alsó része 
lapos, a teteje domború és keresztben, egyenetlen 
sorokban benyomkodott pontokkal díszített. nagy 
valószínűséggel középső rézkori néhány cserép;6 
ilyen pl. egy puttonyedény vízszintes állású, vas-
kos füle és egy sárga színű, enyhén kihajló, kifelé 
alig érzékelhetően megvastagodó peremű nyak-
töredék. egy durva, rücskös külsejű fazék darab-
jai a badeni kultúrához tartoznak vagy bronzko-
riak.7 Több bronzkori cserép közelebbi korhatáro-
zásra alkalmatlan.8 A sötétszürke, téglalap átmet-
szetű, kicsike fültöredék szkíta kori.9 Talán szkíta 
a 37 cm hosszú, keskeny, középbordás pengéjű (a 
penge legnagyobb szélessége 2,4 cm), rövid köpűs, 
vas lándzsahegy is.10 Az őskori leletanyaghoz tar-
tozik egy 6,1 cm hosszú, sötétszürke, meszes 
agyagpalából csiszolt kaptafa alakú kőbalta és egy 

őrlőkő töredéke.11 Bizonytalan a kora egy téglalap 
alakú fenőkőnek.12

A lelőhelyről származó, szarmata leletek13 közül 
a két, majdnem ép edényke, a finoman iszapolt, 
korongolt, 12 cm-es, szürke korsócska14 és a kéz-
zel durván formált, zömök, 7,1 cm magas bögre15 
sírlelet is lehet. A telepanyag késő szarmata. 
Jellegzetesek a vízszintesen kihajló, tagolt peremű 
hombártöredékek; a vastagodó, kissé behúzott 
peremű és a rövid, hengeres nyakú, kissé kihajló 
peremű, mély tálak; a homokos-kavicsos anyagú, 
profilált peremű, szintén korongolt fazéktöredé-
kek és az ilyen fenéktöredékekből faragott orsóka-
rikák.16 egy szürke, korongolt korsó válltöredékén 
besimított, zegzug vonalas minta látszik.17 A durva, 
kézzel formált edénytöredékek közül a sötétszürke, 
homokos-kavicsos anyagú, ferde benyomkodás sor-
ral díszített oldaltöredék18 kvád készítmény. A lelet-
anyag legkorábbi darabja a ii. század második felé-
ben, Rheinzabernben készült sigillata tál töredéke.19

A Xii–Xiii. századra keltezhetők a fehéres és 
rózsaszínű, homokkal, apró kaviccsal soványított 
anyagú, kézikorongon készített fazekak vonalkö-
teg és vízszintes vonaldíszes oldal- és többszörösen 
tagolt, kihajló peremtöredékei.20

2007-ben a tervezett M31 autópálya és két lehaj-
tója nyomvonalán Mészáros orsolya vezetésé-
vel folyt megelőző ásatás. egy szarmata település 
objektumai között két késő bronzkori és két kora 
vaskori gödröt is kibontottak, és előkerült neolit 
kerámia is. Feltártak továbbá három sírt, „1 középső 
rézkori férfisírt, 1 – valószínűleg kultikus jelleg-
gel – gödörbe fektetett gyermek sírját (rézkor), és 1 
bolygatott gyermeksírt.” A ii–iv. századi szarmata 
településhez méhkas, henger és teknő alakú gödrök, 
hosszabb-rövidebb árkok, szabadtéri kemencék, 7 
félig földbe mélyített, 2,5–3,5 × 4–6 m-es, négy-
szögletes és ovális ház és egy kút tartozott, a telepü-
lést É-on ny–k irányú árok határolta. A szarmata 
leletanyaghoz tartozó, többrészes, ívelt hátú csont-
fésű töredéket Pintye Gábor közölte.21 A legkésőbbi 
objektum egy árpád-kori kemence.22

1 MnM Adattár 466/2006.cvi.; vTM leltározatlan, a 
szarmata és árpád-kori cserepeket nem őriztük meg.  
2 nhM 83.23.1–27.20.; 30.1. 3 A lelőhelyet az újkőkori 
és a szarmata telepek között, a sírokat rézkoriként 
említi Molnár 1974, 8–9. 4 vTM 82.103.1.; 90.87.1–2, 
4–12.; vTM leltározatlan.; nhM 83.24.1–7.; 25.1–2.; 
26.1–2. 5 vTM 90.87.3.; A tárgy Molnár Lajos köz-
vetítésével került múzeumba. 6 nhM 83.23.1–6. 
7 nhM 83.23.7. 8 vTM 82.103.3.; nhM 83.25.3–4.; 
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27.5. 9 vTM leltározatlan. 10 nhM 83.27.10.; Molnár 
1988, 16. 11 nhM 82.27.2, 8. 12 nhM 83.27.7. 13 vTM 
82.103.2, 4–5.; 84.72.1, 3.; nhM 83.24.8.; 25.5–7.; 
26.3–5.; 27.3, 6, 9, 11–18.; Molnár 1988, 16. 14 nhM 
83.27.6. 15 nhM 83.27.9. 16 vTM 82.103.5.; 84.77.1.; 
nhM 83.25.5.; 26.3, 5.; 27.11–12, 16–17. 17 vTM 
82.103.2. 18 vTM 84.77.3. 19 nhM 83.27.15. 20 nhM 
83.24.9.; 26.6; 27.19–20.; 30.1.; Összefoglalóan említi 
a cserepeket Molnár 1988, 21. 21 Pintye 2009, 177, 181, 
187, katalógus 32., 13. kép 4. 22 Rég. kut. 2007, 251.; 
Dokumentáció: MnM Adattár Gyarapodási szám 
99-2009. 

18/17. FASoR U. ÉS kÖRnYÉke:  U, R, LT, 
Sza, á  R + Bv, kk
(kÖh 26214, 26216)

A belterület Dny-i szélén, a Szilas-patak árteré-
ből kiemelkedő dombháton húzódó Fasor utcában 
több helyen kerültek elő leletek. Az 1. sz. ház kert-
jében az 1960-as években, ásás közben találtak cse-
repeket és egy bronzkarperecet.1 A 7. sz. alatti tel-
ken 1963-ban, zöldséges verem ásásakor bukkan-
tak a bodrogkeresztúri kultúra sírjára;2 ugyanin-
nen 1968-ból is vannak cserepek.3 A 10. sz. ház-
nál szintén kertásásánál szedtek össze leleteket.4 
csak irodalmi utalásból tudjuk, hogy a 11. sz. alatt 
az „1950-es évek első felében hajnal József csa-
ládi házának építése során több nagyméretű agyag-
edényt talált…” A leletek sajnos elkallódtak.5 1981-
ben a 25. sz. ház alapozásakor került elő egy mes-
terien kidolgozott kőbalta és egy kőcsákány.6 Az 
iskola utcában a 4. sz. ház alapozásakor is sok csere-
pet lehetett gyűjteni.7 Molnár Lajos tanító elbeszé-
lése szerint az 1970-es évek végén, a Múzeumkert 
utcában levő általános iskola sportpályájának építé-
sekor a földgép urnákat semmisített meg. 1980-ban 
az iskola udvarán végzett földmunkánál kerültek 
elő cserepek.8 Terepbejárásunk alkalmával a sport-
pályát körülvevő füves területen és a szomszédos, 
Tessedik S. u. 10. sz. alatti telek veteményeskert-
jében kevés jellegtelen őskori, pár kopott szarmata 
töredéket és 1–2 kőeszközt gyűjtöttünk.9 (Kvassay, 
1983.) Az iskola épületének bővítésekor, 1984 tava-
szán, az alapárokból kitermelt földben a tanulók 
néhány kőtárgyat és cserepet találtak.10

A legkorábbi leletek újkőkoriak: kottafejes, vala-
mint pelyvás anyagú, körömcsípéses, bütykös töre-
dékek és egy lefelé kissé szélesedő, töredékes cső-
talp.11 egy sárgásbarna színű, alacsony, hordós 
testű, hegyes bütykös fazék darabja, valamint egy 

barnás, nagyméretű, behajló pereme alatt rövid sza-
lagfüles táltöredék leginkább a középső rézkorra 
keltezhető.12 A 7. sz. háznál talált zsugorított csont-
váz a jobb oldalán feküdt,13 a körülötte levő mellék-
letek a bodrogkeresztúri kultúra jellegzetes típusai: 
tejesköcsög (9. t. 10.); gömbszelet alakú tál, pere-
méből induló két kis füllel, a has alján egymással 
szemben 3-3 rövid, függőleges bordával (9. t. 2.); 
hordós testű fazék 4 db hegyes bütyökkel (9. t. 9.); 
12 cm hosszú, Dnyeszter vidéki barna kovából pat-
tintott penge14 (10. t. 6.). A tálba állatcsontot helyez-
tek.15 Feltehetően sírhoz tartozhatott a 25. sz. telken 
előkerült 31,3 cm hosszú, zöldes árnyalatú, meta-
morf agyagpalából csiszolt, kaptafa alakú kőbalta 
(10. t. 2.), valamint a hasonló anyagú, 35 cm hosz-
szú, középen nyéllyukas, rézeszközt utánzó kőcsá-
kány (10. t. 3.) is.16 A bodrogkeresztúri kultúrához 
tartozik egy nagyméretű, az egyik oldalán szabá-
lyos, 8 cm hosszú penge-lenyomatokat mutató, 
Dnyeszter vidéki barna kova anyagú magkőda-
rab is17 (10. t. 5.). virág Zsuzsa hivatkozás nélkül 
sorolja fel nagytarcsát a bodrogkeresztúri kultúra 
és a ludanicei csoport közös lelőhelyei között.18 A 
badeni kultúra cserepei19 közül megemlíthetők a 
pontsordíszes táltöredékek, a tagolt bordás fazékpe-
rem, egy ujjhúzgálásos oldalú fazék darabjai, vala-
mint egy nagyméretű, behúzott szájú, a pereme alatt 
pontsorral és azt megszakító hosszúkás bütyökkel 
díszített tál töredéke. A késő bronzkort egy négy-
szög átmetszetű, elkeskenyedő, nyitott végű karpe-
rec képviseli.20 A kifelé megduzzadó perem kelta.21 
Az őskori leletek sorát két kovakő pattinték és egy 
kisebb magkő darab egészíti ki.22 A 17 cm magas, 
körte alakú, az alsó, kiszélesedő részén átfúrt, kőből 
készített nehezék (?) keltezése bizonytalan.23

A szarmatákat jól iszapolt és kavicsos anyagú, 
szürke, korongolt perem- és oldaltöredékek képvi-
selik.24 A szürkésfehér, kézikorongolt fazék fenék-
töredéke árpád-kori.25 állítólag az iskola udvarán 
került elő egy világosbarna, csillámos és kavicsos 
anyagú, erősen kopott fenékdarab, talán Xiv–Xv. 
századi kályhaszem töredéke.26

1 nhM 83.2.1.; 3.1–7. 2 nhM 83.4.1–5. 3 nhM 
83.6.1–5.; 7.1. 4 nhM 83.5.1–2.; 29.1–3. 5 Molnár 
1988, 142., 5. lj. 6 nhM 83.8.1–2. 7 vTM 90.86.1–11. 
8 vTM 85.103.1.; 104.1–2. 9 vTM 83.15.1–3.; 16.1–2. 
10 vTM 84.122.1–3. 11 nhM 83.3.1.; 6.1–2.; 29.1.; 
vTM 85.102.1.; 90.86.1–5.; Megemlíti őket Molnár 
1988, 12. 12 nhM 8.6.3–5.; 7.1. 13 Molnár 1988, 12.; 
Molnár Lajos 2010. évi közlése szerint a sír előkerü-
lésekor csak a mellékleteket szedték ki, a csontváz a 
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földben maradt. 14 nhM 83.4.1–4. (régi ltsz.: 66.123.1–
126.1.); A fazék és a tejesköcsög alakú edény képét közli  
Molnár 1974, 1. kép.; Molnár 1988, 1. kép., a pengét a 
12. oldalon említi. 15 Molnár 1988, 13.; nhM 83.4.5. 
(régi ltsz.: 66.127.1.) 16 nhM 83.8.1–2.; Molnár 1988, 
12–13. 17 nhM 83.5.1. 18 virág 1995, 89. o. és elterjedési 
térkép a 88. oldalon.; A bodrogkeresztúri kultúra sír-
jait említi Bondár 2007, 71. 19 nhM 83.3.2–7.; 85.103.1.; 
104.1–2.; vTM 90.86.6–11. és vTM leltározatlan. 
20 nhM 83.2.1.; Molnár 1988, 14. 21 vTM 84.122.3. 
22 vTM 83.15.1.; 16.1.; 84.122.2. 23 vTM 84.122.1. 
24 vTM 83.15.2–3.; nhM 83.29.2. 25 nhM 83.29.3. 
26 nhM 83.17.1. 

18/18. BeRken ALUL:  Sza, n?
(kÖh 26215)

A Szilas-patak széles árteréből alig kiemelkedő 
dombon, a megfigyelésre alkalmas körülmények 
ellenére, néhány m-es területen igen kevés, erő-
sen kopott, apróra tört edénytöredéket találtunk. 
(Kvassay, 1983.)

A világosszürke, korongolt oldalak a szar-
matákra jellemzőek.1 egy kavicsos és csillámos 
anyagú, kívül téglaszínű, belül fekete, díszítetlen 
oldal valószínűleg népvándorlás kori.2

1 vTM 83.14.1. 2 vTM 83.14.2.

18/19. PÉceLi-DŰLŐ: ▼ Ő
(kÖh 26220)

kérdőjelesen a Péceli-dűlőből származik az az 
1964-ben előkerült, vulkáni tufából csiszolt nyél-
lyukas balta féltöredéke, amelyet Győri J. adott a 
nagytarcsai múzeumnak.1 

1 nhM 83.20.1.; Molnár 1988, 12. 

18/20. ALSÓ-SZÉkeS:  Ő, Sza
(kÖh 26217)

A belterülettől D-re, a Szilas-patakba folyó rövid, 
időszakos patak melletti lejtőn, kb. 80 × 60 m-es 
területen néhány jellegtelen őskori, valamint koron-
golt és kézzel formált szarmata cserepeket, kovakő 
pattintékot gyűjtöttünk.1 (Kvassay, 1983.)

1 vTM 83.16.1–3. 

18/21. RákÓcZi U. 12:  Ő, kk ▼ n
(kÖh 26218)

A falu közepén, a Szilas-patak árteréből merede-
ken kiemelkedő domb tetején, Bartos Mihály itteni 
telkén csak egy jellegtelen őskori peremet1 tudtunk 
gyűjteni. (Kvassay, 1984.) A ház előtti árok ren-
dezésekor egy bizánci bronzpénz, i. iustinianus 
(527–565) konstantinopolisi verésű follisa került 
elő.2 ezen kívül egy kerti munkáknál talált, apró 
kavicsokkal soványított anyagú, fehér, korongolt, 
vörös festett díszítésű, Xiv–Xv. századi korsó töre-
dékét3 adták be a múzeumba.

1 vTM 84.75.1. 2 nhM numizmatikai leltárkönyv 
69.1.1.; Bartos erzsébet ajándéka.; Molnár 1988, 16. 
3 nhM 83.16.1.

18/22. SZÉchenYi U. 14:  Sza, á
(kÖh 26219)

Molnár Lajos elbeszélése szerint, Szládek 
Mihály itteni kertjében fekete cserepeket találtak. 
ott jártunkkor a Szilas-patak árteréből kiemel-
kedő domb tetején fekvő telken mindössze egy 
darab finoman iszapolt, sötétszürke, korongolt, 
talpkorongos szarmata fenéktöredéket1 és egy 
kavicsos anyagú, szürkésfehér, vízszintes vonalas, 
Xii–Xiii. századi fazékoldalt2 tudtunk gyűjteni. 
(Kvassay, 1984.)

1 vTM 84.76.1. 2 vTM 84.76.2.

* * *

▼ Ő, kk  Ő, R, Sza + R  I

A nagytarcsai múzeumban ismeretlen lelőkörül-
ményű, sötétbarna agyagpalából készült, aszim-
metrikus nyéllyukas baltatöredéket őriznek.1 A lel-
tárkönyv bejegyzése szerint az 1960-as években, 
a Rákóczi utcában, a Gerzsai család telkén került 
elő egy rézkori, tűzdelt barázdás díszítésű csé-
szetöredék (11. t. 15.) és egy valószínűleg hasonló 
edény díszített oldaltöredéke, valamint egy trapéz 
alakú kőbalta él felőli része.2 kvassay Judit érdek-
lődésére a Rákóczi u. 21. szám alatt lakó Gerzsai 
János 1984-ben azt válaszolta, hogy nem emlékszik 
rá, hol találta a leleteket. A badeni kultúra kétosz-
tású táljának töredékeit és egy szürke, korongolt, 
vékony falú, szarmata edény nyaktöredékét tartal-
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mazó zacskón található felirat: „Bocskai utcai lelet. 
1976. v. hó. hozta Balogh János , Szőlő u.”3 A pon-
tos lelőhelyet nem tudtuk kideríteni.

Molnár Lajos értesülése szerint Bartos György és 
Tagai Mihály, amikor az 1920-as években kisgyer-
mekként libát legeltettek az isaszegi úttól balra levő 
homokbánya mellett „többször találtak régi csere-
peket, nyakláncot, kis kövekből összeállított karkö-
tőt. egy ősi tűzhelyre is rátaláltak, amely körül edé-
nyek voltak. kis stampedli nagyságú cserépedény 

is volt közöttük. csontvázat is ástak ki. … eldobták 
a megtalált tárgyakat.”4 Az őskori telep és az isme-
retlen korú temető a mai Rákóczi u. k-i vége körül 
kereshető.

A nagytarcsai múzeumban egy ismeretlen lelő-
körülményű, 1590-ben vert denár is van.5

1 nhM 83.21.1. Molnár 1988, 12. 2 nhM 83.12.1–3.; 
Molnár 1988, 12–13. 3 vTM 85.105.1–2. 4 Molnár 
1988, 142. 5 nhM leltározatlan.
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19. PÉceL (gödöllői járás, 4363 ha) 
(1996-tól város)

 1  Bk, Bv, Sza, nk, á  Bk, Bv, 
    Sza
 2  U, R, Bk, Bv, v, Sza, á ? Ő? 
     R, Sza
 3 ▲  ? B  Bk + Bv ▼ kö?
 4  B, Sza?
 5 ▼ kk
 6  B, Sza
 7  Ő, Sza, á–kk  ☼ kk  kö
 8  R, Bv, v? Sza, á
 9  LT
10  R
11  Bv
12  U, Bv  Ak, nk ▼ kö
13  R
14  Ő
15  Bv, kö?  R? B? á, kk

16  Bk
17  U, B, Sza, nk
18 + R
19  á
20  U, Bv
21  U, B, á–kk  U? R?
22  U, Bv, Sza + Ő
23  kö
24  Sza, á–kk
25 ▼ Ő  v? Sza, nk? á
26  Bv, Sza, á
27  Bv, LT, n, nk, á
28  U, Bv, v, LT, Sza, A, M–á, á
29  Bv, Sza, á  I
30  Bv
31  Sza, nk, á
32  Sza

33  á
34  B, n, á
35 + B
36  Bv, nk
37  R
38  Ő, Sza
39 ? B  Bv
40  ? Ak
41 ? i
42  Bv, Sza, nk ▼kö
43  U, á, kk?
44  U, Bv, Sza, nk, á
45  V
46  á
47  Bv
48  Bv
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A Rákos-patak mindkét partján és a patakba D-ről 
csatlakozó völgyben létesült település erősen ter-
jeszkedő belterülete 150–200 m tszf. magasságban 
helyezkedik el. A terület a Gödöllői-dombság része. 
kialakulását a földtörténeti harmadkorban keletke-
zett tengeri, részben folyóvízi üledékeket (homok, 
homokkő, édesvízi mészkő, márga) a harmad- és a 
negyedkor határán felemelő és feldaraboló hegység-
képző erők működése határozta meg. A 250 m-nél 
gyakran magasabb dombokra (legmagasabb a 302 
m-es Bajtemetés) és a többnyire meredek völgyekre 
a jégkorszakokban lösztakaró került, melyen utóbb 
barna erdei talajok keletkeztek. A Rákos-patak völ-
gyében és a k-i határrész patakvölgyeiben öntésta-
lajok is kialakultak. A dunai vízgyűjtőhöz tartozik 
a városhatár középső és Ény–ny-i része, melynek 
vizeit a Rákos-patak továbbítja. A k-i határrészben 
eredő Alsó-Tápió (újabban Forró-, Sápi-patak néven 
szerepel) és a D-i határszél patakjai (újabban ezeket 
tartják az Alsó-Tápió forrásának) a Tisza vízgyűjtő-
jéhez tartoznak.

A külterület kisebbik fele szántó, mely a domb-
tetőkön, lankás domboldalakon, részben a völgyek-
ben terül el. A meredekebb domboldalakat, keskeny 
völgyeket legelők, többnyire cserjés legelők, a dom-
bok egy részét erdők (akác, fenyő) borítják.

Pécel történetével monografikus igénnyel többen 
foglalkoztak, így Galgóczy károly (1823–1916) és 
a régészeti leleteket elsősorban Bory istván Pécel 
monográfiája című kéziratos munkájára támasz-
kodva felhasználó poszthumusz művében varga 
Mihály (1914–1988) (Galgóczy 1896., varga 2000.). 
kevéssel kéziratunk lezárása előtt jelent meg 
Juhász József sajátos péceli „barangoló” könyve, 
amely a más forrásokból már ismert régészeti és 
történeti adatokat is tartalmazza (Juhász 2010.). 
Megállapításaira már nem tudtunk reflektálni.

19/1. PeSTi ÚT (PÉceLi ÚT):  Bk, Bv, Sza, 
nk, á  Bk, Bv, Sza
(kÖh 26221)

A belterület ny-i szélén, a Rákos-patak D-i olda-
lán csak kis beépítetlen területen lehetett terepbe-
járást végezni. kb. 190 × 120 m nagyságú, felszán-
tott területen közepes mennyiségben találtunk cse-
repet és kevés állatcsontot.1 (Bondár–Torma, 1975.) 
Őskori töredékek a bejárt lelőhely ny-i végénél, szar-
maták az egész területen előfordultak. A terepbe-
járás óta a lelőhely péceli része beépült. A lelőhely 
nagyobb része Bp. Xvii. kerületben fekszik (Péceli 

út), ahol nagy Margit 1971 és 1987 között császár-
kori temetőt tárt fel. Az M0 autópálya k-i szakasza 
É–D-i irányban vágja át a lelőhely Bp. közigazgatási 
területére eső részét. 2001-ben az építést megelőző 
terepbejáráskor a Rákos-patak, a belé folyó kisebb 
patak, a Pécelre vezető országút és a szennyvíz telep 
között 550 × 250–350 m nagyságú lelőhelyet lokali-
záltunk. Zömmel szántásban, kisebb részben műve-
letlen területen sűrűn fordultak elő szarmata csere-
pek, középtájon kb. 2 × 3 m nagyságú, szürke, hamus 
foltot láttunk sok cseréppel, állatcsonttal, nagy kővel. 
Szórványosan pár őskori cserepet is találtunk.2 
(Kővári –Kulcsár, 2001.) A lelőhely teljes kiterjedése 
összességében kb. 750 × 120–350 m-re tehető.

A makói kultúra belső díszes, kis táltöredéke 
2001-ben a lelőhely k-i, szennyvíz telep melletti 
részén került elő.3 A kevésbé jellemző, késő bronz-
kori cserepek4 közül egy kihajló, síkozott perem és 
egy kívül fekete, belül sárgásbarna színű, hosszú-
kás bütyökkel díszített oldaltöredék az urnasíros 
kultúrához sorolható.5

Szarmata, részben késő szarmata koriak a szürke, 
sötétszürke, finoman iszapolt anyagú, korongolt 
tál-, korsó-, hombárperemek és edénytöredékek,6 a 
homokos-kavicsos anyagú, korongolt, késői fazék-
töredékek7 és a kézzel formált, durva fazékperem.8 
Római import áruk a terra sigillata töredékek és egy 
téglapiros, piros festett, Drag. 37. alakú táltöredék, 
bepecsételt, nagy tojástagokkal.9

árpád-koriak a homokos-kavicsos anyagú, 
kézikorongon készült fazéktöredékek.10

2005–2006-ban, az M0 autópálya építése előtt 
a BTM munkatársai korom Anita vezetésével 
28100 m2-en 2415 objektumot tártak fel. Az őskort 
a makói kultúra szórványos telepjelenségei, ham-
vasztásos sírjai, az urnasíros kultúrát szintén szór-
ványos telepjelenségek és egy urnasír képviselték. 
Legintenzívebb a szarmata település volt, két további 
szarmata sírt és néhány viii.–iX. századi avar 
kori objektumot is feltártak (M0 6. sz. lelőhely).11

1 vTM 79.324.1–11. 2 MnM Adattár 517/2002.LXiv.; 
Leletanyag a vTM-ben, leltározatlan. 3 vTM leltáro-
zatlan. 4 vTM 79.324.1–2, 4, 6. és a 2001. évi gyűjtés, 
a vTM-ben leltározatlan. 5 vTM 79.324.1, 6. 6 vTM 
79.325.21, 23–25.;.109.7–10. 7 vTM 84.109.11–13. 
8 vTM 79.325.22. 9 2001. évi gyűjtés, vTM leltáro-
zatlan. Pecsételt töredék: Maróti 2004, 214–215., 
XXi. t. 10. 10 vTM 79.324.11. 11 MnM Adattár Gyara-
podási szám 342-2008, 534-2008, 556-2008.; Rég. kut. 
2005, 209–210.; Rég. kut. 2006, 182.; korom 2006, 
181–195., 1–9. kép.; Zsidi–vámos 2007, 272–273.
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19/2. hAToS-DŰLŐ (M0 kelet, Bp. 05/2. lh.): 
 U, R, Bk, Bv, v, Sza, á ? Ő?  R, Sza
(kÖh 26222)

A város határának ny-i szélén, a Rákos-patak 
É-i oldala melletti alacsony, enyhe lejtésű dombol-
dalon 1200 × 300–350 m nagyságú lelőhely talál-
ható, amelynek csaknem fele Bp. Xvii. kerületében 
fekszik.

A lelőhelyen 1963 és 1970 között Juhász 
József péceli magángyűjtő sok leletet szedett 
össze, amelyeket később a vTM-nek ajándéko-
zott.1 Terepbejárásaink során a lelőhely k-i végén 
újkőkori, ny-i végén badeni és makói kultúrás cse-
repeket gyűjtöttünk, szarmata leletek a teljes terüle-
ten előfordultak. kevés árpád-kori töredéket a lelő-
hely k-i és ny-i végén találtunk.2 (Bondár–Torma 
1975; Bondár–Losits, 1975.) Az M0 autópálya k-i 
szakaszának nyomvonala É–D-i irányban vágja át 
a lelőhely Bp. közigazgatási területére eső, ny-i 
részét. 2001-ben az építést megelőzően bejártuk a 
lelőhely teljes területét. A felszínen sűrűn előfor-
duló újkőkori, badeni kultúrás, bronzkori és szar-
mata leletek a kisebb kiemelkedéseken koncentrá-
lódtak.3 (Maróti, 2001.)

A lelőhely péceli részén gyűjtött, őskori lelet-
anyagban a pelyvás anyagú, elkeskenyedő peremű 
táltöredék és a szintén pelyvával soványított, 
benyomkodott bordás oldal újkőkori.4 A szem-
csés, homokkal soványított, áttört csőtalp töre-
déke a középső rézkorra keltezhető.5 Sok cserép 
tartozik a badeni kultúra klasszikus szakaszá-
hoz.6 Megemlíthetők az egysoros, tagolt bordadí-
szes fazékperemek, az alagútfüles, pontsordíszes 
táltöredék, a kannelúrázott urnaoldal (15. t. 7.), 
a 7 cm magas, fordított csonkakúp alakú, letö-
rött fülű, kiegészített merice,7 valamint a bekar-
colt hálómintás töredékek. A bronzkori cserepek8 
többsége a makói kultúrát képviseli,9 közülük 
kiemelendők a seprűzött és a durvított, rücskös 
felületű fazékoldalak; a kicsücskösödő peremtö-
redék (17. t. 8.); a kifelé megvastagodó peremek 
(17. t. 7.), az egyiken vízszintes bütyökfogó van; 
továbbá a peremből kiinduló szalagfüles bögre-
töredék. egy fényezett felületű, behúzott, síko-
zott tálperem az urnasíros kultúrához tartozik.10 
A korong alakú, a szélén bevagdosott vonalak-
kal, egyik oldalán az átfúrás körül bebökdösött 
pontokkal díszített orsógomb bronzkori.11 A cse-
repeken kívül előkerült egy magkő és egy nagy-
méretű, 13,5 cm hosszú, elnagyoltan kidolgozott, 
pattintott eszköz.12

Juhász József Pécel történetével foglalkozó kéz-
iratában13 megemlíti, hogy az egyik vízmosás-
ban urnasírt is talált. Szerinte „a sírt nagyjából 
kerekre ásták ki. A főurna körül csoportosultak a 
kisebb edények és a kisebb urnák, amelyeket ége-
tett vagy nyers agyag masszával vettek körül. Az 
egyik urnából egy kis gyerekkoponya darabjai hul-
lottak ki, valamint egy alig kifejlődött kis gyerek 
állkapocs. egy másik urnában csontár, csont nyílhe-
gyek, valamint kő él és kagyló darabok voltak bele 
helyezve…4 db a nyílhegyek száma…” A leírás 
alapján nem tűnik egyértelműnek, hogy valóban 
temetkezésről van-e szó, a „nyers és égetett agyag-
massza” (patics?) előfordulása, valamint a kő- és 
csonteszközöket, kagylókat tartalmazó edény miatt 
településhez tartozó tárológödörre is gondolhatunk.

A szürke, finoman iszapolt, korongolt hombá-
rok vízszintesen kihajló perem- és oldaltöredékei, 
szürke megvastagodó tálperem, piros oldaltöredé-
kek, néhány durva, kézzel formált, részben kihajló, 
ujjbenyomásos peremű fazéktöredék szarmata.14 
A szürke, korongolt, vízszintes, tagolt hombárpe-
rem, a kereken vastagodó, behajló tálperemek, az 
enyhén kihajló peremű, rövid nyak alján tagolt, 
mély tál peremtöredéke, a feketére fényezett oldal és 
a homokos-kavicsos anyagú, korongolt, változato-
san tagolt peremű fazéktöredékek késő szarmaták.15 
A provinciális importot egy korongos, hiányos, 
bronz akasztógomb, néhány kopott piros, vörös, 
barna festett perem- és oldaltöredék, egy vörös tálka 
peremtöredéke, egy homokos soványítású, kívül 
fekete, sekélyen fésűzött fazékoldal16 és egy Drag. 
37. alakú tálból származó téglaszínű, bepecsetételt 
tojástagokkal díszített töredék17 képviseli. A lelet-
anyaghoz tartozik ii. constantius caesar 332–333. 
évi (hátlap: GLoRiA eXeRciTvS, verdejegy: 
két hadijel között ág/[S]conST = Arelate), Ae 3 
méretű, alig kopott bronzpénze.18

A cserépbogrács töredékek,19 a vonalköteg 
díszes fazékoldal és a harang alakú fedőtöredékek20 
árpád-koriak.

A kézimalom felső kövének töredéke és a sérült 
felső kő21 szarmata és árpád-kori egyaránt lehet. 
A Juhász József találta deformált, vas lándzsahegy22 
elkallódott.

2005–2006-ban az M0 autópálya építését meg-
előző feltáráskor a BTM munkatársai a lelőhely 
ny-i, Bp. területére eső részén, a Major-hegy D-i, 
lankás lejtőjén több korszak leletanyagát hozták 
napvilágra.23 A késő kottafejes–kora zselizi időszak 
településén oszlopvázas hosszúházak is előkerül-
tek. három, zsugorított csontvázas sír a rézkor első 
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felére keltezhető. A badeni objektumok közül a ritu-
ális állattemetkezéseket tartalmazó gödrök a legje-
lentősebbek. A halomsíros kultúra településének 
élete a koszideri korszaktól a BD periódus végéig 
tartott, két gödör edénydepót tartalmazott. A szkíta 
kort egy földbe mélyített ház és néhány hulladék-
gödör képviseli. A kora császárkori település idő-
sebb, a kr. u. i. század 2. felére keltezhető részé-
nek objektumaiból a többségében késő LT típusú 
kerámia mellett a legkorábbi, kézzel formált szar-
mata kerámia került elő. A kr. u. ii. sz. kezdetére–1. 
felére keltezhető fiatalabb objektumok anyagá-
ban a bennszülött kelta kerámia, a durva szarmata 
házikerámia és a provinciális áru keveredik. A két 
településrész topográfiailag is elkülönül egymás-
tól. 2006-ban késő császárkori (iii–iv. sz.) háza-
kat és gödröket is feltártak. két nyújtott csontvázas, 
melléklet nélküli síron kívül egy k–ny-i tájolású, 
ii. sz-i temetkezés, valamint egy – az áttört díszű, 
zománcos korongfibula alapján – a kr. u. iii. szá-
zadra keltezhető, É–D-i tájolású sír került még elő.

1 vTM 84.109.1–15.; 110.1–11.; 124.1.; 85.83.1. 2 vTM 
79.325.1–29.; 328.1–11. 3 MnM Adattár 517/2002.
LXiv.; Rég. kut. 2001, 202–203.; Leletanyag a vTM-
ben, leltározatlan. 4 vTM 79.325.2.; 84.110.1–2. 
5 vTM 84.110.3. 6 vTM 79.325.3–11.; 79. 328.1–2.; 
84.109.1.; 110.4–8. 7 vTM 84.124.1. 8 vTM 79.325.11–
19.; 84.109.2–6.; 110.9, 11. 9 vTM 79.325.11, 15–16.; 
84.109.2–6. 10 vTM 84.110.11. 11 vTM 84.110.10. 
12 vTM 79.325.1.; 85.83.1. 13 Juhász é. n. A kézirat varga 
Mihály helytörténész (Pécel, kinizsi u. 7.) tulajdoná-
ban volt. 14 vTM 79.324.4 (3 db), 5, 7–9., és 2001. évi 
gyűjtés, leltározatlan a vTM-ben. 15 vTM 79.324.5 
(egy töredék), 7 (egy töredék), 8., és 2001. évi gyűjtés, 
leltározatlan a vTM-ben. 16 vTM 79.324.9 (egy töre-
dék), 10, 11 (egy töredék)., és 2001. évi gyűjtés, leltáro-
zatlan a vTM-ben. 17 vTM leltározatlan.; Maróti 2004, 
214–215., XXi. t. 10. 18 vTM 79.325.26.; Ric vii 367., 
Torbágyi Melinda meghatározása. 19 vTM 79.325.27.; 
Takács 1986, 95., 561. jegyzet. 20 vTM 79.325.28–29. 
21 vTM 84.109.14–15. 22 Juhász é. n., 5., térképvázlata a 
4. oldalon. 23 MnM Adattár 270/2006.LXv.; Rég. kut. 
2005, 211–213.; Zsidi 2006, 166–180.; Rég. kut. 2006, 
182–183. – azonos szöveggel Zsidi–vámos 2007, 271– 
272. (Bp. Xvii. Rákoscsaba, Major-hegy Dél, Major-
hegy alja, M0 kelet, Bp. 05/2. lh. néven.).

19/3. váRheGY: ▲  ? B  Bk + Bv ▼ kö?
(kÖh 26223)

Az alább ismertetett, bronzkori földvár helyét 
már 1412-ben is várhegynek (varhege) nevezték 

(v. ö. 19/7. lh.).1 Pesty Frigyes adatközlői szerint „a’ 
nép monda után valaha itt épült vár volt, s alatta a’ 
falu feküdt…”2 Ugyancsak a hagyomány szerint 
Mátyás király a várhegyen vadászlakot épített, itt 
tartotta egyik vadászeb falkáját.3 Soós elemér sze-
rint pogány kori földvár állt itt.4

A várhegy a város É-i szélénél a Rákos-patak 
völgye fölé emelkedő Ény–Dk-i irányú dombvo-
nulat k–ny-i irányú nyúlványa. Tengerszint feletti 
magassága 234 m, relatív magassága kb. 45–50 m. 
É, ny és D felől igen meredek oldalú, k felől szinte 
egybeolvad a domb folytatásával. A három meredek 
oldal felől – az enyhén domború tetőtől 2–3 m-rel 
lejjebb – átlag 13–15 m széles terasz övezi. Az É-i 
oldal teraszát a ii. katonai felmérés is ábrázolja.5 
A k-i oldalon a felszíni nyomok alapján csak felté-
telezni lehet, hogy egykor árok lehetett, amely elvá-
lasztotta a lakóterületet a fennsíktól. A szintvonalak 
alapján ki lehet következtetni az árok helyét, amely 
É és D felől csatlakozik egy-egy horhoshoz. Az 
immár teljesen elszántott árokra az 1975. évi terep-
bejáráson a talaj elszíneződése utalt. A védett rész 
kiterjedése mintegy 100 × 60 m (0,6 ha); az erődítés-
sel együtt mintegy 200 × 100 m (2 ha). első terep-
bejárásunkon a földvár művelt területén sok leletet 
tudtunk gyűjteni.6 (Bondár–Torma, 1975; Kvassay, 
1981;7 Miklós, 1977, 2008.8) A földvár kutatástör-
ténetét 1982-ig a leletek és a felmérés közreadásá-
val együtt Miklós Zsuzsa foglalta össze9 (20. kép). 
A földvárról és környékéről Miklós Zsuzsa 1999. 
július 6-án légi fotókat készített. A vár területe rész-
ben parlag, részben kukorica, így régészeti jelen-
ség nem mutatkozott.10 A 2005. májusi légi fény-
képezésnél a műveletlen dombtetőn alig látszottak 
az erődítés nyomai.11 A 2008. évi terepbejárás ide-
jén a földvár területe parlag volt, amelyet a vaddisz-
nók teljesen feltúrtak. ilyen körülmények között a 
védett terület határai alig látszottak. Az erődítést 
a domb folytatásától elválasztó árok sem mutatko-
zott, annak ellenére, hogy azt a részt folyamatosan 
művelik.12 (Miklós, 2008.) Az erődítésnek ez a része 
csupán az 1950. és az 1956. évi, térképészeti céllal 
készült légi felvételeken észlelhető.13

A legalább említésből ismert legkorábbi leletek 
a várhegyről varsányi János gyűjteményébe kerül-
tek: a szarvasagancsból készült csákány14 bizonyára 
bronzkori volt, a vassarkantyú15 pedig középkori 
vagy újkori szórvány lehetett. Zsigmondy vilmos 
országgyűlési képviselő – a kiváló bányamérnök – 
1887-ben Pécelről négy csiszolt kőeszközt ajándé-
kozott az MnM-nek, közülük csak a zömök nyél-
lyukas kőbalta származik a várhegyről,16 a többit az 
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20. kép. Pécel. várhegy, 19/3. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)

Öreg szőlőkben (19/***), illetve az ajándékozó kert-
jében (19/20. lh.) találták. kicsit később vették lel-
tárba a kövekkel együtt ajándékozott pattintékokat 
és cserepeket a pontos lelőhely említése nélkül.17 

A hatvani kultúrához tartozó edénytöredékek biz-
tosan lelőhelyünkről származnak. Ugyanebben az 
évben – szintén a pontos lelőhely megjelölése nél-
kül – „…Péczelen prehisztorikus leletekre akad-
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ván, a saját költségén ez alkalommal kiásatott érde-
kes emlős maradványokat…” a Magyar királyi 
Földtani intézetnek ajándékozta.”18 Feltehetően 
az ebből a feltárásból származó régészeti lelete-
ket adta az MnM-nek. Zsigmondy vilmos lele-
tei alapján a lelőhelyet sokáig újkőkorinak tar-
tották.19 Ugyanezek alapján először Patay Pál, 
majd kalicz nándor sorolta a hatvani kultúra 
településeihez.20Juhász József várhegyi leletei csak 
később jutottak a vTM-be.21 1970-ben Rolkó istván 
gyömrői gyűjteményének felszámolása után a váci 
múzeum illetékességből két, gyűjtésből vagy rabló-
ásatásból származó bronztárgyat is kapott.22 Péntek 
Attila hatvani cserepeket és egy szögletes dörzskö-
vet szedett össze a lelőhelyen.

A különböző időkben gyűjtött leletanyag keltez-
hető részének döntő többsége egyértelműen a hat-
vani kultúra hagyatéka. Mindössze néhány fazékpe-
rem és oldal (közöttük az egyik seprűzött felületű), 
egy alacsony csőtalp töredék és egy rövid fülű, mély 
tál töredéke sorolható feltételesen a makói kultúrá-
hoz.23 Az urnák, fazekak és tálak seprűs és textil-
lenyomatos díszítésű és díszítetlen, részben szalag-
füles töredékei a hatvani kultúra korai szakaszára 
utalnak.24 egy kihajló peremtöredéken két sorban 
benyomott zsinegminta látható.25 A nyéllyuknál 
kettétört bronzbalta élrésze is hiányzik. háta egye-
nes, ellenkező oldala ívelt, az él felé kiszélesedő, 
keresztmetszete ovális. A nyéllyuk mindkét végén 
félkör alakban kivágott volt, a nyél felőli végén ék 
alakban kihegyesedő nyúlványban végződik. A két 
szélén átfúrt ovális bronzpitykével (27. t. 2.) együtt 
akár kincslelet része is lehetett.26

nem mondanak ellen a kultúrába soro-
lásnak az átfúrt agyagnehezékek,27 néhány 
orsógomb,28dörzsölőkő,30 átfúrt és átfúratlan kőbal-
ták,30 2 db pattinték,31 csiszolt végű csont, illetve 
agancseszközök.32 Teljesen idegen viszont Juhász 
József gyűjtéséből egy késő bronzkori tűzikutya 
töredéke,33 ami leletkeveredés miatt kerülhetett ide.

Az 1887-ben előkerült állatcsontokat vörös 
istván dolgozta fel. Az összesen 83 db csont szar-
vasmarha (32 db), kiskérődzők (22 db), sertés 
(11 db), ló (4 db), kutya (1 db), őstulok (1 db), gím-
szarvas (12 db) és őz (2 db) maradványai között osz-
lik meg.34

1 oL Dl. 75409.; Bakács 1982, 1275. reg.; Zsigmokl. 
iii. köt. 2936. reg. 2 Pesty 1864/1984, 275.; Galgóczy 
1896, 19. szerint a helyiek csak a nevet ismerték.  
3 Dobozi 1878, 28. 4 Soós 1889-1928, Xvii. köt. 117. 
5 ii. kat. felmérés Sect. 49. coll. XXXiii. 6 vTM 

79.326.1–13. 7 vTM 81.110.1. 8 vTM leltározatlan. 
9 Miklós 1982, 33., 10. kép 1–2., 40. kép 6–9.; ennek 
nyomán sorolja fel kalicz 1984, 194. a földvárak 
között. 10 SZFM neg. sz. 56 137.; 56 263–56 267. 
11 MTA Ri neg. sz. 205.638–639. 12 Miklós 2009, 134. 
13 hM hadtörténeti intézet és Múzeum Térképtára 
30.967 és 30.994. 14 varsányi é. n. 33. old. 309. szám. 
15 varsányi é. n. 33. old. 294. szám. 16 MnM 104/1887.1.; 
hampel 1888, 175.; nagy 1904, 102., 5 MnM-be került 
péceli kőeszközt említ, azonban nem különíti el őket 
egyértelműen lelőhelyenként.; Az ő nyomán vörös 
1980, 21. tévesen a várhegyre helyezi Zsigmondy  
vilmos telkét. 17 MnM 114/1887.1–14. 18 Böckh 1888, 
14.; vörös 1980, 21.; egy seprűs hatvani oldal is 
bekerült a csontokkal: Magyar állami Földtani inté-
zet Archeosztratigráfiai Gyűjteménye 45. szám. Az 
utóbbi adatért Bácskay erzsébetnek tartozunk köszö-
nettel. 19 hampel 1888, 175.; nagy 1904, 102.; Már-
ton 1910, 167., kőkori földvárnak tartja. 20 Patay 1958, 
25.; kalicz 1968, 125., 151. lh.; kalicz nyomán említi 
Bondár 2007, 98., 99. 21 vTM 84.111.1–11. 22 vTM 
70.4.1–2.; vTM Adattár 579. A Rolkó-gyűjteményhez 
való kapcsolódás csak a szomszédos leltárkönyvi téte-
lek bejegyzéséből derül ki. 23 MnM 114/1887.9–10. és 
olvashatatlan alszámok. 24 MnM 114/1887.3A, 4–9, 
11–13.; vTM 79.326.4, 7, 11–13.; 84.111.1–3., és lel-
tározatlan (Péntek Attila gyűjtése). 25 vTM 79.326.5. 
26 vTM 70.4.1–2. 27 MnM 114/1887.3B. 28 MnM 
114/1887.14.; vTM 84.111.4–5. 29 vTM 84.111.8. és 
leltározatlan. 30 MnM 114/1887.1.; vTM 79.326.2–3.; 
81.110.1.; 84.111.7. 31 MnM 114/1887.2. 32 varsányi é. 
n. 33. old. 309. szám.; vTM 79.326.1.; 84.119.9–11.  
33 vTM 84.111.6. 34 vörös 1980, 21–38.

19/4. váRheGY:  B, Sza?
(kÖh 26224)

A belterülettől É-ra, a várhegyen található föld-
vártól 40–50 m-re Dk-re, frissen szántott, eső 
áztatta talajon, 90 × 100 m nagyságú területen gyűj-
töttünk cserepeket.1 (Bondár–Losits, 1975.)

A leletek többsége2 a hatvani kultúrához tartozik, 
köztük a textil- és seprűdíszes oldalak a legjellegze-
tesebbek. Őskori egy durván megmunkált nagymé-
retű kőbalta (?) töredéke3 is. A lelőhely a hatvani 
földvár melletti nyílt településnek tekinthető.

egy barnás színűre kopott, apró kavicsos anyagú, 
díszítetlen oldal talán szarmata.4

1 vTM 79.327.1–7. 2 vTM 79.327.2–6. 3 vTM 79.327.1. 
4 vTM 79.327.7.
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19/5. BARTUS-heGY: ▼ kk
(kÖh 26225)

A Pécel és Rákoscsaba (Bp. Xvii. ker.) határán 
emelkedő Bartus-hegy közelebbről ismeretlen pont-
járól egy „damaszúrozott kés” és két vassarkantyú 
került varsányi János gyűjteményébe.1

1 varsányi é. n. 292, 295–296. sz.

19/6. vAk-DŰLŐ:  B, Sza
(kÖh 26226)

A belterület ny-i szélénél, a Rákos-patak D-i 
oldalán, néhány m-es körzetben kukoricásban, 
ill. szántásban kevés cserepet találtunk. (Bondár–
Losits, 1975; Kvassay, 1981.)

Az őskort egy trapéz alakú kőbalta töredéke1 és 
néhány bronzkori cserép2 képviseli. Utóbbiak közül 
egy seprűdíszes oldaltöredék a hatvani kultúrá-
hoz tartozik.3 A finoman iszapolt, világosszürke, 
korongolt, kopott felületű peremtöredék4 szarmata.

1 vTM 79.329.1. 2 vTM 79.329.2–3. 3 vTM 79.329.3. 
4 vTM 81.111.1.

19/7. ReFoRMáTUS TeMeTŐ:  Ő, Sza, á–
kk  ☼ kk  kö
(kÖh 26227)

A lelőhely a város Dk-i részén, a Rákosba folyó 
pataktól k-re, egy Ény–Dk-i irányú dombon, 
a református temetőben és környékén található. 
Megfigyelhető kiterjedése mintegy 300 × 250 m. 
1972-ben nagy L. és Juhász József gyűjtéséből 
származó edénytöredékek kerültek a váci múze-
umba.1 1976-ban Juhász József péceli lakos lelet-
bejelentése nyomán Tettamanti Sarolta helyszíne-
lést végzett. Megfigyelései szerint a Temető utcai 
homokbánya Ény-i szélén egy szenes, hamus hul-
ladékgödörből Xiii–Xiv. századi cserepek kerül-
tek elő. A bányától Ény-ra levő telken hasonló korú 
edénytöredékek voltak. A Temető utca D-i oldalán 
levő református temetőben, a bejárati úton és kör-
nyékén késő középkori kerámia gyűjthető. A bejá-
rat közelében, füves, hepehupás területen téglada-
rabokat és kavicsos, sárga habarcstörmeléket látott. 
Juhász József sírok ásásakor patkót és sarlót is talált, 
ezek azonban elvesztek. Tudomása szerint itt állt a 
középkori eredetű templom, amelynek anyagát évti-

zedekkel ezelőtt építkezéshez elhordták.2 1981-ben 
kvassay Judit végzett itt terepbejárást. A sírok föld-
jében néhány őskori cserepet, egy obszidián töre-
déket, árpád-kori és késő középkori edénytöredé-
keket talált. A leletek a temetőnek a város felé eső 
oldalán sűrűsödnek. itt, a „hősök sírjá”-tól kissé 
Dny-ra, használaton kívüli, bokros, gazos részen 
középkori téglatörmeléket figyelt meg. kulik László 
sírásó közlése szerint sírásáskor sarkantyút, edény-
töredéket, ember- és lókoponyát talált. egy helyen 
beboltozott „török” kriptát is megfigyeltek. Amikor 
bevezették a vizet, a temető ny-i oldalán húzódó 
József Attila utcában görbe, török kardot találtak. 
(Kvassay, 1981.) 

Az őskort obszidián magkő, penge és kova-
szilánk képviseli.3 késő szarmata egy korongolt, 
szürke, nagy kavicsszemekkel soványított fazék 
fenéktöredéke.4

Xi–Xii. századiak a kavicsos anyagú, 
kézikorongon készült, erősen kihajló peremű fazék-
töredékek. egyikük vállát ferde bevagdosás díszíti.5 
A Xii–Xiii. századból származnak a szürke, szür-
késfehér és vörösesbarna színű, kavicsos anyagú, 
ferdén levágott szélű, illetve kettősen tagolt peremű 
fazéktöredékek. Díszítésük bekarcolt vízszintes- és 
hullámvonal, valamint fogaskerékdísz6 (48. t. 8.). 
hasonló korúak a vörösesbarna színű, kavicsos-
csillámos anyagú fazék alakú cserépbogrács perem-
töredéke és a kettős kúpos testű bogrács oldaltöre-
dékei7 (48. t. 6.). A Xv–Xvi. századra tehető néhány 
többszörösen tagolt fazékperem, hornyolt fazékol-
dal, valamint egy pohár alakú és egy tál alakú kály-
haszem töredék.8 Szintén késő középkori a nyéltüs-
kés, rövid nyakú, erősen ívelődő, fogazott pengéjű 
sarló.9

A lelőhelyet a középkori Pécellel10 azonosítjuk. 
neve német eredetű személynévből keletkezett 
magyar névadással.11 Pauler Gyula szerint az 1041-
ben Péter ellen szervezkedők egyik vezetőjének, 
Pezilinek nevét őrizte meg.12 Györffy György is őt 
valószínűsíti névadónak.13 véleményünk szerint a 
feltételezés nem bizonyítható.14 A középkorban 
elsősorban a magukat Pécelinek nevező családok 
birtokában volt. A rokonsági fokot nem minden 
esetben sikerült megállapítani.15 egy részük bizto-
san különálló családhoz tartozott. A jelek szerint a 
falu birtoklástörténetét Mohácsig meghatározó 
körmösd-i kőrös fia Péter (Pécel-i Literátus Péter) 
nem állt rokonságban a többi Pécelivel.16 
Amennyiben megállapítható, mindegyikük mindig 
részbirtokos volt. kibogozhatatlan birtokügyeikről, 
egymással és másokkal folytatott, szinte szünet nél-
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küli pereskedéseikről nagyszámú oklevél maradt 
fenn. Sajnos a számunkra legfontosabb határjárások 
oklevelei általában sérülten, csonkán maradtak 
fenn, megnehezítve vagy lehetetlenné téve az 
egyébként is szövevényes helyrajzi viszonyok 
rekonstruálását. első, biztos adatunk 1323-ból szár-
mazik, amikor Pechyel-i Demeter szolgabíró Párd 
és Szentmihály (mindkettő a mai Bp. területén) 
határ megállapításában vett részt.17 1338-ban 
i. károly király Pécelt Miklós fiai Mihály és henrik 
magtalan halála miatt Drugeth vilmos nádornak 
adományozta, aki tovább adta protonótáriusának 
[körmösdi kőrös fia] Péternek, a királyné kérésére 
kiadták a leánynegyedet Mihály és herke birtoká-
ból Párdi Péter fia Pál özvegyének.18 1339-ben két 
határjárást végeztek. Az elsőt leíró oklevélből csak 
a Rákos neve olvasható. A másik is hiányos. 
Szerepel benne többek között a Maglód felőli erdő, 
a Szent Mihály arkangyal templom, csaba (ma 
Rákoscsaba, Bp. Xvii. ker.) határai, Márk fia 
Mihály malomhelye a hévíz nevű vizen. A körülírt 
szántóföldek Péternek jutottak.19 1347-ben Péter fia 
Pál özvegye katalin, Párd-i Jakab leánya és fia 
László megegyeztek Péterrel, ennek értelmében 
katalin kapta Pécel negyedrészét a Rákoson levő 
alsómalommal és a seregélyfogásra való hellyel 
együtt.20 A vita ennek ellenére folytatódott, mert 
1356-ban és 1359-ben az országbíró az özvegynek 
ítélte Pécel negyedrészét a malom és a vadászat 
jövedelmének negyedével.21 1343-ban Pécel-i Jakab 
fia Pál özvegye, csukának nevezett erzsébet, aki-
nek fia Péter, valamint katus Jakab özvegye és fia 
János Pécel fele részét átengedték rokonaiknak 
Pécel-i Fábián fiainak, Gergelynek, Miklósnak és 
Demeternek, azzal a feltétellel, hogy magtalan halá-
luk esetén a birtok visszaszáll rájuk.22 A megegye-
zés végrehajtása nem volt problémamentes, mert 
1345-ben arról olvashatunk, hogy Domonkos péceli 
pap vádja szerint Pécel-i [katus] Jakab özvegye és 
fia János vörös (Rufus) Miklós [nyilván azonos 
Fábián egyik fiával] javaiból a tizedet lefoglalták.  
A vád miatt negyedmagukkal tisztító esküt kellett 
letenniük.23 Pécel-i Demeter fia Miklós, akit 1353-
ban már kyseud-inak írtak, a Gyömrővel szomszé-
dos Püspöki birtokot (Gyömrő határában?) elzálo-
gosította Gomba-i herbordus fia Jánosnak, azzal a 
feltétellel, ha nem tudná a birtokban megvédeni, 
elfoglalhatja péceli malmát és telkét.24 Pécel leg-
főbb birtokosa a Xiv. század közepén Pécel-i 
[Literátus] Péter mester volt, aki a szomszédos 
puszták – Dusnok (19/+++), körtvélyes (13/+++), 
nándorfölde (13/38. lh.), Sira (19/+++) – és távo-

labbi helyek megszerzésével egészítette ki birtokát. 
Megszerezte a Péceltől távoli Tivadarföldét (a mai 
Sári határában feküdt) és a vele határos 
Gyodortföldét. 1352-ben a király elrendelte Péter 
mester bevezetését a Felkeszőről nevezett család 
név szerint felsorolt és magvaszakadt tagjai birto-
kába a Pest megyei Felkesző (Budakeszi, MRT 7. 
köt. 4/6. lh.), nándorfölde, Pécel és a megadomá-
nyozott Besenyő possessiója szomszédságában 
fekvő Tivadarföldébe (a két utóbbi a mai Sári hatá-
rában), illetve a bennük levő részek birtokába, egy-
ben elrendelte a birtokok határainak megjárását is. 
A csonka oklevélben megmaradt bejárás értelme-
zése meglehetősen problémás, nem különül el az 
egyes birtokrészek bejárása, részben hiányosan 
adják meg az égtájakat. A határjárás nándorföldével 
kezdődött, a Rákos folyónál körtvélyes és nandur 
szeghatárától, ahonnan a Rákos folyóhoz jut nandur 
végső határáig, ahol Jakab birtokrésze van, majd 
határjeleken át Pécel határáig, nyugat felől Jakab 
birtokrésze mellett Tarcsa (18/1. lh.) határához. 
Majd a Pécelről jövő úton Pécel felé halad és a 
Rákos folyóhoz ér, majd Péter Sósrét nevű rétjével 
szemben, majd újból a Rákos folyóhoz, s ezután 
visszatér istván Szakálos és Lomb nevű birtokré-
széhez kelet felől Péter mester jobbágyai kertjének 
végén. ezután a Pécelről a Rákos felé vezető úthoz 
megy, s ezen dél felé Szent Mihály arkangyal egy-
háza és egy kis hegy között az egyháztól délre 
kathlen asszony telkéhez jut. innen a Thuzra vezető 
úthoz, s azon Thuzhoz, majd a Thuzról Pécelre 
vezető úthoz, majd egy árkon Püspöki felé halad, 
annak egy régi határjeléig és dél felé Maglód határ-
jeléig, amely azt Péceltől választja el. Majd csaba 
határjeléhez jut, amely Péceltől választja el, innen 
régi határjeleken át észak felé kathlen asszony tel-
kéhez jut, majd kelet felé Péter jobbágyainak kertje 
mögött, s innen végzik Lomb határjárását. Majd 
Tivadarföldét…25 Az összességében É-ról D-i, majd 
Dk-i irányban Túz (ma Túzberek Maglód mellett) 
határáig haladó, majd ny-i irányba forduló, Püspöki, 
Maglód és csaba határát érintő, és Ék-re forduló 
bejárás értelemszerűen nem ölelte fel a középkori 
Pécel teljes területét. kimaradt belőle a csabával 
határos ny-i rész, amelyet nagy valószínűséggel 
azonosíthatunk az 1347-ben katalinnak jutott bir-
tokrésszel. Úgy tűnik, hogy hiányzik belőle a lelő-
helyünktől k-re, Ék-re eső rész is, habár nem tud-
juk, hogy a Pécel és Sukoró (19/+++) közötti határ 
hol húzódott. A határjárás szerint ekkor a falu – a 
régészeti adatokkal egybehangzóan – nem a Rákos 
mellett, hanem attól D-re helyezkedett el. kathlen 
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asszony telke a falu D-i részén volt. A kesző-i csa-
lád birtoklására korábban és később is vannak ada-
tok. 1343-ban Pécel-i kesző Miklós vallomása alap-
ján igazolták, hogy körtvélyest [Literátus] Péter 
mester királyi adomány alapján birtokolja.26 Tíz 
évvel később viszont Péter azért perelte Pécel-i 
kesző Miklóst, mert a körtvélyesi birtokán kaszáló 
jobbágyait elfogta, elszedte tőlük a szénát. A kiegye-
zéssel végződő ügyben Miklós elismerte, hogy 
nincs semmi joga körtvélyes birtok jövedelméhez. 
Péter pedig lemondott a Pécelre vonatkozó igényei-
ről.27 1355-ben Pécel-i Péter fia Miklóst Pécel-i 
Mihály fia Miklós vádjára hatalmaskodásért 50 
márka bírságra ítélték.28 A kesző-ieket l. még alább 
is. Mihály fia Miklós utód nélkül halt meg, birtokré-
szét 1355-ben Pécel-i Jakab fia, [Bojtorján] János és 
Jakab unokája, Pál fia Péter rokoni szeretetből áten-
gedték Peterman pesti bíró fiának, akinek a kérdé-
ses birtokrész mellett már úgyis volt birtoka.29 
emiatt is per keletkezett, ami 1359-ben megegye-
zéssel ért véget: Miklós fia Mihály birtokrésze, 
valamint herke, Sira, körtvélyes és a péceli erdők 
[Literátus] Péter deáké, a Lombrésze (Lombreze) 
nevű birtokrész, amely Jakab fia istváné és Szakálos 
istváné volt, valamint a Bojtorján (Buhanyan) 
János, Péter és Jakus péceli birtokrésze Jánosé let-
tek.30 1360-ban Bojtorján János és Pál fia Péter 
lakatlan péceli birtokrészüket betelepítés céljára 
átadták Jakusnak.31 Az ákos nembéliek erőszakos 
körtvélyesi és dusnoki terjeszkedése miatt 1362 
után keletkezett per során 1373-ban elvégezték 
Dusnok határjárását. A bejárás Pécel határánál vég-
ződött.32 A pert végül 1375-ben a Péceliek nyerték 
meg. időközben 1355-ben [Literátus] Péter, ekkor 
kont Miklós erdélyi vajda ítélőmestere, Pál nevű 
fiának korai halála miatt tett végrendeletében fele-
ségére, Margitra és (Pécel szempontjából érdekte-
len) rokonaira hagyta összes vagyonát: Pécel, 
körtvélyes, Sira, nándorfölde, Dusnok birtokot, 
vecsés (vecerch) fele részét, Besenyő Gyoldosfölde 
(Gyolduchfeulde), Tivadarfölde, körmösd (kur-
musd), Lázár birtokokban levő birtokrészeket, 
továbbá inárcs, Ráda, Felkesző birtokát, kökényesfő 
Baranya megyei birtokát, alkeszői és felkeszői sző-
lőjét, valamint felhévizi és szávaszentdemeteri 
házait, végül 70 lóból álló ménesét.33 Péter özvegyét 
Margitot és leányát Bangát 1383-ban Pécel-i iván 
fiai: András és Antal kizárták péceli, körtvélyesi, 
dusnoki, vecsési és syrai birtokrészeikből, termésü-
ket és házi eszközeiket elvitték, szolgálójukat, 
Margitot, kegyetlenül megverték, György nevű 
famulusukat elkergették. A per Margit és leánya 

számára kedvezően alakult.34 1408-ban Zsigmond 
király a hűtlen Pécel-i Ajtótartó András [iván fia] 
péceli birtokát Pécel-i istván fia Györgynek adta.35 
1424-ben Zsigmond király más helységekkel együtt 
a hertel Zsigmond budai polgárnak magva-
szakadtával adományozhatóvá vált Pécel és Gyömrő 
részeit Borbála királynőnek adományozta.36 1440-
ben azután i. Ulászló a Borbála királynénak adomá-
nyozott részt is Benedek literátusnak adomá-
nyozta.37 1453-ban v. László más péceli birtokrész-
letekkel együtt szintén neki adta.38 1434-ben János 
literátus, Pécel-i Syke Benedeknek, Pécel-i Péter 
literatus özvegyének Margitnak Banga nevű leá-
nyától született fia, magára vállalva ilona nevű leá-
nya terhét is, első felesége, Margit fiának, az őt 
édesapjaként szerető, és a neki legújabban 100 arany 
forintot kölcsönadó Fornas-i Salamon fia: János fia: 
Benedek literátusnak akarta adni összes javainak a 
felét. ezért nekiadja a Pest megyei Pécel, Syra, 
Dusnok, körtvélyes, nándor, csömör (4/1. lh.), 
vecsés, Ráda, Besenyő, Tivadar, Gyoldach és Lázár 
nevű birtokokban lévő birtokrészek felét, úgyszin-
tén a Pilis megyei kesző és körmösd, a nógrád 
megyei Bercel (Berser) és Suna (Zuhna) és a Tolna 
megyei kökényesfő birtokokban lévő birtokrészek 
felét. A felsorolt birtokok Benedek utódok nélküli 
halála esetén szállnak vissza rá. Amennyiben 
viszont az adományozó János és leánya ilona halná-
nak meg utódok nélkül, az ő részük is Benedekre 
száll. Az adományozást Zsigmond 1437-ben, Albert 
király 1439-ben megerősítette.39 A megállapodás 
törvényszerűen újabb viták forrása lett. 1435-ben 
Pécel-i László és Antal, hartyán-i Zsigmond fia 
Miklós és Rozgony-i istván tiltakoztak Benedek 
beiktatása ellen. Az emiatt keletkezett per esemé-
nyeit 1449-ig egy több átírt oklevelet tartalmazó 
iratból követhetjük nyomon. János literátus 1439-
ben birtokainak másik felét is átadta Benedeknek. 
A pernek ez a vonulata 1439-től csak a Rozgonyiakkal 
folyt, lényegében a Péceltől É-ra fekvő puszták bir-
toklásáért. időközben János is meghalt. 1449-ben 
Benedek mester számára kedvező ítélet született, 
ennek értelmében figyelmen kívül hagyva 
Rozgony-i János ellentmondását, beiktatták a Pécel 
birtokon, Sira (Syra), körtvélyes, nándorfölde és 
Dusnok prediumokon lévő részeibe.40 A Rozgonyiak 
1450-ben még jogorvoslatot kértek az ügyben.41 
Alig fejeződött be ez a per, amikor Pécel-i Benedek 
mester királyi ügyvivőtől kesző-i istván fia László 
és Pécel-i Domonkos fia Bojtorján Antal [azonosak 
az 1435-ben tiltakozó Pécel-i Lászlóval és Antallal] 
már 1449-ben elfoglaltak a Rákos folyó mentén, a 
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Maglód birtok oldala felőli részen egy nagy földterü-
letet, amely földterületen Maglód birtok oldala felől 
kesző-i Lászlónak a háza, míg a Rákos folyó oldala 
felől Bojtorján Antalnak a háza terül el, amelyekben 
ők maguk laknak és rajtuk kívül a folyó felőli oldalon 
lakik még tíz, név szerint felsorolt jobbágy. Azon 
kívül elfoglaltak még tőle kilenc más jobbágytelket, 
mint Pécel bekebelezett részét, tudni illik Pécel-i 
Miklós fiainak: Miklósnak és herkének, más néven 
henriknek két régi saját telkét, Pécel régi faluvégén 
és ugyanott hét lakott jobbágytelket. Azután elfoglal-
tak még Maglód birtok oldala felől egy cserjést illető-
leg erdőrészt, úgyszintén elfoglalták a Syra predium 
vagy erdő nagyobbik részét a maglódi nemesek Túz 
nevű prediuma felől és a Rákos folyóval együtt bizo-
nyos szántókat és erdőket és egy malomhelyet 
körtvélyes predium határain belül. Bojtorján Antal 
halála után a per átszállt testvérére, Pécel-i Péter fia 
Péterre. 1462-ben az elfoglalt birtokrészeket vissza-
ítélték Benedeknek,42 aki egyébként 1461–1472 
között királyi jogügyi igazgató volt. A felsorolt házak 
és telkek elhelyezkedését sajnos nem tudjuk lelőhe-
lyünkre vetíteni. nem tudjuk a birtokviták fő vonula-
tába beilleszteni a következő adatot: 1412-ben Pécel-i 
János fia Domokos beperelte isaszeg-i Mihály fia 
Lászlót, mert a várhegyén (varhege) levő Gabona-
szék (Gabnaszek) nevű földjét isaszeg birtokon lakó 
jobbágyaival elfoglaltatta, és már régi időktől fogva 
használja.43 A várhegy a bronzkori földvárról kapta a 
ma is használatos nevét (19/3. lh.). 1462 után a török 
hódoltságig szinte kizárólag királyi emberként sze-
replő Péceliekről olvashatunk. 1496-ban Temesvári 
Bodó Mihály, nemes és pesti polgár, Zápolya istván 
officiálisa megkapta többek között Pécelt és Farnost. 
1510-ben utód nélkül halt meg, itteni birtokának sor-
sát nem ismerjük.44 A Bodó család szelefarmosi elő-
névvel a Xvii. századtól adatolhatóan Ugocsa és 
Zemplén megyében élt.45

Péczely László 1555-ben, 1560-ban és 1566-ban 
a hódolt megye egyik szolgabírójaként szerepelt,46 
egri katonaként az 1550-es évek vége és 1566 között 
a váci püspökség gazdasági ügyeinek egyik fel-
ügyelője volt. Több társával együtt bérelte a püs-
pökség tizedeit.47 1561-ben Miksa király Pécely 
Lászlónak és társának, Mátyus Demeternek adta a 
lakatlan Mend(e) pusztát.48 Utolsó ismert adatunk 
1599-ből származik, amikor Pécely László unokája 
visszakapta a férfi utód nélkül meghalt Pécely János 
Pécelre, valamint Borsod és Szabolcs megyei birto-
kokra vonatkozó okleveleit.49

A török defterekbe csökkenő számú lakosát vet-
ték fel: 1546-ban 46, 1559-ben 28, 1562-ben, 1580-

ban és 1590-ben 25 lakost írtak össze. Mindegyik 
alkalommal 4 (1580-ban 5) egész évben járó 
malomkereket is számba vettek. 1546-ban és 1559 
egykori tulajdonosként Péceli Lászlót tüntetik fel, 
utóbbi évben derül ki, hogy két egykerekű és egy 
kétkerekű malom volt.50 A Xvi. századi rovásadó 
összeírásokban 1553 és 1588 között 6–9 portával 
szerepel.51 A tizenötéves háború után csak későn 
települt újra. A dézsmajegyzékben 1628-ban még az 
elpusztult falvak között sorolják fel, 1634-ben már 
népes pusztafalunak írják.52 A rovásadó jegyzékbe 
csak 1647-ben vették fel újra. ettől kezdve 1683-ig 
1 portával szerepel. Fáy László 1665-ben a vár-
megye közgyűlésén Gyömrő, Gomba, Pécel, Dán 
(5/2. lh.), Dab (Dömsöd mellett) és Apostag birto-
kainak elpusztásodása miatt kéri a portaszám csök-
kentését.53 1686-ban lakatlan, de utána hamarosan 
újra benépesült.54 Dézsmáját 1653-tól földesura, Fáy 
úrnő, majd Fáy László bérelte, általában 8 Ft-ért.55 
1647-ben molnárt, 1661-ben kovácsot írtak össze.56 
1673-ban a bujdosók közé állt Fáy istván birtokai 
között Pécel fele 20 háztartással szerepelt.57

Mohács utáni magyar birtoklástörténetéről mint-
egy száz évig nem tudunk semmi biztosat. Pécel 
és több más, Pest megyei birtok a Rőthy családtól 
kerül a Fáy családhoz.58 1642-ben a csabán birtokos 
Széchy (Zécsy) György örökösei nevében horvát 
(voxit) istván eltiltotta Pécel birtokosait kútvölgye 
prédium (19/+++ lh.) használatától. Fáy istván 
özvegye Rőthy (Róthy) katalin viszonttiltakozást 
jelentett be.59 1649-ben Fáy istván özvegye kéré-
sére tanúkihallgatást tartottak, amelynek az egyik 
kérdése azt tudakolta, hogy a kút-völgy nevű nagy 
erdő Pécelhez tartozik-e? A részletekben eltérő val-
lomások lényege szerint kútvölgy nem Pécel és 
csaba között van, hanem nyugat felől Pécel, észak-
ról isaszeg (13/1. lh.), keletről Locsod (19/24. lh.), 
délről egy Tuz (ma Túzberek Maglód határában) 
nevű puszta határolja.60 A részleteket l. kútvölgynél. 
1650-ben ugyancsak Fáy istván özvegye kérésére a 
Pécel és csaba közötti határ megállapítására vég-
zett vizsgálatkor a részben azonos tanúk hasonlóan 
vallottak.61 1663-ban a péceli malmok 8,5 tallért 
jövedelmeztek Fáy Lászlónak. 1666–1682 között a 
három malom után összesen már 13,5 tallért kért. 
Az 1660-as évek elején Úri Mihály a csabai határ-
ban nem talált malomállításra alkalmas vízfolyást, 
ezért évi 1 tallérért az egyik péceli árkot bérelte. 
később azonban nem fizette a bérletet, sőt a csaba-
iak az árok környékén nagyobb területet maguknak 
foglaltak. ez ellen 1668-ban Fáy László és istván 
tiltakoztak. A következő évben Fáy László megis-
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mételte a tiltakozást. egyúttal az ellen is tiltakozott, 
hogy a csabaiak használják a török segítséggel meg-
szerzett Pécelt. 1673-ban a péceli nagy Mihály csak 
azzal a kikötéssel kapott malomállítási engedélyt, 
hogy a csabai malom árkát elhányja.62 A korszak 
legvégén tűnik fel Pécelen a kajali család. kajali 
Pál felesége Fáy Borbála volt, lányukat klárát a 
helység újkori történetének első meghatározó sze-
mélyisége, Ráday Pál vette feleségül.63

Pécel első pecsétjét 1658–1697 között használták. 
Felirata: PecZeLi: FALv PecZeTi 1658. A vonal-
keretbe foglalt körirat által határolt kerek mezőben 
tárcsapajzson a pajzsfőben két rózsa, alatta jobbra 
élével kifelé, hegyével lefelé fordított csoroszlya, 
balra ugyanilyen helyzetű ekevas, a pajzs karé-
jaiban egy-egy gyöngy, a pajzs fölött két gyöngy 
között egy rózsa van.64

Szent Mihály arkangyal tiszteletére emelt temp-
lomát65 1339-ben és 1352-ben említik (L. feljebb). 
1357-ben János nevű plébánosát tanúként idéz-
ték meg a sasadi tizedperben.66 1559-ben Domokos 
pap szőlője veli bég kezén volt.67 kétkedéssel kell 
fogadni a váci egyházmegye történetét elsőként fel-
dolgozó Desericius közlését, ami szerint a más for-
rások alapján pusztán álló falunak 1605-ben kálvi-
nista prédikátora volt.68 Újratelepülése utáni refor-
mátus gyülekezetének papját, váczi Pált felvették a 
dunamelléki egyházkerület 1652. évi katalógusába. 
1674-ben Marossi János péceli prédikátort is meg-
idézték Pozsonyba.69 Pongrácz György 1675. évi 
jelentésében a kálvinista falvak között sorolja fel.70 
Dobozi istván a református egyház tulajdonából 
négy ezüst edényt közöl. Az egyik tányér körirata: 
eZen TAnYR TiSZTeLeTiRe. ÍSTennek. 
AJánDikoZTA. AZ. PeceLi ecLeSiAnAk. 
AZon eGYS FALUnAk FÖLDeS URA n: v: 
kAJALi AnDRAS URAM 1598. eZTenDŐBen. 
A tányér közepében az adományozó címere: csil-
lag és félhold, felette egy kard volt.71 Az 1598-as 
évszám téves, mert kajali András a Xvii. század 
második felében és a Xviii. század elején élt.72 A 
helyes évszám 1698 lehetett.73 A felszerelések között 
van még 1695-ből egy úrvacsora pohár és 1698-ból 
egy fedeles ónkanna.74 A középkori templom 1733-
ra elpusztult, a megye templomainak és parókiái-
nak jegyzékébe csak református parókiáját és ima-
házát vették fel.75 Az 1777. évi canonica visitatio 
szerint a templom romokban hevert.76 Bártfai Szabó 
László szerint Pécel lebontott románkori templomát 
az Archaeológiai Bizottság 1862-ben felmérette, a 
falfestményeket lerajzoltatta. ez a templom azon-

ban valójában a Zala megyei nemespécselyen (ma 
Pécsely, veszprém megye) állt.77

1 vTM 84.112.1–10.; 85.82.1–6. 2 vTM Adattár 894. 
3 vTM 81.112.1.; 84.112.1–2. 4 vTM 84.112.3. 5 vTM 
85.82.1–2. 6 vTM 76.3.1–6.; 81.112.3.; 84.112.4–8, 10.; 
85.82.3–4. 7 vTM 84.112.9.; 85.82.5. 8 vTM 81.112.2, 
4, 5. 9 vTM 85.82.6. 10 1339-ig terjedő adatait Györffy 
1998, 537. tárgyalja.; Történetére néhány adat: Dobozi 
1878, 28.; csánki 1890, 33, 42, 45.; Galgóczy 1896.; 
Dedek-crescens 1910, 219.; chobot 1915, 227.; varga 
1997, 298. viszonylag részletesen tárgyalja Reiszig 
1910, 109. és Pest m. kézikönyve i. köt. 611–612  
(Asztalos istván).; Részletesen tárgyalja varga 2000.  
11 kiss 1988, ii. köt. 328. 12 Pauler 1899, i. köt. 416.; 
Feltevését többen átveszik: Reiszig 1910, 109.; chobot 
1915, 227. stb. Teljesen megalapozatlan Galgóczy  
károly véleménye, aki szerint inkább a Pécz nemzetség-
től vette nevét. 13 Györffy 1998, 537. 14 v. ö: Pechul (1269), 
Pecli (1152), Fehértói 2004, 622, 638. 15 Megjegyzendő, 
hogy nem végeztünk genealógiai kutatást, megeléged-
tünk az alapvető családtörténeti irodalom meglehető-
sen hiányos adataival és a Pécelre vonatkozó oklevelek-
kel. Bártfai Szabó 1938, 492. oldalon közölt családfája 
teljesen téves. néhány epizódszereplőnek tűnő Pécelit 
kihagytunk. 16 Származására és pályafutására, vala-
mint Péceli Benedekre: Bónis 1971. több helyen. Mind-
kettőjükre: Draskóczy 1984. 17 oL Dl. 2884.; Bártfai 
Szabó 1938, 237. reg.; Bakács 1982, 485. reg. 18 oL Dl. 
75374.; cod. Dipl. viii/8. köt. ccXLii.; Bártfai Szabó 
1938, 257. reg.; Bakács 1982, 501, 504. reg. 19 Györffy 
1998, 537. a forrásokkal. 20 oL Dl. 37249.; Bakács 1982, 
619. reg. 21 oL Dl. 37249.; Bakács 1982, 717, 750. reg. 
22 Bártfai Szabó 1938, 288. reg.; Bakács 1982, 560. reg. 
23 Bakács 1982, 580. reg. 24 oL Dl. 41202.; Bakács 1982, 
676. reg. 25 oL Dl. 75366.; Bakács 1982, 659, 662. reg. 
26 oL Dl. 75374.; Bakács 1982, 557. reg. 27 oL DF 
251724.; Bártfai Szabó 1938, 323. reg.; Bakács 
1982, 673. reg. 28 oL Dl. 41264.; Bakács 1982, 704. 
reg. 29 oL Dl. 41271.; Anj. okm. vi. köt. 234. okl.; 
Bakács 1982, 706. reg. 30 oL Dl. 75367.; Bakács 1982, 
759. reg. 31 oL Dl. 37250.; Bakács 1982, 767. reg. 32 OL 
Dl. 75374.; Bakács 1982, 884. reg. 33 oL Dl. 4562.; Anj. 
okm. vi. köt. 398. old.; Bártfai Szabó 1938, 342. reg.; 
Bakács 1982, 709. reg. 34 oL Dl. 7353.; Zsigmokl. i. 
köt. 434. reg.; Bakács 1892, 1003. reg. 35 oL Dl. 9438.; 
Bártfai Szabó 1938, 518. reg.; Zsigmokl. ii/2. köt. 6255. 
reg.; Bakács 1982, 1227. reg. 36 oL Dl. 39284.; Bártfai 
Szabó 1938, 601. reg.; Bakács 1982, 1430. reg. 37 oL Dl. 
13558.; Bártfai Szabó 1938, 695. reg. 38 oL Dl. 14633.; 
Bártfai Szabó 1938, 781. reg. 39 oL Dl. 12611.; Bártfai 
Szabó 1938, 646. reg.; Bakács 1982, 1531. reg.; Mindkét 
regesztában tévedések vannak. Mi az 1439. évi átírást 
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és megerősítést használtuk fel: oL Dl. 13280., cD-n: 
DL/DF 4.2. 40 oL Dl. 17108., DL/DF 4.2.; 1435.: Bakács 
1982, 1540. reg. 41 oL Dl. 14385.; Bártfai Szabó 1938, 
762. reg. 42 oL Dl. 15676., DL/DF 4.2. 43 oL Dl. 75409.; 
Bakács 1982, 1275. reg.; Zsigmokl. iii. köt. 2936. reg. 
44 oL Dl. 61891., DL/DF 4.2.; Bodó Mihályra részle-
tesen: kubinyi, 1966, 206–207. 45 nagy 1857–1868, 
2. köt. 140.; 1663: Turul 11 (1893) 3., 140. 46 Szakály 
2001, 395, 396. 47 Szarka 2008, 153–154, 300, 312. 
48 Bártfai Szabó 1938, 1632. reg. 49 Bártfai Szabó 1938, 
1734. reg. 50 káldy-nagy 1971, 239.; káldy-nagy 1977, 
115.; káldy-nagy 1985, 483–484. 51 Szakály 1995, 28, 
34, 38, 40, 48, 52, 55, 61, 74. 52 Szakály 1995, 143, 149. 
53 Borosy 1983, 899. reg. 54 Szakály 1995, 74, 86, 96, 
105, 109.; kosáry 1965, 17. táblázatos formában.; némi-
leg eltérő adatokkal: Szarka 2008, 444. 55 Szakály 1995, 
158, 163, 164, 167, 168, 171, 173, 178, 181, 184, 197, 190, 
205.; 1653-ban és 1678-ban fele részben a bujáki várhoz 
tartozott, ennek gyökerét l. az ákosok akciójában és a 
Rozgonyiak birtokigényében. 56 Szakály 1995, 76, 82. 
57 Szakály 2001, 502. 58 1692-ben Fáy istván kérte, hogy 
a név szerint felsorolt Rőthy javakat, köztük Pécelt is 
a megyei közgyűlésen felolvassák: Borosy–kisfaludy–
Szabó 1999, 249. 59 Borosy 1983, 165. reg. 60 Borosy 
1998, 49. reg. 61 Borosy 1998, 56. reg. 62 A malmokra 
Fáy László számadáskönyve alapján: Szakály 1981, 
297.; A tiltakozások: Borosy 1984, 1263, 1337. reg.  
63 v. ö: Borosy–kisfaludy 1993, 2891. reg. és Asztalos–
Brandtner 1991, 41. 64 horváth 1982a, 164.; Thaly 1869, 
573–574., még csak olyan lenyomatot ismert, ame-
lyen a két utolsó szám nem volt olvasható. 65 A temp-
lom történeti adatait közli varga 1997, 298–299.; Tari 
2000, 107–108. 66 Bakács 1982, 724. reg., a korábbi köz-
lések adataival. 67 káldy-nagy 1977, 115. 68 Deseritius 
1770, 169.; Adatát átveszi chobot 1915, 227. 69 Földváry 
1898, 184, 209. 70 Mezősi 1939, 51. 71 Dobozi 1878, 31. 
72 v. ö. pl. Borosy 1986, 3839. és 3989. között több 
regeszta. 73 Pest m. műemlékei i. 608., említ egy díszítés 
nélküli tányért 1698-ból, ezzel lehet azonos. 74 Pest m. 
műemlékei i. 608., 596. kép.; Dobozi 1878, 31., a pohár.  
75 Borosy–kiss 2004, 460. reg. 76 chobot 1915, 227. 
77 Bártfai Szabó 1938, 618. reg. ; v. ö. MRT 2. köt 40/2. 
lh. a vonatkozó irodalommal.

19/8. eRZSÉBeT SÉTánY, kAZincZY 
FeRenc U, kÖLcSeY FeRenc U, koRánYi 
FRiGYeS U, MiháLY DÉneS U:  R, Bv, v? 
Sza, á
(kÖh 26228)

A belterület Ék-i részén, a Rákos-patak árteré-
ből kiemelkedő domboldalon, 500 × 150 m nagy-
ságú területen több alkalommal kerültek elő lele-

tek. A legkorábbi híradás a XiX. sz. végéről szár-
mazik: 1895-ben Lizits károly gödöllői építő-
mester kettétört, őskori agyagcsészét ajándéko-
zott az MnM-nek, az edény a leltárkönyvi leírás 
szerint a vasútállomással szemben levő hegyol-
dalban került elő.1 1972-ben Juhász József péceli 
lakos az erzsébet sétányon gyűjtött szarmata cse-
repeket, amelyeket később a vTM-nek ajándéko-
zott.2 1967-ben a kazinczy u. 1/B sz. telken, ifj. 
hegyesi istván házának építésekor, az egyik alap-
árokból 1,2–1,5 m mélyről cserepek kerültek elő. 
A helyszínelést végző kovács László jelentése sze-
rint az árokfalban sem égési, sem más települési 
nyomot nem lehetett megfigyelni.3 kővári klára 
és kvassay Judit 1984-ben felkereste a helyszínt, 
ahol hegyesi istvánné elmondta, hogy 1967-ben 
a kazinczy u. 3. sz. háznál is találtak cserepeket, 
ezek azonban nem kerültek múzeumba. 1980-ban 
ajándékoztak az MnM-nek egy ép, késő bronz-
kori bögrét, amelyet a Mihály Dénes u. 8. sz. alatt, 
pinceásáskor találtak.4 Terepbejárásaink során a 
korányi u. 5. és a kölcsey u. 9., 12. sz. telkeken 
(Kvassay, 1983.), valamint a Mihály Dénes u. 7. sz. 
előtt (Bondár–Kvassay, 1984.) gyűjtöttünk őskori 
és szarmata cserepeket.5 varga Mihály péceli 
lakosnál (kinizsi u. 7.) is voltak leletek, ezek a 
korányi u. közelebbről ismeretlen részén, építke-
zésnél kerültek elő.

Az 1895-ben talált tölcséres nyakú, a legömbö-
lyített hasvonalon pontsorral, a perem belső olda-
lán kettős pontsorral díszített, füles tál a badeni 
kultúra klasszikus szakaszát képviseli.6 nagy Géza 
szerint urnatemetőhöz tartozik, mivel „több más 
urnával” lelték.7 hasonló korú a kazinczy u. 1/B. 
sz. alatti cserepek többsége,8 legjellegzetesebbek 
a perem alatti egysoros, benyomkodott bordadí-
szes fazéktöredékek és a bekarcolt hálóminta felett 
pontsorral díszített táloldal. A késő bronzkori lele-
tek9 közül a halomsíros kultúrához köthető a vállán 
körbefutó rovátkolással, nyomott gömbhasán bekar-
colt vonalcsoportokkal díszített, füles bögre10 és a 
kicsücskösödő, függőleges bordás peremtöredék.11 
Talán lelőhelyünkről származik az a szintén halom-
síros bögre, amelyet Juhász József Rohonczy János 
tiszteletestől kapott.12 A simított felületű, erősen 
profilált, árkolt válltöredék a pilinyi kultúrához tar-
tozik.13 egy fényezett felületű, díszítetlen oldaltöre-
dék késő bronzkori vagy kora vaskori.14 Az őskori 
leletek sorát egy retusált szélű, nyílhegy alakú szé-
les penge zárja.15 Juhász József gyűjtéséből szárma-
zik a felsőszőcsi csoport szépen díszített bögretöre-
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déke és egy díszítetlen késő bronzkori urnaoldal, a 
lelőhelyhez tartozásuk azonban kérdéses.16

A szarmatákat néhány finom anyagú, szürke 
színű, díszítetlen, korongolt oldaltöredék és kavics-
csal soványított anyagú, kézzel formált, törésfelül-
etében vörösesbarna-fekete-vörösesbarna színű, 
díszítetlen oldaltöredék, valamint egy fenőkő töre-
déke képviseli.17 Juhász J. 1972-ben finoman isza-
polt, korongolt, szürke, sötétszürke, fényezett, szar-
mata edénytöredékeket18 (egyiken besimított fenyő-
ágszerű díszítés) és homokos-kavicsos soványítású, 
késő szarmata fazéktöredékeket19 gyűjtött.

A korányi utcában, építkezéskor talált barnás-
szürke, homokkal soványított anyagú, kéziko ron-
golt, vonalköteg díszes, korai, és homokos-kavi-
csos anyagú, bekarcolt hullámvonalakkal, vízszin-
tes vonalakkal, körömbenyomás sorokkal díszített, 
késő árpád-kori fazéktöredékeket láttunk varga 
Mihály gyűjteményében.

 1 MnM 170/1895.1–2.; varga 2000, 33. több agyag-
urna előkerüléséről ír. 2 vTM 84.118.1–6. 3 MnM 
Adattár 224/1967.Xv.; MnM RŐ 86.20.1–5. 4 MnM 
RŐ 83.20.1.; A bögrét az épülő ház tulajdonosa, heusz 
László találta, és ajándékozta az MnM-nek, ahol téve-
sen az ajándékozó akkori lakcímét, a Mihály D. utca 
10. számot jegyezték fel lelőhelyként. 5 vTM 83.17.1–
12.; 84.78.1. 6 MnM 170/1895.1–2.; kalicz 1968, 125., 
ugyanezen leltári számmal a hatvani kultúra csere-
peit említi, ezeknek azonban az MnM őskori gyűjte-
ményében nincs nyoma.; kalicz nyomán hatvani lelő-
helyként említi Bondár 2007, 98. 7 nagy 1904, 102.; 
a tálat közli Banner 1956, 65, Taf. XXX. 1.; varga 
2000, 31. old. 1. képen tévesen kopasz-hegyi lelet-
ként közli (v. ö: 19/35. lh.). 8 MnM RŐ 86.20.1, 3, 4–5. 
9 MnM RŐ 83.20.1.; 86.20.1.; vTM 83.17.2–9.; 
84.78.1. 10 MnM RŐ 83.20.1. 11 vTM 83.17.7. 12 vTM 
84.125.1. 13 vTM 83.17.3.; kővári 1998, 48. 14 A cserép 
varga Mihály gyűjteményébe került. 15 vTM 83.17.1. 
16 vTM 85.84.1–2. 17 vTM 83.17.10–12. 18 vTM 84.118.1, 
3–4, 6. 19 vTM 84.118.2, 5.

19/9. TáncSicS U:  LT
(kÖh 26229)

horváth Ferenc péceli lakos 1965-ben beje-
lentette az MnM-nek, hogy a község Dk-i szélén 
található Táncsics utcában, vízvezeték árok ásása-
kor edényeket találtak. A helyszínelést végző Török 
Gyula a leleteket bevitte az MnM-be, majd Szabó 
Miklóssal megvizsgálták a bejelentő által jelzett 

helyet. A hitelesítés azonban eredménytelen volt, 
további lelet, sírra utaló jelenség nem került elő. 
Török Gyula feltételezi, hogy az edények esetleg 
hamvasztásos temetkezéshez tartoztak.1 1984-ben 
kővári klára és kvassay Judit felkereste a bejelentő 
horváth Ferencet, aki elmondta, hogy az edényeket 
a 7. és a 9. sz. házak között találták, az úttesten ásott 
árokban.2

Az MnM-ben őrzött világosszürke, sekély, 
bekarcolt vonalakkal díszített urna; a szürke színű, 
megvastagodó peremű tál és a fekete, kettős kúpos 
testű, hengeres nyakú bögre az LT c periódusra kel-
tezhető.3

1 Török Gyula jelentése: MnM Adattár 219/1965.
Xvi. 2 Török Gyula 1965. évi jelentésében lelőhely-
ként Táncsics u. 6. sz. szerepel, ez azonban a bejelentő 
lakcíme volt a leletek előkerülésekor. A 19/12. sz. lelő-
helyre vonatkozó jelentésében is megemlíti a Táncsics 
utcai leleteket, itt arról ír, hogy a 9. sz. ház előtt kerül-
tek elő: MnM Adattár 209/1960.v. Az MnM leltár-
könyvében Táncsics u. 9. sz. van feltüntetve lelőhely-
ként. 3 MnM RŐ 67.47.1–3.

19/10. ThÖkÖLY U. 7:  R
(kÖh 26230)

A belterület É-i részén, a Rákos-patakba folyó, 
kis mellékpatak ny-i partja mellett, Riediger Béla 
telkén 1969-ben, emésztőgödör ásásakor zsugorított 
csontvázat találtak. Az ezt követő leletmentés során 
kovács László egy,1 majd hellebrandt Magdolna 
további négy sírt tárt fel.2 Az 56–75 cm mélységű, 
zsugorított csontvázas temetkezések közül két váz 
tájolása DnY–Ék-i (3., 6. sír), a többié D–É-i volt; 
az 1–5. sírban a vázak a bal oldalukon, míg a 6. ket-
tős sírban a jobb oldalukon feküdtek. Sírfolt egy 
esetben sem rajzolódott ki. A vázak mellett talált 
jellegzetes kerámia3 – tejesköcsögök, félgömb alakú 
tálak, virágcserép alakú edények, ill. az 1. sír dudo-
ros hasú, hunyadi-halmi típusú kis csészéje – alap-
ján a temetőrészletet kővári klára a klasszikus 
bodrogkeresztúri kultúra késői szakaszára kel-
tezte.4 1972 körül a telken vízvezetéket ástak, az 
ekkor talált ép és töredékes edények (köztük lapos, 
gömbszelet alakú füles tálka és gömbölyded testű 
csésze) újabb sírok bolygatását jelzik5 (9. t. 3, 5.).

1 MnM Adattár 211/1969.Xvii. 2 MnM Adattár 
57/1970.iii.; Rég. kut. 1969, 12–13.; A lelőhelyet ennek 
alapján említi: Patay 1974, 42. sz. 3 vTM 70.1.1–18. 
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4 kővári 1980.; említi kalicz 1997, 35.; Bondár 2007, 
71.; Legújabban Patay Pál is a bodrogkeresztúri kul-
túra késői fázisához sorolja a temetőrészletet: Patay 
2008, 31. 5 vTM 84.113.1–5.

19/11. BeM U:  Bv
(kÖh 26231)

A belterület k-i részén, a Rákos-patak D-i partja 
melletti domboldalon húzódó utcában a pilinyi kul-
túra temetője található.

1969-ben hellebrandt Magdolna Pécel más 
részén végzett leletmentésekor szerzett tudomást 
arról, hogy néhány évvel korábban a Bem utca 5. sz. 
telken Dévai László és Juhász József helyi lako-
sok, valamint Rolkó istván gyömrői magángyűjtő 
13 sírt tárt fel. Dévai László az „ásatásról” naplót 
vezetett, amelyet hellebrandt Magdolnának sike-
rült lemásolnia, néhány edényt pedig lerajzolni, ill. 
lefényképezni.1 A napló szerint 6 sírnál a hamvak 
urnában voltak, 5 esetben a napló csak fekete színű 
urnát, egy esetben felfelé fordított, a halotti urná-
kat borító tálat említ, hamvakról nem szól. Az i. és 
a ii. sírban az urna mellett kisebb edény is volt. A 
ii. sír urnájában a hamvakon kívül bronzhuzalt, a 
iv. sírban bronz gyöngyszemet találtak. A X. sírban 
„gyermek erősen szétporladt koponyája… mellett 
bronz fülbevaló, valamint teljesen oxidálódott, fél-
kör alakú, réz drótdarabok voltak.” A szomszédos 
3. sz. telken előkerült sírokról sajnos nem készült 
írásos feljegyzés. állítólag a házalapozáskor talált 
3–4 temetkezés közül kettő jelképes volt, miniatűr 
edényekkel. A ház belsejében Dévai László további 
sírokat ásott ki, így itt összesen 8–9 sírral számol-
hatunk. A két telekről származó leletek néhány más 
lelőhelyen talált tárggyal együtt az ásatókhoz és a 
helyi gimnáziumba kerültek. 1970-ben Rolkó istván 
engedély nélkül létrehozott magángyűjteményének 
feloszlatásakor a Bem u. 5. sz. telekről származó 
tárgyakat a váci múzeumba juttatták el.2 1985-ben 
Juhász József adott ugyancsak a váci múzeumnak 
több edényt és edénytöredéket, amelyek szerinte a 
3. sz. telken kerültek elő 1968–1970 között.3 2011-
ben a korábban a helyi gimnáziumnak adott tárgya-
kat Juhász József vette át.4 Sajnos a két helyszínen 
kiásott leletek időközben keveredhettek, szakszerű 
dokumentáció hiányában a sírok szerinti elkülöní-
tésük ma már nem lehetséges. kérdéses az is, hogy 
a X. sír a pilinyi temetőhöz tartozik-e, hiszen a mel-
lékletként említett bronz fülbevaló és réz drótda-
rabok ma már nincsenek meg, ill. nem azonosítha-

tók. A leletanyagot kővári klára közölte.5 elemzése 
szerint az edények a pilinyi kultúra fiatalabb sza-
kaszára jellemző típusokat képviselik: hangsúlyo-
zott vállú, talpas urnák, a nyakhajlatban két kis fül-
lel, a váll több edényen árkolt, bütykökkel díszí-
tett, a nyakon benyomott pontok alkotta, virágszi-
rom minta látható; hasonló formájú miniatűr urnák; 
behúzott peremű, valamint kihajló nyakú, profilált 
vállú tálak; fordított csonkakúpos, felcsücskösödő 
peremű tál; fordított csonkakúpos, füles poharak. A 
bronztárgyak (füles gomb; hegyesedő végű karika; 
bekarcolt függőleges és zegzug vonalakkal díszí-
tett karperec töredéke; kúp alakúra hajlított lemez; 
huzaldarabok; spirálcsövecskék) általános, köze-
lebbi keltezésre alkalmatlan darabok.

A temetőt nagy valószínűséggel a vele szemben, 
a Rákos-patak É-i partja mellett (19/8. lh.) megtele-
pedett pilinyi népcsoport létesítette.

1 hellebrandt Magdolna jelentése: MnM Adattár 
58/1970.iii. 2 vTM 70.3.1–15. 3 vTM 85.93.1–25. 
4 Juhász József levele: vTM Adattár sz. n.: néhány 
pilinyi töredék, valószínűleg a Bem u. 3-ból. 5 kővári 
1998, 48–51, 56–57.; említi Szilas 2007, 163., 12. t.

19/12. LeBUki-DŰLŐ (TÓi MALoM):  U, 
Bv  Ak, nk ▼ kö
(kÖh 26232)

A település k-i szélétől kb. 1 km-re k-re, a 
Rákos-patak D-i partjánál, a patakvölgybe DDk 
felől benyúló domb É-i végén terül el a ma már 
jelentős részén beépített lelőhely.

1899-ben nagy Géza a „tói malom melletti” 
dombon sírt tárt fel, mellékletei „rómaikori barbár 
készítésű bögre”, vas lándzsahegy, bronzpánt.1 A 
bizonyára a később megfigyelt, kutatott avar teme-
tőhöz tartozó temetkezés – a kézzel formált edény 
„rómaikori barbár” jelzője alapján – tévesen szere-
pel szarmata sírleletként a szakirodalomban.2

1927-ben a dombnyúlványt átvágó földúttól 
É-ra a Jávorszky testvérek földet hordtak el, eköz-
ben több sír elpusztult. egyet Tompa Ferenc kiszál-
lásakor, jelenlétében szedtek fel. Tompa F. jelenté-
sében3 beszámolt a földmunkát végzők megfigyelé-
séről, miszerint több, ülő helyzetű csontvázat talál-
tak, nyakuknál dinnyemag alakú és kis kerek üveg-
gyöngyök, mellettük csont tűtartó és edények vol-
tak. A nemzeti Múzeumba bevitt leletek4 rész-
ben egy sír leletei: öntött, köpűs, indadíszes kis- és 
nagyszíjvég, 5 db téglalapos, áttört, ezüstözött 
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bronzlemez övveret, 2 db keskeny, téglalapos, lyuk-
védő veret bronzlemezből, bronz csatkeret, bronz-
karika, agancsbogozó hegyrésze, erősen töredé-
kes, korrodált, hajlított vaspántok szegekkel.5 Másik 
részük az elpusztult sírok szórványleletei: sárga, 
korongolt, körte alakú, festett, füles bögre,6 kézzel 
formált, kis fekete fazék, esztergált tűtartó, töredé-
kes vaskés.7 egy erősen kopott, korrodált hadrianus 
sestertius (coh2 256., Roma, 117.)8 az avar övveretes 
sír közeléből, egy másik sírból – melynek mellékle-
tei elkallódtak – került elő. A beleltározott tárgyak-
kal együtt őriznek még nem megállapítható rendel-
tetésű vastöredékeket, továbbá kb. 24 darab, nagy-
részt törött kása- és dinnyemag alakú üveggyöngyöt. 
1958-ban újabb sírok pusztultak el, ekkor és a követ-
kező évben, majd 1965-ben Török Gyula végzett 
leletmentő ásatásokat a lelőhelyen. Jávorszky istván 
és szomszédja, nagy Dezső kertjében összesen 11, 
földmunkákkal és tuskózással bolygatott sír helyét 
hitelesítette, fellelhető maradványait kibontotta, 
leleteit összegyűjtötte és feltárt 6 sírt.9 Az ÉÉny-
DDk-i tájolású sírgödrök közül egyben találtak 
koporsónyomokat, a 6. és a 10. sírban pedig szöges 
vaspántokkal összeerősített, gerendavázas kamra 
nyomait. Az egykori bolygatás ellenére leggazda-
gabb 10. sírban öntött bronz övdíszek (állatküzdelmi 
jelenetes, hátoldalán indás, köpűs nagyszíjvég, indás 
kisszíjvég, téglalapos, griffes veretek indás csüngő-
vel), keskeny, téglalapos, lyukvédő lemezveretek, 
vascsat, bronzkarika, vas- és bronzlemezes hüvelyű 
vaskés, valamint kézikorongon készült, sűrű vonal-
kötegekkel díszített, kis agyagfazék volt. A többi-
ben változatos alakú vascsatokat, késeket, bronz-
huzalból hajlított, ovális karikájú, granulációval és 
üveggyöngyökkel díszített fülbevalókat, gyöngysort 
apró, kerek és dinnyemag alakú szemekből, valamint 
orsógombokat találtak. Az állatcsontok, tojáshéjak 
és a sírok háromnegyedébe mellékelt agyagedények 
tanúskodnak az étel-ital útravaló adásának szokásá-
ról. Török Gyula az általa megfigyelt és feltárt 17 sír 
közlését kiegészítette az 1927-ben előkerült leletek-
kel (19-20. sírként) is. A lelőhely lehetséges kiterje-
dését mérlegelve az ásató feltételezte, hogy a domb-
oldalba bevágódott mélyút és a Rákos-patak árvi-
zei már a XiX. századtól kezdve sok sírt pusztíthat-
tak el. véleménye szerint a késő avar temető bizto-
san folytatódik a domboldalba vágott úttól D-re is.10 
Juhász József 1985-ben a váci múzeumnak ajándé-
kozta a Jávorszky-tanyán, 1966-ban gyűjtött lele-
teket:11 rossz megtartású vaskést, öntött, bronz pro-
pellerveretet és indadíszes, kerek övveretet, továbbá 
aranyozott bronz, indadíszes, pajzs alakú csattes-

tet és indadíszes lapú bújtatót. Ugyanekkor beadott 
egy kavicsos anyagú, kézzel formált, durva kidolgo-
zású, világosbarna-fekete foltosra égett agyagpalac-
kot (43. t. 17.) is,12 amely a Jávorszky tanyától D-re, 
az új út építésekor került elő. A fémtárgyak minden 
bizonnyal a tanya környékén megbolygatott késő 
avar sírokból származnak. Az agyagedény eddig az 
egyetlen korai avar lelet a temetőből.

Török Gyula úgy vélte, hogy az 1920-ban, 
a Locsod-pusztai hegyoldalban talált és Fuchs 
Armand földbirtokos által az MnM-nek ajándéko-
zott leletek szintén lelőhelyünkről származnak, az 
azonosítást nem indokolta. A Locsod-pusztai lele-
teket a temető 18. sírjaként közölte. csallány Dezső 
katalógusában a Locsod-pusztai leletek nem szere-
pelnek, viszont művének átdolgozott kiadásában, 
Török Gyula nyomán, a két lelőhely egy címszóban 
összeolvasztva kapott helyet.13 Mivel Locsod-puszta 
több km-re k felé található, ezért a közelebbről 
ismeretlen lelőhelyű késő avar leletek (ld. 19/***) 
nem tartozhatnak a Lebuki-dűlői temetőhöz.

Tompa Ferenc 1927-ben, a jelenlétében kiszedett 
avar sír alatt telepre utaló tüzelési nyomokat, per-
nyét figyelt meg bütykös cserepekkel és két kova-
pengével.14 nagy Dezső homokbányájából 1967-ben 
két, pelyvás anyagú, korongos, illetve osztott büty-
kös (egyiken körömcsípések is vannak), újkőkori, 
gömbszelet alakú táltöredéket is nyilvántartásba 
vettek.15

1984-ben kerültek a vTM-be Juhász J. és 
nagy L. 1965–1972 közötti gyűjtéséből származó 
edénytöredékek,16 amelyeknek lelőhelye a lel-
tárkönyvi bejegyzés szerint Pécel, kovács lapos 
(Sallai-tanya). A lelőhely ma már nem állapítható 
meg egyértelműen, mert a kovács-lapos a lelőhe-
lyünket Dny-ról határoló vizenyős völgy neve, a 
ma már nem létező Sallai-tanya pedig innen k-re 
több mint egy km-re, a kis-hársas területén állt.17 
ezért a tárgyakat csak kérdőjelesen sorolhatjuk 
ide. A leletek legnagyobb része újkőkori: a kotta-
fejes díszítésű oldalak, valamint a pelyvás-homo-
kos soványítású házikerámia körömcsípés-sorral, 
benyomott tetejű bütyökkel díszített darabjai említ-
hetők.18 Minden bizonnyal ugyanilyen korú a nagy-
számú kőeszköz is: egy 4,2 cm hosszú kaptafa alakú 
csiszolt kőbalta, különböző pattintott eszközök és 
egy obszidián magkő.19 Az urnasíros kultúrához 
kannelúrázott oldal, kihajló nyakú, hangsúlyozott 
vállú tál vagy urna töredéke és egy ovális átmet-
szetű fül tartozik.20

1962-ben Juhász József gimn. tanuló (Pécel, 
Pesti u. 70.) egy középkori, karcsú pengéjű, hosszú 
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köpűjű, a penge és köpű találkozásánál kiugró négy-
szögletes tagos, 29,4 cm-es lándzsahegyet ajándé-
kozott a tápiószelei múzeumnak. A tárgyat ott talál-
ták, ahol „állítólag avar leletek is kerültek” elő.21

1 hampel 1899a, 429.; MnM Jel. 1899, 31. 2 Párducz 
1931, 133., 230. lh.; Párducz 1950, 55., 352. lh.; 
istvánovits–kulcsár 1995, 17., 75. lh.; Dinnyés 2007, 
366–367. 3 MnM Adattára 125.P.ii. 4 MnM Rn 
4/1927.1–14.; csallány 1956, 765. sz. lelőhely. 5 MnM 
Rn 4/1927.1-9. 6 MnM Rn 4/1927.11.; Garam 1969, 
219. 7 MnM Rn 4/1927.11-14. 8 MnM Rn 4/1927.10.; 
Török 1971, 92., 20. sír, a leltár helytelen meghatáro-
zása alapján Traianus kisbronzként.; közölve szar-
mata sírleletként huszár 1954, 92. (cLXvi. lh., 375. 
pénz), Xiv. t. 375.; Szarmata terület római pénzei kap-
csán említve kőhegyi 1972, 113. táblázata és Fülöp 
1976, 4. kép 71. lh. 9 MnM Rn 60.6.1–34.; 66.2.1–14.; 
MnM Adattára 307.P.iv.; 316.P.iv.; 209/1960.v.; 
219/1965.Xvi.; Rég. kut. 1958, 52.; Rég. kut. 1959, 
78.; Rég. kut. 1965, 40. 10 Török 1971.; ADAM i. 
01-13-1030-02. 11 vTM 85.81.2–6. 12 vTM 85.81.1. 
13 ADAM i. 01-13-1030-02. 14 MnM Adattára 125.P. 
II. 15 MnM RŐ 67.40.1–2. 16 vTM 84.115.1-22. 17 Sallai 
András (Pécel, Szent imre körút 32.) 2008. évi köz-
lése. 18 vTM 84.115.1–6. 19 vTM 84.115.7–19. 20 vTM 
84.115.20–22. 21 Tápiószelei Blaskovich Múzeum 
68.60.1.

19/13. vAk-DŰLŐ:  R
(kÖh 26233)

A belterület Dny-i szélénél, a Rákos-patak D-i 
oldalán, kis foltban néhány őskori cserepet gyűjtöt-
tünk. A lelőhely kiterjedését részben a terület műve-
letlensége, részben az újkori, elszántott házhelyek 
miatt nem sikerült megállapítani. (Kvassay, 1981.)

A homokkal, apró kaviccsal soványított anyagú, 
egyenes peremtöredék és a hasonló anyagú, díszí-
tetlen oldaltöredék feltételesen a badeni kultúrához 
sorolható.1

1 vTM 81.113.1–2.

19/14. LeBUki-DŰLŐ:  Ő
(kÖh 26234)

A város határának É-i részén, a Rákos-patak D-i 
partja melletti kis dombon, 80 × 70 m nagyságú 
területen kevés, jellegtelen őskori cserepet talál-

tunk.1 (Kvassay, 1981.) A lelőhelyről Juhász József 
péceli magángyűjtő is említ „szűrő darabot és 
egyéb sima, illetve vonalazott” cserepet,2 amelyek 
azonban elkallódtak.

1 A cserepeket nem tettük el. 2 Juhász é. n. 3. old.

19/15. PeSTi ÚT:  Bv, kö?  R? B? á, kk
(kÖh 26235)

kovács József péceli lakos 1960-ban értesítette a 
Magyar nemzeti Múzeumot, hogy a belterület ny-i 
részén, a Rákos-patak D-i partja melletti domb-
oldalon található, Pesti u. 4. sz. alatti telkén régé-
szeti leleteket találtak. A helyszínelést végző Fehér 
Géza jelentésében arról számol be, hogy a telken 
faültetéshez ásott kb. 1 × 1 m nagyságú, kb. 1,20 m 
mély gödörben embercsontok mellől egy ép és két 
összeállítható edény került elő, amelyeket bevitt az 
MnM-be.1 1966-ban a kertben partrendezés során 
csontvázat és egy öblös, feketésszürke, nagyméretű 
edényt találtak. horváth Béla helyszínelésén megál-
lapította, hogy a csontokat összetörték, a partfalban 
otthagyott edényből sem maradt meg semmi, mert 
a part leomlott.2 1983. április elején a Pesti u. 6/b. 
alatt, dr. Ray Péter telkén házalap ásásakor boly-
gattak meg csontvázas sírokat. A helyszínen járó 
kvassay Judit az alapárok falában 4 beásás nyo-
mát figyelte meg, a kiásott földben sok embercson-
tot, két cserepet és egy kőbaltát talált.3 Feljegyzése 
szerint a sírok melléklet nélküliek voltak. április 
végén Sárkány Attila helyi lakos a Pest Megyei 
Múzeumok igazgatóságának tett bejelentést a 6/b. 
telken előkerült sírokról. kővári klára a 10 × 20 m 
nagyságú pincegödör ny-i falában egy, a k-i és D-i 
falban 12–13, sűrűn, egymás mellett elhelyezkedő 
sírt figyelt meg, meglehetősen ép koporsómaradvá-
nyokkal. A sírok a mai felszíntől 18–20 cm-re kez-
dődtek. Dr. Ray Péter szerint az egyik sírban egy 
barna színű, a maiakhoz hasonló formájú férfikala-
pot („szőrkalapot”) találtak, amely azonban elkalló-
dott.4 Más lelet szerinte nem volt a sírokban, ame-
lyek újkoriak, Xviii. vagy XiX. századiak lehet-
nek. kővári klára a pincealap mellett a felszínről 
egy őskori és egy árpád-kori cserepet gyűjtött.5 

Az őskori cserepek közül az egyik barna színű, 
díszítetlen oldal réz- vagy bronzkori,6 a másik töre-
dék közelebbi korhatározásra alkalmatlan.7 A kőbalta 
kaptafa alakú, zöldesszürke palából készült.8 A kívül 
szürke, belül fehér színű, homokos anyagú, kicsi 
töredék talán árpád-kori,9 míg a korongolt, hornyolt 
oldal a Xiv–Xv. századra keltezhető.10
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Az MnM-be került edényeket kemenczei Tibor 
közölte. A két, turbántekercses peremű tálat, a hul-
lámos peremű tálat, a felemelkedő peremű tálkát, az 
árkolt vállú tálkát és a hasonló díszítésű urna alsó 
részét tartalmazó urnasírt a váli csoporthoz sorolta 
és a ha A2 periódusra keltezte.11

1 MnM Adattár 420/1960.X.; MnM 62.11.1–7. 
2 MnM Adattár 14/1967.i. 3 vTM 83.21.1–3. 4 vTM 
Adattár 1259. 5 vTM 83.5.1–2. 6 vTM 83.21.2. 7 vTM 
83.5.1. 8 vTM 83.21.1. 9 vTM 83.5.2. 10 vTM 83.21.3. 
11 kemenczei 1975, 65–66., Abb. 3/10–16.; említi 
Szilas 2007, 168., 18. t. 10–16.

19/16. MikSZáTh káLMán U. 10:  Bk
(kÖh 26236)

A belterület középső részén, a Rákos-patakba 
tartó, D–É-i vízfolyás ny-i partján emelkedő dom-
bon, a Mikszáth kálmán utca 10. számú telken, 
vízvezeték ásásakor, Dévai Zoltán tulajdonos sok 
kora bronzkori edénytöredéket talált 1983 őszén. 
Azt követően, hogy 1984 májusában kádár László 
Pécel, korányi u. 8. alatti lakos a váci múzeumnak 
ajándékozta a leleteket,1 helyszíni szemlét tartot-
tunk a területen. A beépített telkeken újabb lelete-
ket nem találtunk, így a lelőhely pontos kiterjedé-
sét nem lehetett megállapítani. (Bondár–Kvassay, 
1984.)

A cserepek a makói kultúra edénytípusait kép-
viselik: fazéktöredékek a perem alól kinyúló, hosz-
szúkás bütyökfogókkal (17. t. 13.); különösen jel-
legzetes az egyik alacsony, tölcséres nyakú, seprűs 
oldalú darab, amelynél a háromszög átmetszetű gal-
léros, benyomkodott peremből hosszúkás, bevag-
dosott szélű bütyök indul ki (17. t. 12.). Jellemzőek 
még a behúzott nyakú, kifelé kissé megvastagodó 
peremű, csonkakúpos tálak töredékei, oldaluk díszí-
tetlen vagy seprűzött (17. t. 14.); valamint egy ket-
tős kúpos testű, füles urna darabja, amelynek vál-
lán hármas bekarcolások alkotta, fordított v-alakú 
minták láthatók (17. t. 16.).

1 vTM 85.96.1–9.

19/17. háRSAS:  U, B, Sza, nk
(kÖh 26237)

A belterülettől Ék-re, a határ É-i részén, a 
Rákos-patak D-i partja melletti vizenyős völgy-

ből kiemelkedő, meredek oldalú dombon, 650 m 
hosszan, 100–200 m szélesen nyúlik el a lelőhely. 
Terepbejárásunkkor a lucernában elszórtan talál-
tunk cserepeket, valamint kevés állatcsontot, pati-
csot és egy őrlőkő töredéket.1 (Kvassay, 1981.) 
Ugyanitt Juhász József péceli magángyűjtő is sze-
dett össze leleteket.2

A pelyvás és homokos soványítású, díszítetlen, 
ill. benyomkodott bordás cserepek újkőkoriak.3 egy 
beböködött, apró pontokkal díszített, kis töredék 
és az ujjbenyomkodással tagolt bordadíszes oldal 
bronzkori.4

Szarmaták a szürke, finoman iszapolt, koron-
golt edénytöredékek.5 késő avar koriak a homokos, 
apró kavicsos soványítású, kézzel formált, enyhén 
kihajló, levágott szélű és a hasonló, de peremén 
kívül, belül és a szélén (41. t. 5.), valamint a vál-
lon is szélesen, laza ívekkel bekarcolt hullámvonal 
köteges fazéktöredékek.6

1 vTM 81.114.1–3. 2 Juhász é. n. 3.; vTM 84.114.1–5. 
3 vTM 81.114.1.; 84.114.1. 4 vTM 84.114.2–3. 5 vTM 
81.114.2.; 84.114.4. 6 vTM 81.114.3.; 84.114.5.

19/18. PeSTi U. 2: + R
(kÖh 26238)

A belterület közepén, a Rákos-patak mellett, a 
mai Pesti u. 2. alatt volt ifj. Fáy Béla háza, amely-
nek kertjében 1881 előtt egy teljesen ép, kétosz-
tású tálat találtak. Az akkor még egyedülálló lele-
tet 1881-ben bemutatták a Régészeti és embertani 
Tár ülésén, majd 1884-ben az MnM-nek ajándé-
kozták.1 A vízszintes pontsorokkal és függőlegesen 
bekarcolt vonalakkal díszítetett tál képét először 
hampel József közölte a bronzkori leletek között.2 
kormeghatározását mások is átvették.3 helyes kul-
turális besorolását Josef Bayer végezte el.4 1942-ben 
Tompa Ferenc is a badeni kultúra Budapest környéki 
emlékei között adja közre fényképét, ugyanakkor 
tévesen írja, hogy a kétosztású tál egyéb kerámiai 
anyaggal került az MnM-be.5 Tévedését monog-
ráfiájában átvette Banner János is,6 aki 1941-ben 
edényünk alapján vezette be a péceli kultúra elne-
vezést,7 amelyet a hazai kutatás a hatvanas éve-
kig kizárólagosan használt. A péceli kétosztású tál 
további hazai és külföldi említéseitől eltekintünk.

1 hampel 1881, Xi.; MnM RŐ 67/1884.; csak a tálat 
vették nyilvántartásba, más lelet nem szerepel a leltár-
könyvben. Az utcanevet virág 2000, 139. oldalról vet-
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tük. 2 hampel 1886, LXXXviii. t. 1. és LXXXviii. 
t. 1. 3 nagy 1904, 102.; Márton 1910, 170. 4 Bayer 
1928, 76., Xviii. t. 3. 5 Tompa 1942, 32., v. t. 13. és 
v. t. 14–15. (tálkák); varga 2000, 31–32., 2–3. kép.  
6 Banner 1956, 65–66., XXX. t. 2. és XXX. t. 1, 3–4. 
(a két tálka és egy magas fülű bögre). Ugyancsak téve-
sen írja, hogy a tálat már az 1876. évi kongresszus 
résztvevői is látták. 7 Banner 1956, 15–16.; A tálat leg-
újabban említi Bondár 2007, 76., 11. kép.

19/19. kiS-háRSAS:  á
(kÖh 26239)

A belterülettől k-re, a Rákos-patakhoz vezető, 
Dk–Ény-i irányú, vizenyős völgyből kiemelkedő, 
k–ny-i irányú domb ny-i végét homokbányászás-
sal kitermelték. A bánya falában gyengén átégett, 
cipó alakú kemence metszetét figyeltük meg. A kb. 
80 cm hosszú, 40 cm magas kemence szája DDk-re 
nézett, alját kövekkel rakták ki. A kemence fölött, 
a legelőn mindössze egy mélyen bekarcolt vona-
lakkal díszített, árpád-kori fazékoldalt1 találtunk. 
(Kvassay, 1981.)

1 vTM 81.115.1.

19/20. MAGLÓDi ÚT 48:  U, Bv
(kÖh 26240)

A belterület D-i szélén, a Rákos-patakba 
folyó kis patak k-i partja melletti dombolda-
lon, a mai Maglódi út 48. sz. alatt volt a XiX. sz. 
végén Zsigmondy vilmos országgyűlési képviselő 
telke. 1887-ben a képviselő többek között a kertjé-
ben előkerült, csiszolt „kőékeket” ajándékozott az 
MnM-nek.1 Juhász József péceli lakos a lelőhelyen, 
1969-ben gyűjtött cserepeket a vTM-nek adta át.2 
kvassay Judit 1984-es helyszínelésekor nem talált 
leleteket a Maglódi út 48. sz. alatt.

egy sárga színű, hegyes bütykös kis oldal és egy 
fekete színű, vékony falú, félgömb alakú tál jelleg-
zetes, zselizi díszítésű töredéke (4. t. 24.) újkőkori.3 
hasonló korú az MnM-be került két, 5,3 és 6 cm 
hosszú, trapéz alakú, csiszolt kőbalta.4 egy széles, a 
két oldalán beszurkálásokkal díszített, rövid szalag-
fül, egy alacsony edénytalp töredéke és egy hosszú-
kás bütykös oldaltöredék késő bronzkori.5

1 MnM RŐ 104/1887.3–4.; hampel 1888, 175.; 
nagy 1904, 102., említi az MnM-be került péceli 5 

kőeszközt, azonban nem különíti el őket lelőhelyen-
ként.; vörös 1980, 21., tévesen a várhegyre helyezi 
Zsigmondy vilmos telkét. 2 vTM 85.85.1–5. 3 vTM 
85.85.1–2. 4 MnM RŐ 104/1877.3–4.; varga 2000, 33. 
5 vTM 85.85.3–5.

19/21. BeLTeRÜLeT (koSSUTh TÉR 4.):  
 U, B, á–kk  U? R?
(kÖh 26241)

1852-ben a falu közepén kovács illés kúriájának 
kertjében csontváz került elő, melynek derekán ten-
geri kagylóból készült, hengeres gyöngyök voltak. 
1866-ban kovács illés földbirtokos az MnM-nek 
ajándékozta a 28 db gyöngyöt.1 A leletet az iro-
dalomban elsőként Rómer Flóris említi,2 hampel 
József rézkorinak,3 nagy Géza kőkorinak tartja.4 
Tompa Ferenc a badeni kultúrához sorolja, megje-
gyezve, hogy hasonló kagylógyöngyök leginkább 
a zselizi és a tiszai kultúra ékszerei közt fordulnak 
elő.5 Ma már nem dönthető el a sír pontos kora és 
kulturális besorolása. A feltételezhető lelőhelyen 
Juhász József gyűjtött cserepeket. A pelyvás sová-
nyítású, ujjbenyomás sorral díszített oldal újkőkori;6 
a benyomkodott bordadíszes kis oldal bronzkori;7 a 
fehér színű, homokkal soványított, korongolt nyak-
töredék a Xiii–Xiv. századra keltezhető.8

1 MnM 56/1866.; Érdy János az MnM leltárköny-
vében a 20/1852.3. tételnél, a veszprém megyei Szű-
csön talált kagylógyöngy leírásánál jegyzi meg, hogy 
hasonlókat Pécelen is kiástak 1852-ben; a gyöngy-
füzért 1852. júl. 13-án látta „kovács illés nejénél.” 
Tompa 1942, 32., 1866-ot ír előkerülési évként, ez 
azonban nyilvánvalóan a leltározás időpontja.; varga 
2000, 31. tudni véli, hogy a leleteket kubinyi Ferenc 
ásta ki a kúria kertjében.; A gyöngyöket 1962-ben 
átadták a Természettudományi Múzeumnak. Az egy-
kori kúria címét virág 2000, 142. oldalról vettük.  
2 Rómer 1868, 194. 3 hampel 1895, 42. 4 nagy 1904, 
103. 5 Tompa 1942, 32. 6 vTM 85.86.1. 7 vTM 85.86.2. 
8 vTM 85.86.3.

19/22. ÚJTeLeP:  U, Bv, Sza + Ő
(kÖh 26242)

A városhatár É-i szélénél, a Rákos-patak ny-i 
partja melletti, meredek oldalú domb alsó részén, 
370 × 100 m nagyságú területen gyűjtöttünk csere-
peket.1 (Kvassay 1978, 1981.)
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A pelyvás anyagú, díszítetlen oldalak újkőkoriak.2 
néhány töredék késő bronzkori,3 köztük egy vörö-
sesbarna oldaltöredék a legjellegzetesebb, amelyen 
hosszúkás bütyöktől kiinduló benyomkodott borda 
látható.

késő szarmata leletanyaghoz tartoznak a szürke, 
jól iszapolt anyagú, korongolt, lekerekített peremű, 
perem alatt bordás, tagolt oldalú, félgömbös tálak 
peremtöredékei (39. t. 15, 17.) és az oldaltagolás 
fölött-alatt fogaskarcolt (39. t. 10.) tál oldaltöre-
déke,4 a vízszintes peremű hombártöredék,5 az apró 
kavicsos soványítású, hullámosra korongolt fazék-
oldal6 és a durva, edénydarabkákkal kevert anyagú, 
kézzel formált oldaltöredék.7

Juhász József péceli magángyűjtő az Újtelepen, 
legnagyobb valószínűséggel lelőhelyünkön, „víz 
által kimosott részeken” talált elszórtan lelete-
ket: egy 10 cm hosszú bronz vésőt, egy orsógom-
bot, valamint „…két urnát, ezek közül az egyik tál-
szerűen volt készítve, a másik durva készítésű ujj-
benyomásos, kis átlyukasztott füllel. e két edény 
között volt egy csontár és két darab, egy kisebb és 
egy nagyobb pattintott kőékecske.” Leírása sze-
rint vasszegeket és egy Diocletianus arany érmet 
is talált; a terület másik részén pedig gödrök elszí-
neződését és tűzhelynyomot figyelt meg. A leletek 
nem kerültek múzeumba, így koruk nem állapítható 
meg.8 Juhász József egy szürke, korongolt, félgömb 
alakú, kereken vastagodó, kissé behúzott, belső szé-
lén keskeny árokkal tagolt, felületén fogaskarcolt 
peremű, alacsony, árokkal profilált talpas, késő 
szarmata tálat is őriz a lelőhelyről.9

1 vTM 80.142.1–14.; 81.116.1. 2 vTM 80.142.1–2. 
3 vTM 80.142.3–5. 4 vTM 80.142.6–7.; 81.116.1. 
5 vTM 80.142.8. 6 vTM 80.142.9. 7 vTM 80.142.10. 
8 Juhász é. n. 3, 5. old. 9 Juhász J. 2011. novemberi, 
illusztrált levele. vTM Adattár sz. n.

19/23. TeMPLoM-heGY:  kö
(kÖh 26243)

A belterülettől k-re, egy Ény–Dk-i irányú, vize-
nyős völgy ny-i partjára meredeken lejt a környe-
zetéből kimagasló domb. Akácfákkal és galago-
nyabokrokkal benőtt, kb. 50 m átmérőjű platóján, 
kincskereső gödrök földjében középkori téglatöre-
dékeket figyeltünk meg. A domb Ény-i oldalán szé-
les terasz látható. A lelőhelyen edénytöredékeket 
nem találtunk. (Kvassay–Torma, 1981.)

A pelyvával soványított anyagú sok, nagy, lapos 
tégla valószínűleg árpád-korinak meghatározható 
templomra utal, a széles terasz pedig talán a körítőfal 
és árok nyoma lehet. Az épületmaradványokat 
Locsod (19/24. lh.) templomának tartjuk, amelynek 
nincs okleveles említése. Arányi Lajos 1876-ban, a 
mainál még jobb állapotban látta a maradványokat. 
Szerinte a domb 35 öl hosszú és 25 öl széles fenn-
síkján a cifraház építésére elhordott román stílusú 
templom nyomait jelzik a kiszedett falak árkai. A 
jól keletelt templomnak a hajóval megegyező szé-
lességű félköríves szentélye és a nyugati fal köze-
péből kiugró tornya volt. A templom teljes hossza 8, 
szélessége 4–4,5 öl. közelében két erősen megron-
gálódott kő és több középkori tégla hevert.1 A temp-
lomromról Galgóczy károly Forró-Locsod-puszta2 
névvel írt további adatok nélkül. A további iroda-
lomban végső soron Arányi Lajos alapján említik 
Baky-tanya, cifraháza néven.3

varsányi János gyűjteményében Locsod–
Templomhegyről volt egy feltehetően középkori 
lándzsahegy.4

1 kÖh Tervtár 13632.; Arányi 1878, 51. Teljes szövegét 
közli Tari 2000, 140., Tápiósáp–Locsod puszta néven. 
2 Galgóczy 1896, 19. 3 Gerecze 1905, 322.; Genthon 
1951, 349.; Genthon 1961, 233.; Pest m. műemlékei i. 
köt. 616. 4 varsányi é. n. 33. lap, 293. szám.

19/24. ciFRAháZAPUSZTA:  Sza, á–kk
(kÖh 26244)

A várostól k-re, kb. 5 km-re, a cifraházapuszta 
nevű határrészen, Ény–Dk-i irányú, vizenyős 
völgy k-i oldalán, szántásban elszórtan találtunk 
szarmata és árpád-kori edénytöredékeket, paticsot, 
állatcsontot. (Kvassay–Torma, 1981.)

A szarmatákra utal néhány korongolt, szürke 
edénytöredék: a finoman iszapolt anyagú, besimí-
tott vonalakkal díszített oldaltöredék, a homokkal 
és apróra tört edénytöredékekkel soványított, kéz-
zel formált, kívül fényezett felületű, átfúrt oldal, 
valamint két szemcsés anyagú, tagolt peremű, késő 
szarmata fazéktöredék.1

A Xii–Xiii. századból származik két szürkésfe-
hér, kavicsos anyagú, kettősen tagolt fazékperem és 
néhány hasonló anyagú fazékoldal, mélyen bekar-
colt vonalakkal díszítve.2 A sárgásfehér színű, szé-
lesen hornyolt fazékoldal,3 és két tál alakú kályha-
szem töredék Xiii–Xiv. századi.4
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A Locsodpuszta ny-i szélén elhelyezkedő lelő-
helyet a középkori Locsod5 faluval azonosítjuk. 
hozzátartozhatott a 19/33. lelőhely, temploma a 
vizenyős völgy túlsó oldalán, a 19/23. lelőhelyen 
állt. nevének eredetét az általunk ismert névtani 
szakirodalom nem tárgyalja.6

1326-ban Salánk fia Buda és unokaöccse Salánk 
fia László fia János megosztoztak Békés, Zaránd 
és Pest megyei birtokaikon. A Sukoró (19/+++ lh.) 
és Locsod közötti (inter possessiones Sukrow 
et Luchud) erdő vámját megfelezték, a Sukoróv 
melleti szőlő Jánosé, az öröklött Locsod falu Budáé 
lett.7 1340-ben Dusnokteleke (19/+++ lh.) Pécel-i 
[Literátus] Péteré, Lochod pedig Bodó fia Jakabé 
volt.8 A körtvélyes és Dusnok birtoklása miatti per-
ben 1373-ban végzett határjárásban Dusnok k-i 
szomszédjaként szerepel. A határjárás vonatkozó 
része: a határ három határjelhez ér, melyek közül 
kettő régi, egy új egy út melletti átfúrt tölgyfánál, 
amelyek Dusnokot, irsaszeget és Locsodot választ-
ják el, majd dél felé nagy távolságra egy úton halad, 
amelytől keletre Locsod szőlői mellett egy föld-
határjel van, majd az úton nagy távolságra egy 
másik útra kanyarodva az út mellett két régi határ-
jel Billét és Dusnokot választja el, majd ugyanezen 
az úton Pécel (19/7. lh.) határához jut vissza.9 A D 
felé haladó határvonal megfelel a Locsod és Pécel 
közötti újkori határnak. ezután legközelebb 1512-
ből olvashatunk róla, amikor nagyzeléndi Thompa 
Mihály a pesti domonkosoknak 50 Ft-ért eladta 
Lochod birtokot.10 ez az adat Salánk leszármazot-
tainak vagy rokonaiknak mintegy 200 éves zavarta-
lan birtoklására utal, mert az 1326. évi osztozkodás-
nak Belzerend birtok is része volt. 1574-ben Miksa 
többek között Lochod és oszlár (Sülysáp–Tápiósáp 
határában) birtokot Besenyey György és Fodrocy 
György egri katonáknak és Thwry János kancellá-
riai jegyzőnek adományozta, amennyiben már más 
nem kapta meg azokat.11

A törökkor legelején vagy még korábban elnép-
telenedett. Figyelemre méltó, hogy a lelőhelyen 
lényegében hiányoznak a késő középkori leletek. 
Lakottságát illetően a kevés oklevél sem nyújt egy-
értelmű támpontot. A szőlők említése 1373-ban 
talán még lakottságára utal. A budai szandzsák 
1546. és 1559. évi defterébe még nem is vették fel. 
Locsod pusztát 1562-ben Pécel, 1580-ban és 1590-
ben Szecső közelében fekvőnek írták.12 A tizedjegy-
zékekben is csak 1676-ban, 1678-ban13 és 1680-ban14 

sorolták fel a puszták között.
A korábbi Dusnok területén fekvő kútvölgye 

(19/+ + +) prédium miatt 1642-ben indult perben, 

1649-ben tartott tanúkihallgatás egyik kérdése 
azt tudakolta, hogy a kút-völgy nevű nagy erdő 
Pécelhez tartozik-e? A részletekben eltérő vallo-
mások lényege szerint kútvölgyet k-ről Locsod 
puszta határolja. kútvölgyet inkább tartották 
Locsodhoz tartozónak.15 hasonlóan vallottak 1650-
ben is, ekkor Fáy istváné volt.16 1657-ben Fáy istván 
özvegye viszonttiltakozást jelentett be Locsod és 
Maglód puszta ügyében.17 1663-ban Fáy László 
díjazásért engedélyezte a (rákos)keresztúriaknak és 
a csabaiaknak a locsodi erdőről történő fahordást.18 
A későbbiekben is Pécel birtokosainak pusztájaként 
tartották számon. Balla Antal 1793. évi térképe is 
külön határral ábrázolta a mai Pécel k-i szélén.19

1 vTM 81.117.1–3. 2 vTM 81.117.4–6. 3 vTM 81.117.7. 
4 vTM 81.117.8. 5 Történetének néhány adata: csánki 
1890, 31.; Dedek-crescens 1910, 219.; chobot 1915, 
268. (Tápiósápnál); varga 1997, 244–245.; Györffy 
1998, 556.; Pest m. kézikönyve i. köt. 611., tévesen 
1324-et írja első említésének. 6 horváth Lajos Lócs és 
nagylócs etimológiája (kiss 1978, 384, 447.) alapján a 
szláv eredetű lovci „vadászok” jelentésű szó magyar 
képzővel ellátott alakjának tartja: Pesty 1864/1984, 
277. o., 7. lj. véleményét átveszi: varga 1997, 244.; 
Pest m. kézikönyve i. köt 611.; ezt az etimológiát való-
színűtlennek tartjuk. 7 oL Dl. 28575.; Györffy 1998, 
556.; Bártfai Szabó 1938, 207. reg.; Bakács 1982, 425. 
reg.; Anjou-oklt. X. köt. 427. reg. 8 oL Dl 75374.; 
Bakács 1982, 515–516. reg. 9 oL Dl. 75374.; Bakács 
1982, 884. reg. 10 Bártfai Szabó 1938, 1314. reg. 
11 Bártfai Szabó 1938, 1674. reg. 12 káldy-nagy 1971, 
325.; káldy-nagy 1985, 403–404. 13 Szakály 1995, 
195, 201. 14 varga 1997, 244. 15 Borosy 1998, 49. reg. 
16 Borosy 1998, 56. reg. 17 Borosy 1983, 371. reg. 
18 Szakály 1981, 434. 19 Balla 1793.

19/25. hoDeRZSán: ▼ Ő  v? Sza, nk? á
(kÖh 26245)

A település határának k-i részén, két kisebb patak 
összefolyásánál, a patakokra enyhén lejtő dombol-
dalon, 360 × 100 m nagyságú területen elszórtan 
heverő cserepeket gyűjtöttünk.1 (Kvassay–Torma, 
1981.) A lelőhelyen Palotai istván isaszegi lakos 
1971-ben egy fekete színű, kaptafa alakú kőbaltát 
talált, amelyet az isaszegi Falumúzeumnak ajándé-
kozott.2

A leletanyagban a kívül fekete és fényes, simított 
felületű, belül barna színű, díszítetlen oldal valószí-
nűleg kora vaskori.3 
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A finoman iszapolt anyagú, korongolt, piros és 
szürke edénytöredékek, valamint a homokos-kavi-
csos soványítású, korongolt fazéktöredékek késő 
szarmata települést jeleznek.4

A kézikorongon felépített, enyhén kihajló perem, 
a sekélyen bekarcolt hullámvonallal díszített válltö-
redék és két kevésbé jellegzetes oldaltöredék legin-
kább késő avar korinak határozható meg.5

A Xii–Xiii. századot kevés fehér, szürkés, illetve 
rózsaszín, profilált perem és körbefutóan bekarcolt 
vonalakkal díszített oldaltöredékek képviselik.6 Az 
egyik perem belső oldalán egymást metsző hullám-
vonalak láthatók.

1 vTM 81.118.1–9. 2 iFM 80.2.; A leltárkönyvben téve-
sen „isaszeg, a szarmata kurgánoktól 500 m-re a szán-
tóföldön” szerepel. A helyes lelőhelyet a találó 1982-
ben közölte kvassay Judittal. 3 vTM 81.118.1. 4 vTM 
81.118.2–5. 5 vTM 81.118.6–7. 6 vTM 81.118.8–9.

19/26. PUSZTALocSoD:  Bv, Sza, á
(kÖh 26246)

A város határának k-i részében, a Forró (Sápi)-
patak (korábban Alsó-Tápió) és a D-felől belefolyó 
kis patak találkozásánál húzódó, lankás oldalú dom-
bon, 160 × 80 m nagyságú területen, szántásban 
gyűjtöttünk közepes mennyiségű késő bronzkori 
és kevés szarmata cserepet, a lelőhely Dk-i végén 
kevés árpád-kori töredék fordult elő.1 (Kvassay–
Torma, 1981.)

A csekei csoporthoz tartozó leletanyag2 legjel-
lemzőbb darabjai a fényes, grafitos bevonatú olda-
lak; a behúzott és a kihajló, síkozott peremtöredé-
kek, a vízszintesen levágott tetejű peremek, vala-
mint egy ötszög átmetszetű fülcsonk.

A szürke színű, korongolt, fényes felületű fenék- 
és oldaltöredék, a kézzel formált, vastag falú, eny-
hén kihajló, szélesen, vízszintesen levágott szélű 
peremtöredék, a kézikorongon formált, vöröses-
barnára égett, enyhén kihajló, ferdén levágott szélű 
peremtöredék és két, kézzel formált edénytöredék-
ből faragott, átfúrt orsókarika töredéke szarmata.3 

Xii–Xiii. századi egy kézikorongon készült, 
gondosan simított felületű, sárgásfehér-szürke fol-
tosra égett, profilált peremtöredék és egy barnára 
égett oldaltöredék, vékonyan és sekélyen bekarcolt 
vonallal.4 

 1 vTM 81.119.1–33. 2 vTM 81.119.1–27. 3 vTM 
81.119.28–31. 4 vTM 81.119.32–33.

19/27. háRMAS-heGY  ÉSZAki  LáBA:  
 Bv, LT, n, nk, á
(kÖh 26247)

A közigazgatási határ k-i szélén, a Forró (Sápi)-
patak (korábban Alsó-Tápió) D-i partjára eny-
hén lejtő dombháton, 250 × 120 méteres területen, 
elszórtan találtunk a szántásban késő bronzkori, 
kelta, népvándorlás- és árpád-kori edénytöredéket. 
Sok állatcsont és őrlőkő töredék is hevert a felszí-
nen. (Kvassay–Torma, 1981.)

A késő bronzkori cserepek1 néhány jellegzete-
sebb darab (enyhén kihajló, síkozott perem; suga-
rasan bekarcolt díszű és fényes, simított felületű 
oldaltöredékek) alapján az urnasíros kultúrához tar-
toznak. A korongolt, grafitos anyagú, kifelé meg-
duzzadó perem; a grafitos-fésűs fazékoldal és a 
sötétszürke, korongolt fenéktöredék kelta.2

népvándorlás kori a kavicsos soványítású, 
kézikorongon formált, barnára égett fazékoldal.3 
egy csillámos homokkal, kaviccsal és kerámia-
zúzalékkal soványított anyagú, kézzel formált, 
szürke fazék díszítetlen oldaltöredéke valószínűleg 
szintén a népvándorlás korra keltezhető.4 Az eny-
hén csillámos homokkal és kevés kaviccsal sová-
nyított anyagú, kézikorongon formált, barnásszür-
kére, belül téglapirosra égett, vonalköteggel díszí-
tett fazék oldaltöredéke késő avar kori.5

A homokkal és apró kavicsokkal soványított 
anyagú, kézikorongolt, fehér és szürke, bekarcolt 
vízszintes vonalakkal díszített oldaltöredékek jel-
legzetes Xii–Xiii. századi fazekak darabjai.6

1 vTM 81.120.1–2, 4–8. 2 vTM 81.120.3, 9–10. 3 vTM 
81.120.12. 4 vTM 81.120.11. 5 vTM 81.120.13. 6 vTM 
81.120.14.

19/28. PUSZTAFoRRÓ:  U, Bv, v, LT, Sza, A, 
M–á, á
(kÖh 26248)

A városhatár k-i szélén, a Forró (Sápi)-patak 
(korábban Alsó-Tápió) D-i partja melletti, részben 
lankás, részben meredek domboldalon, 410 × 130 m 
nagyságú területen elszórtan találtunk késő bronz-
kori, kelta, szarmata, avar, árpád-kori, a lelőhely 
Dk-i szélén pedig újkőkori cserepeket a szántás-
ban.1 A felszínen sok állatcsontot is megfigyeltünk. 
(Kvassay–Torma, 1981; Kővári–Kulcsár, 2006.) 
A Tiszaújváros–Százhalombatta közti MoL távve-
zeték a lelőhely ny-i szélét vágja át. 2004-ben az 
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építést megelőző terepbejáráskor Dinnyés istván és 
munkatársai kevés jellegtelen őskori, továbbá szar-
mata és árpád-kori cserepeket gyűjtöttek.2

Az újkőkort homokos-pelyvás soványítású, 
díszítetlen oldalak, hasonló anyagú, ujjbenyomko-
dásos, ill. két benyomással tagolt bütykű, félgömb 
alakú táltöredékek képviselik.3 A késő bronzkori 
cserepek kevésbé jellegzetesek: simított, fényezett 
felületű, díszítetlen oldalak és egy enyhén behúzott, 
kicsi peremtöredék.4 A kelta edénytöredékek közt 
korongolt, gallérszerűen kihajló perem, grafitos 
anyagú díszítetlen, ill. fésűs fazékoldal, korongolt, 
simított külsejű, sötétszürke és barna színű töredé-
kek találhatók.5

Szarmata a jól iszapolt, szürke, korongolt oldal-
töredék és néhány durva, kézzel formált oldaltöre-
dék, provinciális import a piros, belül piros festett 
táltöredék.6 Avar telep leletei a durva, kézzel for-
mált sütőharang (?) peremtöredék, a kézzel formált, 
barna, vörös-fekete fazékperemek és oldalak, a vörö-
ses és fekete, homokos soványítású, kézikorongolt, 
kihajló, enyhén profilált fazékperem.7

néhány homokkal soványított anyagú, kézi-
korongolt, fekete és vöröses fazékoldal, a kihajló, 
ferde síkkal profilált fazékperem8 X–Xi. századi 
lehet.

A MoL távvezeték építése előtt, 2005-ben 
kővári klára vezetésével folyt megelőző feltárás. A 
lelőhely ny-i végét átvágó nyomvonalon ásott, 5 m 
széles, 124 m hosszú kutatóárokban 12 objektum 
került elő: 8 gödör, 1 sütőfelület, 1 árok és 2 anyag-
nyerő hely részlete.9 két nagyméretű, sötét felület 
valószínűleg természetes eredetű mélyedés (vízmo-
sás?), az ezeket átvágó szondákban bemosódott cse-
repeket találtunk. A gödrök közül négy (1., 4., 6., 11. 
sz.) lelet nélküli, háromban (5., 10., 12. sz.) szkíta 
kori cserepek (sötétszürke, korongolt táltöredék; 
kézzel formált, simított felületű oldalak; nagymé-
retű, fekete színű urna hasi része; behúzott tálpere-
mek) voltak. A 3. sz. objektum valószínűleg kemen-
céhez tartozó, 120 × 110 cm nagyságú, vörösre, ill. 
feketére átégett kerek sütőfelület, amelynek egy-
rétegű, 2–3 cm vastag tapasztásába kis köveket és 
cserepeket raktak. A cserepek – akárcsak a sütő-
felület feletti betöltésben talált töredékek – szkíta 
koriak, jellegzetesek köztük egy szürke, behúzott, 
legömbölyített peremű tál darabjai. A 2. sz. avar 
kori árokrészlet betöltéséből is előkerült egy szürke, 
szkíta típusú bögre kis darabja.

Az Ény–Dk-i irányú, 210–240 cm széles, egye-
netlen aljú, 2. sz. árokrészlet a betöltésében talált 
fekete színű, kézzel formált, durván iszapolt, 

kihajló peremű kis fazék töredékei alapján avar 
kori. hasonló korú cserepek kerültek elő a 7. sz. víz-
mosás (?) szondáiból, jellegzetesek a kézikorongon 
készült, vízszintes-, ill. vízszintes- és hullámvonal-
kötegekkel díszített fazékoldalak, valamint egy kéz-
zel formált, durva kidolgozású, kihajló, kissé meg-
vastagodó peremű, a vállán átlyukasztott fazéktöre-
dék. A nagyméretű 13. sz. gödör kutatóárokba eső 
részéből származó, kívül vörös, belül fekete színű, 
kézikorongolt (?), kis töredék is valószínűleg avar 
kori.

A nagyméretű, szabálytalan alakú, valószí-
nűleg anyagnyerő helynek használt 8. objektum 
sötét színű, égett, paticsos-faszenes betöltése késő 
árpád-kori (Xii–Xiii. sz.) homokos-kavicsos 
anyagú, fedő számára tagolt peremű, csigavonalas 
díszítésű fazéktöredéket, díszítetlen fazékoldalakat 
és egy vasszeget tartalmazott. Xii–Xiii. századi 
fazék csigavonalas válltöredéke volt a 9. sz. objek-
tumban.

1 vTM 81.121.1–14. és vTM leltározatlan. 2 vTM 
Adattár 2397.; vTM leltározatlan. 3 vTM 81.121.1–3. 
és vTM leltározatlan. 4 vTM 81.124.4–8. és vTM lel-
tározatlan. 5 vTM 81.121.9–11. és vTM leltározatlan. 
6 vTM 81.121.11. (egyik töredék); 2006. évi gyűjtés, 
vTM leltározatlan. 7 vTM 81.121.12–14.; 2006. évi 
gyűjtés, vTM leltározatlan. 8 2006. évi gyűjtés, vTM 
leltározatlan. 9 MnM Adattár 65/2009.iii.; Rég. kut. 
2006, 255. MoL 1. sz-on. A feltárás éveként tévesen 
szerepel 2006. A leletanyag: vTM leltározatlan.

19/29. PUSZTAFoRRÓ:  Bv, Sza, á  I
(kÖh 26249)

A városhatár k-i szélén, a Forró (Sápi)-patak 
(korábban Alsó-Tápió) Ék-i partja melletti dombol-
dalon 200 × 90 m nagyságú területen gyűjtöttünk 
leleteket. egy elhagyott tanya helyén a partfalban 
levő beásásból és egy égett foltból (kemence?) szed-
tünk ki cserepeket. A lelőhely ny-i szélén a partfal-
ban másodlagos helyzetű comb- és medencecson-
tot láttunk. (Kvassay–Torma, 1981; Kvassay, 1983.)

késő bronzkori a homokos anyagú, világos-
barna, felül élben találkozó két, ferde síkkal profilált 
peremű és a gondosan simított felületű fekete, eny-
hén kihajló peremű, oldalán éles törésvonalú edény-
töredék.1

A szarmata–késő szarmata telepanyaghoz tar-
toznak a szürke, világosbarna színű, jól iszapolt, 
korongolt tál- és hombártöredékek,2 a szürke kor-



409

sóoldal kerek fül indításával,3 valamint a homo-
kos-kavicsos soványítású, korongolt, tagolt peremű 
fazéktöredékek és egy durva, kézzel formált oldal-
töredék.4

Xii–Xiii. századiak a barna és szürkés színű, 
homokos-kavicsos anyagú, kézikorongon készült, 
részben bekarcolt vonallal díszített fazéktöredékek.5

1 vTM 81.122.1.; 83.18.1. 2 vTM 81.122.2.; 83.18.2, 
4–5. 3 vTM 83.18.3. 4 vTM 81.122.3–5. 5 vTM 
81.122.6–7.

19/30. PUSZTAFoRRÓ:  Bv
(kÖh 26250)

A város határának k-i részén, a Forró (Sápi)-
patak (korábban Alsó-Tápió) Ék-i partja melletti 
alacsony domboldalon, 130 × 80 m nagyságú terü-
leten szétszórtan találtunk leleteket. (Kvassay–
Torma, 1981.)

A késő bronzkori cserepek1 (fekete színű, simí-
tott felületű oldal; bevagdosott, ill. benyomkodott 
bordadíszes töredékek) egy turbántekercses perem 
alapján az urnasíros kultúrához köthetők.

1 vTM 81.123.1–5.

19/31. PUSZTAFoRRÓ:  Sza, nk, á
(kÖh 26251)

A közigazgatási határ k-i szélén, a Forró (Sápi)-
patak (korábban Alsó-Tápió) Ék-i partjára eny-
hén lejtő domboldalon, 100 × 80 méteres terü-
leten, néhány szarmata, népvándorlás- és kora 
árpád-kori edénytöredéket gyűjtöttünk a szántás-
ban. (Kvassay–Torma, 1981.)

Szarmata–késő szarmata leletek a szürke, koron-
golt, fényezett oldal, a homokos-kavicsos anyagú, 
korongolt, tagolt peremű fazéktöredékek és a durva, 
kézzel formált fazéktöredékek.1

késő avar kori a szemcsés anyagú, barnára égett, 
bekarcolt vonallal és hullámvonallal díszített fazék-
perem, valamint a hasonló anyagú oldaltöredék 
sekélyen bekarcolt vonalakkal.2

A szemcsés anyagú, barnára-szürkére égett, eny-
hén kihajló, lekerekített szélű fazékperem és a fésűs 
szerszámmal egyenetlenül bekarcolt vonalköteggel 
díszített oldaltöredék a Xi–Xii. századra tehető.3

1 vTM 81.124.1–3. 2 vTM 81.124.5, 7. 3 vTM 81.124.4, 6.

19/32. PUSZTAFoRRÓ:  Sza
(kÖh 26252)

A városhatár k-i szélén, a tápiósápi határnál, a 
Forró (Sápi)-patak (korábban Alsó-Tápió) É-i partja 
mellett kb. 80 × 70 m nagyságú területen néhány cse-
repet találtunk egy dűlőút oldalában. A lelőhely pon-
tos kiterjedését akácfa telepítés miatt nem lehetett 
pontosan megállapítani. (Kvassay–Torma, 1981.)

késő szarmata koriak a homokos-kavicsos 
anyagú, korongolt fazékoldalak, melyekhez durva, 
kézzel formált fazéktöredékek csatlakoznak.1

1 vTM 81.125.1–3.

19/33. ciFRAháZAPUSZTA:  á
(kÖh 26253)

A városhatár k-i részén, egy Ény–Dk-i irányú, 
kis vízfolyás völgyének D-i oldalán, enyhén lejtő 
dombon, 150 × 60 méteres területen, kevés árpád-
kori edénytöredéket találtunk. (Kvassay–Torma, 
1981.)

A homokkal és apró kavicsokkal soványított 
anyagú, fehérre és szürkére égett fazekak kihajló 
perem, valamint vízszintes vonalakkal díszített 
oldaltöredékei Xii–Xiii. századiak.1 A lelőhely 
Locsod (19/24. lh.) része lehetett.

1 vTM 81.126.1–2.

19/34. háRMAS-heGY:  B, n, á
(kÖh 26254)

A város belterületétől k-re, a Forró (Sápi)-
patakba (korábban Alsó-Tápió) tartó, nagyjából 
D–É-i erecske és a belefolyó Ény–Dk-i irányú, 
kis vízfolyás találkozása k-i oldalára lejtő dombon, 
150 × 70 méteres területen, néhány bronzkori,1 nép-
vándorlás kori és árpád-kori edénytöredéket gyűj-
töttünk. (Kvassay–Torma, 1981.)

népvándorlás kori a szemcsés anyagú, sötétbar-
nára, belül téglapirosra égett, valamint a kavicsos 
anyagú, lekopott felületű, vörösesbarnára égett, 
bekarcolt vonallal díszített fazékoldal.2

A Xii–Xiii. századot kavicsos anyagú, szürkére-
fehérre égett fazekak profilált perem-, vízszintes 
vonallal díszített oldal- és aljtöredékei képviselik.3

1 vTM 81.127.1. 2 vTM 81.127.2–3. 3 vTM 81.127.4–6.
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19/35. koPASZ-heGY: + B
(kÖh 26255)

A belterülettől D-re emelkedő kopasz-hegy ma 
már pontosan nem azonosítható részén, 1865-ben, 
burgonya ültetésekor érdekes formájú, fekete színű, 
ép szűrőedényt találtak. A Bakits János tulajdonába 
került tárgy rajzát Rómer Flóris közli.1 valamivel 
magasabb 5 cm-nél, teste kúpos, ívelt oldalú, szája 
erősen, lyuk-szerűen összeszűkül, füle kissé a száj-
nyílás fölé emelkedik, feneke lapos és 8 sorban 
elhelyezett lyukakkal áttört. Ugyanott egy másik, 
hasonló formájú, de kb. hatszor nagyobb edényt is 
találtak, amely azonban szét volt törve. Rómer az 
edénykét a bronzkori szűrőedények közt sorolja fel.2

1 Rómer 1865, 78., 1–2. ábra.; varga 2000, 31. old. 
1. képen tévesen a valójából a 19/8. lh-ről származó 
badeni tálka fényképét mutatja be. 2 Rómer 1866, 
37–38., 60–61. ábra.

19/36. iSASZeGi U. 45:  Bv, nk
(kÖh 26256)

A város belterülete k-i szélén, a Rákos-patak D-i 
partjára lejtő domboldalon, Bosnyák imre isaszegi 
u. 45. alatti telkén, 1977-ben Juhász etelka őskori, 
talán bronzkori és feltehetően népvándorlás kori 
cserepeket gyűjtött. Terepbejárásunkkor az isaszegi 
és a Somogyi B. utca sarkán elhelyezkedő ingatlan 
kertjében apróra tört, kopott, késő bronzkori és nép-
vándorlás kori kerámiát találtunk. A beépített terü-
leten a lelőhely pontos kiterjedését nem tudtuk meg-
állapítani. (Kvassay, 1983.)

A síkozott peremtöredék és a finom anyagú, 
fényezett felületű, törésfelületében világosbarna-
fekete színű, díszítetlen oldaltöredék az urnasíros 
kultúra hagyatéka.1

A kézzel formált, vörösesbarna, díszítetlen oldal-
töredék, valamint a szemcsés anyagú, hullámvo-
nal- és vonalkötegekkel díszített fazéktöredékek 
késő avar koriak.2

1 vTM 83.19.1–2. 2 vTM 83.19.3–4.

19/37. FAiSkoLA U. 10:  R
(kÖh 26257)

A belterület ny-i szélénél, a Rákos-patak D-i 
partja mellett húzódó domboldalon álló ház kert-

jében 1982-ben a bodrogkeresztúri kultúra három 
sírja került elő. Az 1. sírt a tulajdonos szedte ki, a 
másik kettőt holport ágnes tárta fel. Mindkettőben 
zsugorított csontvázas, a bal oldalán fekvő, ny–k-i 
tájolású váz feküdt, mélységük 80, ill. 93 cm, sírfolt 
egyiknél sem rajzolódott ki.1 Az 1. sírból egy edény 
néhány darabja, a 2., bolygatott sírból gömbszelet 
alakú tál (9. t. 8.) és tejesköcsög felső részének töre-
déke került elő; a 3. sírban a koponya mögött hiá-
nyos tejesköcsög (9. t. 14.) volt.2 Az 1. sírban 16–20 
éves nő, a 2. sírban 26–32 éves, a 3-ban pedig 17–19 
éves férfi feküdt.3

1 vTM Adattár 1258.; Rég. kut. 1982, 22. 2 vTM 
83.25.1.; 26.1–2.; 27.1. 3 Zoffmann 1991, 131–132., 
részletes elemzéssel.

19/38.:  Ő, Sza
(kÖh 26258)

A város belterületének középső részén, a Rákos-
patak É-i partján, árterületen, egy 300 m hosszú, 
50 m széles területen, kevés, apróra tört edénytöre-
déket és kőeszközt lehetett a szántásban gyűjteni. 
(Kvassay, 1983.) hatástanulmányhoz végzett álla-
potfelmérés során 2007-ben kővári klára is talált 
néhány kézzel formált szarmata cserepet.1

Az apró, kopott, díszítetlen őskori kerámiatöre-
dék közelebbi kormeghatározásra nem alkalmas.2 
valószínűleg szintén az őskori település emléke az 
apró, kovakő pattinték.3

A szürke, szemcsés anyagú, korongolt és a bar-
násszürke, kézzel formált, díszítetlen edényoldal 
szarmata–késő szarmata hagyaték.4

1 vTM Adattár 2546. A cserepeket nem tette el. 
2 vTM 83.20.1. 3 vTM 83.20.2. 4 vTM 83.20.3.

19/39. PAP-heGY, eRDÉSZháZ: ? B  Bv
(kÖh 26259)

Szilárdi József erdész közlése szerint 1949–1950 
táján, a belterülettől k-re, a Pap-hegy k-i lejtőjén, 
az új erdészház építésekor, illetve illetményföld 
kialakítása kapcsán a domboldal levágásakor cson-
tokat tartalmazó edényeket találtak. 1984. évi bejá-
rásunkkor azonban sem a domb tetején, sem a levá-
gott domboldalban nem találtunk leleteket, holott az 
utóbbi helyen gyümölcsös telepítéséhez mélyszán-
tást végeztek. (Kvassay, 1984.) Feltételesen ehhez 
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a lelőhelyhez sorolhatók azok, a sírokra utaló edé-
nyek, amelyeket kozma László erdőmérnök ajándé-
kozott a gödöllői múzeumnak.1 A leltárkönyv sze-
rint az edények a „Pécel-isaszegi országút péceli 
torkolata mellől” kerültek elő. A kérdéses hely az 
erdészháztól É-ra, mintegy 4–500 m-re, a Rákos-
patak hídja mellett, mély fekvésű területen fekszik. 
A lelőhelyünkkel való azonosítást kozma László 
foglalkozása támasztja alá.

A GvM-be került edények közül legnagyobb 
valószínűséggel a hatvani kultúrához tartozik egy 
magas, hengeres nyakú, füles bögre és egy kettős-
kúpos testű, legömbölyített hasélű, nagyobb bögre 
alsó része, amely a nyak alatt körbefutó, vízszinte-
sen bekarcolt vonalakkal, a has alsó részén pedig 
háromszög alakban bekarcolt vonalcsoportok-
kal díszített, a vállán kis fül ült.2 A késő bronzkori 
urnasíros kultúrát képviseli a kúpos nyakú, nyomott 
gömbtestű urna a nyakhajlatban elhelyezett két kis 
füllel, vállán körbefutó, többszörös sekély hornyo-
lással (24. t. 11.), valamint két, magasra húzott fülű 
csésze, az egyik gömbszelet alakú, a másiknak eny-
hén ívelt felső része és összeszűkülő alja (24. t. 10.) 
van.3 egy 9,4 cm magas, gömbös testű, alacsony, 
hengeres nyakú, kihajló peremű, késő bronzkori 
füles bögre talán a kultúra korai szakaszához sorol-
ható.4

1 GvM 82.27.1–4.; 28.1–2. 2 GvM 82.27.2.; 28.2. 
3 GvM 82.27.3–4.; 28.1. 4 GvM 82.27.1.

19/40. JÓkAi U. 82:  ? Ak
(kÖh 26260)

A belterület Ény-i szélén, a Rákos-patak É-i 
partján emelkedő domb tetején, a Jókai u. 82. 
alatti ház (hrsz. 1920/2) építése közben, 1982-ben, 
majd emésztőgödör ásásakor, 1984-ben csontvá-
zakat találtak. 1984-ben kővári klára és kvassay 
Judit rögzítette a csontvázak előkerülési körülmé-
nyeit és begyűjtötte az előkerült csontokat az egyet-
len megőrzött lelettel, egy kézzel formált avar 
fazékkal együtt.1 Az emésztőgödör ásása közben, 
1984. június 3-án talált csontvázat azonnal kiszed-
ték, hogy a munkát be lehessen fejezni. Június 10-i 
kiszállásukkor már csak a tulajdonos, karcza Lajos 
elmondás alapján rögzíthették az előkerülés körül-
ményeit. A tulajdonos szerint kb. 180 cm mélyen, 
Ény–Dk-i irányban feküdt a váz. A lábfejek végé-
ben edény, a medence táján rozsdás vastörmelék 
volt. A vasdarabokat a találók nem őrizték meg. 

Az edényt, a kiszedett embercsontokat és a köztük 
talált szárnyascsontokat bevitték a váci múzeumba. 
elmondta továbbá a tulajdonos, hogy 1982 tavaszán, 
a ház pincéjének géppel történt kiásása közben is 
találtak embercsontokat, mellettük kis edényt, vala-
mivel távolabb pedig állat- (a leírás alapján valószí-
nűleg ló-) csontokat. A csontokat elszórták, a kéz-
zel formált, durva anyagú, avar edényke (M: 8 cm, 
Pá: 7 cm, Fá: 6 cm) utóbb karcza Lajosné péceli 
lakoshoz2 került. Az elbeszéltek alapján a két csont-
váz 15–17 méter távolságban, nagyjából azonos 
tájolásban feküdt, az állatcsontokat pedig körülbe-
lül a két váz között figyelték meg.

A múzeumba került jellegzetes, kora avar kori 
edény apró kavicsokkal, pelyvával és kerámiazú-
zalékkal soványított anyagú, kézzel formált, 15 cm 
magas kis fazék (43. t. 16.). Pereme enyhén kihajló, 
széle egyenetlenül összenyomkodott.3

A találó megfigyelései és az előkerült edény alap-
ján lelőhelyünkön az építkezéssel egy kora avar 
temető részletét bolygatták meg. A temető további 
kiterjedésére vonatkozó adatokat nem ismerünk.

1 MnM Adattár 80/1985.viii. 2 Juhász J. 2011. novem-
beri, illusztrált levele. vTM Adattár sz. n. 3 vTM 
84.123.1.

19/41. RákÓcZi U. 5: ? i
(kÖh 26261)

A város középső részén, a Rákos-patak É-i olda-
lára enyhén lejtő domb alján, a Rákóczi út 5. szám 
alatt, a Bényi család tulajdonában lévő telken, 1966 
táján, meszesgödör ásásakor edénytöredékeket 
találtak. A Juhász József által összegyűjtött csere-
pek elkallódtak. kiszállásunk alkalmával a beépí-
tett területen újabb leleteket nem sikerült találni, így 
a lelőhelynek sem kora, sem kiterjedése nem hatá-
rozható meg. (Kővári–Kvassay, 1984.)

19/42. SZeMeRe PáL U. 17:  Bv, Sza, nk 
▼kö
(kÖh 26262)

A város belterületének középső részén, a Rákos-
patakba tartó, D–É-i vízfolyás k-i partján emelkedő 
dombon, a Szemere Pál utca 17. számú telekről, 
Juhász József péceli gyűjtőtől késő bronzkori, szar-
mata és viii–iX. századi edénytöredékek kerültek 
a váci múzeumba. Az 1971-ben talált leletek elő-
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kerülési körülményeire és a lelőhely kiterjedésére 
vonatkozó adatokat a gyűjtő nem közölt.

A többszörösen síkozott, kihajló perem; a szalag-
füles, fényezett felületű csészetöredék és az ujjbe-
nyomkodással tagolt bordás oldal az urnasíros kul-
túra jellegzetes darabja.1

A szürke, jól iszapolt, korongolt oldaltöredék, 
a szürke, erősen soványított anyagú, korongolt, 
tagolt fazékperem és néhány durva, kézzel formált 
fazéktöredék szarmata–késő szarmata települést 
jelez.2

A lelőhelyről származó kerámia zömét jellegzetes 
viii–iX. századi, csillámos anyagú, kézikorongon 
formált, hullámvonal- és vonalkötegekkel díszített 
fazekak oldaltöredékei (41. t. 22.) alkotják.3

Juhász József gyűjteményében a telken talált, 
középkori, keskeny sarkas, vas lópatkó van.4

1 vTM 84.117.1–3. 2 vTM 84.117.4-8. 3 vTM 84.117.9–
13. 4 Juhász J. 2011. novemberi, illusztrált levele. 
vTM Adattár sz. n.

19/43. ZRÍnYi U:  U, á, kk?
(kÖh 26263)

A belterület középső részén, a Rákos-patakba 
tartó, D–É-i vízfolyás ny-i partján emelkedő dom-
bon, a Zrínyi utcában, csatornaárok kidobott föld-
jében késő középkori cserepeket figyelt meg 
Tettamanti Sarolta, az 1976 májusában végzett 
péceli kiszállása alkalmával.1 Feljegyzése szerint 
Juhász József helybeli lakos gyűjteményébe került 
az edénytöredékek egy része. A gyűjtő a „kör cso-
mópont”-nak nevezett lelőhelyről néhány cserepet 
adott a váci múzeumnak.

közülük a homokos-pelyvás soványítású, hen-
geres nyakú, a nyakhajlatban szalagfüllel ellátott 
edény töredéke, valamint a homokos anyagú, bekar-
colt vonallal, ill. kicsi, kerek, lapos bütyökkel díszí-
tett oldaltöredék az újkőkori vonaldíszes kerámia 
hagyatéka.2

A durva szemcsés, csillámos anyagú, 
kézikorongon formált, vörösesbarna-szürke foltosra 
égett, vállán ferde bevágásokkal díszített fazéktöre-
dék pedig Xi–Xii. századi.3

1 vTM Adattár 894. 2 vTM 84.116.1–3. 3 vTM 
84.116.4.

19/44. MoTokRoSSZ-PáLYA (SZiLAS-
vÖLGYi-DŰLŐ):  U, Bv, Sza, nk, á
(kÖh 33985)

A város határának Ék-i szélénél, a Rákos-patak 
árteréből kiemelkedő domb Dny-i részét homok-
kitermeléssel megbolygatták. A bánya falában 2 
beásást láttunk, ezekből bronzkori cserepeket szed-
tünk ki. A megbontott domboldal és a patak közti 
felszántott területen sok újkőkori cserepet és kőesz-
közöket találtunk. A jelenleg motokrossz pályá-
nak használt dombtetőn nehéz megfigyelési viszo-
nyok között apróra tört szarmata, népvándorlás-, 
és árpád-kori töredékeket gyűjtöttünk. (Kvassay–
Miklós, 1981; Kvassay, 1983.) 

Újkőkoriak a pelyvás és kavicsos anyagú oldal-
töredékek (többön körömcsípéses díszítés), egy cső-
talp töredék, valamint egy kis, kottafejes oldal.1 A 
késő bronzkori urnasíros kultúra idejére keltezhető 
egy kívül fekete és simított, belül barna, díszítetlen 
cserép.2 Megemlíthetők a kőpengék és a pattintékok 
is.3 

A szarmata kort kézzel formált edények perem- 
és oldaltöredékei képviselik.4 A homokkal és 
kaviccsal soványított, ferdére vágott peremű fazék-
töredék, díszítetlen oldal és a hullám- valamint pár-
huzamos vonalköteggel díszített oldaltöredék késő 
avar kori.5 

egy rózsaszín perem és egy szürkésfehér oldal 
árpád-kori.6 

Gyűjtöttünk egy fenőkövet is.7

1 vTM 83.12.3–7. 2 vTM 83.12.8. 3 vTM 83.12.1–2. 
4 vTM 82.56.1–5. 5 vTM 83.12.9–11. 6 vTM 83.12.12. 
7 vTM 82.56.6.

19/45. kiS-kATAJkA:  V

2004-ben a Százhalombatta–Tiszaújváros MoL 
távvezeték nyomvonalának bejárása során, a határ 
Dk-i részén, a kis-katajka dombhát Ék-i lejtőjének 
lankás, felső részén durva, kézzel formált, egyenet-
lenül simított felületű és korongolt, szkíta edénytö-
redékeket gyűjtött a terepbejáró munkacsoport.1 A 
lh. Ény-i kiterjedése nem tisztázott.

1 ckM Adattár 5623-2005., a lelőhely MoL Pécel i. 
megjelölést kapta.; vTM leltározatlan.
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19/46. cickA-TAnYA:  á
(kÖh 45767)

Pécel határának Dk-i részén, a kis-katajka 
dombvonulat k-i nyúlványa Ék-i oldalának alján, 
vízfolyástól távol, a hármas-hegyet Dny-on hatá-
roló völgy Dny-i oldalán, a MoL Százhalombatta–
Tiszaújváros közötti távvezeték bővítése előtt, 
2004-ben Dinnyés istván és munkatársai kevés 
barna, szürke és fehéres, késő árpád-kori fazék-
töredéket gyűjtöttek a szántóföldön.1 A lelőhely 
Dny-i részét erdősáv fedte. 2005-ben kővári klára 
irányításával 5 m szélességben 200 m2-en végez-
tek negatív eredményű megelőző feltárást a nyom-
vonalon. 2006-ban a vezeték építése során kulcsár 
valéria a feltárt terület közvetlen szomszédságában 
két ismeretlen korú objektum foltját figyelte meg az 
árok falában.2

1 ckM Adattár 5623-2005., a lelőhely a MoL Pécel ii. 
megjelölést kapta.; MnM Adattár 66/2009.iii.; vTM 
leltározatlan. 2 Rég. kut. 2006, 255.

19/47. háRMAS-heGY:  Bv

A hármas-hegy középső vonulatának Dk-i 
részén, a dombtető közelében levő szántón ecsedy 
istván és munkatársai egyetlen, külső oldalán fekete, 
belső oldalán barna, késő bronzkori edénytöredéket 
találtak 2004-ben, a Százhalombatta–Tiszaújváros 
MoL távvezeték nyomvonalának bejárásakor.1

1 ckM Adattár 5623-2005., a lelőhely MoL Pécel iii. 
megjelölést kapta. vTM leltározatlan.

19/48. TeMeTŐ U:  Bv

Riedl kálmán 1909-ben arról számolt be, hogy 
a községből k-i irányban kiinduló közlekedési út 
egy mélyútba torkollik. ezen járt az általa bérelt 
Fáy féle birtokrészre. Megfigyelése szerint a mélyút 
falai 4 m mélységig teljesen érintetlen földrétegnek 
látszottak, alatta jelentékeny hosszúságban, mint-
egy 70 cm vastag réteg húzódott, amely állatcson-
tokkal és cserépdarabokkal kevert, fekete földből 
állt.1 A lelőhelyről egy kettős kúpos fejű bronztűt 
és 14 edénytöredéket ajándékozott az MnM-
nek.2 Márton Lajos is járt a helyszínen, szerinte a 
kultúrréteg 60–70 cm vastagságú, 25–30 m hosz-
szúságban figyelhető meg a mélyút falában. A dom-

bokról lefutó víz rakhatta az elhagyott telep fölé azt 
a szürkés, átmosott, iszapolt réteget, amely erősen 
elüt a környező löszhegyek világossárga színétől. A 
ritkaság számba menő, elfedett lelőhelyet a „lapokra 
tört felületű vagy csavart peremek s az edényfülek 
alkotása” alapján a korai hallstatti korhoz sorolja.3 
kőszegi Frigyes a keltezést finomítva a továbbélő 
halomsíros kultúra ha A1 periódusa emlékeként 
írja le tárgyakat.4

A részletes leírásnak köszönhetően sikerült a 
telep hozzávetőleges helyét megállapítani. A ma is 
Fáy-tanyának nevezett birtokhoz vezető út valójá-
ban Dk-i irányban halad, amely a iii. katonai fel-
mérés szerint a település elhagyása után vezetett 
partok között. A régi mélyutat felhagyták, benőtte 
az akác. A csak helyenként megfigyelhető partfal-
ban nem észleltünk régészeti jelenségeket. (Kővári–
Torma, 2008.)

1 MnM Jel. 1909, 159. 2 MnM Jel. 1909, 42.; MnM 
79/1909.1–15. 3 Márton 1910, 180–181.; varga 2000, 
35. 4 kőszegi 1960, 148, 152, 153, 186., LXXXi. t. 6–9.

* * *

 Ő ? B?  nk, i + U, B, kk  á ▼ v? 
Ró, kk

Rómer Flóris szerint 1864 szeptemberében 
Pécelen „a vaspályai átfúrásokban tömegesen talál-
tattak hamvvedrek, többnyire eltörve, bazaltból 
való malomkövek és egy egyenesen fekvő csont-
váz. Ugyaninnen több darab csontgyöngy került 
Bakits János úr birtokába.”1 Az adatot átvéve nagy 
Géza a feltételezett urnatemetkezések alapján vas-
korinak tartja a leleteket.2 Dokumentáció és lelet-
anyag hiányában a kérdés ma már nem dönthető el. 
erre vonatkozik varsányi János Galga-menti térké-
pén a hamvasztásos temető jelölése Pécelnél3 (57. t.).

1865-ben Rómer Flóris a péceli szőlőkben talált, 
szürkés színű, domború oldalán állatfej alakú, átfúrt 
bütyökfüles, a fül fölött három, karcolt vonalak-
kal határolt, függőleges bevágásokkal tagolt, piros 
festett szalaggal, a fül alatt ugyanilyen, de zegzug 
vonalú szalagokkal díszített edénytöredéket közölt, 
mely akkor Bakits Jánosnál volt.4 közlését 1866-
ban – bronzkoriként és egy kettős csonkakúp alakú, 
szintén Bakits Jánosnál levő agyaggyöngyöt ismer-
tetve – megismételte.5 A jellegzetes zselizi díszítésű 
töredéket Paul Reinecke határozta meg az újkőkori 
vonaldíszes kerámiákhoz tartozónak. A zselizi kul-
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túra első hazai emléke többször szerepel az iroda-
lomban.6

Arányi Lajos „kőkorszakbeli” tárgyak és római 
pénzek lelőhelyének tudta Pécelt.7 Dobozi istván 
1878-ban arról számolt be, hogy „több évekkel 
ezelőtt az ugynevezett Sárközyné féle birtokon 
sok urna találtatott”.8 Galgóczy károly erről így 
ír:„…várhegynek nevezett domb körül az akkor 
özv. Sárközy Józsefné úrhölgy, most Pekáry istván 
úr birtokán…” az 1878 előtti években sok urnát 
találtak, és még 1896-ban is kerültek elő leletek a 
mélyebb földforgatások alkalmával.9 A leletek sor-
sáról nem tudunk semmit. 1879-ben kuti Dezsőtől 
közelebbi lelőhely nélküli durva edénytöredéket és 
csonttöredéket kapott az MnM.10 varsányi János 
gyűjteményében volt egy Locsodon talált „réz-
véső”.11 Zsigmondy vilmos 1880-ban egy kővé-
sőt ajándékozott Pécelről az MnM-nek.12 1887-ben 
Zsigmondy vilmos országgyűlési képviselő többek 
között egy Öreg szőlőkből származó trapéz alakú 
kőbaltát ajándékozott az MnM-nek.13 1913-ban 
Szmik Antal mérnök, a rövid életű Pest megyei 
Régészeti és néprajzi Bizottság néprajzi előadója 
Gödöllőn több őskori edényt és bronztárgyat talált 
Szilágyi Antal főszolgabírónál, amelyeket Pécelen 
ástak ki. Gerecze Péter kérte a leletek átadását a 
megyei gyűjtemény számára.14 További ismereteink 
nincsenek a leletekről. Juhász József gyűjtött egy 
közelebbről ismeretlen lelőhelyű, kaviccsal soványí-
tott anyagú, barna-szürke foltos, csonkakúp alakú, 
szélesen, vízszintesen levágott peremű, díszítetlen, 
bronzkori töredékes tálat.15 1899-ben kalix József 
péceli pék locsodpusztai, kotlina-dűlői birtokáról, 
középkori vastárgyakkal16 együtt egy hajlított pálca 
alakú, a közepén karikás, a végein gömbös, 6,1 cm 
hosszú, kora vaskori, bronz zablarudat (?) ajándéko-
zott az MnM-nek.17

1875-ben Arányi Lajostól az MnM Locsod-
pusztán talált Probus (276–282) antoninianust vásá-
rolt.18 1876-ban Závodszky istván Pécelen talált, 
római (?) bronzkulcsot kapott.19

1897-ben Pécelen, „a Szabó istván tanyája mel-
letti kerek halomban csontváz mellett” talált, „sár-
gásvörös színű hasas agyagfazék, hasa közepén 
kiálló gyűrűalakú füllel, Mag. 12 cm”, késő avar, 
füles bögre került az MnM-be.20 Lelőhelyét nem 
sikerült meghatározni. Fuchs Armand földbirto-
kos 1920-ban kisebb leletegyüttest ajándékozott 
az MnM-nek, amelynek a lelőhelye a leltárkönyvi 
bejegyzés szerint „Pécel, hegyoldalban, Locsod 
puszta”.21 A fekete agyagbögre az 1958. évi reví-
ziónál már nem volt azonosítható. A körátmet-

szetű huzalból készült, kissé megvastagodó végű, 
tojásdad alakú, bronz karperec-pár, az ép és töre-
dékes, granulációs és üvegcsüngős fülbevaló késő 
avar kori. A leleteket Török Gyula közölte, azóta 
a Lebuki-dűlői temető (19/12. lh.) részeként szere-
pel.22 Locsod-puszta azonban mintegy 5 km-re k 
felé fekszik a Lebuki-dűlőtől.

1901-ben az MnM ezüstékszerekből és ezüst-
pénzekből álló, tatárjáráskor földbe rejtett kincs-
leletet vásárolt meg Jamriska Lajos péceli jegyző-
től.23 Az ékszerek: kerek átmetszetű, nyitott vége-
iken tagolt hengerecskékkel díszített, ezüsthuzal 
karperec-pár és hasonló 3. karperec, vékony kari-
kájú pecsétgyűrű, kör alakú fején vésett liliommal, 
ovális alakúra domborúan csiszolt, ékszerbe foglal-
ható hegyikristály24 és két, egyik végén egyenesen 
levágott, másikon kerekített, vékony ezüstöntvény, 
melyek – az egykorú kincsleletek szerint – fize-
tőeszközként is szolgálhattak.25 A pénzek: 115 db 
cnh i. 275 = h 195 típus és egy cnh i. 280 = h 
200 típusú magyar lemezpénz, nagy valószínűség-
gel iv. Béla 1235–1241 közötti veretei,26 1 db kölni 
és 333 db friesachi és rokon denár.27

1868-ban kapossy Dezső Locsod-pusztán, köze-
lebbről ismeretlen helyen talált, a Xv. század máso-
dik felére keltezhető, 6 ágú csillagtaréjos sarkan-
tyút ajándékozott az MnM-nek.28 1875-ben Arányi 
Lajostól vásároltak locsodi leleteket: a Xv. szá-
zad 2. felében készült kardot29 (hiányzó hegyű pen-
gén beütött jegyek: passaui farkas és körbe foglalt 
kereszt, S-alakú keresztvas, markolatgombja tég-
latest alakú, kétoldalt kerek kiugrással) és Xiv–
Xvii. sz-i pénzeket.30 Szintén Locsod-pusztáról 
1879-ben középkori vassarló,31 1895-ben a Xv. sz. 
végén készült, enyhén ívelt pengéjű, hiányzó hegy-
részű, rövid tüskeszerű keresztvasasán karéjos 
hárítórudas szablya került az MnM-be.32 Az MnM 
éves jelentése szerint 1899-ben kalix József péceli 
pék a locsodpusztai, kotlina-dűlői birtokán talált 
egy árpád-kori, két Anjou-kori sarkantyút és egy 
vasbaltát ajándékozott.33 A gúla alakú tüskével ellá-
tott sarkantyú Xi–Xii. századi.34 1853-ban Bakits 
János ügyvéd Pécelen talált, Xiv–Xv. századi, ala-
csony gerinces pengéjű, hosszú, közel hengeres 
köpüjű lándzsahegyet ajándékozott az MnM-nek.35 
Fuchs ármin birtokos 1894-ben egy Forró pusztán, 
erdőirtáskor, 3,5 m mélyen talált, bizonyára közép-
kori, „antik formájú ekevasat”36 ajándékozott az 
MnM-nek.

varga Mihály egy kéziratos munkára hivatkozva 
írja, hogy a „királytelep” első völgyében 1935-
ben földmunkások sírokat tártak fel. Az egyik sír-
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ban erősen korrodált színes üvegszemekből és ége-
tett agyaggolyókból álló nyaklánc volt, amely iglói 
Szontagh Tamás tulajdonába került.37 Az adatról a 
kézirat lezárása közben szereztünk tudomást, ezért 
már nem tudtunk a szarmata vagy népvándorlás 
kori temetkezés pontos lelőhelye után nyomozni. A 
királytelep a mai Újteleppel azonos. Az első völgy 
a várhegyet (19/3. lh.) k-ről határoló völgy.

Pesty Frigyes adatközlői szerint a kotlinai dűlő-
ben van a kis-várhegy és nagy-várhegy, „a nép-
monda szerint valamikor erősségül szolgáltak.”38 
varsányi János gyűjteményében a locsodi várhegy-
ről egy vas alabárd vége volt.39 ez a terület jelen-
leg erdős, bozótos, áttekinthetetlen. erődítésre utaló 
nyom sem a terepbejárás (Miklós, 1996.), sem a légi 
felderítés során nem mutatkozott. A terület mind-
azonáltal további kutatást igényel.

itt említjük meg, hogy Szabó Máté légi felvétel 
alapján földvárgyanús helynek tartja40 a péceli határ 
nagy-katajka nevű helyével azonosítható területet. 
Miklós Zsuzsa többszöri repülése során nem talált 
erődítési nyomot. A tízezres térkép alapján termé-
szetes képződményre gondolhatunk.

1 Rómer 1864, 168.; Rómer 1878, 186., az őskori urna-
temetők között sorolja fel Pécelt.; Megemlíti varga 
2000, 14, 31. 2 nagy 1904, 153. 3 Rómer 1877, i. tábla. 
4 Rómer 1865, 78., 3. ábra. 5 Rómer 1866, 40. ábra a 28. 
oldalon, 54, 131–132., az agyaggyöngy: 89. ábra a 48. 
oldalon. 6 Reinecke 1896, 294., 4. ábra, tévesen MnM-
ben levő leletként.; Tévesen kopasz-hegyi (19/35. lh.) 
és az MnM-ben levő leletként említi nagy 1904, 102.; 
kopasz-hegyiként Márton 1910, 168.; Tévesen az 
MnM-ben őrzöttként, jellegzetes zselizi töredékként 
korek 1958–1959, 45.; A töredék közelebbi lelőhelye 
ismeretlen, ahogy sorsa is. 7 Arányi 1877, 7.; átveszi 
Márton 1910, 190. 8 Dobozi 1878, 28. 9 Galgóczy 1896, 
3.; varga 2000, 32. 10 MnM 141/1879.2–3. A tárgyak 
nincsenek meg.; Arch. Ért. 13 (1879), 408. 11 varsányi 
é. n. 33. oldal, 311. sorszám. 12 MnM 138/1880.; Arch. 
Ért. 14 (1880) XL. old.; hampel 1880a, 341., tévesen 
több kőeszközt ír.; nagy 1904, 102., megalapozatla-
nul tartja az ajándékozó kertjéből (19/20. lh.) szár-
mazónak. 13 MnM 104/1887.2.; hampel 1888, 175. 
14 Asztalos 1981, 72. 15 vTM 84.119.1. 16 MnM Jel. 1899, 35. 
17 MnM RŐ 44/1899., ajándékozóként káliz József 
szerepel. 18 MnM É 218/1875.3. 19 Závodszky, sor-
szám nélküli feljegyzés 1876. április 3. 20 MnM 
70/1898., az edény nincs meg.; hampel 1898b, 445.; 
nagy 1904, 102.; csallány 1956, 764a. lelőhely kerek-
halom néven, griffes-indás szórványleletként.; Garam 
1969, 219., az első közlésre hivatkozva.; Török 1971, 

86., mint nem a Lebuki-dűlői temetőhöz (19/12. lh.) 
tartozó leletet említi.; ADAM i. 01–13–1030–01.;  
Pásztor–Simon 2007, 428., kerek-halom, 28. lelőhely.  
21 MnM Rn 30/1920.1-3. 22 Török 1971, 85, 90, 3. ábra 
18: 1–5. a temető 18. sírjaként.; ADAM i. 01–13–1030–
02. 23 MnM Rk 117/1901.1–9.; MnM É B/86/1901.1–
3.; hampel 1902a 87.; Gohl 1902, 188.; MnM Jel. 1901, 
28, 30, 33, 37.; Legutóbb Tóth 2007, 86. 24 MnM Rk 
117/1901.1–6, 9., a 4–6. gyűrűtöredékek eggyé restau-
rálva.; Parádi 1975, 136, 138., 12. ábra 1, 4–7. 25 MnM 
Rk 117/1901.7–8.; Parádi 1975, 138., 12. ábra 2–3.; 
Székely 1992, 113. 26 MnM É B/86/1901.1–2.; Gedai 
1965–1966, 36., a korábbi irodalommal. 27 MnM É 
B/86/1901.3. a kölni denár.; Gedai 1965–1966, 36., itt 
és korábban a friesachi denárok 217 db száma téves.; 
Gedai 1969, 114, 136. 28 MnM 84/1868. = MnM 
F 54.1810. 29 MnM 218/1875.1. = MnM F 53.315.; 
hampel 1880, 50., 23. ábra. 30 MnM É 218/1875.2, 
5–6. 31 MnM 141/1879.1. a tárgy megsemmisült, vagy 
nem azonosítható.; Arch. Ért. 13 (1879), 408. 32 MnM 
10/1895. = MnM F 53.333.; hampel 1895, 438., téve-
sen késként említi. 33 MnM F 11/1899.1–4.; MnM Jel. 
1899, 35. 34 MnM 11/1899. = MnM F 53.1019. 35 MnM 
42/1853. = MnM F 55.3097.; említi varga 2000, 14., 
a 31. oldalon téves irodalmi hivatkozással neolitnak 
tartja! 36 MnM 39/1894. A tárgy nincs meg, ill. nem 
azonosítható.; hampel 1894, 266. 37 varga 2000, 35. 
38 Pesty 1864/1979, 52. 39 varsányi é. n. 33. lap, 291. 
szám. 40 vTM Adattár 2547.

+ + +

 á ? kk

A Péceliek pereskedéseiről fennmaradt okleve-
leknek köszönhetően Pécel mai határában a közép-
korban több olyan birtokról, birtokrészről tudunk, 
amelyeknek pontos lokalizálását vagy régészeti 
lelőhellyel való összekapcsolását sajnos nem tudtuk 
megoldani. ezeket az írott forrásokban történő fel-
tűnésük idejének sorrendjében, az alábbiakban tár-
gyaljuk.

Sukoró mindössze egyetlen alkalommal for-
dul elő oklevélben. 1326-ban Salánk fia Buda és 
unokaöcsse Salánk fia László fia János megosz-
toztak Békés, Zaránd és Pest megyei birtokai-
kon. A Sukoró és Locsod (19/24. lh.) közötti (inter 
possessiones Sukrow et Luchud) erdő vámját meg-
felezték, a Sukoró melletti szőlő Jánosé, az örök-
lött Locsod falu Budáé lett.1 neve régi magyar szó-
ból származik, domboktól és völgyektől átszab-
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dalt területet jelent.2 A ii. katonai felmérésen eltor-
zult alakban, Soruga Wald néven ábrázolják.3 Pesty 
Frigyes adatközlői szerint a kőtáblai dűlőben fek-
szik a Sukoró nevű erdő, teknőforma mély völgyben 
és domboldalon.4 Sukoró a napjainkra erősen meg-
nőtt belterület k-i szomszédságában a Rákos-patak 
D-i oldalán, a valóban erősen tagolt dombos vidé-
ken, erdőben helyezkedik el. A korán elnéptelene-
dett település régészeti nyomait a terepbejárásra 
alkalmatlan területen nem találtuk meg.

Pesty Frigyes adatközlői szerint a Szilas völ-
gyi dűlőt „keresztül hasítja mélyen egy szoros út, 
Dusnoknak hívják.”5 ez az út a várostól és a Rákos-
patak ny-ra kanyarodásától is k-re, a 19/14. és 
19/17. lh. között vezet a kis-hársas felé. A név a 
Dusnok (Dusnuc, Dusnuk, Dwsnuk) nevű árpád-
kori falu6 emlékét őrizte meg, amelynek régészeti 
maradványait még nem sikerült megtalálni. Az 
ilyen nevű települések névadói a valamilyen egy-
házi intézménynek adott szolgák, a dusnokok vol-
tak.7 Györffy György korábban kérdőjelesen fel-
tételezte, hogy a szávaszentdemeteri monostor 
Xii. századi birtokösszeírásában szereplő Dusnok 
esetleg Pécel mellett fekhetett.8 Történeti föld-
rajza Pest megyét tárgyaló kötetébe nem vette 
fel ezt az azonosítást. 1340-ben Pécel-i Péter a 
Dusnoktelek nevű földet bérbe vette a fehérvári 
káptalantól. Ugyanebben az évben mindenkit eltil-
tott körtvélyes (13/+++) és Dusnok elfoglalásá-
tól.9 1341-ben beiktatták a birtokba, 1344-ben elvé-
gezték határjárását. Ugyanekkor körtvélyes egyik 
szomszédja volt.10 1355-ben Péter Pécelt (19/7. lh.) 
és több más birtoka között Dusnokot is feleségére, 
Margitra és további rokonaira hagyta.11 1360-ban 
Pécel-i Péter eltiltotta szomszédait körtvélyes és 
Dusnok elfoglalásától. 1362-ben ákos nembéli 
Mikcs bán unokája istván körtvélyesi jobbágyai 
Dusnok területéről elhajtottak egy kétökrös szeke-
ret, az ottani erdőt és gyümölcsöst vágni kezdték, a 
Péceliek egyik emberét pedig elfogták és kegyetle-
nül meggyötörték. 1372-ben a Péceliek beperelték 
istvánt. Ugyanebben az évben a Pécelieket siker-
telenül kísérelték meg beiktatni a két ekealjára 
becsült körtvélyes és a hat ekealjnyi Dusnok bir-
tokába. 1373-ban elvégezték a vitás terület határ-
járását.12 körtvélyes határa egy Gewgogatha nevű 
malomgátnál kezdődik, majd kelet felé egy Bércen 
(Berk) levő két földhatárjelhez jut, majd kelet felé 
Lochwdhoz ér, majd a Bércen egy régi földhatárje-
let találva két helyen két-két új határjelet emeltek, 
egyiket egy tölgyfánál, a másikat ennek közelében. 
Majd ugyanarra a hegyen két új határjelet találva s 

azután a hegy végén egy völgybe jut, s azon áthalad, 
két régi földhatárjelhez értek, amelyek körtvélyest 
és Dusnokot választják el, majd három határjelhez 
ér, melyek közül kettő régi, egy új egy út melletti 
átfúrt tölgyfánál, amelyek Dusnokot, irsaszeget és 
Locsodot választják el, majd dél felé nagy távol-
ságra egy úton halad, amelytől keletre Locsod sző-
lői mellett egy földhatárjel van, majd az úton nagy 
távolságra egy másik útra kanyarodva az út mel-
lett két régi határjel Billét és Dusnokot választja el, 
majd ugyanezen az úton Pécel határához jut visz-
sza. A részletes leírás ellenére nem problémamentes 
a határjárás értelmezése. A bejárás minden bizony-
nyal a Rákos mellett kezdődött, k-i, majd D-i irány-
ban haladt, végül (az irány megadása nélkül) ny-ra 
fordulva fejeződött be. A ny-i, Pécel felőli oldalt 
nem járták be. A körbejárt terület nem körtvélyes, 
hanem valójában Dusnok határát foglalja magában. 
A Bérc utáni Locsod véleményünk szerint elírás 
Dusnok helyett. A határvonal a dusnoki, isaszegi 
(13/1. lh.) és locsodi (19/24. lh.) hármas határig vagy 
isaszeg és Pécel mai határán, vagy azzal párhuza-
mosan húzódott. Locsod felől a határvonal meg-
egyezett az újkorival. Bille határa (Mende terüle-
tén) viszont északabbra nyúlt, mint az újkorban. 
Dusnok nem részletezett D-i határa a mai Maglód 
és Pécel közötti határral egyezhetett meg. kocsis 
Gyula tévesen tételezi fel, hogy Dusnok Túzberek 
(ma Maglód határában) puszta területébe tartozha-
tott.13 Dusnok teljes egészében a mai péceli határ-
ban feküdt. A per 1375-ben Péceli Ajtótartó András 
számára kedvező ítélettel, majd megegyezéssel vég-
ződött, ennek részeként a Péceliek visszajutottak 
körtvélyes és Dusnok birtokába.14 Sorsa a későb-
biekben is elsősorban Pécellel kapcsolódott össze, 
a vonatkozó okleveleket részletesebben Pécelnél 
tárgyaljuk. hamarosan per keletkezett a Péceliek 
között. 1383-ban Pechel-i iván fiai: András és Antal 
kizárták Pechel-i Péter özvegyét: Margitot és leá-
nyát: Bangát többek között dusnoki birtokrészeik-
ből. 1388-ban a nádor fej- és jószágvesztésre ítélte 
a hatalmaskodókat.15 1434-ben Banga fia, Pécel-i 
Syke Benedek fia János deák számos birtoka között 
Dusnok felét is átengedte Fornas-i Benedek deák-
nak.16 A Farnas-i rokonság révén kaphatta meg 1496-
ban Bodó Mihály Pécelt és többek között Dusnokot 
is.17 1430-ban zálogjogon, majd 1438-ban királyi 
adományként megkapták a Rozgonyiak a korábbi 
ákos és Zsidó nembéli birtokokat. ezek között fel-
sorolják isaszeget is Szentgyörgytelke (13/10. lh.) és 
Dusnok prédiummal.18 külön adománylevelet kap-
tak a királyi kézre háramlott Pest megyei Dusnok 
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prédiumról.19 Az ügyben keletkezett per lezárásakor, 
1449-ben az országbíró Dusnokot is Benedek deák-
nak ítélte meg, elrendelte visszaadását és a beik-
tatást.20 A Rozgonyiak 1450-ben még jogorvoslatot 
kértek az ügyben.21 közben 1447-ben Dusnokot is 
felsorolták a Rozgonyiak közötti pereskedésben.22 
A több megyére kiterjedő Rozgonyi birtokokat a 
Báthoriak örökölték. Dusnok egyaránt szerepel az 
1519. évi örökösödési szerződésben23 és az 1523. 
évi beiktatásban.24 valószínűnek tartjuk, hogy 
ezek az oklevelek nem tényleges birtoklásra utal-
nak, nem tudunk péceli részről tiltakozásról sem. 
Dusnok ezután már nem fordul elő pusztaként sem, 
egyaránt hiányzik a magyar és a török adóössze-
írásokból. Az 1642-ben előzmények nélkül fel-
tűnő kútvölgye puszta viszont, mint az alábbiak-
ból kiderül, lényegében ugyanazt a területet fog-
lalta magában, mint a korábbi Dusnok. egy részét 
Dusnoknak is nevezték. A ii. katonai felmérésen a 
Rákos-patakba torkolló D–É-i irányú völgy és kis 
patak neve25 a 19/12. és 19/39. számú lelőhelyünk 
mellett. 1864-ben a kút-völgyi dűlő szántóföld, 
legelő és erdő volt.26

1642-ben Széchy (Zécsy) György örökösei nevé-
ben horvát (voxit) istván eltiltotta Pécel (19/7. lh.) 
birtokosait Kútvölgye prédium használatától. Fáy 
istván özvegye viszonttiltakozást jelentett be.27 
1649-ben Fáy istván özvegye kérésére tanúkihallga-
tást tartottak, amelynek az egyik kérdése azt tuda-
kolta, hogy a kút-völgy nevű, nagy erdő Pécelhez 
tartozik-e? A részletekben eltérő vallomások 
lényege szerint kútvölgy nem Pécel és csaba között 
van, hanem nyugat felől Pécel, északról isaszeg 
(13/1. lh.), keletről Locsod (19/24. lh.), délről egy Tuz 
(ma Túzberek Maglód határában) nevű puszta hatá-
rolja. kútvölgyet inkább tartották Locsodhoz tar-
tozónak. kútvölgy és Pécel között kettős határjelet 
találtak. Az egyik tanú szerint a csabaiak azt mond-
ták, hogy királyi adományból bírták a kútvölgyi 
erdőt. egy másik úgy hallotta az atyjától, hogy ami-
kor Budán a király konyháján kifogyott a fa, a csa-
baiak ebből az erdőből küldtek fát (!). czira László 
isaszegi származású, vácszentlászlói tanú apjától 
hallotta, hogy a kútvölgynek nevezett helyet most 
Dusnoknak és Gomlődnek hívják. A kútvölgyi erdőt 
az isaszegiek köz erdőnek nevezték.28 1650-ben 
ugyancsak Fáy istván özvegye kérésére a Pécel és 
csaba közötti határ megállapítására végzett vizsgá-
latkor a részben azonos tanúk hasonlóan vallottak.29 
1668-ban Fáy László és istván tiltakoztak az ellen, 
hogy csorgál Ferenc csabai (Rákoscsaba, Bp. Xvii. 
ker.) jobbágyai megrohanták kútvölgye erdőit.30 Az 

isaszeg és Pécel közötti határperben 1729-ben érin-
tőlegesen megemlítik, hogy az isaszegiek mintegy 
három évvel korábban a kút völgye nevű helyről a 
péceliek szénáját elhordták.31 Ugyanebben az évben 
kifejezetten kútvölgye puszta ügyében is vizsgála-
tot tartottak. A tanúk egyöntetűen vallották, hogy 
különálló puszta volt, amelyet még a „régi királyok” 
adtak a csabaiaknak, akik hosszú időn keresztül 
használták. Török földesuruk vette el tőlük és csa-
tolta Pécelhez. külön határjelei voltak, de a péceliek 
„elsikkasztoták” őket.32

A Dusnok kútvölgye névváltozás okát és pontos 
időpontját, valamint a csabaiak jogigényének valós 
alapját nem ismerjük.

Syra (Sira? Szira? Zsira?) 1355 és 1462 között 
fordul elő a Péceliek birtokügyeiről szóló okle-
velekben, amelyeket részletesebben a 19/7. lelő-
helynél tárgyalunk. itt röviden csak annyit emlí-
tünk meg, hogy lényegében egy több nemzedéken 
átívelő birtokvitáról van szó. Az 1355-ben végren-
delkező Pécel-i Péter özvegyét Margitot és leányát 
Bangát 1383-ban Pécel-i iván fia András és Antal 
kizárták birtokaikból. 1434-ben Banga fia Pécel-i 
Syke Benedek Farnos-i Salamon fia János fia 
Benedeknek adta birtokait. A beiktatás többször 
meghiúsult. A perekben a beiktatás ellen tiltakozó-
kat és jogtalan foglalókat mindig elmarasztalták. 
Az érintett birtokok felsorolásában Syra 1355-ben 
a possessiók, 1435-től a prediumok között szere-
pel, elnéptelenedése már korábban bekövetkezhe-
tett. elhelyezkedésére egyetlen adattal rendelke-
zünk. 1462-ben Pécel-i Benedek felsorolta azokat 
a területeket, amelyeket kesző-i istván fia László 
és Pécel-i Domonkos fia Bojtorján Antal elfoglal-
tak és nem hajlandók visszaadni. ezek között sze-
repel a Syra predium vagy erdő nagyobbik része 
a maglódi nemesek Thwz nevü prediuma felől.33 
Sira ezek szerint a mai péceli határ D-i részén, az 
Alsó-Tápió forrásvidékén, a Maglóddal és a hoz-
zátartozó Túzberekkel szomszédos Fáy-tanya kör-
nyékén kereshető. 1462-ben elrendelték az elfog-
lalt birtokok visszaadását. Az ítélet végrehajtását 
nem ismerjük, Sira további sorsáról hallgatnak a 
források. Beolvadt Pécel területébe, neve is fele-
désbe merült. 1727-ben ugyan iii. károly birtok-
joguk igazolása céljából megidézte azokat, akik a 
hosszan felsorolt Pest megyei helyeket, így Syrát 
(Syre) is birtokolták.34 ez az adat azonban már 
nem a korabeli ismertségre utal, nyilván valami-
lyen korábbi iratból másolták ki. A név kiejtésé-
nek bizonytalansága ellenére puszta személynév-
ből származtatható.35
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A legkorábban csak 1864-ben feltűnő Csatár neve 
régészeti és településtörténeti szempontból figye-
lemre méltó. A több árpád-kori településnek nevet 
adó csatár ~ csitár a pajzsgyártó jelentésű szláv szó-
ból származik. Abban eltérnek a vélemények, hogy 
a helynevet vettük át a szlávból, vagy közszóként 
került hozzánk. Utóbbi esetben magyar helynév-
adás eredménye.36 Pesty Frigyes adatközlői szerint 
a sukorói erdő feletti hegyen van a csatári-dűlő.37 A 
napjainkra belterületté vált területen nincs tudomá-
sunk régészeti leletek előkerüléséről. nem zárható ki 
annak a lehetősége sem, hogy a helynév másodlagos 
névadással csak az újkorban keletkezett.

1 oL Dl. 28575.; csánki 1890, 33., Sokró néven.; 
Györffy 1998, 556.; Bártfai Szabó 1938, 207. reg.; 
Bakács 1982, 425. reg.; Anjou-oklt. X. köt. 427. reg. 
2 kiss 1988, ii. köt. 480. és 501. (a Győrtől délre 
elterülő Sokoró dombvidéknél és a Fejér megyei 
Sukorónál). 3 ii. kat. felmérés Sect. 49. coll. XXXiii. 
4 Pesty 1864/1979, 51. 5 Pesty 1864/1979, 51. 6 Törté-
netének részbeni feldolgozása: Tringli 2000, 657–659. 
és Tringli 2001, 104.; csánki 1890, 27., csak 1434. 
évi említését ismeri.; Ugyanígy Dedek-crescens 
1910, 218. 7 A Dusnok nevű falvakról összefogla-
lóan Solymosi 1986. 8 Györffy 1952–1953, 71. 9 OL 
Dl. 75374. Az oklevél 1373-ig követi nyomon Dusnok 
történetét.; hiányos regeszták Bakács 1982, 515, 516, 
521, 531, 569.; Az eseményeket részletesen tárgyalja 
Tringli 2000, 657–659. 10 Bakács 1892, 567. reg. 11 Anj. 
okm. vi. 398.; Bártfai Szabó 1938, 342. reg.; Bakács 
1982, 709. reg. 12 oL Dl. 75374.; Bakács 1982, 884. reg. 
13 kocsis 1985, 70–71. 14 oL Dl. 6348.; Bártfai Szabó 
1938, 420. reg.; horváth 1980, 50. reg.; Bakács 1982, 
903. reg.; Részletesebben Tringli 2000, 663. 15 oL Dl. 
7353.; Bártfai Szabó 1938, 447. reg.; Zsigmokl i. 434. 
reg.; Bakács 1982, 1003. reg. 16 oL Dl. 12611, 13280.; 

Bártfai Szabó 1938, 646. reg.; Bakács 1982, 1531. reg. 
17 oL. Dl. 61891. 18 1430: oL Dl. 12259, 12260.; Bártfai 
Szabó 1938, 632. reg.; horváth 1980, 140. reg.; 1438: 
oL Dl. 13163, 13170, 7497, 7498.; Bártfai Szabó 1938, 
663, 1223. reg.; horváth 1980, 146, 147. reg. 19 oL Dl. 
17108. 20 oL Dl. 17108. 21 oL Dl. 14385.; Bártfai Szabó 
1938, 762. reg. 22 oL Dl. 14422.; Bártfai Szabó 1938, 
742. reg.; horváth 1980, 166. reg. 23 oL Dl. 23284, 
23285, 56809.; Bártfai Szabó 1938, 1417. reg. 24 OL 
Dl. 26294, 24653, 89179.; horváth 1980, 316–318. reg. 
25 ii. kat. felmérés Sect., 49. coll. XXXiii. 26 Pesty 
1864/1979, 51. 27 Borosy 1983, 165. reg. 28 Borosy 1998, 
49. reg. 29 Borosy 1998, 56. reg. 30 Borosy 1984, 1263. 
reg. 31 Borosy–Szabó 2000, 474. reg. 32 Borosy–Szabó 
2000, 475. reg. 33 oL Dl. 15676. 34 Bártfai Szabó 1938, 
540. old. 35 kiss 1988, ii. köt. 819. A Sopron megyei 
Zsiránál. 36 kiss 1988, ii. köt. 310., a Zala megyei csa-
tárnál. 37 Pesty 1864/1979, 52.; heckenast 1970, 97.
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+ kk

Az MnM 1892-ben hajdu Jánostól Xvi. szá-
zadi aranyozott rézkelyhet és patenát vásárolt.1 
A Régiségtár gyarapodásáról szóló beszámolók-
ban arról írnak, hogy a kelyhet Pécelről szerezték.2 
A leltárkönyvben viszont isaszeg szerepel 
(13/*** lh.). nem tudjuk, hogy a tárgyakat föld-
ben találták-e vagy csak az újkorban jutottak a kör-
nyékre.

1 MnM 28/1892.1–2. 2 hampel 1892a, 379. A vallás-
és közoktatásügyi Minisztérium országgyülési 
jelentése a n. muzeumi érem- és régiségosztályról 
1892-ben. Arch. Ért. 13 (1893) 372.
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20. PÜSPÖkhATvAn (aszódi járás, 2473 ha)
(1966-tól váci járás)

 1  á–kk  kk ☼ kk
 2  LT
 3 ? Ő
 4  Ő
 5  Bv, Sza, á? kk?
 6  Bv
 7  B?
 8  á
 9  U, Bv, v, LT, Sza, á–kk  Bv
10  Bv, á? kk?

11 ? Ő  nk
12  Bv
13  Bv, M–á, á
14  v, Sza, nk, á
15  Bv, Sza
16  U? Sza?
17  Bv, Sza, á
18  B, á
19  U, R, B, Bv, Sza, á
20  U, R, B, Sza, á

21  Bv
22  M
23  Bv, á–kk
24  P
25  Ő, á  I
26  P? Bv, LT
27  P
28  P, U? ▼ kk?
29  P, U?
30  P

A Galga felső folyásvidékén, a patakvölgy mind-
két oldalára, és a Galgába folyó Sinkár-patak Dny-i 
oldalára kiterjedő község belterülete 153–180 m tszf. 
magasságban helyezkedik el. A Galgától k-re emel-
kedő dombok a keleti-cserhát déli részéhez, az 

ecskendi-dombsághoz tartoznak. harmadkori vul-
kánosság terméke az andezit és andezittufa alapkő-
zet, melyre tengeri üledék is rakódott. A harmadkor 
végén és a negyedkor elején működő hegységképző 
erők a vidéket felemelték és feldarabolták, 220–



420

310 m-es dombokat, meredek oldalú völgyeket ala-
kítva ki. e kéregmozgások eredményezte törésvonal-
ban jött létre a Galga völgye is. A pataktól ny-ra levő, 
az Ény-i határnál még 300–350 m magas, Dk felé 
alacsonyodó dombok a nyugati-cserháthoz tartozó 
nézsa-csővári-dombság nyúlványai. Létrejöttük 
szintén a harmadkori, homok-homokkő tengeri üle-
déket a harmadkor és a negyedkor határán felemelő 
és feldaraboló kéregmozgások eredménye. A fel-
színt a jégkorszakokban változóan vastag löszréteg 
fedte be, melyen utóbb barna erdőtalajok, a Galga-
völgyben öntéstalaj alakult ki. A határ csapadékvi-
zeit időszakos vízfolyások, a ny-i határrész Dk felé 
nyíló völgyeinek (Mocsárka-, Magyarka-, csipkés-
völgy) patakjai és a Sinkár-patak vezetik a Galgába.

A szántók többsége a Galgától ny-ra, lan-
kás dombokon, domboldalakon terül el, kevesebb 
a szántó a k-i határrészben. Szőlő, gyümölcsös 
a falutól Dk-re húzódó dombháton volt. Mind a 
ny-i, mind a k-i határrész jelentős kiterjedésű erdői 
(akác, tölgy, fenyő) a magasabb dombokat, meredek 
domboldalakat fedik.

Régészeti szempontból fontos, hogy a Galga 
bal (k-i) partját kísérő, meredek dombsor pere-
mén a pattintott kőeszközök készítésének kedvelt 
nyersanyaga, a földtörténeti harmadkori vulkáni-
kus kitörések utótevékenysége során keletkezett 
hidrokvarcit nagy padokban fordul elő. Az akkor 
még valószínűleg fedetlen nyersanyag lelőhelyek 
környékén a jégkor végi emberek hosszabb-rövi-
debb időre megtelepedtek (20/24, 27–30. lelőhely).

A falu középkori történetét Lami istván dol-
gozta fel (Lami 1997.). A régészeti fejezetet Dobosi 
viola és kulcsár valéria írta meg, felhasználva 
addig elkészült kéziratunkat és községtérképünket 
(Dobosi–kulcsár 1997.).

20/1. RÓMAi kAToLikUS TeMPLoM:  á–
kk  kk ☼ kk
(kÖh 26264)

Püspökhatvan középkori elődje a belterület D-i 
részén, a Galga közelében álló mai római katolikus 
templom körül helyezkedett el. vele kapcsolatba 
hozható Xiii. századi és késő középkori leleteket a 
20/23. lelőhelyen találtunk. neve a hatvan tőszám-
névből származik, a névadás indítékát nem ismer-
jük, szóba jöhet a személynévi áttétel. 1462-től ada-
tolható előtagja birtokosára utal.1

A falu az írásos forrásokban későn és kevés 
adattal tűnt fel.2 A falu mai szlovák neve Pišpeki, 

ennek alapján Lami istván úgy véli, hogy a váradi 
Regesztrumban 1214-ben szereplő Pispuki falu 
Püspökhatvannal lehetett azonos. A szlovák hely-
név másodlagos alak, ezért nem azonosítható a 
váci püspök valójában ismeretlen fekvésű birto-
kával.3 Az 1280-ban Terennye és kökényes bir-
tokkal szomszédos hatvant Bártfai Szabó László 
tévesen vonja ide,4 valójában a nógrád megyei 
Palotáshatvanról van szó. A Tas (9/2. lh.) határjá-
rásában 1284-ben szereplő, hatvanba vezető nagy 
út nem Püspökhatvan, hanem Mácsa (9/1. lh.) felől 
a mai hatvan város irányába vezetett.5 Györffy 
György cáfolja, hogy az 1332–1337. évi pápai tized-
jegyzék Minori oton falujának és papjának köze 
lehetne Püspökhatvanhoz, az adat a heves megyei 
kishatvanra vonatkozik.6

Az első – és Mohács előtt egyetlen – biztos adat 
szerint 1462 körül az esztergomi érseki vikárius 4 
falu, közte Pyspekhatwan plébánosát utasítja, hogy 
Mykebudai másként Acsai Bekes imrét szólítsák fel 
a karthal-i Pál özvegye Perpetuaval szembeni tar-
tozása megfizetésére.7

1543-ban a már török fennhatóság alatti falut, 
pontosabban adóit horváth János nógrádi kapitány-
hoz rendelték a vár javítására.8

A török hódoltsági korszakban a falu a budai 
szandzsákban a váci náhiéhoz tartozott. A török 
összeírásokba 1546-ban 49, 1559-ben 32, 1562-ben 
29 (köztük egy kovács), 1580-ban 38, 1591-ben 27 
felnőtt férfi lakosát vették fel. 1546-ban egykerekű, 
fél évig járó malmot is összeírtak.9

A magyar rovásadó jegyzékekben a váci püspök 
birtoka Pyspek hatwan, Püspökhatvana, Pyspek 
hattwan néven és ezek változataiban szerepel. 1565. 
évben 4 porta után, 1570-ben, 1572-ben és 1574-ben 
5, 1576-ban, 1578-ban és 1582-ben 6, 1588-ban 5 
porta után fizetett adót.10 Dézsmát a váci püspökség-
nek fizetett, a század 2. feléből egyetlen adat maradt 
fenn, eszerint 1583-ban nem fizetett a falu.11

A földesúr, a váci püspökség felé teljesített szol-
gáltatások az 1578. évi urbárium szerint: a cenzus 
25 dénár (név szerint felsorolva 10 telkes és 9 zsel-
lér jobbágy családfő) egyénenként, évente két alka-
lommal, egy hízott disznó 2 Ft értékben, a kilenced 
a szőlők után borból és más terményekből, egy pint 
vaj. ebben az évben a falunak 16 Ft 56 dénár hátra-
léka is volt.12 később eltűnt a terményekből szedett 
kilenced, helyébe pénzadó lépett. 1584-ben a föl-
desúrnak két részletben járó cenzus 56 Ft; 1589-ben 
21 családfőt soroltak fel, a földesúri adó ekkor nem 
szerepel; 1591-ben 56 Ft, 2 szalonna, egy papucs 
kapcával és a tiszttartónak szállásért, fáért 4 Ft, egy 
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szalonna; 1592-ben 56 Ft, egy pár papucs kapcával, 
a tiszttartónak 4 Ft, egy szalonna; 1593-ban 56 Ft, 
egy szőnyeg, 1 pár csizma, két szalonna, a tiszttar-
tónak 2 Ft.13

A tizenötéves háború elején, a tatár seregek 1596. 
évi pusztításai következtében a Galga menti falvak, 
köztük Püspökhatvan is, elnéptelenedtek.

Újratelepülésének időpontjára nincs biztos adat. 
1612-ben a Püspökhatvan, Galam (MRT 9. köt. 
24/28. lh.) és Szilágy (MRT 9. köt. 24/22. lh.) határ-
járásán14 Püspökhatvanból senki sem volt jelen, 
tehát a falu még lakatlan lehetett. A lakosság (rész-
ben a korábbi, részben új családok) betelepedése 
1620-ra már megindult. 1630-ban eghry András és 
Almásy Miklós tiltották a szomszédokat, köztük 
Püspökhatvan lakóit is Györk (7/1. lh.) és Almás 
(7/2. lh.) puszta jogtalan használatától.15 1643-ban 
Balassa Zsigmond János perelte a váci püspököt 
Jancsó Lukács szökött, Püspökhatvanban tartóz-
kodó jobbágya ügyében,16 egy 1652-ben lefolytatott 
vizsgálat szerint Acsán (1/5. lh.) és Püspökhatvanban 
11, név szerint felsorolt jobbágy lakik, akik Palásthy 
Tamásnak korponától délre fekvő, drinói birtoká-
ról szöktek el.17

Az újratelepült falu lakosságában már 1634-ben 
jelentős lehetett az északról települt szlovák csalá-
dok része, erre utal a lutheránus lelkész jelenléte.18 
népi összetételre az 1653. évi családnevekből követ-
keztethetünk, a 23 névből 9–10 családnév szlo-
vák a magyar mellett.19 Az 1668-ban, a galgagyörki 
(7/1. lh.) határ miatt verekedő püspökhatvaniak fele-
fele arányban viseltek magyar és szlovák családne-
vet.20 Az 1671-es névsorban, több esetben a szlo-
vák helyett a magyar név szerepel, a bíró, Lissay 
Máté családneve (Lisaj) szlovák.21 A Xvii. századi 
Püspökhatvan tehát vegyesen volt magyar és szlo-
vák lakosságú falu.

1634-ben a váci püspökség urbáriuma szerint a 
faluban 11 egésztelkes, 4 féltelkes és 5 házas zsel-
lér jobbágycsalád él. Szőlőhegye csekély. A temp-
lom elhagyatott, tetőzete zsindelyes. kevés katoli-
kus van, licenciátusa meghalt. A földesúrnak ekkor 
47 Ft, egy szalonna, 10 vaj jár, a provizornak 4 Ft, 
egy kerti munkás, szekerek fa- és szénahordásra.22 
1651-ben a falu földesúri hátraléka 24 Ft és 8 vaj 
volt, 1652-ben a census 42 Ft, de az előző évről volt 
20 Ft tartozás is.23 1653-ban a census 47 Ft, a püs-
pöki rezidenciának egy őz, egy szalonna és tíz vaj, 
továbbá pénzbeli és természetbeni szolgáltatások 
a nógrádi provizor és az esperes számára. ekkor a 
faluban 11 egésztelkes, 4 féltelkes, 8 házas zsellér, 
név szerint felsorolt családfő élt.24 A püspöki birto-

kok 1671. évi összeírása 50 családfőt, 55 fiút, 164 
ökröt, 98 tehenet, 2 lovat, 53 kecskét, 40 családfő-
nél szőlőt sorol fel.25 Az igásállat tehát az ökör, 6–10 
ökröt 17 tehetős családnál írtak össze, 17 családfő-
nek viszont nem volt ökre. Tehene majd minden csa-
ládfőnek volt, tehenet nem tartó három családfőnél 
a 3–10 kecske szolgáltathatta a tejet. egy 10 ökrös 
családfő tartott 30 kecskét, bizonyára húsuk miatt. 
1674-ben a falu censusa 50 Ft, továbbá 10 vaj 2,5 Ft, 
egy őz 1,5 és szalonna 7,5 Ft értékben.26

A falu rovásadóját 1647-ben, 1661-ben, 1668-ban 
és 1683-ban 1 1/2 porta alapján vetették ki.27 
1682-ben a megye is másfél portával számolva 
várt el szolgáltatást.28 1685-ben a megye által, por-
tánként kivetett, 50 Ft-os adót, összesen 75 Ft-ot 
Püspökhatvan nem fizette meg,29 lakosai valószínű-
leg már elhagyták a falut.

A dézsma 1620-ban 3 Ft, 1634-ben 6 Ft, 1646-ban 
16 Ft 50 dénár a beszedett adó, továbbá a tized bér-
lete 12 Ft, gabona dézsma fejében év végén fizet-
tek 15 Ft 70 dénár és egy poltura összeget, 1652-ben 
a 12 Ft tizedet, 10 bárányból 5-öt a templomra for-
dították, a két kecskéből az egyik a licentiátusé, 
1653-ban a tized összegét az urbárium tartalmazta.30

1647-ben kovács Pál molnárt írták össze,31 tehát 
a száz évvel korábban létező malom után ismét 
működött vízimalom a faluban.

1666-ban a parasztvármegye harmadik, 
„Pest eleji” hadnagyságához 15 falu, köztük 
Püspökhatvana tartozott.32 

Az 1671-ben készült megyei beszámolás felsorolta 
Püspökhatvant is azon települések között, melyek az 
előző évben, várerősítésre kivetett ingyenmunkát (fa, 
pénz és gyalogmunka) teljesítettek.33

1648-ban a váci püspök nevében tiltakoztak az 
ellen, hogy egry Márton és istván, Györke falu-
jának lakosai a Györke (7/1. lh.) és Püspökhatvan 
közötti határjeleket eltávolítsák, és területeket csa-
toljanak el.34 ezzel kezdetét vette a két falu és föl-
desuraik között 1673-ig tartó határvita. A per-
ben negyvennél több irat keletkezett. A felek köl-
csönösen vádolták egymást határjelek eltávolításá-
val, áthelyezésével, erőszakos cselekményekkel. Az 
egryekkel szemben többször elhangzott a törökös-
ség vádja. A nagyszámú határvizsgálat során egy-
másnak ellentmondó tanúvallomások születtek. 
1668-ban 80 (!) név szerint felsorolt püspökhatvani 
jobbágy részvételével véresre verték az ügyben 
eljáró kandó János szolgabírót. A vizsgálatokban 
érintőlegesen szerepelt ecskend (9/3. lh.), Szilágy 
(MRT 9. köt. 24/22. lh.) és Gallam (MRT 9. köt. 
24/28. lh.).35 Más szomszédokkal is előfordult, hogy 
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a püspökhatvaniak is átléptek határokat, 1654-ben 
acsai területek használatától tiltották el őket.36

1667–1686 között használták első pecsétjét. A 
nyolcszögletű, kettős vonalkeretes lenyomaton a „…
ToSvcki x GLoRiUS : 1667 x” feliratú köriraton 
belül vonalkerettel határolt mezőben lebegő, apró 
szívből kinövő szertebomló virágcsokor látható.37

A török kiűzésének hadjáratai, pusztításai elől 
a lakosság elmenekült, 1686-ban a falut lakatlan-
ként írták össze, 1689–1690-ben is néptelen volt.38 
Fokozatos visszatelepülésre utal, hogy 1691–1692-
ben 1/4, 1693-ban 5/16 és 1695-ben már a korábbi, 
1 1/2 porta39 alapján vetettek ki adót a falura.

A püspökhatvani plébános 1462 körüli említésén 
(l. feljebb) kívül középkori eredetű templomára40 csak 
a Xvii. századból van néhány adatunk. Az 1634. évi 
urbárium szerint a zsindelyes tetejű templom elha-
gyatott. A lakosság nagyobb része lutheránus, lelké-
szük is van, kisebbségben vannak a katolikusok, aki-
ket licentiátus gondozott.41 1652-ben a 12 Ft tizedet és 
5 bárány árát a templomra fordították.42 1652. decem-
berben és 1653. januárban, peres ügy kapcsán esett szó 
Szöllősy (Szeöleössy) György előbb püspökhatvani, 
akkor hévízi licentiatusról.43 egy 1662-ben készült 
összeírás szerint Acsa (1/5. lh.) és Györk (7/1. lh.) 
Püspökhatvan filiája.44 1672-ben a püspöki vikárius 
által kivizsgált és elismert csodás gyógyulás hatására 
a falu mind a 87 lakosa katolikussá lett, pedig azelőtt 
csak heten voltak katolikusok.45 Pongrácz György 
püspök 1675. évi informátio-ja szerint Püspökhatvan 
katolikus falu, licentiátusa, Sebastiani János részt 
vett a garamszentbenedeki egyházmegyei zsinaton.46 
Az 1702., illetve az 1734. évi egyházlátogatás leírása 
szerint a falu végén álló 12 lépés (kb. 9 m) hosszú 
templom ny-i négyzetes tornya a kórusból nyúlik ki. 
Bejárata D-ről nyílik. A sekrestye a jobb oldalán bol-
tozott. Az oltár közepén Szent Márton festett képe, 
két oldalán Szent istván és Szent László új szobra áll. 
Mennyezete festett kazettás. csak a temető kerítése 
hiányzik.47 1729-ben a historia Domus szerint meg-
újították, ekkor említik a templom körüli temetőt is. 
Az 1746. évi egyházlátogatás a templomot 300 éves-
nél régebbinek tartotta, a török időkben lutheránusok 
és kálvinisták is használták. A plébánia anyaköny-
veit 1700 óta vezették.48 A Xviii. sz. közepén (felte-
hetőleg a régi helyén) építették fel a mai, Szent Lőrinc 
vértanú tiszteletére szentelt plébániatemplomot.

1 kiss 1988. i. 575 (hatvan városnál) és ii. 385. 
2 Történetére néhány adat: csánki 1890, 33.; Dedek-
crescens 1910, 219.; Reiszig 1910, 121.; chobot 1915, 
127.; varga 1997, 303.; Pest m. monográfiája ii. 413.; 

középkori és törökkori forrásait részletesen tárgyalja 
Lami 1997, 31–50. 3 vár. Reg. 192.; Lami 1997, 31. 
4 Bártfai Szabó 1938, 98. reg.; Lami 1997, 32. 
5 áUo iv. köt. 265.; Bártfai Szabó 1938, 113. reg.; 
horváth 1980, 14. reg.; Bakács 1982, 197. reg.  
6 Györffy 1998, 521. 7 oL Dl 98038.; horváth 1980, 189. 
reg. 8 horváth 1981, 12. reg. 9 káldy-nagy 1971, 42.; 
káldy-nagy 1977, 224.; káldy-nagy 1985, 503–505.  
10 Bártfai Szabó 1938, 1653. reg.; horváth 1981, 28. 
reg.; Szakály 1995, 29, 34, 37, 41, 43, 47, 53, 56, 61.  
11 horváth 1981, 41. reg.; Szakály 1995, 123. 
12 horváth 1981, 34. reg.; Lami 1997, 38–39. old-on 
ezt az 1584. évnél hozza. 13 horváth 1981, 42, 46–50. 
reg.; Tringli 1989, 114. 14 horváth 1981, 54. reg. 
15 horváth 1981, 60. reg. 16 horváth 1981, 85. reg. 
17 Borosy 1998, 87. reg. 18 horváth 1981, 62. reg. 
19 horváth 1981, 129. reg. 20 horváth 1981, 
243. reg.; Borosy 1984, 1322. reg. 21 horváth 
1981, 259. reg. A lakosság összetételéről Lami 
1997, 46–48. 22 horváth 1981, 62. reg.; Tringli 
1989, 122. 23 horváth 1981, 111–112, 118. reg. 
24 horváth 1981, 129. reg. 25 horváth 1981, 259. reg. 
26 horváth 1981, 278. reg.; horváth 1987a, 58–59. 
27 horváth 1981, 91, 246, 304. reg.; Szakály 1995, 74, 
82, 86, 96, 105.; kosáry 1965, 17. 28 horváth 1981, 303. 
reg. 29 horváth 1981, 306. reg. 30 horváth 1981, 61, 119, 
130. reg.; Szakály 1995, 133, 148, 151, 153, 156, 162. 
31 horváth 1981, 90. reg. 32 horváth 1981, 223. reg. 
33 horváth 1981, 258. reg. 34 horváth 1981, 95. reg. 
35 horváth 1981, 95. és 271. közötti regeszták.; Rövi-
den Lami 1997, 44–47. 36 horváth 1981, 144. reg. 
37 horváth 1982a, 176. 38 Szakály 1995, 109.; kosáry 
1965, 17. 39 kosáry 1965, 17. 40 Tari 2000, 117. 
41 horváth 1981, 62. reg. 42 horváth 1981, 119. reg.; 
Szakály 1995, 156. 43 horváth 1981, 117, 120. reg. 
44 horváth 1981, 203. reg. 45 vanyó 1933, 249–250.; 
horváth 1981, 254, 272, 274. reg.; Lami 1998, 48–49. 
46 Mezősi 1939, 48, 50.; Szarka 1947, 75, 84.; horváth 
1981, 280. reg. 47 Pest m. műemlékei i. 682.; varga 
1997, 48 chobot 1915, 127–129.; Lami 1998, 48, 76–79.

20/2. ZSÍRoS-heGY, TÉGLAÉGeTŐ:  LT
(kÖh 26265)

A falutól D-re, a Galgába ny-felől folyó patak 
D-i partja melletti téglaégetőnél 1927-ben kóbor 
cigányok bronztárgyakat ástak ki, amelyek az 
MnM-be kerültek.1 A nyilván sírhoz tartozó együt-
tes2 a következő tárgyakból áll: 2 db rovátkolt, az 
egyik végén kiszélesedő, 6,3 cm átmérőjű karpe-
rec; 2 db pecsétlős végű, díszítetlen, 6 cm átmérőjű 
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karperec; 2,5 cm átmérőjű, díszítetlen gyűrű; duxi 
típusú, 5 cm hosszú fibulapár; 5 cm hosszú, karikás-
állatfejes fibula; fibula rugórésze, hozzá kapcsolt, 39 
szemből álló lánccal, az előző fibulával alkothatott 
egy párt.3

A karikás-állatfejes fibulapár alapján a 
leletegyüttest a szakirodalom egyöntetűen a korai 
kelta (La Tène B) időszakhoz kapcsolja.4 A tárgytí-
pussal részletesen foglalkozó Szabó Miklós megálla-
pítása szerint az ékszer a duxi típusú fibula variánsá-
nak tekinthető, a keleti keltákra jellemző és analógi-
áival együtt az Észak-Dunántúlon működő műhely-
ben készülhetett a kr. e. iv. sz. második felében.5

1 MnM 11.1928.1–9.; A leltárkönyv szerint kastier 
János tanító ajándékaként, míg hunyady 1957, 116. 
szerint vételből kerültek a múzeumba. 2 Márton 1933, 
21. Majd az ő nyomán Patay 1956, 189. csontvázas 
sírról ír, a lelőkörülményekről azonban nincs ada-
tunk.; csontvázas sírként említi Bondár 2007, 964. lj.  
3 Márton 1933, 21., viii. t. 1–13.; hunyady 1957, 116–117. 
4 Márton 1934, 21.; Márton 1933–1934, 126.; hunyady 
1942–1944, 26–27.; Patay 1956, 189.; Patay 1958, 31.; 
A leletek a helytörténeti irodalomban is szerepelnek: 
Dobosi–kulcsár 1997, 25., 3. kép 1–13. 5 Szabó 1974a, 
72, 83., 3. kép 2.; Szabó 2005, 113–115, 198.

20/3. LUceRnáS: ? Ő
(kÖh 26266)

A belterülettől D-re, a Galga árteréből alig 
kiemelkedő, kis dombon mindössze egyetlenegy 
pattintott szilánkot találtunk.1 (Miklós, 1981.) A 
megismételt terepbejáráskor a szántásban 150 × 80 
m-es területen néhány további szilánkot gyűjtöt-
tünk.2 (Miklós, 1995.)

1 APM 84.32.1. 2 APM 95.88.1.

20/4. LUcSkAi-vÖLGY:  Ő
(kÖh 26267)

A belterülettől D-re, a Lucskai-völgy torko-
latánál, a Galga ártere melletti, 20 m-es terüle-
ten néhány szürkésbarna és vörös színű, kavicsos 
anyagú, jellegtelen őskori oldaltöredéket találtunk.1 
Gyűjtöttünk hidrokvarcitból pattintott pengét és két 
szilánkot is.2 (Miklós, 1981.)

1 APM 81.153.1.; 94.4.1–3. 2 APM 94.4.4–6.

20/5. GALAMBoSPUSZTA:  Bv, Sza, á? kk?
(kÖh 26268)

A falutól D-re, a Galga jobb, ny-i partján, a 
Galgába ny felől folyó patak D-i partján, a patakra 
lejtő domboldalon, mintegy 300 × 80 m-es terüle-
ten, lucernában szórványosan találtunk cserepeket. 
A kívül fekete, belül barna oldal valószínűleg késő 
bronzkori, a sárgásfehér, kavicsos anyagú fazéktöre-
dék pedig Xiii–Xiv. századi.1 (Miklós, 1981.) 1995-
ben a felszántott lelőhelyen egy kívül sárgásbarna, 
belül fekete, vékony falú, kihajló, eredetileg síkozott 
(?) tálperem töredéket, jellegtelen késő bronzkori 
oldalt és egy szürke, korongolt, szarmata oldaltöredé-
ket gyűjtöttünk.2 A dombnak a patak felé eső részére 
vastagon trágyát és szemetet szórtak, ezért ott nem 
lehetett terepet járni. (Miklós, 1995.)

1 nem őriztük meg őket. 2 APM 95.89.1–3.

20/6. MocSáRkA-vÖLGY:  Bv
(kÖh 26269)

A belterület Ény-i széle közelében, a patakra 
lejtő domboldalon, a szántásban, néhány méteres 
körzetben kevés cserepet találtunk. közülük a kívül 
fekete, belül vörös színű töredékek késő bronzko-
riak.1 (Miklós, 1979.)

1 APM 80.15.1.

20/7. MocSáRkA-vÖLGY:  B?
(kÖh 26270)

A belterülettől Ény-ra, a Mocsárka-völgyben 
folyó patakra lejtő domboldal alján egy kiszán-
tott tűzhelyet figyeltünk meg és néhány jellegtelen 
bronzkori (?) cserepet gyűjtöttünk.1 (Miklós, 1979.)

1 APM 80.16.1.

20/8. MocSáRkA-vÖLGY:  á
(kÖh 26271)

A belterülettől Ény-ra, a Mocsárka-völgy fölötti 
dombtetőn, a szántásban mindössze két, sárgásfe-
hér színű, kavicsos anyagú, Xiii. századi töredéket 
találtunk.1 (Miklós, 1979.)

1 APM 80.17.1.
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20/9. SinkáR-FeLeTTi-FÖLDek:  U, Bv, v, 
LT, Sza, á–kk  Bv
(kÖh 26272)

A falu Ény-i szélénél, a Sinkár-patak és a 
Mocsárka-völgyben folyó kis patak összefolyásá-
nál, az ártérből kiemelkedő, tagolt dombon, 1600 m 
hosszan, 300–400 m szélességben, a csővári határba 
átnyúlva húzódik a lelőhely. A domb alsó részén, a 
szántásban sötét foltokat, patics- és őrlőkődarabo-
kat figyeltünk meg és sok edénytöredéket gyűjtöt-
tünk. A domb magasabb részén kevesebb lelet volt. 
(Miklós, 1980; Kővári–Miklós, 1981.)

egy ujjbenyomásos, rosszul égetett oldaltö-
redék újkőkori.1 néhány darab (pl. bordadíszes, 
illetve bekarcolt oldal; rovátkolt vállú fazéktöredék) 
bronzkori, közelebbi besorolásra alkalmatlan.2 Az 
urnasíros kultúra cserepei3 közül említésre méltók a 
turbántekercses és behúzott tálperemek; egy széles, 
kihajló, belül többszörösen síkozott nyaktöredék, 
valamint egy függőlegesen kannelúrázott oldaltö-
redék. egy kettős kúpos testű korsó darabja és egy 
nyaktöredék szkíta kori.4 Találtunk egy pengetö-
redéket, szilánkokat és nyersanyagdarabokat5 is. 
A szarmatákat finoman iszapolt, szürke, korongolt, 
függőleges besimításokkal díszített oldal, valamint 
szalagfül töredék képviseli.6 Talán a Xi–Xii. szá-
zadra tehetők a kavicsos anyagú, vöröses és szür-
kés, hullámvonal- és vonalköteges oldalak.7 A lele-
tek sorát a Xii–Xiv. századra keltezhető, fehér 
fazék oldaltöredéke8 zárja.

A lelőhely k-i szélén 1989-ben nagyméretű víz-
tározó tavat létesítettek, a tereprendezési munkák 
során állítólag nem kerültek elő régészeti leletek.9

2000-ben a nagy kiterjedésű lelőhely Dk-i szé-
lén, a belterülettől 200 m-re É-ra, a Mészáros csa-
lád halastónak gépi földmunkával medencét ása-
tott a nádassal borított területen. A 60 × 60 m-es, 
80–100 cm mély, négyzet alakú gödörben előkerült, 
alagútszerű építményt bejelentették a múzeumnak. 
A helyszínre kiszálló kulcsár valéria megállapí-
totta, hogy egy melléklet nélküli csontvázat is talál-
tak, több késő bronzkori cserepet is összegyűjtött.10 
A szükségessé vált feltárást a medence objektu-
mokkal érintett ny-i, kb. 1/3 részén kulcsár valéria 
2001 tavaszán végezte el. A gépi földmunkával 
éppen az objektumok jelentkezési szintjéig jutot-
tak el, feltárásukat a talajvíz megnehezítette, illetve 
esetenként lehetetlenné tette. Az 58 megvizsgált, 
késő bronzkori objektum nagy részét a kyjatice-
kultúrához sorolta. Többségük tároló-, illetve hul-
ladékverem, kisebb részük cölöplyuk volt, előke-

rült számos árok is. A feltáró szerint a telep kétré-
tegűnek tűnik. A korábbi réteghez szürke, iszapos 
betöltésű, értelmezhetetlen alakú árkok és gödrök 
tartoznak. A későbbi periódus objektumait az erre 
a szintre rakódott fekete, átégett, vörös agyagszem-
csés rétegbe ásták bele. Az objektumokban nagy 
mennyiségű ismeretlen rendeltetésű kő (andezit, 
homokkő, mészkő) volt. A feltárás során nem volt 
világos a három Ény–Dk-i tájolású csontvázas, egy 
kőborításos és egy kőborítás nélküli, hamvasztá-
sos, szintén késő bronzkori sír kronológiai helyzete.  
A földalatti csatorna újkori, feltehetően a Xviii. 
századból származik, a falu malmának vízellátását 
szolgálhatta.11

A feltárás leletanyagának elemzését nagy 
nándor végezte el szakdolgozatában.12 eredményeit 
kérésünkre az alábbiakban foglalta össze:

„Az 58 feltárt települési objektum közül egy kelta 
kori (fésűs díszű, grafitos anyagú töredékek),13 17-ből 
pedig nem került elő kerámia vagy más datáló értékű 
lelet. A többi késő bronzkori, az urnasíros időszak-
hoz tarozik (kb. 4000 edénytöredék). A települési 
objektumok többsége tároló gödör, vannak oszlop-
gödrök is. Az oszlopgödrök nem adtak ki szerkeze-
tet, így épülethez való tartozásuk bizonytalan. Az 
ásatás területén előkerültek ág- és deszkalenyomatos 
paticsok, melyek épületeket jeleznek a környéken. 
horváth Tünde vizsgálta a megmunkált köveket, 
melyből az látszik, hogy helyben készítették a nyél-
lyukas kőbaltákat. Daróczi-Szabó László elemezte 
az állatcsont anyagot (612 db.): a háziállatokat a szar-
vasmarhák túlsúlya jellemzi, nagyon kevés (12 db.) 
vadállatcsont került elő. Mint a telepekről származó 
kerámia általában, ez az anyag is nagyon töredé-
kes, csak 14 edénynek van meg a teljes profilja a 410 
peremtöredék mellett. egy kettőskónikus edény teljes 
profilja került elő, valamint néhány kúpos nyakú és 
cilindrikus nyakú edény töredéke. A profilált oldalú 
tálak és az egyenes vagy ívelt oldalú, kisebb tálak 
is nagy számban képviseltek. előfordulnak kismé-
retű csészék, valamint poharak/bögrék is. A fazekak 
jelentős mértékben vannak jelen. A könnyen felis-
merhető, nagyméretű tárolóedényeket szintén gyak-
ran használták. Díszítésre leggyakrabban a bütykö-
ket alkalmazták, leginkább a behúzott peremű tálak 
vállán és a nagyméretű tárolóedényeken. A büty-
kök után leggyakoribb díszítés az edények vállának 
és/vagy hasának kannelúrázása. előfordulásuk gya-
koriságának sorrendjében előfordul még bekarcolt 
dísz, benyomkodott/beszurkált pont és kevés léc-
borda. Sok volt a turbántekercses és síkozott perem. 
Szerencsére előkerült néhány ép ékszer, a legszebb 
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darab egy ún. Unter-Radl típusú fibula, mely a leg-
korábbi rugós fibula típusok közül való és a BD idő-
szak folyamán használták. van még egy trombita 
alakú („bojtvég”) és egy homokóra alakú csüngő is, 
de ezek hosszabb időn keresztül voltak elterjedve. 
Találtak még a mindennapi használatban előforduló 
tárgyakat is: nehezékeket, nyéllyukas kőbaltákat, 
őrlőköveket, fenőköveket, orsókarikát, „zsetonokat”. 
A megfigyeltekből az látszik, hogy kevés az a jel, 
ami a kyjatice-kultúrára utal (az említett ékszerek 
sincsenek itt elterjedve), viszont alig hiányzik valami 
a dunántúli urnasíros kultúra formavilágából. Tehát 
a lelőhely anyaga a dunántúli urnasíros kultúrához 
áll lényegesen közelebb, mint a kyjatice-kultúrához.  
e két kultúrának a pontos elterjedése kevéssé ismert, 
de a környéken a Galga-patakot szokták a közös 
határvonalukként jelölni. A településen a BD idő-
szak második felében vagy a ha A időszak elején 
éltek, kr. e. 1250–1150 között.” véleményünk szerint 
a kyjatice-kultúra kiemelkedő darabja a 29. objek-
tumból származó, vékony falú, gömbszelet alakú, 
omfaloszos aljú, peremből felhúzott fülű, csillogó, 
grafitos bevonatú, a belső oldalán gazdagon díszített 
kis csésze teljes profilt kiadó töredéke (25. t. 9.).14

„1. sír. A bejelentők által megtalált sír, mely az 
ásatási terület nyugati sarkában volt. inhumációs 
temetkezés, melléklet nem került elő. csupán 
néhány, a találók által otthagyott kisebb csont került 
elő a sírgödör aljából. 30–40 éves férfi, egyik lapoc-
káján és bordáján zöldes elszíneződéssel. A sírgö-
dör lekerekített sarkú téglalap alakú, tájolása: Dny–
Ék, 222–48o, mélysége: 12 cm.

2. sír. A feltárandó terület ny-i végén, a 2. objek-
tumkomplexum környékén került elő. kövekkel 
betöltött, ároknak tűnő objektum volt, amely kira-
bolt sírnak bizonyult. Melléklet nem került elő, 
inhumációs temetkezés, 30 évesnél idősebb férfi 
(?). A sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú, 
tájolása Dny–Ék, 240–60o, mélysége: 25 cm. Úgy 
tűnik, hogy in situ a bal kéz ujjai maradtak meg, 
ezen kívül a láb csontjai közül került elő néhány, 
s további kisebb csontok elszórva a sírgödörben és 
állatjáratokban. A sír Dny-i végében talált nagymé-
retű kövek alatt (nem világos, hogy a sírhoz volt-e 
valami közük) előkerült egy bronzkori edény több 
darabja szétszórtan. itt sem világos, hogy a sír tar-
tozékáról van-e szó, s ugyanez a helyzet egy kiské-
rődző állkapocstöredékével.

3. sír. inhumációs temetkezés, a gödör nagysága 
ellenére a gödör betöltésében előkerült néhány csont 
(borda, medence stb.) alapján biztos, hogy gyereké 
volt (infans i.). A csontok egy részének lenyomata 

(?) megőrződött a fej (?) felöli részen fehér por for-
májában, ezen kívül csak egy medencecsont töre-
déket találtunk meg a sír alján (valószínűleg nem in 
situ), továbbá a már említett sírföldben lévő cson-
tokat. Ugyancsak fehér por és fekete famaradvá-
nyok adták ki a temetkezés eredeti méretét – talán. 
A sír Dnyi-i végében in situ (?) megmaradt több 
tucat apró, korong alakú borostyángyöngy és két 
eltérő formájú, hosszúkás, hengeres borostyán-
gyöngy, valamint egy kicsit lejjebb 3 bronz, patkó 
alakú csüngő egymás mellett (néhány már a sírföld-
ben előkerült a korábbi bontás során). A sírgödör 
lekerekített sarkú téglalap alakú, tájolása Dny–Ék, 
320–140o, mélysége: 60 cm. előkerült még 4 db 
lapos, vékony bronzhuzalból készített, kisméretű 
spiráltekercs.

4. sír. kövekkel körülrakott hamvasztásos sír, 
téglalap alakú (?), tájolása Dny–Ék, 232–58o. 
Leletek: néhány kalcinált embercsont a sír É-i 
részének közepén, infans i–ii. gyermek lehetett. 
Melléklet nélküli.

5. sír. A 25. gödörkomplexum középső, már 
a nyesett felületben, láthatóan kormos, faszenes 
részén előkerült egy szórthamvas sír kalcinált cson-
tokkal, számos cseréppel és állatcsonttal a környe-
zetében. A beásás kontúrjait nem sikerült megálla-
pítanunk. A tulajdonképpeni sír több kisebb edény-
ből állt, körülöttük kövek és kalcinált csontok.  
A kövekről pl. már nem tudni, hogy a sírhoz tartoz-
tak-e, mivel eddig minden objektum betöltésében 
találtunk. A sír környékén több méteres körzetben, 
világossárga porhanyós (hamus?) rétegben nagy 
mennyiségű, apróra zúzott edénytöredék, kisebbre-
nagyobbra vágott állatcsont, közte több metacarpus 
és feltűnően sok állkapocs (fogsorok, disznóé?), 
különálló agyarak, továbbá több kis bögre (csak-
nem épen) és kőeszköz nyersanyag darabok kerül-
tek elő. közvetlenül a sír mellett, néhány cm-rel fel-
jebb volt egy faszenes, fekete kerek folt, amely csak 
egy-két cm vastagságúnak bizonyult – tűzrakóhely. 
Leletek: 5 db kis bögre (mindegyik teljes profil); 
2 db fazék (egyik teljes profil); nagyméretű, urna 
alakú, árkolt dísszel rendelkező edény felső része.

A püspökhatvani temetőben három csontvá-
zas és két hamvasztásos temetkezést tártak fel. ez 
hasonlít a kárpát-medencei halomsíros kultúrában 
megfigyeltekhez, melyek összességükben vegyes 
rítusúak, a csontvázas (inhumációs) sírok túlsúlyá-
val. A sírok közül sajnos csak kettő tartalmazott 
mellékleteket (a 2. sír kis kerámia töredékei valószí-
nűleg a betöltés konyhahulladékai). A 3. sírból elő-
került fémek hosszabb ideig és nagyobb területen 
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voltak elterjedve, de a patkó alakú csüngőhöz meg-
szólalásig hasonló darabok kerültek elő a jánoshidai 
halomsíros temetőből. Az 5. sír edényeihez hason-
lók a kárpát-medencei halomsíros időszakban vol-
tak használatban, az egyik bögrének tökéletes mása 
van a salkai halomsíros temetőben. A nagyméretű, 
urna alakú edényhez hasonlókat a tápéi és tiszafü-
redi temetőben lehet látni. A temetőt ezek alapján 
a Bc időszakban használhatták, kr. e. 1400–1300 
között. A Piliny- és halomsíros kultúra határvonala 
még kevésbé ismert, mint a kyjatice- és urnasíros 
kultúráé. Azonban a Piliny és halomsíros teme-
tők vizsgálata során az derül ki, hogy mind a rítus, 
mind a mellékletek tekintetében a püspökhatvani 
temető a halomsíros kultúrához köthető.”

A két nyéllyukas kőbalta töredék a késő bronz-
kori településhez tartozhatott.15

1 APM 82.23.5. 2 APM 82.23.6–10. 3 APM 81.105.2.; 
82.23.11–17. 4 APM 82.23.18–19. 5 APM 81.105.1.; 
82.23.1–4. 6 APM 81.105.3.; 82.23.20. 7 APM 82.23.21. 
8 APM 81.105.4. 9 APM Adattár 593–89. 10 Rég. kut. 
2000, 196–197., a lelőhely neveként tévesen a lelet-
bejelentő id. Mészáros istván lakcíme – Szabadság 
út 104. – szerepel. 11 MnM Adattár 89/2001.v (jelen-
tés), 360/2001.XXvii. (dokumentáció).; Rég. kut. 
2001, 206.; APM 2004.4.1–61.10. A feltárás rövid 
ismertetése kulcsár–nagy 2008, 46–47., 1–8. kép.; 
A téglával kirakott „kazamata–forma” hely eredetét 
már Fényes 1851. ii. 95. sem ismerte. 12 nagy 2008.; 
A lelőhelyet a kyjatice-kultúra nyílt települései közt 
említi Szilas 2007, 174. 13 APM 2004.30.2. 14 APM 
2004.32.1.; kulcsár–nagy 2008, 46., 2. kép. 15 APM 
2004.29.9–10. 

20/10. ZSÍRoS-heGY:  Bv, á? kk?
(kÖh 26273)

A galgagyörki határ közelében, a Galga árteré-
ből erősen kiemelkedő, ny–k-i irányban elnyúló, 
elég meredek oldalú, keskeny dombon csupán két 
darab sárgás-rózsaszín árpád-kori oldaltöredé-
ket találtunk.1 (Kővári–Miklós, 1981.) 1995-ben a 
domb tetejének és oldalának nagy része parlag volt, 
magas gazzal. csupán a k-i végén találtunk kisebb, 
viszonylag tiszta részt, ahol a vakondtúrásokban 
gyűjtöttünk leleteket. A domb k-i aljában, köz-
vetlenül a vasút melletti, keskeny sávon, vetésben 
közepes sűrűségben fordultak elő cserepek. A lele-
tek zöme őskori, a domb tetején egy középkori töre-
déket találtunk. (Miklós, 1995.)

A késő bronzkori töredékek2 a jellegzetes dara-
bok (turbántekercses, ill. kihajló, belül síkozott tál-
perem) alapján az urnasíros kultúrához sorolhatók. 
Találtunk egy pattintott kőeszközt is.3

Az 1995-ben, a domb tetején gyűjtött sárgás-
fehér, kavicsos anyagú, piros festésű kancsóoldal 
Xiii–Xv. századi.4

1 APM 81.106.1. 2 APM 95.54.1–6. 3 APM 95.54.7. 
4 APM 95.54.8.

20/11. ZSÍRoS-heGY ALATT: ? Ő  nk
(kÖh 26274)

A községtől D-re, a Galga ny-i, jobb partjára 
lejtő domboldalon és a domb alján, tarlóhántásban, 
120 × 70 m nagyságú területen közepes sűrűség-
ben találtunk leleteket. (Kővári–Miklós, 1981.) Az 
őskort egy kis nyersanyag darab és a készítésénél 
a nyéllyuknál eltört, négyszögletes kőbalta töre-
déke képviseli.1 A szürkésbarna, homokos-kavicsos 
anyagú, kézzel formált és kézikorongon készített, 
részben bekarcolt vízszintes és hullámos vonalkö-
teggel díszített fazéktöredékek2 késő avar koriak.

1 APM 81.107.1–2. 2 APM 81.107.3–5.

20/12. GALAMBoSPUSZTA:  Bv
(kÖh 26275)

A belterülettől D-re, a Galga ny-i, jobb partjára 
lejtő domb tetején, 110 × 60 m nagyságú lelőhelyen 
több alkalommal végeztünk terepbejárást.1 Leletek 
elég sűrűn, főleg néhány sötétebb foltban fordul-
tak elő. (Szőke, 1963; Kővári–Miklós, 1981; Miklós, 
1981.)

A kevésbé jellegzetes, bronzkori cserepek2 mel-
lett a kívül fekete, belül sárga színű, grafitos felü-
letű, függőleges árkolással és benyomott pontok-
kal díszített, profilált válltöredékek a pilinyi kultú-
rához sorolhatók.3 A néhány behúzott, turbánteker-
cses perem, a kannelúrázott oldal és a valószínűleg 
csészéhez tartozó, perem alatti széles, rövid szalag-
fül az urnasíros kultúrát képviseli.4 Bizonytalan a 
kora egy félkör keresztmetszetű, zöld színű üveg-
gyöngynek.5

1 APM 79.23.1–11.; 80.84.1–3.; 82.55.1. 2 APM 
79.23.2–9, 11. 3 APM 82.55.1.; kővári 1998, 51. 4 APM 
79.23.10.; 80.84.1–3. 5 APM 79.23.1.
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20/13. eGReS:  Bv, M–á, á
(kÖh 26276)

A falutól D-re, a csipkés-völgy D-i oldalán, a 
patakra lejtő dombon, vetésben elég ritkán fordultak 
elő leletek. A lelőhely kiterjedése kb. 150 × 100 m. 
(Kővári–Miklós, 1981.)

A néhány díszítetlen, ill. ujjbenyomással díszí-
tett, késő bronzkori cserép kulturális besorolásra 
alkalmatlan.1

A X–Xi. századra tehető egy szürkésbarna színű, 
kavicsos anyagú oldal, amelyet párhuzamos bekar-
colások díszítenek.2 A Xiii. századból származik a 
fehér fazékoldal, vízszintes bekarcolással.3 árpád-
kori egy szürke, homokos anyagú, lekerekített szélű 
fazékperem.4

1 APM 81.108.1–3. 2 APM 81.108.4. 3 APM 81.108.6. 4 
APM 81.108.5.

20/14. eGReS:  v, Sza, nk, á
(kÖh 26277)

A falutól D-re, a csipkés-völgy D-i oldalán, a 
patakra lejtő dombon található a lelőhely. Fiatal 
vetésben, illetve durva szántásban szürke, sötét 
foltok mutatkoztak. ezekben helyenként tűzhely-
nyomok, gyakrabban pedig szétszántott edények 
darabjai (több, ugyanahhoz az edényhez tartozó 
töredék) mutatkoztak. A cserepek közepes sűrű-
ségben fordultak elő. Zömük őskori, de előfordul 
kora árpád-kori és árpád-kori is. A lelőhely kiter-
jedése: 600 × 100 m. (Kővári–Miklós, 1981; Miklós, 
1995.)

A kora vaskori, szkíta leletanyagban1 a szürke 
és fekete, finoman iszapolt, korongolt, behúzott 
peremű táltöredékek, egy korongolt, sötétszürke 
oldaltöredék és kézzel formált cserepek vannak; 
utóbbiak közül kiemelendő egy hordós testű fazék 
és egy egyenes peremű, az oldalán kerek benyomá-
sokkal díszített tál darabja. A kerámián kívül előke-
rült egy pattintott kőeszköz is.2

A szürke, jól iszapolt, korongolt, ferdén kihajló 
tálperem szarmata.3 A viii–iX. századra tehe-
tők a szürkésbarna színű, homokos, illetve kavi-
csos anyagú fazéktöredékek (41. t. 7, 21.), amelye-
ket befésült párhuzamos és hullámos vonalköteg 
díszít.4

X–Xii. századi lehet néhány vörösesbarna 
színű, homokos anyagú fazékoldal, sűrűn bekar-
colt vízszintes vonalakkal.5 Xi–Xii. századiak a 

fogaskerékkel és a két sor, bekarcolt hullámvo-
nallal (46. t. 15.) díszített fazéktöredékek.6 Több 
fazéktöredék származik a Xii–Xiii. századból: 
színük szürke, barna és fehér, peremük ferdén 
levágott vagy enyhén tagolt, oldalukat vízszintes 
bekarcolás díszíti.7 Talán árpád-kori a lelőhelyen 
talált vassalak darab.8

1 APM 81.109.1–5, 7.; 95.53.1–9. 2 APM 95.53.10. 
3 APM 81.109.6. 4 APM 81.109.8.; 95.53.11. 5 APM 
81.109.12. 6 APM 81.109.9.; 95.53.12. 7 APM 81.109.10–
11.; 95.53.13–15. 8 APM 81.109.13.

20/15. MALA SZTRAnA:  Bv, Sza
(kÖh 26278)

A falutól D-re, a Galga k-i, bal parti árteréből 
kiemelkedő, két kisebb dombon, 400 × 140 m nagy-
ságú területen hamus foltokat figyeltünk meg a 
szántásban, a foltokból cserepeket és kevés paticsot 
gyűjtöttünk.1 (Kővári–Miklós, 1981.)

A késő bronzkori cserepek2 (fordított 
csonkakúpos tál darabja; egyenes peremű és büty-
kös oldalak; simított, díszítetlen oldal) a legjel-
legzetesebb, vízszintesen kannelúrázott, kicsiny 
töredék3 alapján leginkább az urnasíros kultúrá-
hoz sorolhatók. Több kőeszköz is előkerült, köztük 
kovapattinték, nyersanyag darab és egy balta- eset-
leg retusőr darabja.4

egy szürke, finoman iszapolt oldal szarmata.5

1 APM 81.110.1–12. 2 APM 81.110.6–11. 3 APM 81.110.8. 
4 APM 81.110.1–5. 5 APM 81.110.12.

20/16. MALA SZTRAnA:  U? Sza?
(kÖh 26279)

A belterülettől D-re, a Galga k-i, bal parti árte-
réből kiemelkedő dombon, 420 × 100 m nagy-
ságú területen nagyon kevés cserepet, több pattin-
tott követ találtunk a szántásban. (Kővári–Miklós, 
1981.) A lelőhelyen Szőke Mátyás is gyűjtött lelete-
ket. (Szőke, 1963.)

A jellegtelen őskori és talán újkőkori, valamint 
szarmata cserepeket nem leltároztuk be. A kövek 
közt egy hidrokvarcit magkő és nyersanyag dara-
bok vannak, az utóbbiak némelyikén leütésnyomok 
láthatók.1

1 APM 84.34.1–2.
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20/17. kiS-cSeLin:  Bv, Sza, á
(kÖh 26280)

A belterület Ék-i szélénél, a Sinkár-patak 
Ék-i partja mellett emelkedő kis-cselin tetején, 
100 × 70 m nagyságú területen gyűjtöttünk lelete-
ket, a dombtető D-i részén, a vetésben néhány söté-
tebb foltot is megfigyeltünk.1 (Szőke, 1963; Kővári–
Miklós, 1981.)

A leletanyag többségét kitevő késő bronzkori 
cserepek2 a jellegzetes darabok alapján (nagymé-
retű urna oldala, az öblén lecsüngő bütyök alatt kör 
alakban benyomott pontokból álló minta; behúzott 
tálperem bütyökkel; kicsücskösödő peremtöredék) 
a halomsíros kultúrához köthetők. Megemlíthető 
egy pattintott kőeszköz is.3

A sárga és szürke színű, korongolt oldaltöredé-
kek szarmaták.4 egy szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
vízszintesen bekarcolt vonalakkal díszített fazékol-
dal árpád-kori.5

1 APM 79.27.1–10.; 80.97.1–3.; 81.111.1–4. 2 APM 
79.27.1–2, 6–10.; 80.97.1–3.; 81.111.1–3. 3 APM 79.27.5. 
4 APM 79.27.3–4. 5 APM 81.111.4.

20/18. eGReS:  B, á
(kÖh 26281)

A határ D-i részében, a Galgába folyó patak 
melletti, enyhén lejtő domboldalon, a fiatal vetés-
ben mindössze két árpád-kori cserepet1 (belül 
fehér, kívül szürkés fazékalj és oldaltöredék), majd 
hasonló megfigyelési körülmények között, 50 m 
átmérőjű területen két kicsi, díszítetlen bronzkori 
oldalt és egy szilánkot találtunk.2 (Kővári–Miklós, 
1981; Miklós, 1995.)

1 APM 81.112.1. 2 APM 95.90.1–3.

20/19. FeJeS-TeTŐ:  U, R, B, Bv, Sza, á
(kÖh 26282)

A falu határának D-i részében, a Galgába ny 
felől folyó patak É-i partjára lejtő domb oldalán, 
840 m hosszan, 190 m szélesen húzódik a lelőhely. 
Terepbejárásunkkor a szántásban megfigyelt sötét 
foltokból kevés cserepet gyűjtöttünk. (Miklós, 1981.)

A kívül vörös, belül szürkés színű, vastag falú 
oldal újkőkori.1 egy erősen kavicsos anyagú, lapos, 
hosszúkás bütyökkel díszített töredék rézkori.2 A 

kavicsos anyagú, egyenes peremtöredékek bronz-
koriak;3 egy kívül fekete, belül vörös színű, kavi-
csos anyagú oldal késő bronzkori;4 a töredékek pon-
tosabb kulturális besorolásra alkalmatlanok. 

egy kihajló peremtöredék szarmata,5 míg a 
korongolt, homokos, apró kavicsos anyagú, kifelé 
ferdén levágott szélű fazékperem a Xi–Xii. szá-
zadra keltezhető.6

1 APM 81.113.1. 2 APM 81.113.2. 3 APM 81.113.3. 
4 APM 81.113.4. 5 APM 81.113.5. 6 APM 81.113.6.

20/20. FeJeS-TeTŐ:  U, R, B, Sza, á
(kÖh 26283)

A falutól D-re, a Galga jobb partja és a ny felől 
belefolyó patak által közrefogott területen húzódó 
domb tetején és Galgára lejtő oldalán 530 × 260 m 
nagyságú területen szántásban, ill. lucernásban 
gyűjtöttünk leleteket, a szántásban sötét foltokat is 
megfigyeltünk.1 (Szőke, 1963; Miklós, 1981.) 

A két egyenes peremű, díszítetlen táltöredék 
újkőkori.2 A cserepek túlnyomó többsége a badeni 
kultúrához tartozik,3 jellegzetesek köztük a lapos 
szalagfül töredékek, az alagútfüles oldal; az enyhén 
kihajló, tagolt lécdíszes fazékperem; a rücskös kül-
sejű oldalak. egy kavicsos anyagú, sekélyen bekar-
colt, párhuzamos vonalakkal díszített oldaltöredék 
bronzkori.4 Pattintott köveket is találtunk,5 ezek 
többsége leütésnyomokat mutató nyersanyag darab, 
de van egy szilánk és egy magkő maradékból kiala-
kított vakaróféleség is.

A kavicsos anyagú, kézzel formált, egyenes, 
lekerekített peremű töredék szarmata.6 A Xiii. szá-
zadra keltezhető egy fehér színű, kavicsos anyagú 
fazékoldal.7

1 APM 79.31.1–4.; 80.85.1–2.; 82.56.1–13. 2 APM 
79.31.1–2. 3 APM 79.31.3–4.; 80.85.1–2.; 82.56.6–11. 
4 APM 82.56.12. 5 APM 82.56.1–5. 6 APM 82.56.13. 
7 nem leltároztuk be.

20/21. PASkoM:  Bv
(kÖh 26284)

1941-ben Sztrehowszki József levente szőlő alá 
forgatás közben, kb. 60 cm mélységben bronztár-
gyakat talált, amelyek Bene József igazgató tanító 
közvetítésével az MnM-be kerültek.1 1983-ban a 
találó mutatta meg Miklós Zsuzsának a depó lelő-
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helyét a községhatár k-i szélén, a Páskom nevű 
határrészen, élővíztől távoli domboldalon.

A raktárlelet 175 tárgyból áll. A munkaeszközök 
egyik csoportját az ép és töredékes sarkított balták, 
a töredékes tokos véső, továbbá a tokos balták alkot-
ják. Utóbbiak között félholdas kávájú, füles, vala-
mint széles peremű, fületlen, egyszeres, vízszin-
tesen körbefutó és kétszeres, „v” alakú bordával 
díszített töredékes példányok vannak. előfordulnak 
széles peremű, füles, tokos balták felső részei, kör-
befutó, „v” alakú, hosszanti, ívelt és halszálka 
szerű bordadísszel. A sarlók és sarlótöredékek a 
gombos végű és a bordázott nyélnyúlványos típu-
sok között oszlanak meg. A késtöredékek közül a 
három szegecslyukas, karikás végű, rovátkolt díszí-
tésű késnyél és az ívelt hátú késpenge a jellegzete-
sebb. További munkaeszközök: keskeny poncoló ár, 
fűrészlapok, hegyes fejű varrótű és egy hasonló tű 
töredéke. A kevés fegyverhez nyélnyúlványos kard-
markolat, kardpenge töredékek, tőrpenge-, lán-
dzsahegy- és köpűtöredékek sorolhatók. Ékszerek, 
illetve a viselethez tartozó és meghatározhatatlan 
rendeltetésű tárgyak: fibula díszített kengyele; való-
színűleg fibulához tartozó spirálkorong; talán sújtá-
sos fibulához tartozó spirális; poncolt lemeztöredék. 
van néhány dísztű, illetve tűtöredék is: átlyukasz-
tott, tölcséres fejű tű; kettős kúpos fejű és nyakú, 
behajlított szárú tű, fej nélküli tű. nyitott és egy-
másra hajló végű, díszítetlen és díszített karperecek 
és töredékeik, belül üreges karperectöredék, kiegye-
nesített karperec; csavart nyakperec töredéke; füg-
gőlegesen bordázott nyakperec töredék; behajlí-
tott, széles huzaltöredék; háromszög átmetszetű, 
eredetileg talán kartekercshez tartozó huzaltöredé-
kek; kartekercs spirálkorongja; kétszeresen teker-
cselt huzalgyűrű folytatják a sort. Belső oldalukon 
egy- és kétfüles gombok, az egyik töredék koncent-
rikus bordákkal díszített; füles, kívül középen büty-
kös, 3 helyen átlyukasztott korong; korongtöredé-
kek; zárt karika; csavart huzaltöredék; huzaldara-
bok; letört szárú, tölcsér alakú csüngő; patkó alakú 
csüngő; lemezcsüngő a szélein végigfutó vonalak-
kal, középen pont-kör díszítéssel; barázdált huzaltö-
redék; töredékes bronzlapocska zárják a sort. végül 
23 öntőlepény darab is tartozik az együtteshez.

Rövid említések2 után a nyilván beolvasz-
tásra szánt, részben töredékes tárgyakból álló 
leletegyüttest kemenczei Tibor3 és Mozsolics 
Amália4 közölte csaknem egyidőben, a tipo-
lógiailag értékelhető tárgyak illusztrációjával. 
kemenczei Tibor a kyjatice-kultúra hagyatéká-
nak tartja, és a ha A1 periódusra keltezi. Ugyanő 

a leletben található kardtöredékekkel külön is fog-
lalkozik.5 Mozsolics Amália a kurdi horizonthoz 
(B vb) sorolva, lényegében hasonlóan keltezi. Az 
urnasíros kultúra és a kyjatice-kultúra határterü-
letén földbe ásott raktárlelet kulturális besorolásá-
nak kérdésében nehéz állást foglalni, talán inkább 
az előbbinek a hagyatéka. imma kilian-Dirlmeier a 
raktárleletben levő poncolt díszítésű lemezkét kér-
dőjelesen övlemez töredékének tekinti.6 A lelet tár-
gyaiból válogatás jelent meg Püspökhatvan monog-
ráfiájában is.7

Feltehetően a raktárlelethez tartozik két bronz 
tárgy, amelyeket csak a leltárkönyvi leírásból isme-
rünk. Az ovális nyílású, körbefutó és „v” alakú 
bordázattal díszített, 13 cm hosszú tokos baltát és 
a 15 cm hosszú, „félköríves élű csákány”-t ajándék-
ként, püspökhatvani lelőhellyel leltározták be az 
APM-ben, sajnos közelebbi adatok nélkül.8

1 MnM RŐ 13/1946.1–175. Lelőhelyként csak 
Püspökhatvan szerepel. 2 Patay 1958, 28.; kemenczei 
1978–1979, 140, 141.; A bronzművességet tárgyalva: 
Mozsolics 1984, 63–64., 7. t. 2., 8. t. 1–15., 9. t. 1–5.  
3 kemenczei 1984, 48–49., 150–151., cXiii–cXiv. t. 
4 Mozsolics 1985, 178–179., 139–140. t. Lelőhelyként a 
Mala Sztraha dűlőt adja meg. A határrész neve helye-
sen Mala Sztrana a Galga bal partján (l. 20/15. és 16. 
lh.), de a leletet nem ott találták. 5 kemenczei 1988, 
61., 17. t. 336.; kemenczei 1991, 81., 67. t. 368–369.; 
A kyjatice-kultúra raktárleleteként említi Szilas 2007, 
177., 24–25. t. 6 kilian–Dirlmeier 1975, 102., 41. t. 
411. 7 Dobosi–kulcsár 1997, 24., 2. kép 2–27. 8 APM 
78.15.1–2. A tárgyak elkeveredtek vagy elvesztek. 

20/22. TSZ-TAnYA:  M
(kÖh 26285)

A község Dny-i szélén, a Magyarka-völgyben 
folyó patak D-i partján, a pincék fölötti, parto-
sabb részen, silógödör ásásakor X–Xi. századi síro-
kat bolygattak meg. A helyszínre érkező Asztalos 
istván már csak a sírok széttúrását tudta megállapí-
tani. A megmaradt mellékleteket, ezüst S-végű haj-
karikát, egy szál huzalból készült, bronz karperec-
töredéket, aranyozott ezüst, zárt pántgyűrűt és zárt, 
rosszezüst, kígyófejes gyűrűt (44. t. 4–7.) a leltár-
könyvi bejegyzés szerint 1960-ban az APM-be szál-
lította.1 Lukács Ferenc 1983. évi közlése szerint a 
sírok 1954–1955-ben kerültek elő. korábban ugyan-
itt, pince ásásakor egy 130 cm mélyen fekvő, mel-
léklet nélküli csontvázat talált.
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1 APM 64.602.1–605.1.; Asztalos 1963, 34.; A lelőhe-
lyet felsorolásban említi: Tettamanti 2001, 18.

20/23. SZABADSáG U:  Bv, á–kk
(kÖh 26286)

A középkori falu lokalizálása érdekében bejár-
tuk a Galgával párhuzamos Fő utcát, megnéztük a 
virágoskerteket, de leleteket csak a 25. sz. ház előtt 
találtunk. A 29. sz. háznál pincét ástak, a kidobott 
földből késő bronzkori urnatöredékeket és néhány 
középkori edénytöredéket gyűjtöttünk. A kertben 
is előfordult néhány középkori cserép. (Kővári–
Miklós, 1993.)

1957-ben a 29. sz. ház alapozásakor az urnasí-
ros kultúra 11,5 cm magas, hordós testű, egyfülű, 
bütykös peremű fazekát találták.1 A fazékkal együtt 
kerülhetett elő néhány hasonló korú cserép: egy 
függőlegesen kannelúrázott oldal, egy felfelé eny-
hén összeszűkülő, kihajló peremű urna nyaktöre-
déke és egy másik, benyomkodott peremű, tölcsé-
res nyakrész.2 Az 1993. évi pinceásásnál előbukkant 
cserepek3 a jellegzetes darabok (pl. kihajló, síkozott 
peremtöredék) alapján szintén az urnasíros kultúrá-
hoz sorolhatók.

két db kettősen tagolt fazékperem a Xiii. szá-
zadból származik.4 A szélesen, sekélyen hornyolt 
fazékoldal Xiii–Xiv. századi.5 árpád-kori a sár-
gás, kavicsos anyagú, fenékbélyeges fazékalj,6 késő 
középkori egy belül barna, kívül fekete, díszítetlen 
fazékoldal.7

A középkori leletek Püspökhatvan(a) faluhoz 
(20/1. lh.) tartoznak.

1 A háztulajdonos feleségének, Patonai Ferencnének 
a közlése 1993-ban. A fazék: APM 61.5.1.; Dobosi– 
kulcsár 1997, 24., 2. kép 1. 2 APM 61.5.2–4. 3 APM 
94.17.1–7. 4 APM 94.17.8–9. 5 APM 94.17.10. 6 APM 
94.17.11. 7 APM 94.25.1.

20/24. DiÓS (Dióstető, Májoka):  P
(kÖh 26287)

A településtől D-re, a Galga völgyét k-en hatá-
roló dombvonulat ny felé kiugró részén, a domb-
tetőn és lejtőin, 210–230 m magasságban terül 
el a kb. 200 × 120 m-es lelőhely. 1985-ben kiss 
imre gyógyszerész talált itt néhány pattintott esz-
közt, majd T. Dobosi viola és Patay Pál, 1989-ben 
cs. Balogh Éva, T. Dobosi viola és Patay Pál gyűj-

tött további leleteket.1 Bizonyára ezen a lelőhelyen 
gyűjtött néhány eszközt, eszközkészítési hulladé-
kot2 Péntek Attila is.

1990 és 1991 májusában T. Dobosi viola és 
cs. Balogh Éva a lelőhely két, 212–219 m magasság-
ban levő részletén végzett feltárást,3 felszíni lelete-
ket4 is gyűjtve. eredményeiket publikációjuk5 alap-
ján foglaljuk össze. Az okker- és szénszemcsék-
kel jelzett, helyi hidrokvarcit és andezit kavicsokat, 
kevés eszközt, több, zömmel hidrokvarcit eszközké-
szítési hulladékot, kúpos magköveket, nyersanyag 
darabokat tartalmazó kultúrréteget 80–120/130 cm 
mélységben bontották ki. A viszonylag kevés esz-
köz (árvéső, vakaró, kombinált árvéső/vakaró, fúró, 
kaparó, csonkított, fogazott, retusált pengék és szi-
lánkok) (1. t. 16.) alapján a lelőhelyen idősebb felső 
paleolit, az idézett párhuzamok szerint a Gravetti-
körhöz tartozó, nyersanyagnyerő és eszközkészítő 
telep6 részleteit tárták fel. Meghatározását utóbb 
T. Dobosi viola a felső paleolitikum középső sza-
kaszára, a Pavlovi-kultúrára pontosította.7 c-14-es 
kormeghatározás szerint a lelőhely kora 27.700 ± 
300 év.8

1 Püspökhatvan–Májóka néven: MnM Pb 85/26–65.; 
89/286–291.; Rég. kut. 1985, 24.; Rég. kut. 1989, 
14. A helyes Diós lelőhelynevet csak később álla-
pították meg és vették használatba. A lelőhelyet 
említi Balogh 1988, 33.; kalicz 1997, 18. 2 MnM 
Gy 2007.15. 3 MnM Adattár 60/1992.vii.; Rég. kut. 
1990, 20.; Rég. kut. 1991, 22.; Balogh–Dobosi 1995, 
38., 1. kép. 4 MnM Pb 90/361–366. 5 Balogh–Dobosi 
1995, 38, 40, 43–45, 51, 55, 57–58., 3. és 11/1. kép, 
együtt a 20/27. lh. leleteivel: 7–11., 13. kép. 6 Balogh 
1991, 22–23.; Dobosi–kulcsár 1997, 21–23.; kalicz 
1997, 18. 7 Dobosi 2005, 62, 72., 114. lh. 8 Dobosi–
Szántó 2003, 11., 1. táblázat.

20/25. TeMeTŐ:  Ő, á  I
(kÖh 26288)

A falu D-i szélén, a Magyarka-völgy D-i olda-
lán, a temető É-i részén, a temetőgondnok szán-
tójában találtunk cserepeket és néhány kőpengét. 
A szántó É-i szélén, a temető kerítésénél néhány 
kiszántott embercsontot is megfigyeltünk. Ahol 
leletek gyűjthetők, ott a talaj sötét, barnásszürke. 
A lelőhely kiterjedése kb. 120 × 80 m. (Kővári–
Miklós, 1993.)

A jellegtelen oldaltöredékek és szilánkok az 
őskoron belül nem keltezhetők.1
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A Xiii. századból származik a szürke színű, kavi-
csos anyagú, ferdén levágott szélű perem, a bekar-
colt hullámvonallal díszített fazék nyaktöredéke és 
néhány szürkésfehér és vöröses fazékoldal, vízszin-
tesen bekarcolt vonalakkal.2 A vöröses, kavicsos 
anyagú, enyhén tagolt fazékperem árpád-kori.3

1 APM 94.24.1–2. 2 APM 94.24.3–5. 3 APM 94.24.6. 

20/26.:  P? Bv, LT
(kÖh 26289)

A falu Dk-i szélén, az országút és a Galga között, 
a Galga árteréből 1–2 m-re kiemelkedő dombon, 
mélyszántásban, kb. 500 × 30–50 m-es területen 
gyűjtöttünk leleteket. A talaj sötétbarna, a domb 
alja (ami már ártér), világosabb színű. kövek (több-
nyire magkövek és néhány penge) a lelőhely teljes 
hosszában, elég sűrűn találhatók. Őskori és árpád-
kori cserepek viszont csak a lelőhely É-i harmadá-
ban fordulnak elő. (Miklós, 1995.)

A nagy számban gyűjtött, hidrokvarcit pengék, 
magkövek, szilánkok, magkő maradékok és nyers-
anyag darabok feltételesen paleolitnak határozhatók 
meg.1 egy enyhén behúzott tálperem késő bronz-
kori.2 A kopott, grafitos anyagú, sérült válltöredék 
kelta.3

1 APM 95.91.1–5. 2 APM 95.91.6. 3 APM 95.91.7.

20/27. ÖReGSZŐLŐ:  P
(kÖh 37086)

A Galga völgyét k-en határoló dombvonulat-
nak a településtől Dk-re, 272–277 m magasság-
ban levő, kisebb platóján, a Dióson folyó feltárások 
(20/24. lh., 1990–1991.) közben végzett terepbejá-
rást cs. Balogh Éva és T. Dobosi viola a kb. 80 × 60 
m-es, paleolit lelőhelyen, melynek állapotát szemlé-
vel vizsgálták 1993-ban.1 A lelőhelyen Péntek Attila 
is gyűjtött pattintott eszközöket és gyártási hulla-
dékot.2

1992-ben T. Dobosi viola és cs. Balogh Éva 
ásatással vizsgálta a lelőhelyet.3 A feltárás ered-
ményeit publikációjuk4 alapján foglaljuk össze. 
Öt kutatóárokban tártak fel kultúrréteget (kevés 
szén- és okkerszemcse, jelentős mennyiségű, főleg 
hidrokvarcit szilánk és töredék, magkövek, töredé-
kek, eszközök) változó, 40/50 és 80/90 cm közötti 

mélységben. kultúrrétegből került elő egy mamut-
fog. A helyben, a teraszperemeken felszínre kerülő, 
hidrokvarcit padok szolgáltatta nyersanyag mellett 
a telep anyagában van dunántúli radiolarit, obszi-
dián, andezit, továbbá előfordulnak az eszközkészí-
tésnél használt kvarcitkavics ütőkövek és megmun-
kált, homokkő tömbök. egy szakócaszerű eszköz 
a Bábonyi-kultúra hasonló, bifaciális eszközeire 
emlékeztet, a döntő többségük (pengéből, szilánk-
ból készített árvésők, vakarók, kaparók, fúró, cson-
kított, retusált pengék és szilánkok, nyeles penge, 
összetett árvéső/vakaró) jellegzetes felső paleo-
lit eszköz (1. t. 15, 17–25.). A lelőhelyen a 20/24. 
lh. telepével egyező korú, idősebb felső paleolit, a 
Gravetti-körhöz tartozó, nyersanyagnyerő és esz-
közkészítő telep5 van. T. Dobosi viola ezt a megha-
tározást utóbb a felső paleolitikum középső szaka-
szára, a Pavlovi-kultúrára pontosította.6

1 Rég. kut. 1992, 22., Rég. kut. 1993, 23. 2 MnM Gy 
2007/16. 3 MnM Adattár 47/1993.iv.; Rég. kut. 1992, 
22. 4 Balogh–Dobosi 1995, 40, 43–45, 51, 55, 57–58., 
2–6., 9/1., 12. kép, részben a 7–13. kép. 5 Dobosi–
kulcsár 1997, 22–23.; kalicz 1997, 18. 6 Dobosi 2005, 
62, 72., 115. lh.

20/28. TAkácS-heGY:  P, U? ▼ kk?

A településtől k-re, a k-i községhatárnál levő, 
Ény–Dk-i tengelyű, 275–280 m magasságú, kes-
keny dombtetőn helyezkedik el a 300 × 50–70 m 
kiterjedésű lelőhely. 2002-ben Péntek Attila, 2003-
ban Markó András és Péntek Attila gyűjtött jelen-
tős mennyiségű felső paleolit, a Gravetti-körre jel-
lemző eszközt, magköveket és töredékeket, gyár-
tási hulladékot.1 néhány eszköz és magkő fiatalabb 
őskori (újkőkor?) lehet.2 T. Dobosi viola a paleolit 
lelőhelyek kataszterében3 a Takács-hegyi telepet a 
felső paleolitikum középső szakaszába, a Pavlovi-
kultúrába, részben a közelebbről nem meghatároz-
ható, felső paleolit lelőhelyekhez sorolta.

A lelőhely Dk-i részén egy középkor végi–kora 
újkori lándzsahegyet találtak.4

1 MnM Gy 2003/4, 18.; MnM Pb 2003/1–63.; 
2005.1.1–119.; MnM Adattár 346/2005.LXviii.; 
vTM Adattár 2573.; Rég. kut. 2003, 275. 2 MnM Pb 
2003/7, 59–63. 3 Dobosi 2005, 62, 66, 72., 116. lh. és 
76., 230. lh. 4 MnM Adattár 346/2005.LXviii.; vTM 
Adattár 2573.; Rég. kut. 2003, 275.
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20/29. viSZoki-heGY:  P, U?

A településtől k-re, a két völgy között húzódó, 
ÉÉny–DDk-i tengelyű, meredek oldalú dombhá-
ton, a viszoki-hegy DDk-i részén, 282,5–292 m 
magasságban, kb. 150 × 80–90 m-es területen gyűj-
tött Markó András és Péntek Attila felső paleo-
lit kőeszközöket és eszközkészítési hulladékot.1 
(A dombhát ÉÉny-i végén, 4–500 m távolságban 
található a szintén paleolit 1/44. lh.) A feldolgozat-
lan anyagú lelőhelyet T. Dobosi viola a közelebb-
ről nem meghatározható, felső paleolit lelőhelyek-
hez sorolta.2 néhány kőeszköz újkőkori lehet.3

1 MnM Gy 2007/17.; MnM Adattár 346/2005.
LXviii.; vTM Adattár 2573.; Rég. kut. 2003, 275.  
2 Dobosi 2005, 66, 76., 231. lh. 3 vTM Adattár 2573. 

20/30. MáJÓkA ALATT:  P

A D-i községhatárnál, a Galga völgyét k-en hatá-
roló dombsor egy ny felé nyúló, Dk-en vízmosás-
sal határolt, lankás kiugrásán Péntek Attila gyűjtött 

néhány paleolit eszközt és eszközkészítési hulladé-
kot a kb. 90 × 50 m-es, 190–195 m magasságban 
levő területen (10. sz. gyűjtőpont).1 A leletanyag fel-
dolgozatlan.

1 MnM Gy 2007/18. 

* * *

 Bv

varsányi János Galga-menti térképén 
Püspökhatvanban leleteket jelez1 (57. t.).

1884-ben a váci szolgabírói hivatal püspökhatvani 
bronzleletet, két lándzsát és egy baltatöredéket aján-
dékozott az alakulófélben levő váci múzeumnak.2 A 
minden bizonnyal késő bronzkori tárgyak nincse-
nek meg, már Tragor ignác 1912. évi lajstromában 
sem szerepeltek.

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 váczi közlöny vi. évf. 37. 
szám (1884. szept. 7.), 2. old.
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21. SZADA (gödöllői járás 1670 ha)

 1  á–kk   kk  kö
 2 ▲ á ▼ kk
 3  Bv
 4  B, Bv, Sza, á
 5  Sza
 6   á–kk  kö  Bv, LT, Sza
 7  B, Sza, á–kk
 8  U, A
 9  Ő, Sza? A
10  á?

11  kk
12  B?
13  á
14  LT, Sza
15  Sza
16  Sza, A?
17  kö
18  kö
19  R? B? LT? Sza?
20  B?

21  U, B, Sza
22  Ő, á
23  Sza
24  Sza
25  R, Bv, LT, Sza, á  Bv + v
26  R
27  B, Sza
28  nk? M? á–kk
29  á–kk
30  Bv

A Gödöllő–vác főút mentén, Ény felé lejtő 
és fokozatosan kiszélesedő völgyben és olda-
lain 190–260 m tszf. magasan megtelepült község 
az utóbbi évtizedekben, főleg korábbi szőlő-gyü-
mölcsösök helyén nagy kiterjedésű üdülőker-

tes részekkel (mint a 270,5 m-es árenda-hegy, a 
279 m-es várdomb, Margita-dűlő) bővült. Területe 
a Gödöllői-dombság ny-i szélén helyezkedik el, 
határában a Margita-hegy a legmagasabb kiemel-
kedés (344 m). Ény és ny felé fokozatosan alacso-
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nyodó felszínét a harmadkori tengeri üledékréteget 
a harmadkor és a negyedkor határán felemelő és fel-
daraboló kéregmozgások alakították ki. Területét a 
jégkorszakokban változóan vastag löszréteg fedte 
be, melyen utóbb barna erdőtalajok, a ny-i, Ény 
felé lejtő, 175–200 m magasságú határrészen, a 
Sződrákosi-patak környékén öntéstalajok alakultak 
ki. A határ csapadékvizeit időszakos vízfolyások 
részben D felé, a Rákos-patakhoz, nagyobb rész-
ben, az Ény felé nyíló völgyeken át az É felé folyó 
Sződrákosi-patakhoz vezetik.

A község szántóinak többsége a kevéssé tagolt 
ny–Dny-i határrészen található, ugyanitt a patakágak 
mentén legelők is vannak. Összefüggő erdő (akác, 
cser, nyár, tölgy, fenyő) a k-i határrész magas domb-
jait borítja, máshol kisebb erdőfoltok találhatók.

21/1. BeLTeRÜLeT:  á–kk   kk  kö
(kÖh 26291)

A község középső részén, patakvölgyből erősen 
kiemelkedő dombon több alkalommal kerültek elő 
csontvázak, késő középkori leletek. 1966-ban Fehér 
Géza végzett leletmentést Tóth istván Rákóczi utca 
1. számú házának kertjében. A telek széle a katoli-
kus templom körüli temető elegyengetett dombjá-
nak leszakított partja. A leszakadozott földfalban 
Fehér Géza 2–3 sír metszetét figyelte meg. Az általa 
megmentett sír leleteit az eső mosta ki.1 Az így 
napvilágra került, gyöngyös pártát horváth Béla a 
Xvi. század végére, Xvii. század elejére keltezi.2 
Felszínre került néhány koporsószeg és a koporsó 
deszkakorhadéka is. e síroktól kb. 18–20 m-re, sző-
lőtelepítésnél késő középkori cserepeket és egy 
kemenceomladékot figyeltek meg.3 horváth Lajos 
közlése szerint 1970-ben a lelőhely Ék-i szélén, a 
református templom kertjének végében, oszlopásás-
kor bolygattak meg sírokat. 1994-ben kővári klára 
és Miklós Zsuzsa a Faluház (Dózsa Gy. út 63.) előtt 
csatorna- és gázvezeték árok kidobott földjében 
gyűjtött leleteket.4 (Kővári–Miklós, 1994.) 1996-ban 
a Faluház udvarán, a visszatöltött árok földjében 
találtunk edénytöredékeket. (Kővári–Miklós, 1996.)

Az apróra tört cserepek közül a sárgásfehér, 
kavicsos anyagú, kúpos fedő töredéke Xiv–Xv. 
századi, a két kormos, tagolt fazékperem a Xv. szá-
zadból származik.5 A kavicsos anyagú, díszítetlen, 
valamint a sárgásfehér, jól iszapolt, sűrűn hornyolt 
fazékoldal Xv–Xvi. századi.6 A Xvi. századra 
tehető egy szürkésfehér, jól iszapolt, belül zöldmá-
zas fazék oldal- és aljtöredéke.7 Xvi–Xvii. századi 

a sárgásfehér, apró kavicsos anyagú, széles szalag-
peremes, belül sárga mázas fazékperem és a szür-
késfehér, jól iszapolt fazékoldal, amelynek belsejére 
zöld máz folyt.8

Mindezek a leletek, régészeti jelenségek a közép-
kori Szada falura utalnak.9 ennek pontos kiterje-
dését a sűrű beépítettség miatt nem tudjuk meg-
állapítani. Jelenlegi ismereteink szerint mintegy 
350 × 300 m kiterjedésű lehetett. neve magyar név-
adással puszta személynévből keletkezett.10

A falu köznemesi birtokosa a Szadai (Zada-i) 
család, akikről 1325-ből maradt fenn az első okle-
vél,11 melyben Zada-i Jakab fia Domonkos özve-
gye szerepel. 1335-ben Zuda-i Péter fia Tamás kirá-
lyi ember egy határjárásban, 1341-ben pedig (nevét 
Zaday-nak írva) Pest és Pilis megyék egyik szol-
gabírója.12 1361-ben Tamás özvegye nyilatkozott 
elhunyt lányát, erzsébetet, Alagi (olagh-i) Bacsó 
fia Miklós özvegyét megillető hitbér és jegyajándék 
átvételéről.13 ez az utolsó adat a családról.

1349-ben i. Lajos az örökös nélkül elhunyt 
Szada-i Péter fia Tamás Szada és Gödöllő (10/1. lh.) 
nevű birtokát igaz határai és régi határjelei mel-
lett, Pohárusnak nevezett Péternek, Abaúj várme-
gye főispánjának adományozta. 1352-ben kiad-
ták a Szada-i Tamás leányának járó leánynegyedet: 
Szada birtok északi felét a Szent Tamás kápolnával. 
Déli fele és Gödöllő Péteré lett.14

A Zsigmond királyra Pohárus Péter utódai-
nak magvaszakadtával visszaháramlott Szada 
(Zada) birtok 1425 előtt csere útján gyarapo-
dott Szántói Lackfi Dávid és Jakab veresegyház 
(MRT 9. köt. 37/29. lh.) falujával és a hozzá tar-
tozó Sárfő, iklad (21/28. lh.), ivacs (MRT 9. köt. 
37/2. lh.), Szabadtelki, Gárdony (21/+++) puszták-
kal.15 Az így kialakult birtoktest hamar felbomlott, 
belőle hédervári László szerezte meg, rövid időre 
veresegyház és Szada egy részét.16 A továbbiakban 
a két falu birtoklása hasonló volt.

1426-ban Zsigmond király elzálogosította 
Szada (Zada), veresegyház (Weres eghaz, és 
Fornazenthmiklos (Fejér m.) birtokokat Miklós váci 
püspök nővére katalin fiának, Alcseb-i istván fia 
Lászlónak és János, Miklós, Gáspár és istván nevű 
fiainak 1200 Ft kölcsön fejében. Az Alcsebieket 
zálogjogon be is iktatták veresegyház és Szada bir-
tokába.17 1430. januárban a király újabb, 200 Ft-os 
kölcsönnel növelte az 1426-os zálogösszeget, mely-
ből márciusban Mahalfalva-i Ryhel Péter bányagróf, 
kamaraispán 500 aranyforintot megfizetett Miklós 
váci püspöknek és Alcheb-i istván fia Lászlónak.18 
Reichel (Ryhel) Péter kifizethette a király többi 
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adósságát is, mert Zsigmond király augusztusban 
elrendelte Machalfalwa-i Ryhel Péter és felesége 
katalin veresegyház és Szada (Zada) birtokának 
határjárását.19

A bejárás veresegyház k-i határán kezdődött. 
Szada Gödöllővel (10/1. lh.) közös határszakasza a 
füves hangyásútnál (hangaswth) kezdődött, innen 
ny-i irányba haladt hosszan, majd D felé kanya-
rodva haladt tovább. (Részletes leírása a 10/1. lelő-
helynél.) A Szada–Gödöllő határszakasz vége köze-
lében, folyamatosan D-i irányban haladva elérkez-
tek a Gárdony (Gardon) nevű hegy lábánál egy köz-
úthoz, ahol földhatárjelet állítottak. A hegyet balol-
dalt megkerülve átmentek egy bizonyos régi hosszú 
árkon, találtak más régi árkot, amely árkok mind 
régen, mind most Szada (Zada), Gödöllő (Gedelew), 
valamint Szentjakab (Zenthiacab, 21/6. lh.) birtokok 
között szeghatárul szolgáltak. Gödöllő birtokosa, 
Borbála királyné képviseletében a bejárt határnak 
László gödöllői falubíró ellentmondott (A bejárt 
határvonal nagyjából egyezhet az újkorival).

ezután következett a Szentjakab és Szada közötti 
határ bejárása. Az ároktól a Gárdony (Gardon) 
hegyet megkerülve elérkeztek egy nagyon mély és 
hosszú völgy kezdetéhez, melyben forrás és tőle 
nem messze a Püspökkuta (Pispokkutha) forrás és 
árok van, a völgy elejének jobb oldalán földhatár-
jelet emeltek. A völgyben tovább, É felé haladtak, 
elhagyva bal oldalról Szentjakab (Zenthiacab) birto-
kot, nagy távolságon át elértek a Szadáról Buda felé 
vezető úthoz, ahol jobbról határjel van és a völgy 
teljes hosszában határ Szentjakab és Szada között. 
A budai úton ny felé haladva egy holdnyi szélesség-
ben elérkeztek a Dobogóhalom (dobogohalm) nevű 
dombhoz, melyen jobbról földhatárjelet emeltek, 
elválasztva így Szentjakab, veresegyház – a hozzá 
tartozó ivacs (MRT 9. köt. 37/2. lh.) pusztával – és 
Szada határát. Szentjakab határainál a váci püs-
pök nevében László kanonok tiltakozott. A határjá-
rás a továbbiakban veresegyház határával folytató-
dott.20 (A Szentjakab és Szada közötti hosszú völgy 
az illésaljai-árok völgyével, a határjárás budai útja 
a ma már nem létező, Szadáról Fótra, tovább Pestre 
vezető úttal21 azonosítható. ennek a határjárásban 
szereplő, Dobogóhalomig tartó, rövid szakasza a 
mai szadai határ ny-i csücskénél levő, a mogyo-
ródi határhoz csatlakozó, rövid Szada–veresegyház 
határszakaszon haladhatott.)

1431-ben Reichel Péter és felesége birtokát a 
király a Wereseghaz és Zada közötti, ill. körüli iklath 
(21/28. lh.), Jathyz (MRT 9. köt. 37/2. lh.), Sabathelky, 
és Gardon (21/+++) pusztákkal kerekítette ki.22

Reichel Pétert birtokaiban fia, Sebold (Sybold) 
követte, akinek veresegyházi és szadai officiálisa, 
Thatar Dénes 1446-ban részt vett Zsidó (23/1. lh.) 
felosztásánál.23 határviták keletkeztek Gödöllő bir-
tokosaival, a Rozgonyiakkal, ezért Machalfalwa-i 
Rayhel Péter fia Sybold kérésére 1452-ben bejár-
ták a Szada és Gödöllő közötti határt, melynek 
leírása szinte szó szerint egyezik az 1430. évivel.24 
1456-ban ismét bejárták a Szada és Gödöllő közötti 
határt.25 ez a határvonal is az 1430. évit követte, de 
több helynevet rögzített és a korábbiaknál sűrűb-
ben állítottak határjelekként kis dombocskákat.  
A Pasághfő (1430-ban Passagh) patakocskától ny 
felé tovább haladva „bizonyos nagy útra … érkez-
tek, melly utis Gedellőrül Szada feli mégyen, …” 
az út ny-i oldalán is emeltek két határjelet. innen 
a bejárás egy nyíllövésnyire még ny, majd D felé 
kanyarodva folytatódott, s a Gárdony (Gardány) 
pusztánál levő hegyen fejeződött be, nyilván a 
Gödöllő, Szada és Szentjakab hármashatárnál.

1460-ban vince váci püspök a királynál vádolta 
Zada-i Reyhel Seboldot, aki a csői vár (MRT 9.  
köt. 4/1. lh.) fegyvereseivel és másokkal a püspök-
ség birtokait kirabolta és a jobbágyokat várerősí-
tésre kényszerítette. Mátyás király Zada-i Seboldot 
50 márka főváltságra és a püspökséget illető, 
10 000 forint kártérítésre ítélte. Sebold birtokának, 
veresegyház és Szada falunak, ivacs és Szabadtelke 
(Sawatheleke) pusztának értékét a budai káptalan 
becsülte fel. Szada és veresegyház faluban össze-
írtak 52 lakott és 25 lakatlan jobbágytelket, három 
malmot, két forrást, két templomot középütt kiemel-
kedő toronnyal, Seboldusnak elhagyatott curiáját, 
amely teljesen fel volt égetve, egy halastavat, szán-
tókat és erdőket, ingóságokat. A felbecsült javakból 
elkülönítettek 50 márkát Sebold feleségének hit-
bér és jegyajándék címen. Megmaradt 400 márka 
értékű rész, ebből 50 márka a főváltság, a többi a 
váci püspököt illető kártérítés, annak ellenére, hogy 
ez nem érte el a 10000 Ft értéket. ezért zálogjo-
gon vince püspököt beiktatták a birtokrészekbe.26 
A király a veresegyházi és szadai birtokból őt meg-
illető, bírói részt Guti országh Mihálynak adta.27

1464-ben Zada-i Sebold veresegyházi és 
szadai birtokai felét 250 Ft-ért elzálogosította 
nenke-i (Jenke-i) nagy Miklósnak és rokonai-
nak.28 1465-ben pedig, a püspöki kártérítés miatt, 
4000 Ft-ért elzálogosította birtokait Rozgonyi 
Jánosnak és Rajnoldnak, majd május 24-én a bir-
tokokat nekik adta.29 később Reichel Sebold meg-
kísérelhette birtokait, legalább részben visszasze-
rezni, mert 1486-ban, kérésére az országbíró átírta 
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Zsigmond 1431. évi, a puszták adományozásáról 
szóló oklevelét.30 kísérlete, ha volt is, nem járt ered-
ménnyel.

1467-ben Mátyás király Rozgonyi János tárnok-
mesternek és testvérének, Rajnold volt székelyis-
pánnak (miután 1466-ben kifizették Sebold adós-
ságait) adományozta Zada-i Sebold veresegyházi és 
szadai birtokait,31 ezzel Szada a Rozgonyi nagybir-
tok része lett. ebben az évben a király a Rozgonyiak 
birtokainak – köztük Szada (Zada) – lakóit szemé-
lyes bíráskodása alá vonta.32 1482-ben Rozgonyi 
János fia oszvald (János és Rajnold testvére) lánya 
Dorottya (Pálóczi imre felesége) a birtokokból (köz-
tük Szada és veresegyház) neki járó leánynegyedet 
követelte János fia istvántól,33 aki talán ezért kény-
szerült a családi birtokból Szadát, veresegyházat és 
a heves megyei Lőrincit elzálogosítani.34 Rozgonyi 
János fia istván halála után, 1492-ben összeírták a 
királyra visszaszállt birtokait. ekkor Szadán temp-
lomot toronnyal, 10 népes és 14 elhagyott jobbágy-
telket, elhagyott nemesi kúriát, 40 királyi hold 
szőlőt, kifolyó kutat (gondozott forrást), egy eke-
alj szántót, fél ekealj legelőt, 75 kaszás rétet, más-
fél ekealj erdőt és egy vágásra érett erdőt vettek 
számba.35 A család érintett nőtagjai megkaphatták 
az őket illető leánynegyedet, már ebben az évben 
Rozgonyi János fia János fia istván tiltakozott a bir-
tokok, köztük Szada és veresegyház elidegenítése 
ellen.36 1499 és 1507 között a Rozgonyiak nőtagja-
inak birtokrészeit Bakócz Tamás esztergomi érsek, 
majd bíboros – részben zálogjogon – próbálta meg-
szerezni, de a szomszédok, köztük Rozgonyi istván 
ellentmondásai miatt nem járt eredménnyel.37

Szada a török hódoltság időszakában a budai 
szandzsák pesti náhijéjához tartozott. A török 
összeírásokban 1546-ban 64, 1559-ben 54, 1652-
ben 58, 1580-ban 54, 1590-ben 31 felnőtt férfi lakos-
sal szerepel.38

A magyar rovásadó jegyzékekbe 1565-ben 12, 
1570-ben 11 1/2, 1572-ben 8, 1574-ben 10, 1576-ban 
14, 1578-ban 11, 1582-ben 16 1/2, 1588-ban 6 portá-
val vették fel.39 egyházi adója (tized) 1560-ban (?) 
25 Ft volt, 1583-ban a falu nem fizetett.40 Az 1591. 
évi urbárium szerint 52 Ft-tal és természetbeli jutta-
tásokkal adóztak a váci püspöknek.41

A tizenötéves háború pusztításai elől a szadaiak 
elmenekültek. Részben a korábbi családok visszate-
lepülésével, részben újak betelepülésével 1620 körül 
újjáéledt a falu.42 A Xvii. századi rovásadó jegyzé-
kekben 1626–1627-ben 4 1/4, 1635-ben 2, 1639-ben 
2, 1647-ben 2 1/2, 1661-ben 2 1/2, 1668-ban 2 1/2, 
1683-ban 2 portával szerepel, de 1686-ban lakat-

lanként írták össze.43 A váci püspökség urbáriumá-
ban 1628-ban 7 jobbágyot és 7 házas zsellért írtak 
össze, adójuk 12 Ft volt. 1634-ben 53 Ft-tal adóztak. 
1653-ban 13 telkes jobbágyot, 10 házas zsellért és 3 
házatlan zsellért írtak össze.44

Lakosai közül dzsizjeadót a tehetősebbekre vetett 
ki a török, az összeírásokban 1626-ban 4, 1627-ben 
3, 1634-ben 5 fő szerepel.45

Szada a tizedjegyzékekben 1628-ban 25 Ft, 
1629-ben 36 Ft, 1634-ben 61 Ft, 1646-ban 35 Ft 
és 50 dénár, 1653-ban 71 Ft (53 Ft a váci, 18 Ft a 
váradi püspökség birtokrészére), 1657-ben 71 Ft, 
1660-ban 50 Ft, 1661-ben 52 Ft 50 dénár, 1666-ban 
és 1668-ban 71 Ft, 1674-ben 53 Ft 50 dénár folyt be, 
1676-ban 45 Ft, 1678-ban összeg nélkül, 1679-ben 
36 Ft összegekkel szerepel.46 1671-ben a váci püs-
pöki birtokok név szerinti összeírásában Szadáról 
26 személyt soroltak fel állatállományukkal és fiú-
gyerekeikkel.47

1662-ben a szadai Somogyi Lőrinc a három had-
nagyságból álló „Pest eleji” parasztvármegye kapi-
tánya,48 1666-ban Szada, veresegyház és Gödöllő, 
valamint további 10 falu tartozott a parasztvármegye 
2. hadnagyságához.49 1681-ben a szadai Zsigmond 
istvánt választották meg az egyik hadnagynak.50 
1671-ben a megye településeire kivetett ingyen-
munka teljesítői között felsorolták Szadát is.51

A Xv. század közepén többször bejárt, Szada 
és Gödöllő közötti határ a Xvii. század máso-
dik felében állandósult határvillongás, néha erő-
szakos cselekmények tárgya lett a két falu lakói 
között. Gödöllő birtokosai, kürth-i vámossy istván 
és vámossy erzsébet 1650-ben mindenkit, köz-
tük Szada lakóit eltiltották Gödöllő falu és Besnyő 
(10/2. lh.), Babat, egerszeg puszták jogtalan hasz-
nálatától.52 Az 1652-ben, 1655-ben, 1658–1661-ben, 
1664-ben, 1664–1669-ben, 1671-ben folyt határ-
perek, tanú meghallgatások és bejárások53 többsé-
gét Gödöllő birtokosai kezdeményezték. 1668-ban 
a váci és a váradi püspök bejelentése nyomán Lipót 
császár és király utasította Pest, Pilis és Solt vár-
megyét, hogy Gödöllő birtokosait, vámossy istvánt 
és hamvay Ferencet kényszerítsék Szada birtokosa-
inak és népének békén hagyására,54 de a határviták 
folytatódtak a Xviii. században is. 1671-ben mind-
két falu török földesura a helyszínen, a falusi tanúk-
kal járta végig a vitás határvonalat, s e „törökössé-
gért” a megye a szadaiakat akarta megbüntetni.55 
1676-ban Bossányi Miklós eltiltotta szomszédait, 
különösen a szadaiakat azon helyek használatá-
tól, ahol a határjeleket török segítséggel állítot-
ták fel.56 A határjárások és a tanúvallomások hely-
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nevei részben megegyeznek a Xv. századiakkal 
(pl. a hangyásút), részben változtak valamelyest 
(Gárdony hegy, Gárdony puszta helyett Gárdony 
völgy), részben új nevekkel bővültek, mint a Xv. 
században Babd völgyként szereplő, most önálló 
Babat puszta (Babad, 10/9. lh.).

A török kiűzését eredményező hadjáratok első 
éveiben Szadát elhagyták a lakói, 1686–1688-
ben néptelen. 1689-ben kezdődött a visszatelepe-
dés. ekkor 1 Ft háziadót, 179 Ft hadiadót írtak elő 
a falura és a szolnoki híd építéséhez szükséges fa 
fuvarozásához egy szekeret kellett kiállítaniuk. 
1691-ben 1/4 porta, 1695-ben 1 porta mértékben 
adózott a falu. Szada az 1699. évi, megyei összeírás 
szerint újratelepült, lakossága nagyrészt a visszate-
lepült családokból, részben új betelepülőkből tevő-
dött össze.57

A középkori falu temploma 1352-ben tűnik fel 
oklevélben, amikor kiadták a néhai Szada-i Péter 
fia Tamás leányának járó leánynegyedet: Szada bir-
tok É-i felét a Szent Tamás kápolnával.58 1460-ban 
Reichel Péter fia Sebold birtokai összeírásában 
középütt kiemelkedő tornyos templom,59 az 1492. 
évi birtokösszeírásban Szadán tornyos templom 
szerepel.60

Az 1653. évi urbáriumban renovált templo-
mát és református prédikátorát említik.61 1700-ban 
Dvornikovich a jól fedett katolikus templomok 
között sorolja fel, ahol református prédikátor van.62 

Az 1702. évi canonica visitatio szerint a kálvinis-
ták templomukat még Buda visszafoglalása előtt, 
a budai pasa engedélyével építették a régi katoli-
kus templom alapjaira. A régi cinteremnek már 
csak nyomai látszottak.63 1718-ban Althann M. 
Frigyes püspök visszavetette a reformátusoktól.64 
1774-ben a szilárd anyagból épült templomról azt 
írják, hogy emberemlékezetet meghaladóan régi.65 
A keresztelő Szent János tiszteletére szentelt mai 
templomot 1794-ben kezdték el építeni a középkori 
templom helyére.66
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21/2. váR-DoMB (FÖLDváR U): ▲ á ▼ kk
(kÖh 26292)

A vár-domb a falu felett, az Ék-i oldalon, a 
településtől számított harmadik Ény–Dk-i irá-
nyú, hosszan elnyúló domb. ezen helyezkedett 
el egy kisméretű földvár. Az i. katonai felméré-
sen vár-hegy felirat jelzi. első rövid leírása 1833-
ból származik: „… nevezetes egy régi mély árok-
kal körül vett föld vára nap kelet felé a’ hegy tetőn, 
mellynek eredetét homály fedi ugyan, de régiségét 
a’ benne talált szer felett nagy buzogányok, rozs-
dás kard darabok, s’ apró garas nagyságú ezüst 
pénzetskék nyilvánosítják.”1 1864-ben Szappanos 
Sándor református lelkész várhegy vagy várdomb 
néven a nevezetességek között ismerteti: „…földből 
magosra hányt nagy domb, körül sánczoltatva szé-
les és mélly árokkal, mellynek sánczaiból valamelly 
pénzt kereső, ez előtt nehány évtizeddel égett búzát 
hányt ki …” Feltételezi, hogy a protestánsüldözés-
kor építették, s az üldözöttek itt találtak menedé-
ket.2 1868-ban rövid újságcikket közöltek a szadai 
Rákóczi-sáncról, amelyet a szerző kuruc kori-

nak tart, és szerinte „több is volt egyszerű sáncnál, 
hanem redout-ul használták, kivált a gazdanép rejté 
bele gabonáját, amint azt még mai nap is mutat-
ják gabonavermek, miket ásáskor földjében találni 
szoktak”. A cikkhez tartozó rajzon a háttérben a falu 
felett – alig kivehetően – látszik a földvár, amely 
ekkor még épségben lehetett, erős sánccal körülvett 
mesterséges dombnak látszik3 (59. t. 2.). Gerecze 
Péter szerint a várdombon törökkori romok voltak.4 
Reiszig ede feltételezi, hogy a körsánc között emel-
kedő várdombon látható romok a törökkorból szár-
maznak.5 1932-ben tervezték a sánc maradványai-
nak elegyengetését. Márton Lajos rögzítette a lelő-
hely akkori állapotát: „A földvár sáncok által körül-
zárt középső kerek magoslata amely eredetileg kb. 
16–16 m. átmérőjű lehetett, csaknem teljesen meg-
semmisült, ugy hogy abból mindössze egy kb. 6 m. 
széles 8.5 m hosszu szabálytalan négyszög alaku 
földtömb áll fönn. Maguk a sáncok, amelyek kör 
alakban zárták körül a magaslatot részben már egé-
szen elsimultak az észak nyugati és kelet dél-keleti 
irányban huzódó hegyhát hosszanti oldalain és csu-
pán a hegyhátat keresztbe metsző részeik vannak 
valamennyire épségben. Arról lehetne tehát csu-
pán szó, hogy az épen maradt földtömb mintegy 
50 m2 területéről a kulturréteget, amely 50 – mint-
egy 150 cm. között váltakozó vastagságunak lát-
szik lehántsuk. ez annyival fontosabb volna, mert a 
kulturréteg egyik helyén oly féle átmetszetet mutat, 
aminöket őskori lakóházaknál szoktunk észlelni. A 
báró vécsey család birtokában néhány középkoru 
vassarkantyut láttam erről a helyről, a cserepek, 
amelyeket a helyszinén felszedtünk kivétel nélkül 
középkorinak látszanak.”6 A sarkantyúk azonosak 
lehetnek azzal a két, Xiv. század eleji 6, illetve 8 
ágú taréjos példánnyal, amelyeket vécsey József 
ajándékozott az MnM-nek.7 cziberéné Szító Mária 
közöl egy fényképet, amely a XX. század első felé-
ben vagy közepén készült. A képen jól látszik, hogy 
a mesterséges domb D-i és k-i oldalát erősen meg-
faragták, legalább két beásás sötét foltja is jól meg-
figyelhető.8

1976-ban és 1977-ben több alkalommal végez-
tünk itt terepbejárást. A földvár az Ény–Dk-i irá-
nyú domb gerincén helyezkedett el. Tengerszint 
feletti magassága kb. 267 m, relatív magassága a 
falu felett kb. 30 m. ezen helyezkedett el egy kis-
méretű földvár, amelynek relatív magassága felmé-
résünk9 idején mintegy 3 m volt. Az 1970-es évek-
ben állapota nagyjából azonos volt a Márton Lajos 
által jellemzettel (21. kép). A középső magaslat kb. 
12 × 12 m területű, teteje és oldala is erősen bolyga-
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tott volt, több mély gödröt láttunk benne. Ék-i szélén 
sok, nagy követ figyeltünk meg. habarcstörmeléket 
azonban nem találtunk. A sáncot és az árkot már 
nagyrészt elegyengették. csupán a keresztirányban 
haladó sánc és árok vonalát lehetett nagy nehezen 
követni. Az egész területen igen sok paticsot figyel-

tünk meg és néhány Xiii. századi edénytöredéket 
találtunk.10 (Miklós, 1976; Kvassay–Miklós–Torma, 
1977.)

1978-ban Miklós Zsuzsa szondázó ásatást vég-
zett a földvárban.11 kutatóárokkal feltárta a letom-
pított v alakú, 260 cm mély, kb. 10 m széles árok 

21. kép. Szada. vár-domb (Földvár u.), 21/2. sz. lelőhely, árpád-kori földvár (virágh Dénes felmérése, 
Réti Zsolt rajza)
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egy részét, valamint a homokkőből épített sánc 
részletét. A kősáncot 260 cm hosszúságban tárták 
fel, a lazán egymásra dobált kövekből álló kőréteg 
40 cm vastagságban mutatkozott. A földvár köz-
ponti részén az egykori épület maradványait már 
korábban elpusztították a XX. század eleji talaj-
egyengetéssel és a kincskereső gödrökkel. A felszí-
nen nagyobb homokkövek hevertek, de habarcsos 
kőépítkezésre utaló nyomot nem találtak. Az elő-
került sok paticstöredék alapján feltételezni lehet, 
hogy esetleg faépület, ill. részben faszerkezetű épü-
let állt ezen a területen. A kutatóárokkal a domb 
tetején egy paticcsal, faszénnel, égett gabona mag-
vakkal,12 néhány nagyobb, behullott kővel és edény-
töredékekkel telt gödröt, valamint néhány kisebb 
gödröt tártak fel. Az i. árok mellett nyitott kismé-
retű, 1,80 × 3,80 m-es szelvényben is feltártak egy 
gödröt, amelyben paticsot, néhány cserepet és állat-
csontot is találtak. Az ásatás jellemző kerámialele-
tei13 a kavicsos anyagú fazéktöredékek: a peremek 
többnyire kettősen tagoltak vagy ferdén levágottak, 
az oldalakat vízszintes bekarcolások díszítik. A cse-
repekből egy fazekat lehetett összeállítani.14 ezeken 
kívül egy fedőtöredék és néhány vastárgy buk-
kant elő: utóbbiak közül említést érdemel az erő-
sen átégett lánctöredék,15 egy hiányos kulcs16 és egy 
enyhén ívelt kaszapenge töredék.17 Az ásatás ered-
ményei szerint a lelőhely a váraknak ahhoz a típu-
sához tartozott, ahol a központi lakóterületet mes-
terségesen felhányt domb képezte, amelyen erede-
tileg toronyszerű épület állt. ezt a területet árok, és 
annak külső oldalán sánc övezte. A leletek alapján a 
vár a Xiii. században épült és még abban a század-
ban el is pusztult. A kutatástörténetet és a feltárási 
eredményeket Miklós Zsuzsa közölte.18 ismérvei 
alapján a lelőhelyen tehát motte állt.19 horváth Lajos 
szerint a Szada-i család lakhelye volt, a család kiha-
lásakor, az 1340-es évek végén szűnt meg benne 
az élet.20 Utóbbi feltevést a régészeti leletek nem 
támasztják alá.

A vár-dombot és környékét a feltárás után fel-
parcellázták és – bizonyára ezzel egy időben – 
eldózerolták a földvárat. Minderről a területileg 
illetékes váci múzeumot nem értesítették. 1984-
ben, amikor Basa istván, az egyik telektulajdonos 
megvásárolta földjét, már nem látszott a földvár 
dombja. 1994. évi terepbejárásunk során mi sem 
találtuk a nyomát. (Kővári–Miklós 1994.) ezért, 
amikor 2005-ben felmerült a környék belterületi 
lakóterületté nyilvánítása, az elpusztult erődítés 
helyének megállapítása is nehéz volt. Az azonosí-
tás érdekében Miklós Zsuzsa 2006. március 22-én 

légi felderítést is végzett. Az immár beépített, és 
többnyire füvesített területen azonban még az egy-
kori árok sem mutatkozott.21 végül térinformatikai 
módszerekkel sikerült pontosítani a lelőhelyet: a 
vár központi része az 1249/37. helyrajzi számú tel-
ken állt, a sáncárok az 1249/37–38. számú telekre 
terjedt ki.22

1 hasznos Mulatságok 1833. ii. 16. sz. 121–122.; 
említi Fényes 1851, 85. 2 Pesty 1864/1984, 335. 
3 Magyarország és a nagyvilág 1868. 19. sz. 219., 
223.; Szító 2000, reprodukció a 111. oldalon. 4 Gerecze 
1906, 635.; Az ő nyomán Reiszig 1910, 130. és Pest m. 
műemlékei ii. köt. 56. is törökkorinak tartja. Utóbbi 
helyen tévesen arról írtak, hogy már nincs meg. Felté-
telesen azonosítják ivacs község templomának marad-
ványaival, ami azonban veresegyház határában volt 
(MRT 9. köt. 37/2. lh.). 5 Reiszig 1910, 130. 6 MnM 
Adattár 175. Sz. iii.; Márton Lajos jelentésének tel-
jes szövegét közli Szító 2000, 110. 7 MnM F 54.2093., 
55.2915.; vécsey József gyűjteményében egy hasonló 
korú, erősen hiányos sarkantyút fényképezett le  
Miklós Zsuzsa. ez a tárgy 1905-ben, földmunkáknál 
került elő a vár területén. (MTA Ri neg. sz. 101.535.) 
8 Szító 2000, 111. 9 A szintvonalas felmérést virágh 
Dénes készítette el. 10 vTM 77.96.1. 11 MnM Adattár 
271/1979.XXvii., 217/1979.Xvii.; Rég. kut. 1978, 99.; 
Mitt. Arch. inst. 10/11 (1980/81), 290–291., 20–22. t.  
12 P. hartyányi Borbála (Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum) meghatározása szerint termesztett rozs, 
gyommagvak nélkül. 13 vTM 79.23.1–31. 14 vTM 
79.23.10. 15 vTM 79.323.1. 16 vTM 79.323.2. 17 vTM 
79.323.3. 18 Miklós 1982, 52–54., 35. kép 1–2., 53. 
kép 4., 55. kép 24–26.; kutatástörténetét és a feltá-
rási eredményeket átveszi horváth 2000a, 15–17.; 
Sándorfi 1979, 251., a biztosan a tatárjárás előtti várak 
között sorolja fel. 19 Feld 2007, 228., 12–13. ábra. 
20 horváth 2007, 82. 21 MTA Ri neg. sz. 206.040–044. 
22 vTM Adattár 2548-2007. 

21/3. LAPoSkÖZi-DŰLŐ:  Bv
(kÖh 26293)

A községtől Ény-ra, vizenyős területből eny-
hén kiemelkedő kisebb domb oldalán, nagy Sándor 
földjén 1957-ben szőlő alá forgatáskor hamvasztá-
sos sírokat bolygattak meg. A leleteket a helyi általá-
nos iskola egyik tanára mentette meg.1 A sírok – nyil-
ván hiányosan megfigyelt mellékletei – a következők 
voltak.2 1. sír: öblös, kihajló, síkozott peremű fazék, 
a nyakhajlatban 2 kis füllel; felfelé kissé összeszű-
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külő nyakú, nyomott gömbtestű, kétfülű urna.3 
2. sír: turbántekercses peremű tál, négyszögletes 
alakú, kétszeresen átfúrt, kis fogantyúval; kihajló, 
síkozott peremű, tojásdad testén vízszintesen és zeg-
zugosan kannelúrázott, talpas edény.4 3. sír: kissé 
kihajló peremű, gömbszelet alakú csésze, pereme 
fölé emelkedő füllel.5 Szórványként szerepel egy 
kúpos nyakú, gömbhasú, 2 fülű urna, vállán vízszin-
tes kannelúrázással; egy kihajló nyakú, peremből 
felhúzott fülű csésze töredéke és egy benyomkodott 
bordadíszes oldaltöredék.6 Az edényeket kőszegi 
Frigyes a váli kultúrához sorolja és a ha A-B perió-
dus közti átmenetre, illetve a ha B periódus legele-
jére keltezi.7 Petres Éva a váli kultúra ii. szakaszának 
(ha B periódus) leletei közt sorolja fel őket.8

nem dönthető el biztosan, hogy lelőhelyünkhöz, 
vagy a 21/25. lh-hez tartozik-e az urnasíros kul-
túra két, füles csészéje és egy szintén késő bronz-
kori, enyhén ívelt hátú, töredékes bronzkés.9 ezek 
Benyovszky Sándor egykori magángyűjteményé-
ből, vétel útján kerültek a vTM-be.

1 kőszegi Frigyes kiszállási jelentése: MnM Adattár 
428.Sz.vii.; Rég. kut. 1957, 20. 2 MnM RŐ 57.37.1–9. 
(A 9. számon kalcinált csontok vannak); a leletek sírok 
szerinti megoszlását kőszegi é. n, 1–2. old. alapján 
közöljük. 3 MnM RŐ 57.37.1, 3. 4 MnM RŐ 57.37.4–5. 
5 MnM RŐ 57.37.6. 6 MnM RŐ 57.37.2, 7–8. 7 kőszegi 
é. n., 3.; kőszegi 1963, 12, 14.; kőszegi 1971, 67–68.; 
kőszegi 1988, 111., 48. t. 1–7.; kemenczei 1975, 6, 
66.; említi Szilas 2007, 168. 8 Petres 1960, 42., 4. ábra, 
csak említve a lelőhelyet. 9 vTM 81.10.6, 11–12.

21/4. LÓ-RÉT:  B, Bv, Sza, á
(kÖh 26294)

A falutól ny-ra, vizenyős völgyre enyhén lejtő 
domb oldalán és tetején, mintegy 800 × 200–
500 m-es területen gyűjtöttünk leleteket a vetés-
ben. késő bronzkori cserepek a lelőhely közepe 
táján, szarmaták az egész lelőhelyen ritkán, de 
egy-egy foltban sűrűbben, árpád-koriak a Dk-i és 
Ék-i részen gyűjthetők. középtájon, a dombtetőn 
egy kiszántott szarmata házhelyet figyeltünk meg. 
A lelőhely Ék-i vége átnyúlik a 21/27. lelőhely D-i 
végére. (Kvassay–Medzihradszky–Miklós, 1981.)

Az őskort egy kovaszilánk,1 bronzkori seprűs 
oldal2 és a késő bronzkori urnasíros kultúrához tar-
tozó turbántekercses perem3 képviseli.

Szarmata telepanyaghoz tartoznak a szürke, 
korongolt oldal- és durva, kézzel formált fazéktöre-

dékek4 és egy piros festett, tojásléc díszes, provinci-
ális táltöredék.5

A Xi–Xii. századból származik egy barnás-
szürke, homokos anyagú, párhuzamos vonalkö-
teggel díszített fazékoldal.6 A Xii–Xiii. századra 
tehető a szürkésfehér, kavicsos anyagú, kissé tagolt 
fazékperem és két, vízszintes bekarcolással díszí-
tett oldal.7

1 vTM 82.78.1. 2 vTM 82.78.2. 3 vTM 82.78.3. 4 vTM 
82.78.5–6. 5 vTM 82.78.4. 6 vTM 82.78.8. 7 vTM 
82.78.9–10.

21/5. nÉGeRTAnYA:  Sza
(kÖh 26295)

1911-ben, a Szadán birtokos Sallay László szar-
mata sírból előkerült leleteket: sérült, hiányos, 
római bronzkorsót; széles szíjra való kéttagú, leme-
zes testű, téglalapos csatkeretű ezüst övcsatot; kes-
keny szíjra való, hosszú szíjlemezével egybeöntött, 
trapézos csatkeretű, ezüst övcsatot; egyező kivitelű, 
de kisebb és erősen ívelt lemezű, bokaszíjra való 
ezüstcsatot, valamint hiányos, törött kardpengét és 
vele szintén sérült, bronz markolatkorongot ajándé-
kozott az MnM-nek.1 Ugyanebben az évben Supka 
Géza vitte az MnM-be a széles övhöz való nyújtott 
trapéz alakú, keskeny végén korongban végződő, 
ezüst szíjvéget,2 amelyet Szada–Mélykerektói dűlő 
lelőhelynéven leltároztak be. 1932-ben írja Márton 
Lajos: „vécsey báró ajándékaként egy már régebben 
a nemzeti Múzeumba került, Szadán lelt római kori 
barbársír kiegészítéséül, általa utólag ebben a sírban 
lelt szíjvégszerű ezüst tárgyat hoztam magammal.”3 
A keskeny, ún. szarmata csatos övhöz való, eny-
hén ívelt, hosszú, ezüst szíjvéget Szada–négertanya 
lelőhelynévvel vették leltárba.4

Az 1979-ben dr. vécsey Józseftől kapott infor-
máció szerint a négertanya azonos a ma már a bel-
terület ny-i széléhez tartozó Gorkij u. 4. számú ház-
zal, ami a már kihalt Sallay család birtoka volt. Az 
irodalomban többször szereplő lelőhelyet többnyire 
csak Szada, ritkábban Szada–négertanya néven 
tárgyalják. A jelenlegi tulajdonos, oroszi András 
2008-ban közölte velünk, hogy a birtokhoz tartozó 
néger-földek a 21/4. lelőhely területén és a környé-
kén feküdtek. A bizonytalan és ellentmondó adatok 
miatt ma már nem pontosítható a lelőhely, amely 
vagy a lokalizálhatatlan Mélykerektói-dűlőben volt, 
és ebben az esetben a négertanya csak a birtokos 
lakóhelyét jelöli, vagy valahol a tanyán találták a 
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sírt. Térképünkön a lelőhelyet a négertanya terüle-
tén tüntettük fel. 

A bronzkorsó (M: 23 cm, perem á: 7,4 cm, 
a kissé deformált fenék á: 6,5–7,2 cm) teste és 
nyaka lemezből készült, nyakhajlat alatt bemé-
lyített, stilizált növényi mintákból álló szalag fut 
körbe. Galléros pereme öntvény. A szintén öntött 
fül a peremből indul (itt hiányos) és a hashajlatra 
támaszkodik. Fülön domború maszkok, ülő párduc 
és lábbeli, a kiszélesedő illeszkedő részen fa mellett 
álló, lantot emelő amorett domborműve. hiányzik 
a korsó feneke, az oldala alul hiányos. ii–iii. szá-
zadi galliai készítmény.5 Az eltemetett férfi vise-
letéhez tartozott egy, legalább 3,5 cm széles öv, az 
5,2 × 3,6 cm-es, kéttagú övcsattal és a 7,6 × 3,2 cm-es 
trapéz alakú, korongvégű szíjvéggel. Mindkettőt – a 
csatot a csattest aláhajló lemezével, a szíjvéget tra-
péz alakú alátét lemezével együtt – 3-3 szegecs 
rögzítette az övön.6 Másik öve lényegesen keske-
nyebb, legalább 2,2 cm széles volt, csatja az eny-
hén ívelt, 8,4 × 2,2 cm-es ún. „szarmata” csat, szíj-
vége az 1932. évi 9,1 × 1,45 cm-es, vége felé keske-
nyedő, végénél korongszerűen kiszélesedő és rövid 
nyúlvánnyal záruló, a korong mindkét oldalánál 2-2 
rövid, ferde bevágással díszített szíjvég. Mind a csa-
tot, mind a szíjvéget kiszélesedő végüknél egy-egy 
szegecs és hosszú alátét lemez rögzítette az övre.7 A 
7,9 × 1,7 cm-es, erősen ívelt lemezű bokaszíj csat8 
(felerősítése egyezik a szarmata övcsattal) alap-
ján a viselethez egységes öv–bokaszíj garnitúra 
tartozhatott, a két-két bokaszíj csatból és szíjvég-
ből pedig csak az egyik csat került az MnM-be.9 
A két hosszabb és rövid, hiányos hegyrészre tört 
kard jó megtartású, hiányos, 1911-ben 75,5 cm-es 
volt, azóta néhány mm korróziós hiánnyal csök-
kent. Az eredetileg 76–77 cm hosszú penge 4,5 cm 
széles a pengetőnél, hegye felé egyenletesen keske-
nyedő, átmetszete elnyújtott, lapos nyolcszög, vas-
tagsága a pengetőnél 0,6 cm. A pengetővel derék-
szöget bezáró, 2,5 cm széles markolatvasnak csak 
1,5 cm-es csonkja volt-van meg. A markolatot záró, 
kb. 4,5 × 3,5 cm-es ovális, lapos kúpos, a közepén 
kiemelkedő dudorral együtt kb. 1 cm magas, hiá-
nyos bronzkorong már nincs meg.10 A temetkezés a 
szarmata korszak középső szakaszára, a ii. század 
2. felére, a iii. század első harmadára keltezhető.11

1 MnM 27/1911.1–5. Az 1. számú korsó a római kori 
gyűjteményben, a többi tárgy a népvándorlás kori 
gyűjteményben van. 2 MnM 30/1911.; A leletegyüttes 
MnM Jel. 1911, 40., 6–8. ábra. 3 MnM Adattár 175.
Sz.iii.; Teljes szövegét közli Szító 2000, 110. 4 MnM 

4/1932.1–2. A több darabra tört szíjvéget utóbb resta-
urálták. 5 MnM 27/1911.1.; MnM Jel. 1911, 8. ábra.; 
Radnóti 1938, 137–138., XLi. t. 4.; vaday 1985a, 388. 
6 MnM 27/1911.2. és 30/1911.; MnM Jel. 1911, 6. ábra 
1, 3.; A szíjvég vaday–kulcsár 1984, 243., 37. Szada 
lh., 4. kép 18. 7 MnM 27/1911.3. és 4/1932.1–2.; csat: 
MnM Jel. 1911, 6. ábra 3.; említi Párducz 1956, 157., 
a 139. j.-ben Szada–néger-tanya és 180., 63. lh. Szada 
lelőhelynévvel.; vaday–kulcsár 1984, 243., 37. lh. 
Szada, 1. kép 11.; vaday 1985a, 373.; Szíjvég: Párducz 
1932, 115.; Párducz 1944, 24., XLiv. t. 7–8., még törött 
állapotban.; vaday–kulcsár 1982, 243., 38. lh. Szada, 
néger tanya, 4. kép 12. 8 MnM Rn 27/1911.4.; MnM 
Jel. 1911, 6. ábra 2.; vaday–kulcsár 1984, 243., 37. 
lh-nél tévesen csatpár szerepel, de a két csat rendel-
tetése nem azonos. 9 Dinnyés 1991, 163. nem tudva, 
hogy a néger-tanyai szíjvég a sírlelethez tartozik.  
10 MnM Rn 27/1911.5.; MnM Jel. 1911, 7. ábra.; 
említi Párducz 1956, 158., Szada–négertanya lelő-
hellyel.; vaday 1985a, 373, 381., 4. kép 15.; Dinnyés 
1991, 170. 11 Dinnyés 1991, 171.; Dinnyés 2007, 360, 
365–368., vi. t. 15–16., iX. t. 7. 

21/6. PUSZTASZenTJAkAB:   á–kk  kö 
 Bv, LT, Sza
(kÖh 26296)

A falutól DDny-ra, a Sződrákosi-patak vizenyős 
völgyére enyhén lejtő domboldalon, kb. 1000 × 
150–250 m-es területen nyúlik el a lelőhely. A fiatal 
vetésben a lelőhely Dk-i részén ritkábban, Ény felé 
sűrűn találhatók cserepek,1 többfelé láthatók pati-
csos, hamus foltok. A lelőhely körbeveszi a 21/9. 
lelőhelyet. késő bronzkori és kelta leletek közép-
tájon, a domb alsó részén, mintegy 100 m hosz-
szan gyűjthetők. nagyjából ezen a területen ész-
leltünk néhány szarmata cserepet is. árpád-koriak 
az egész lelőhelyen előfordulnak, késő középkoriak 
csupán középtájon. itt figyeltünk meg – a 21/7. lh. 
Ény-i végével szemben – sok kőtörmeléket, habar-
csot, embercsontot, helyenként paticsot és kisebb 
körzetben sok vassalakot is. A kőtörmelék a domb 
alsó harmadában a legtöbb. ezen a területen az egy-
kori tulajdonos, oroszi András apja a ii. világhá-
ború előtt kitermelte a falakat. A Dk felől szomszé-
dos földön nem bolygatták a falakat. (Miklós, 1979.) 
Ugyanitt 1975-ben horváth Lajos is gyűjtött lele-
teket.2

valószínű ezen a lelőhelyen járt 1932-ben báró 
vécsey Gábor kalauzolása mellett Márton Lajos, 
aki ivaccsal azonosította a helyet, ahol a terület bir-
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tokosa kiszedette a szerinte félköríves apszisú épü-
let alapjait.3

A késő bronzkori cserepek4 a behúzott, turbán-
tekercses és kihajló, síkozott peremek alapján az 
urnasíros kultúrát képviselik (25. t. 2, 5.). A kelta 
leletek5 közül említésre méltók a grafitos anyagú 
fazekak duzzadt perem- és fésűs díszű oldaltöre-
dékei, a kihajló, lekerekített urnaperemek és egy 
fekete urna besimított sávokkal díszített oldaltöre-
déke. egy fenőkőtöredék kora bizonytalan.6

A szürke, jól iszapolt, korongolt edénytöredékek 
és egy durva, kézzel formált oldaltöredék szarmata.7

A középkori leletek szerint a X–Xi. századtól a 
Xvi. századig élt a falu. A korai benépesedésre utal-
nak a befésült hullámvonalköteggel, párhuzamos 
vonalköteggel vagy sűrű vízszintes bekarcolással 
díszített fazékoldalak8 (46. t. 16–18.). Az árpád-kor 
jellegzetes leletei: cserépbogrács töredékek, köztük 
fazék alakúak is9 (48. t. 1.); bekarcolt hullámvonalas 
és vízszintes vonalas példányok, fogaskerék díszes 
fazékoldal, ferdén levágott szélű, enyhén, illetve 
kettősen tagolt fazékperemek; redukált égetésű, 
galléros fazékperem; fehér, harang alakú fedő töre-
déke (48. t. 5.; 49. t. 3–4.). A késő középkori leletek 
főbb típusai: vékony falú, erősen tagolt fazékpere-
mek; talpas pohár töredéke; vörös, illetve fehér, víz-
szintes bordával tagolt palack nyak- és szájrészletek 
(51. t. 6.); redukált égetésű, harang alakú fedőtöre-
dékek; vörösre égetett, kívül fehér engóbbal, belül 
sötétzöld mázzal bevont lábas vagy bögre töredéke; 
szürke és vörös, tál alakú kályhaszemek töredé-
kei. Ugyancsak késő középkori egy csonttal borított 
késnyél részlete és egy vörös anyagú csalikorsó (?) 
töredéke10 (51. t. 1.).

A lelőhelyet a középkori Szentjakab11 faluval 
azonosítjuk, hozzá tartozott a 21/7., a 21/10. és a 
21/11. lelőhely. nevét templomának védőszentjéről 
kapta.12 Mindvégig a váci püspökség birtoka volt.13 
Az 1363-ban megtartott tanúvallatások bizonyítot-
ták, hogy a mogyoródi (17/1. lh.) apát famulusaival 
és jobbágyaival hatalmaskodva elfoglaltatta János 
váci püspök Szentjakab birtokának haszonvéte-
leit és a hozzá tartozó erdő fáját Mogyoródra vit-
ték.14 1539-ben Brodarics istván váci püspök vég-
rendeletében Mogyoród minden jövedelmét, köztük 
Szentjakabot is a váci Szentlélek ispotály (MRT 9. 
köt. 31/6. lh.) számára kötötte le.15 1430-ban elvégez-
ték veresegyház (MRT 9. köt. 37/29. lh.) és Szada 
(21/1. lh.) határjárását. Az óramutató járásával meg-
egyező irányú bejárás során Szada és Gödöllő 
(10/1. lh.) határán eljutottak a Gárdony hegyhez 
(21/+++ lh.), ezt elhagyva átmentek egy bizonyos 

régi hosszú árkon, találtak más régi árkokat, amely 
árkok … mind régen mind most megvoltak és van-
nak Szada és Gödöllő, nemkülönben Szentjakab 
birtokok között szeghatárul. itt ... Szentjakab bir-
tok határaihoz értek. … Azután azoktól az árkok-
tól a Gárdony hegyet megkerülve és az előbb emlí-
tett módon jobb kéz felől elhagyva elérkeztek igen 
nagyon mély és hosszú völgynek a fejéhez, amely-
ben vízforrás van, nem messzire egy másik völgy-
től és a Püspökkuta nevű forrástól, mely völgynek 
a felső részén jobboldalt földből emeltek egy határ-
jelet. A völgy mentén északi irányban leereszkedve 
Szentjakab birtokot baloldalt elhagyva nagy távol-
ságon át elértek a Szadáról Buda felé vezető közút-
hoz, ennek jobb oldalán határjelet készítettek, a völ-
gyet hosszában hátrahagyták Szada és Szentjakab 
közötti határként. Az útnál érintették veresegyház 
és a hozzátartozó ivacs puszta (MRT 9. köt. 37/2. lh.) 
határát. Az úton nyugat felé egy holdnyi szélessé-
gében előrehaladva a Dobogóhalom nevű dombon 
jobb kéz felől egy határjelet rendeltek, hogy elkü-
lönítsék veresegyház, ivacs, Szentjakab és Szada 
határait.16 1452-ben Szada és Gödöllő elhatárolásá-
nál jelen volt a váci püspök szentjakabi officiálisa 
vangart-i (helyesen nyilván vingárt-i) Benedek 
is.17 1521 és 1528 között Fót (MRT 9. köt. 8/8. lh.) 
és Mogyoród határperében (részletesen l. a 17/1. 
lh-nél) előfordul Szentjakab birtok és Szentjakab 
szurdoka.18 Az 1430-ban megállapított hármas határ 
a Szada és Gödöllő között állandósult határvillon-
gás nagyszámú, Xvii. századi iratában általánosan 
elismertnek bizonyult. 1658 januárjában a határ-
járást a Gárdony völgyénél való hármas határnál 
kezdték.19 A további vizsgálatok (1658. december,20 
1659. április és május,21 1661.,22 1668.,23 1669.,24 
1718.25) szerint is a Gárdony-völgynél volt Gödöllő, 
Szada és Szentjakab hármas határa. 1655-ben úgy 
vallottak, hogy a Szénégetőnél volt a hármas határ.26 
1658-ban az egyik tanú a következőképpen vallott: 
„… az melly út Gödöllőrül Fótra megyen, a mellett 
vagion egi szegh határ, azon határon alól Gödöllöy 
föld, fellyül Szadaj föld, nap enyeszet felől Szent 
Jakaby föld.”27 A többi határvizsgálatban az előbbi 
meghatározások változatai olvashatók.28 

A törökkor legelején elpusztult. Az 1549–1590. 
közötti török defterekben puszta, szántóföldjeit 
Szada, Mogyoród és veresegyház lakói művelték.29 
Az 1583. évi magyar összeírás szerint nem fize-
tett dézsmát.30 A váci püspökség 1591. évi urbári-
uma szerint a pusztát 25 Ft-ért lehetett árendálni.31 
1625-ben a mogyoródiak élték, a dézsmán kívül 12 
mérő búzával adóztak.32 1653-ban dézsmáját bérbe 
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kívánták adni,33 az urbárium szerint 1674-ben egy-
házi tizedét Bossányi Miklós bérelte 7 Ft-ért.34 
határának nagyobbik fele, a falu helyével együtt az 
újkorban Szada, Ény-i és D-i része Mogyoród terü-
letébe olvadt be.

Templomának középkori említését nem ismer-
jük.35 Az 1653. évi urbárium említi teljesen lerom-
bolt egyházát (ecclesiam funditus dirutum).36 
Reiszig ede értesülése szerint a püspöki birtok 
fölszántása alkalmával is épületromokra bukkan-
tak, de a talált köveket beépítették.37 Az adat min-
den bizonnyal az egykori szentjakabi templomra 
vonatkozik. Maradványaihoz az irodalomban több 
téves véleményt kapcsoltak. chobot Ferenc sze-
rint nem templom, hanem bencés majorság volt 
itt.38 Genthon istván (pontosabban adatközlője) a 
Mogyoród határába helyezett szentjakabpusztai 
templomromot a Szent László által alapított Szent 
Márton vagy Györgyről nevezett, bencés apátság 
csekély maradványának tartotta.39 Szintén apát-
sági templomnak tartotta Arányi Lajos, amelynek 
már az 1870-es években is csak a helye volt kive-
hető.40 horváth Lajos szerint egy 1867 utáni tér-
kép alaprajzszerűen ábrázolja a középkori temp-
lom maradványait.41 A bemutatott térképkivágat a 
ii. katonai felmérés részlete. A templomnak tartott 
épület valójában az újkori Puszta-Szentjakab ábrá-
zolása.42 A major területe nem tartozik a középkori 
lelőhelyhez. Az egykori templom ettől Ény-ra, 
3–400 m-re állt.

1 vTM 79.225.1–62. 2 vTM 80.296.1–22. 3 MnM 
Adattár Sz.iii.175.; Az MRT 9. kötetben a 37/2. lh-nél 
tárgyaljuk. Tévedésünkre horváth 2000a, 20–21. 
hívta fel a figyelmet. 4 vTM 79.225.1–3, 14–17.; 
80.296.1–9. 5 vTM 79.225.5–12.; 80.296.10. 6 vTM 
79.225.4. 7 vTM 79.225.13, 17-ben egy töredék. 
8 vTM 79.225.19–21. 9 Takács 1986, 561. lj. 10 vTM 
79.225.18–62.; 80.296.11–22. 11 néhány adata: csánki 
1890, 34.; Dedek-crescens 1910, 218.; chobot 1915, 
225.; horváth 1977.; horváth 1987, 28.; horváth 1995.; 
varga 1997, 355.; nagy 1878, 87. és Mező 2003, 150. 
ide vonatkoztatja az 1274-ben említett Szentjakabot. 
ez az adat azonban valójában a Szurdokpüspökivel 
egyesített Zagyvaszentjakabra vonatkozik. 12 kiss 
1988, ii. köt. 560., Szentjakabfánál. 13 horváth 1987, 
50. reg.; egy 1482. évi oklevél (oL Dl. 18580.) alap-
ján Pest megyei Rozgonyi birtokok között sorolja fel 
Szentjakabot is. véleményünk szerint ez a falu nem 
Pest megyében volt. 14 oL Dl. 76745–76757.; kevésbé 
részletes közlések: Bártfai Szabó 1938, 373. reg., sajtó-
hiba miatt tévesen 1362-es évszámmal.; Bakács 1982, 

798–800. reg.; horváth 1987, 12–15. reg.; Részleteseb-
ben: DL/DF 4.2.; A 76746. számú oklevél fényképe: 
horváth 2007. 80.; Farkas 1979, 16. a hibás évszám-
mal közölt oklevélben szereplő eltiltást helytelenül 
úgy értelmezi, hogy Szentjakab eredetileg a mogyo-
ródi apátságé volt. Minden alapot nélkülöz az ugyanitt 
közölt megállapítása arról, hogy Szentjakab 1336-ban 
és 1351-ben „fejlődő” település volt. ilyen adatok egy-
szerűen nem léteznek. 15 Bártfai Szabó 1938, 381. reg.; 
horváth 1987, 62. reg. 16 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 
1938, 635. reg.; Bakács 1982, 1512. reg.; horváth 
1987, 30. reg., teljes magyar fordítás. 17 horváth 1987, 
37. reg. 18 Bártfai Szabó 1938, 363–364, 372. reg.; 
horváth 1987, 57–58, 61. reg. 19 horváth 1987, 107. reg. 
20 horváth 1987, 115. reg. 21 horváth 1987, 118, 119. reg. 
22 horváth 1987, 127. reg. 23 Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 203. reg. 24 horváth 1987, 167. reg. 25 Borosy–
kisfaludy–Szabó 1999, 337. reg. 26 horváth 1987, 105. 
reg. 27 horváth 1987, 108. reg. 28 horváth 1987, 112, 
118, 119, 123, 124, 127, 179. reg.; Borosy 1998, 127, 
154. reg. 29 káldy-nagy 1971, 319.; káldy-nagy 1977, 
145.; káldy-nagy 1985, 567–568. 30 Szakály 1995, 
123. Tévesen sorolják a falvak (possessiones) közé.  
31 Tringli 1989, 115. 32 Tringli 1989, 119. 33 Szakály 
1995, 159. 34 horváth 1987, 179. reg. 35 Tari 2000, 123. 
itt szerepelteti Szentjakabfalva plébánosának 1352. 
évi említését. A plébános azonban a Budapest ii. kerü-
letben állt templomban működött. 36 horváth 1987, 99. 
reg.; Tringli 1989, 137. 37 Reiszig 1910, 130. 38 chobot 
1915, 225. 39 Genthon 1951, 344.; Tévedését átveszi 
Pest m. műemlékei i. 493.; varga 1997, 355. elveti az 
azonosítást. 40 Arányi 1877, 6. 41 horváth 2000a, 20. 
42 ii. kat. felm. coll. XXXiii. Sect. 49.

21/7. PUSZTASZenTJAkAB:  B, Sza, á–kk
(kÖh 26297)

A falutól DDny-ra, a Sződrákosi-patak két ága 
által övezett, erősen kiemelkedő, meredek oldalú 
dombnak elsősorban a tetején, mintegy 100 × 300 m 
hosszan nyúlik el a lelőhely. A vetésben jól látható 
paticsos, hamus foltokban és környékükön sok cse-
repet és néhány vastárgyat gyűjtöttünk. A legtöbb 
lelet a Dk-i részen található. A lelőhely áthúzódik 
Mogyoród határába. (Miklós, 1979.)

A belül fekete, kívül barna, durva, enyhén 
kihajló peremű edény töredéke bronzkori, a vastag 
falú, kézzel formált oldal szarmata.1

A többi lelet középkori. árpád-koriak a víz-
szintes vonalkötegekkel (X–Xi. század); a víz-
szintes bekarcolással, befésült hullámvonalköteg-
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gel, egysoros hullámvonallal díszített fazéktöredé-
kek; az erősen kihajló, ferdén levágott szélű, a ket-
tősen tagolt, ill. legömbölyített szélű fazékperemek 
(Xii–Xiii. század). késő középkoriak a kihajló, 
lekerekített szélű és vörös, tagolt fazékperemek; a 
szürke, tál alakú kályhaszemek (Xiv–Xv. század); 
a többszörösen tagolt, vékony falú fazékperemek; a 
sekélyen hornyolt oldalak; a vörös, ujjbenyomások-
kal tagolt szélű fazékperem (51. t. 2.) és a vízszin-
tesen bordázott szájú palack (Xv–Xvi. század). 
Ugyancsak késő középkori egy vas ásóél töredéke 
és egy vascsat2 (56. t. 2.). Lelőhelyünk a középkori 
Szentjakab falu (21/6. lh.) k-i része.

1 vTM 79.226.1–2. 2 vTM 79.226.3–29.

21/8. PUSZTASZenTJAkAB:  U, A
(kÖh 26298)

A falu határának Dny-i részén, a Sződrákosi-
patak vizenyős völgyéből kiemelkedő, meredek 
oldalú domb tetején kb. 50 méteres körzetben néhány 
cserepet találtunk a vetésben. (Miklós, 1979.)

Újkőkori a pelyvával soványított anyagú, sárgás-
barna, bütyökdíszes oldaltöredék.1 

Avar települést jeleznek a fekete, szürkésbarna és 
vörösesbarna, kaviccsal soványított anyagú, kézzel 
durván formált fazéktöredékek, az enyhén kihajló, 
benyomkodással tagolt peremtöredék és a vastag 
falú oldaltöredékek.2

1 vTM 79.227.1. 2 vTM 79.227.2–3.

21/9. PUSZTASZenTJAkAB:  Ő, Sza? A
(kÖh 26299)

A falutól Dny-ra, a Sződrákosi-patak vize-
nyős völgyére enyhén lejtő domboldalon, 380 ×  
100–170 m nagyságú területen, vetésben találtunk 
cserepeket. A lelőhelyet körbeveszi a 21/6. lelőhely. 
(Miklós, 1979.)

A sárgás színű, egyenesre vágott peremű oldal 
és az apró kavicsos anyagú, nagyméretű edényből 
származó, enyhén ívelt nyaktöredék őskori, köze-
lebbi korhatározásra nem alkalmas.1 

A szürke, jól iszapolt, korongolt oldaltöredék2 
valószínűleg szarmata. Avar koriak a durva, kéz-
zel formált, kavicsos anyagú fazéktöredékek3 és a 
kézikorongon készült, szürke, belül vöröses színű, 
vonalköteg díszes fazéktöredék.4

1 vTM 79.228.1, 4. 2 vTM 79.228.2. 3 vTM 79.228.3, 
5–6. 4 vTM 79.228.7.

21/10.:  á?
(kÖh 26300)

A határ Dny-i részében, a Sződrákosi-patak 
árteréből erősen kiemelkedő domb tetején mind-
össze két jellegtelen árpád-kori (?) cserepet talál-
tunk, amelyek Szentjakab faluval (21/6. lh.) hoz-
hatók összefüggésbe. A fás, füves terület ma már 
alkalmatlan felszíni megfigyelésre. (Miklós, 1979, 
1993.)

21/11. PUSZTASZenTJAkAB:  kk
(kÖh 26301)

A falutól Dny-ra, a Sződrákosi-patakra eny-
hén lejtő domb aljában, a jó megfigyelési körülmé-
nyek ellenére csak egy szürkésfehér, külső olda-
lán legömbölyített, belső szélén a fedőhöz igazodó, 
Xiv–Xv. századi fazékperemet találtunk a szántás-
ban.1 A fás, füves terület ma már alkalmatlan fel-
színi megfigyelésre. (Miklós, 1979, 1993.) A lelőhely 
a középkori Szentjakab faluval (21/6. lh.) hozható 
összefüggésbe.

1 vTM 82.73.1.

21/12. PUSZTASZenTJAkAB:  B?
(kÖh 26302)

A Sződrákosi-patakra enyhén lejtő domb aljában 
mindössze egy apróra törött, bronzkori (?) cserepet 
találtunk a szántásban.1 A fás, füves terület ma már 
alkalmatlan felszíni megfigyelésre. (Miklós, 1979, 
1993.)

1 A cserepet nem tartottuk meg.

21/13.:  á
(kÖh 26303)

A falutól D-re, patakra enyhén lejtő dombon, a jó 
megfigyelési körülmények ellenére csak egy szür-
késfehér, kavicsos anyagú, vízszintesen bekarcolt 
vonallal díszített, Xii–Xiii. századi fazék oldaltö-
redéket találtunk.1 (Miklós, 1979.)

1 vTM 82.74.1.
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21/14. hALeSZTAnYA:  LT, Sza
(kÖh 26304)

A belterülettől Ény-ra, a veresegyházi határ mel-
lett, a vizenyős területből kiemelkedő homokdom-
bon első terepbejárásunkkor mindössze egy szar-
mata cserepet sikerült találnunk. (Miklós, 1979.) 
1985-ben Miklós Zsuzsa és horváth Lajos gyűjtöt-
tek itt egy kelta, grafitos csöbörperemet1 és szar-
mata cserepeket.2 

A szarmata leletanyag szürke és pirosas, jól 
iszapolt, korongolt, részben vízszintes sávokban 
fényezett edénytöredékekből,3 durva, kézzel for-
mált fazéktöredékekből4 és egy szürke orsókari-
kából5 áll. A ii–iii. századi római importot tégla-
színű és sárgás, jól iszapolt anyagú, piros festett és 
fogaskarcolt, félgömbös tálak töredékei és sárgás 
színű, vékony falú tálka piros festett, fogaskarcolt 
oldaltöredéke képviselik.6

1 vTM 86.14.1. 2 vTM 86.14.2–10. 3 vTM 86.14.3–5, 
7. 4 vTM 79.229.1.; 86.14.6. 5 vTM 79.229.2. 6 vTM 
86.14.8–10.

21/15. PiSokMánY:  Sza
(kÖh 26305)

A községtől ny-ra, a veresegyházi határ mel-
lett, kis patak melletti homokdombon, 320 × 150 m 
nagyságú területen, igen ritka vetésben gyűjtöt-
tünk szarmata cserepeket, amelyek a lelőhely Ény-i 
részén sűrűsödtek. (Miklós, 1979.) 1985-ben alag-
csövezéssel átvágták a lelőhely Ény-i szélét. Miklós 
Zsuzsa az árok falában több objektum beásását rög-
zítette, közülük három gödör, a negyedik egy 1,80 m 
széles ház, amelynek a járószintjét is meg lehetett 
figyelni. A ház betöltésében sok cserép, állatcsont 
volt, a járószinten egy-két állati szarv feküdt.

A szarmata telepanyagban1 szürke, jól iszapolt, 
korongolt, kerekítetten vastagodó pereme alatti sáv-
ban fogaskarcolt díszítésű2 és inkább a késő szar-
mata korszakra jellemző, duzzadt, kissé behajló 
peremű, mély tálak3 töredékei, kihajló vízszin-
tes és kereken megvastagodó hombárperemek4 és 
szürke-sötétszürke, sávokban fényezett oldaltöredé-
kek5 (borda, besimított hullámvonal is) a jellemzők. 
A sárga és pirosas színű, korongolt kerámiát lépcső-
szerűen tagolt korsóváll, sekély hullámvonalas váll-

töredék, fényezett sávok között fogaskarcolt oldal-
töredék képviseli.6 A durva, kézzel formált fazéktö-
redékek7 anyaga homokkal-kaviccsal, apró edény-
töredékekkel kevert. ii–iii. századi római import a 
terra sigillata töredék,8  a piros anyagú, piros festésű 
tálfenék9 és a homokkal soványított anyagú, fekete, 
vékony falú, kívül vízszintesen, sűrűn vonalazott 
fazékoldal.10

1 vTM 79.230.1–11.; 86.15.1–16. 2 vTM 79.230.1. 
3 vTM 86.15.5–7. 4 vTM 79.230.2–3. 5 vTM 79.230.4–
5.; 86.15.1, 4, 8, 10. 6 vTM 86.15.11–13. 7 vTM 
79.230.7–11.; 86.15.2, 15–16. 8 vTM 79.230.6. 9 vTM 
86.15.14. 10 vTM 86.15.3. 

21/16. LAPoSkÖZi-DŰLŐ:  Sza, A?
(kÖh 26306)

A község határának É-i szélén, a veresegyházra 
vezető műút Dny-i oldalán, vizenyős völgyre eny-
hén lejtő domboldalon, 110 × 70 m nagyságú terüle-
ten szórványosan fordultak elő cserepek a szántás-
ban, ill. vetésben. (Miklós, 1979.)

A szürke, jól iszapolt, korongolt edényoldal1 
szarmata. A durva, kézzel formált, homokos-kavi-
csos töredékek2 avar koriak is lehetnek.

1 vTM 79.231.1. 2 vTM 79.231.2–3.

21/17. LAPoSkÖZi-DŰLŐ:  kö
(kÖh 26307)

A veresegyházi út mellett, a vizenyős völgyre 
enyhén lejtő domboldal alsó részén, a szántás-
ban sárgásfehér, kavicsos anyagú, középkori fazék 
oldal- és fenéktöredéket találtunk. (Miklós, 1979.) 
A leletet nem őriztük meg.

21/18. LAPoSkÖZi-DŰLŐ:  kö
(kÖh 26308)

A belterület Ény-i szélén, a veresegyházi út mel-
lett a vizenyős területre enyhén lejtő dombolda-
lon, 50 m átmérőjű körben vörös, szürke és fehér 
középkori oldaltöredékeket találtunk a szántásban. 
(Miklós, 1979.) A leleteket nem tartottuk meg.
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21/19. kiSFALUDY U:  R? B? LT? Sza?
(kÖh 26309)

A belterülettől k-re, az utca k-i végénél emel-
kedő, kisebb dombnyúlványon, 100 × 60 m-es terü-
leten, a jó megfigyelési körülmények ellenére is csak 
egy fehér szilánkot,1 néhány sárgásbarna rézkori 
vagy bronzkori oldaltöredéket, egy ívelten kihajló 
peremet2 és egy késő kelta vagy szarmata, szürke 
edényoldalt3 tudtunk gyűjteni. (Miklós, 1979, 1982.)

1 vTM 82.120.1. 2 vTM 79.303.1.; 82.120.2. 3 vTM 
79.303.2.

21/20. FÖLÖSLeG:  B?
(kÖh 26310)

A határ Dk-i részén, a patakra lejtő domboldalon 
a szántásban kb. 50 × 30 m-es területen egy kőszi-
lánkot és két jellegtelen őskori (talán bronzkori) 
cserepet találtunk. (Miklós, 1979.) A leleteket nem 
őriztük meg.

21/21.:  U, B, Sza
(kÖh 26311)

A mogyoródi út két oldalán, egy patak árteré-
ből kissé kiemelkedő homokdombon – amelynek 
egy részét elhordták – a füves területen csak kevés 
cserepet tudtunk gyűjteni a 280 × 60 m kiterjedésű 
lelőhelyen. (Miklós, 1980.)

Találtunk két pattintott szilánkot1 és egy újkőkori 
vékony falú edényaljat.2 Az országút hídjától 
50–100 m-re, tehát lelőhelyünkön vengerszki János 
is talált újkőkori pelyvás oldaltöredékeket és két tra-
péz alakú vésőt.3

Összeszedtünk néhány barna színű bronzkori 
oldaltöredéket, bütyökfogantyút, gömbszelet alakú 
tálperemet4 és egy szürke, korongolt, továbbá egy 
kézzel formált szarmata edényaljat5 is.

1 vTM 80.350.1. 2 vTM 80.324.3. 3 MnM RŐ 55.59.1–
4. 4 vTM 80.324.1–2.; 350.2. 5 vTM 80.324.3–4. 

21/22. hALeSZTAnYA:  Ő, á
(kÖh 26312)

A falutól ny-ra, a tanyától É-ra, vizenyős terü-
letből enyhén kiemelkedő homokdombon, szántás-

ban közepes sűrűségben fordultak elő cserepek. 
(Kvassay–Miklós, 1981.)

két jellegtelen őskori töredéket nem leltároz-
tunk be. A sárgás, homokos anyagú, enyhén tagolt 
fazékperem és a szürke, kavicsos anyagú fazékol-
dal (bekarcolt vízszintes- és hullámvonallal) a Xiii. 
századból származik.1

1 vTM 82.79.1–2.

21/23. PASkoM:  Sza
(kÖh 26313)

A belterület Dny-i vége közelében, egy kis 
patak árteréből kiemelkedő domb oldalán össze-
sen két edénytöredéket találtunk a fiatal gabonában. 
(Miklós, 1980.)

Az apró kavicsos anyagú, korongolt oldal késő 
szarmata, hasonló korú lehet a kézzel formált oldal 
is.1

1 vTM 80.323.1–2.

21/24. PASkoM:  Sza
(kÖh 26314)

A falutól Dny-ra, az illésaljai-árok É-i oldalán 
emelkedő domb oldalán és tetején, 250 × 120 m 
nagyságú területen fordultak elő a vetésben csere-
pek. (Miklós, 1980.) 

A késő szarmata telepanyagban jól iszapolt, 
korongolt, szürke-sötétszürke, kerekítetten kifelé 
vastagodó peremű és meredek oldalán sekélyen hor-
nyolt táltöredékek,1 kettős csonkakúpos testű edény 
oldaltöredéke, bordás válltöredék, bordával tagolt 
szalagfül,2 piros oldaltöredék,3 valamint homo-
kos-kavicsos soványítású, korongolt, különbözően 
tagolt fazékperemek4 vannak.

1 vTM 80.340.1, 3. 2 vTM 80.340.2, 4–5. 3 vTM 
80.340.6. 4 vTM 80.340.7–8.

21/25. DiÓSok:  R, Bv, LT, Sza, á  Bv + v
(kÖh 26314)

A falu Ény-i szélén, a halyagos-vízre enyhén lejtő 
domboldalon, kb. 550 × 150 m hosszan nyúlik el a 
lelőhely. háztáji földeken, rossz megfigyelési körül-
mények között a lelőhely Ény-i végén rézkori, Dk-i 
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részén késő bronzkori, közepe táján néhány árpád-
kori cserepet gyűjtöttünk.1 (Kvassay–Miklós, 1981.)

Az 1920-as években a lelőhely DDny-i részén 
húzódó, Ény–Dk-i irányú dűlőút mentén végzett 
földmunkáknál késő bronzkori urnasírokat találtak. 
Az MnM-be jutott edényeket a leltárkönyv három 
különböző lelőhelyről származóként tünteti föl: 
Szada–Bali föld;2 Szada határa;3 Szada–Diósor.4 A 
leletek eladója, vécsey József 1984. évi közlése sze-
rint viszont egy helyen kerültek elő.

Tóth Tibor szőlejében 1978-ban cserepeket talál-
tak.5 „Rezgőék” udvaráról egy kőpengét őriznek a 
vTM-ben; itt állítólag agyarak is voltak.6 Az egyik 
háznál csontvázra bukkantak.7

A badeni kultúra cserepei8 közül megemlíthetők 
a peremük alatt tagolt bordával díszített fazéktöre-
dékek és egy széles szalagfül. Az urnasíros kultúrá-
hoz tartoznak a turbántekercses és síkozott perem-
töredékek; egy fordított csonkakúpos, kis füles csé-
sze darabja; egy függőlegesen kannelúrázott oldal-
töredék és a vállán ferde kannelúrákkal díszített 
urna töredéke.9

Az 1920-as években talált urnasírokhoz henge-
res, illetve felfelé kissé összeszűkülő nyakú, göm-
bölyded testű, a nyak alján vízszintesen, a hason 
függőlegesen kannelúrázott urnák; egy hasonló 
formájú, de kihajló, síkozott peremű, díszítetlen 
urna; néhány csonkakúpos és nyomott gömbhasú, 
omfaloszos aljú csésze és egy füles bögre tarto-
zott.10 Az edényeket kőszegi Frigyes a váli kultú-
rához sorolta és a ha A–B periódus közti átmeneti 
időszakra, illetve a ha B periódus legelejére kel-
tezte.11 Petres Éva a váli kultúra ii. szakaszának 
(ha B periódus) leletei közt említi a szadai lelete-
ket.12 ezekkel együtt egy kézzel formált, töredé-
kes felső részű, szitula alakú, kora vaskori urna is 
előkerült.13 nem dönthető el biztosan, hogy lelőhe-
lyünkhöz, vagy a 21/3. lh-hez tartozik-e az urnasí-
ros kultúra két, füles csészéje és egy szintén késő 
bronzkori, enyhén ívelt hátú, töredékes bronzkés.14 
ezek Benyovszky Sándor egykori magángyűjtemé-
nyéből, vétel útján kerültek a vTM-be.

Terepbejárásunkkor gyűjtöttünk egy nyomott 
hasú, korongolt, kelta táltöredéket.15

egy szürke, kavicsos anyagú, korongolt fazékalj 
töredéke iii–iv. századi.16

Az árpád-kori leletek közül néhány kavicsos 
anyagú, vízszintes vonaldísszel ellátott, Xii–Xiii. 
századi fazékoldal a jellegzetesebb.17

1 vTM 82.76.1–8. 2 MnM RŐ 52.76.1–4. 3 MnM RŐ 
52.76.5–9, 12. 4 MnM RŐ 52.76.10. 5 vTM 84.128.2–

7. 6 vTM 84.128.1.; valamint horváth Lajos szó-
beli közlése. 7 horváth Lajos szóbeli közlése. 8 vTM 
82.76.1–4, 7. 9 vTM 82.76.5–6.; 84.128.2–5. 10 MnM 
RŐ 52.76.1–10., az 52.76.12. ltsz. alatt megmunkálat-
lan kövek vannak. 11 kőszegi é. n., 3–12.; kőszegi 
1963, 12, 14.; kőszegi 1971, 67–68.; kőszegi 1988, 
111., 49. t. 1–8. 12 Petres 1960, 42., 4. ábra, csak említi 
a lelőhelyet. 13 MnM RŐ 52.76.11. 14 vTM 81.10.6, 
11–12. 15 vTM 84.128.6. 16 vTM 84.128.7. 17 vTM 
82.76.8.

21/26.:  R
(kÖh 26316)

A belterülettől É-ra, a veresegyházi határ mel-
lett, 1977-ben kb. 40 cm mélyen legyalulták a vize-
nyős völgyből kiemelkedő területet. horváth Lajos 
paticsdarabokat és sok kagylót figyelt meg. Az 
általa gyűjtött kannelúrás és ujjhúzgálásos urna-
oldalak, tölcséres tálperemek, nyomott hasú bögre 
töredéke (14. t. 1.), hosszú szalagfül a badeni kultúra 
telepének megbolygatásáról tanúskodnak.1

1 vTM 80.295.1–16.

21/27. iSZABok:  B, Sza
(kÖh 26317)

A falutól ny-ra, egy vizenyős völgyre enyhén 
lejtő domboldalon, változó megfigyelési viszonyok 
között, vetésben, frissen boronált szántásban és 
gazos tarlón, 770 × 300 m nagyságú területen gyűj-
töttünk cserepeket és néhány paticsot. (Kvassay–
Miklós, 1981; Miklós, 1981.) A lelőhely D-i vége 
átnyúlik a 21/4. lelőhely területére.

A sárgás színű, enyhén kihajló peremű, perem-
ből a nyak aljáig lehajló szalagfüles edénytöredék 
és a sárgásbarna, kihajló peremtöredék bronzkori.1

A szarmata leletanyagban2 a jól iszapolt, koron-
golt, félkörösen kifelé vastagodó, piros tálperem,3 
az ívelten kihajló, kereken vastagodó, szürke hom-
bárperem4 és a durva, kézzel formált edénytöredé-
kek5 pontosabban nem keltezhetők. késő szarmata 
koriak a szürke, enyhén kihajló perem alatt bordás, 
párnás nyakú korsóperem,6 a kerekítetten vasta-
godó, kissé behúzott tálperemek, a meredek oldalú 
és gömbszelet alakú alsó rész találkozásánál kiug-
rással tagolt táltöredék, a talpgyűrűs tálfenék7 és a 
szürkés-barnás színű, homokos-kavicsos anyagú, 
korongolt fazéktöredékek.8
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1 vTM 84.85.1–2. 2 vTM 82.77.1–6.; 84.85.3–13. 
3 vTM 82.77.1. 4 vTM 84.85.4. 5 vTM 82.77.3–4.; 
84.85.9–10. 6 vTM 82.77.2. 7 vTM 82.77.5.; 84.85.3, 
5–7. 8 vTM 82.77.6.; 84.85.11–13.

21/28. PASkoM (iLLÉS-TeTŐ):  nk? M? á–kk
(kÖh 26318)

A falutól Dny-ra, a Sződrákosi-pataktól mint-
egy 500 m-re, az illésaljai-árok vizenyős völgyéből 
kiemelkedő dombháton középkori település volt. 
1932-ben Márton Lajos végzett terepbejárást Szada 
határában. kiszállási jelentése alapján valószínű-
síthető, hogy erről a lelőhelyről állapította meg a 
következőket: „... a községi közlegelő területén néz-
tünk meg egy kisebb magaslatot ... felülete teljesen 
el van borítva apró edény törmelékkel, ugyan innen 
szedtünk fel egy lakat elzárására szolgáló rugó 
félét, amely szintén középkori lehet.”1 A terület egy 
részén ma házak állnak, másik részén terepbejá-
rásra alkalmatlan bozót van, ezért a lelőhely kiterje-
dését sem tudtuk megállapítani. (Miklós, 1993.)

valószínűleg vengerszki János szadai lakos 
ajándékozott az MnM-nek a Paskom területén 
emelkedő dombról származó cserepeket. közülük 
a iX–X. vagy a X–Xi. századra keltezhetők a pár-
huzamos, illetve hullámvonalköteggel díszített 
fazékoldalak.2 Xii–Xiii. századiak a ferdén levá-
gott szélű és a kettősen tagolt fazékperemek, a 
fogaskerékdíszű és a vízszintes bekarcolással 
díszített oldalak.3 A Xiii–Xv. század közötti idő-
ből származik a grafitos anyagú osztrák fazékpe-
rem, több lekerekített, illetve erősen tagolt fazék-
perem, egy vörös, finoman iszapolt, vízszintes bor-
dával tagolt korsószáj töredék, több, harang alakú 
fedő gombja, s a szürke, redukált égetésű kályha-
csempe töredéke.4

Megjegyezzük, hogy az illés-tető és az illés 
alja neve5 az ülés szóból származhat, s bizonyára a 
középkori települések egyik formájára utal. A lelő-
helyet feltételesen ikladdal azonosítjuk. kötetünk 
területén két iklad nevű település volt, az egyik a 
mai iklad elődje (12/3. lh.), a másik Szada (21/1. lh.) 
mellett. neve puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással.6 1350-ben Zsidó-i Bekch fia 
istván anyja, katalin beleegyezésével a Rákos 
folyó melletti Szada (Zoda), más néven iklod örök-
lött birtokát átengedte nővérének, Margitnak, 
Pomáz-i Benedek feleségének.7 (Megjegyzendő, 
hogy Margitnak a másik ikladon is volt birtoka.) 
1381-ben Sydow-i istván fia Domokos panaszt 

emelt Lack fia Miklós és istván fia János, veresegy-
házi (MRT 9. köt. 37/29. lh.) nemesek ellen, mert 
iglod nevű possessióját a maguk részére hatalmas-
kodva elfoglalták.8 1422-ben a Zsidó nemzetségből 
származó csáky Miklós és György, Zsidó-i istván 
fiai, istván és Bekcs Pest megyei birtokait, amelye-
ket állítólag még Szent istván király adományá-
ból bírtak – köztük iklad praediumot – Zsigmond 
király kelet-magyarországi birtokokra cserélte.9 
ezután Szántó-i Lackfi Dávid és Jakab kaphatták 
meg, mert birtokaikat, köztük veresegyház falu-
ját a hozzá tartozó Sárfő, iklad, ivacs (MRT 9. köt. 
37/2. lh.), Szabadtelki, Gárdony (21/+++) pusztá-
val a király 1425 előtt Bihar, Alsó-Fehér és valkó 
megyében fekvő birtokokra cserélte.10 veresegyház 
és Szada birtokát 1430-ban Mahalfalvai Reichel 
(Machalfalva-i Ryhel) Péter és felesége katalin 
szerezte meg, az ugyanebben az évben elvégzett 
részletes határjárásban iklad nem szerepel, nyil-
ván azért, mert a birtoktest belső részében feküdt.11 
Reichel Péter és felesége 1431-ben nyert adomány-
levelet Zsigmond királytól a birtokokra, ebben sze-
repel utoljára iklath neve.12 Az 1350. évi vagyla-
gos név alapján Györffy György azonosnak veszi 
Szadával.13 A későbbi adatok azonban egyértel-
művé teszik, hogy különálló település volt Szada 
közelében,14 amely legkésőbb a Xiv. század végén, 
Xv. század elején elnéptelenedett és beolvadt Szada 
határába.

1 MnM Adattár 175.Sz.iii.; Szító 2000, 110. 2 MnM 
Rk 57.95.17–18.c. 3 MnM Rk 57.95.8, 10–12, 
14.c. 4 MnM Rk 57.95.1–7, 13, 15, 24–25.c. 5 Pesty 
1864/1979, 21. 6 kiss 1988, i. köt. 622. 7 oL Dl. 64914.; 
csáky okl. i. 107.; Bártfai Szabó 1938, 308. reg.;  
horváth 1980, 34. reg.; Bakács 1982, 639. reg.; Györffy 
1998, 556.; Reiszig 1910, 79. és klamár 2008, 65. téve-
sen a Galga menti ikladra vonatkoztatja az adatot.  
8 oL Dl. 64957.; horváth 1980, 68. reg.; Bakács 1982, 
952. reg. 9 oL Dl. 71456, 71458.; csáky okl. i. 314.; 
Bártfai Szabó 1938, 595. reg.; horváth 1980, 130. reg.;  
Bakács 1982, 1400. reg.-ban megerősítésről ír. 10 OL 
Dl. 11859., Szántó-i Lackfi Jakab és Dávid fia György 
megerősítő nyilatkozata 1435-ben.; Bártfai Szabó 1938, 
651. reg.; Bakács 1982, 1542. reg.; horváth 1987, 32. 
reg. A puszták közül Sárfő és Szabadtelki veresegyház 
része lehetett, helyüket nem sikerült azonosítani, lásd 
MRT 9. köt. 37/29. lh-nél. 11 Részletesen l. a 21/1. lh-nél. 
12 oL Dl. 11858.; horváth 1980, 142. reg.; Bakács 1982, 
1520. reg.; horváth 1987, 31. reg.; horváth 1987, 31. reg.  
13 Györffy 1998, 556. reg. 14 Ugyanígy vélekedik 
Tringli 2001, 99. és a birtok teljes történetét áttekintő  
Asztalos–Brandtner 1991, 14–15. 
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21/29. ADY enDRe U. 25:  á–kk
(kÖh 26319)

1986-ban – horváth Lajos bejelentése nyomán – 
kővári klára végzett a telken helyszínelést. A ház 
pincéjében, a pince padlóját alkotó, sárgásszürke 
agyagba mélyített, meglehetősen szabályos alakú, 
3 m hosszú, 90–204 cm széles, a környezeténél 10, 
ill. 25 cm-rel mélyebb beásás figyelhető meg. A 
beásás területén vörösesbarna az agyag. Az objek-
tumból lelet nem került elő. A beásás kora, rendel-
tetése ismeretlen.

Ugyanezen a telken, a kertben kővári klára egy 
árpád-kori–késő középkori, kis fenéktöredéket 
talált.1

1 kővári klára helyszínelése 1986. június 27.: vTM 
Adattár 2762.

21/30. DÓZSA GYÖRGY U:  Bv
(kÖh 49977)

A belterület Ény-i szélén, egy kis patak É-i partja 
melletti domboldalon, a Dózsa Gy. út 148. számú 
házhoz (hrsz: 612/7.) tartozó veteményeskertben 
kővári klára 2005-ben, néhány méter sugarú kör-
ben pár apróra törött, bronzkori cserepet gyűjtött. 
köztük a legjellegzetesebb az urnasíros kultúra 
turbántekercses peremtöredéke. A lelőhely kiterje-
dését a felszín fedettsége miatt nem lehetett meg-
állapítani.1 A beépítésre kerülő lelőhelyen keresztül 
húzott közműárokban állítólag nem találtak lelete-
ket. A már régebben visszatemetett, gazzal gyéren 
benőtt árok nyomvonalán leletmentes sárga talajt 
figyeltünk meg. (Kővári–Torma, 2008.)

itt említjük meg, hogy 1958 körül ifj. Pojzel imre 
kertjének (a Dózsa György utcára merőleges Ady 
endre u. 6.) közepén az urnasíros kultúrához tar-
tozó kannelúrás töredéket találtak, amely horváth 
Lajos gyűjteményéből került a vTM-be.2

1 vTM Adattár 2456.; Rég. kut. 2005, 312.; A leletek: 
vTM leltározatlan. 2 vTM 84.129.1.

* * *

+ R, Bv, v ▼ Ő, Sza, kk  LT  kk

Benyovszky Sándor szadai lakos gyűjteményé-
ből több, ismeretlen lelőhelyű tárgy került horváth 
Lajos veresegyházi gyűjteményébe, majd innen a 

vTM-be. Az őskori leletek sorát négy trapéz alakú 
kőbalta,1 egy nyéllyukas kőbalta töredéke,2 gúla 
alakú szövőszéknehezék3 és két orsógomb4 nyitja. 
A nyakán és vállán kannelúrával díszített, nagy-
méretű urna töredéke a badeni kultúra hagyatéka.5 
három urnatöredék a késő bronzkori urnasíros kul-
túra valamelyik szadai lelőhelyéről származhat.6 Ide 
sorolható talán egy letörött fülű bögre is.7 A koron-
golt, magas fülű bögre töredéke szkíta.8 kelta teme-
tőre utal a szűkszájú urna (30. t. 13.), kettős kúpos 
bögre (30. t. 10.), díszítetlen, kis grafitos csöbör 
(30. t. 9.) és a babos díszítésű vaskarperec9 (30. t. 1.).

ismeretlen körülmények között jutott a szegedi 
múzeumba egy kettős kúpos testű, talpkorongon 
álló, kelta bögre.10

Az MnM egy, a téglalapos fejlapján beütött zeg-
zug vonalakkal díszített, ii–iii. századi, bronz térd-
fibulát őriz Szadáról.11

1926-ban báró vécsey istvánné beütött vonal-
lal és ívei között pontozott hullámvonallal díszített 
pengéjű, hiányzó hegyű késő középkori vassarlót12 
ajándékozott az MnM-nek. 1941-ben kisebb érem-
kincset találtak, mely Zsigmond 1402–1437 közötti, 
nagybányai aranyforintjából (cnh ii. 119A = h 573 
típus, vj.: n–R), 77 db 1427–1437 közötti denárjából 
(cnh ii. 124A = h 578 típus) és 4 db 1438. évi 
Albert denárból (cnh ii. 134 = h 591 típus) állt.13 
1932-ben vécsey Gábor báró v. Lászlónak Szadán 
talált, addig ismeretlen, Budán 1453 körül vert, 
rosszezüst denárját (előlapja a cnh ii. 183, hátlapja 
a cnh ii. 179 típussal egyezik, vj.: B–P = h 662a 
típus) ajándékozta az MnM-nek.14

1 vTM 81.10.1–4.; horváth 1976, 5., 3. kép. 2 vTM 
81.10.5. 3 vTM 81.10.7. 4 vTM 81.10.8–9. 5 vTM 
85.92.5. 6 vTM 85.92.1–3. 7 vTM 85.92.4. 8 vTM 
85.92.6. 9 vTM 81.10.13–16.; horváth 1976, 11–12., 
9–10. kép. 10 SZMM 53.231.1.; hunyady 1957, 117. 
11 MnM RR 137/1888.; kovrig 1937, 59., iX. t. 83. 
12 MnM Rk 64/1926.; Müller 1982, 376., 1660. kat. 
szám és rajz. 13 num. közl. 46–47 (1947–1948) 55.; 
MnM É 36/1941.1–5., a megtartott Zsigmond és 
Albert denárok. 14 MnM É 25/1932.; huszár 1954a, 
121., 15. ábra 9. 

+ + +
? kk

itt tárgyaljuk Gárdony (Gardon) pusztát. neve 
magyar névadással keletkezett, pusztaszemélynév-
ből származik.1 nem bizonyos, hogy volt-e valami-
kor lakott hely. 
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1425 körül Zantho-i Lack Jakab és Dávid elcse-
rélték Zsigmond királlyal Pest megyében fekvő 
birtokaikat, köztük a veresegyházhoz tartozó 
Sárfő, iklad (21/28. lh.), ivacs (MRT 9. 37/2. lh.), 
Szabadtelki, Gárdony pusztát Bihar, Alsó-Fehér 
és valkó megyében fekvő birtokokra. A csere idő-
pontja nem ismert, 1435-ben Jakab és Dávid fia 
György tett erről megerősítő nyilatkozatot.2 1431-
ben a Wereseghaz (MRT 9. 37/29. lh.) és Zada 
(21/1. lh.) birtokot előző évben megszerző Reihel 
(Ryhel) Péter és felesége birtokát a király a két falu 
közötti, körüli iklath (21/28. lh.), Jathyz (MRT 9. 
37/2. lh.), Sabathelky, és Gardon pusztákkal egészí-
tette ki.3

A későbbiekben külön birtokként nem sze-
replő puszta fekvésére a Gödöllő és Szada közötti 
határjárások szolgáltatnak adatokat. 1430-ban, 
veresegyház és Szada birtok határjárásának 
részlete a Szada–Gödöllő határ Dny-i végénél: 
folyamatosan D-i irányban haladva elérkeztek a 
Gárdony (Gardon) nevű hegy lábánál egy közút-
hoz, ahol földhatárjelet állítottak. A hegyet balol-
dalt megkerülve átmentek egy bizonyos régi hosz-
szú árkon, találtak más régi árkot, amely árkok 
mind régen, mind most is Szada (Zada), Gödöllő 
(Gedelew), valamint Szentjakab (Zenthiacab, 
21/6. lh.) birtokok között szeghatárul szolgáltak.4 
1452-ben, Szada és Gödöllő közötti határ bejá-
rásakor5 ismét megkerülték a Gárdony hegyet, 
mely a két falu és Szentjakab közös határpontja, 
szeghatára mellett áll. Az 1456. évi határjárás-
ban is a Gödöllő–Szada határvonal Dny-i végé-
nél: „Gardany puszta felé a hegyre felmentek, a 
melly hegy Gardonyára nevű erdő mellett vagyon, 
az hol találtak két régi föld hányást, mellyeket meg 
ujitottak, …És ott Gedelő és Szada Faluknak az 
határokat kimirni elvigesztek.”6 Az 1430-ban meg-
állapított hármas határ a Szada és Gödöllő között 
állandósult határvillongás nagyszámú, Xvii. 
századi iratában általánosan elismertnek bizo-
nyult. 1658 januárjában a határjárást a „Gárdony 
völgyénél való hármas határnál” kezdték.7 A 
további vizsgálatok (1658. december,8 1659. ápri-
lis és május,9 1661.,10 1668.,11 1669.,12 1718.13) sze-
rint is a Gárdony-völgynél volt Gödöllő, Szada 
és Szentjakab hármas határa. 1655-ben úgy val-
lottak, hogy a Szénégetőnél volt a hármas határ.14 
1658-ban az egyik tanú a következőképpen vallott: 
„… az melly út Gödöllőrül Fótra megyen, a mellett 
vagion egi szegh határ, azon határon alól Gödöllöy 
föld, fellyül Szadaj föld, nap enyeszet felől Szent 

Jakaby föld.”15 A többi határvizsgálatban az előbbi 
meghatározások változatai olvashatók.16

A határjárások, határvizsgálatok szerint 
Gárdony (Gardon) puszta a mai szadai, gödöllői, 
mogyoródi hármas határ környékén, szadai terü-
leten fekhetett.

1 kiss 1988, i. 502. 2 oL Dl. 11859.; Bártfai Szabó 
1938, 651. reg.; horváth 1980, 143. reg.; Bakács 
1982, 1542. reg.; horváth 1987, 32. reg. A puszták 
közül Sárfő és Szabadtelki veresegyház része lehe-
tett, helyüket nem sikerült azonosítani, lásd MRT 
9. köt. 37/29. lh-nél. 3 oL Dl 11858.; horváth 1980, 
142. reg.; Bakács 1982, 1520. reg.; horváth 1987, 31. 
reg. 4 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 1938, 635. reg.; 
horváth 1980, 141. reg.; Bakács 1982, 1512. reg. és 
horváth 1987, 30. reg., teljes, alig eltérő magyar for-
dítás.; horváth 2007, 90., részleteiben nem pontos 
térképvázlat. A Szada–Gödöllő közötti határ bejá-
rását lásd a 21/1. lh-nél. 5 horváth 1987, 37. reg. 
6 horváth 1987, 39. reg., az eredeti oklevélről 1717-ben 
készült, hitelesített fordítás. 7 horváth 1987, 107. reg. 
8 horváth 1987, 115. reg. 9 horváth 1987, 118, 119. reg. 
10 horváth 1987, 127. reg. 11 Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 203. reg. 12 horváth 1987, 167. reg. 13 Borosy–kis-
faludy–Szabó 1999, 337. reg. 14 horváth 1987, 105. reg. 
15 horváth 1987, 108. reg. 16 horváth 1987, 112, 118, 119, 
123, 124, 127, 179. reg.; Borosy 1998, 127, 154. reg. 

– – –

veresegyház határából átnyúlik a szadai  
Margita-dűlőbe egy kisebb, bizonytalan őskori, 
kora árpád-kori lelőhely (MRT 9. köt. 37/42. lh.), 
amelynek szadai részén, az MTk labdarúgó, után-
pótlás nevelő centrumot kívánt létesíteni, ezért 
kővári klára és kulcsár valéria 2000-ben pró-
baásatást végzett. Az erősen erodált területen 
20–30 cm mélyen jelentkezett a vörös agyagos  
altalaj. A humuszolásból mindössze egyetlenegy 
pattintott kőeszköz került elő.1

A Margita-hegytől ny-ra van a csatár(ok) 
nevű dűlő. ez a szó több árpád-kori falu nevé-
ben is előfordul, eredeti jelentése „pajzsgyártók, 
fegyvergyártók” volt.2 A szadai helynév településre 
alkalmatlan területen fekszik, a névadás indítékát 
nem ismerjük.

1 MnM Adattár 251/2000.XXXvi.; Rég. kut. 2000, 
205.; vTM leltározatlan. 2 kiss 1988, i. 310 (a Zala 
megyei csatárnál).; horváth 1977, 19.
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22. TURA (aszódi járás, 5591 ha)
(1966-tól gödöllői járás, 2001-től város)
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A Galga alsó folyásvidékén, a széles patakvölgyet 
Dny-on határoló magaslatokon, 115–150 m magas-
ságban létesült település a XX. században jelentő-
sen kiterjedt, Ény felé összeépült Galgahévízzel, a 
patakvölgy Ék-i oldalán pedig az Újtelep falurész 
alakult ki. A község határa ny-i részének kevéssé 
tagolt, 165–195 m-ről Dk felé alacsonyodó domb-
jai a Gödöllői-dombság k-i peremét képviselik. A 
határ nagyobbik része az Alföld felé simuló hatvani-
sík (-öblözet) tartozéka, s Ény-on 165–195 m-es 
magasságról lejt a Dk-i határszélig 112 m-re. A fel-
színt a harmadkori tengeri üledékrétegeket (homok, 
homokkő) a harmadkor és a negyedkor határán 
kiemelő és feldaraboló, az Ékk–Dk-i területet Dk 
felé megbillentő hegyképző erők alakították ki. 
ekkor kialakult törésvonal a Galga völgye is. vastag 
lösztakaró került a felszínekre a negyedkori jégkor-
szakokban, melyeken barna, részben csernozjomos 
erdőtalajok alakultak ki. A Galga a jégkorszakokban 
töltötte fel a völgyét folyóvízi, homok-kavicsos hor-
dalékkal és a völgy oldalairól lehordott lösszel. ezen 
jó minőségű réti talaj alakult ki. Az Ék-i határrész 
csapadékvizeit az emse-patak a Galgába, a kartal-
völgyi-patak pedig a Zagyvába viszi. A Dk-i határ-
részét a Mérges-patak (kórés-ér) ágai továbbítják a 

Zagyvába. A határ Dk-i részét elfoglaló futóhomo-
kon (Margitmajor, Angyalos) a terepbejárás ered-
ménytelen volt.

A határ túlnyomó része szántó. Legelők a Galga 
völgyében, szőlők a településtől Dny-ra levő dom-
bokon vannak. kevés erdő (akác, nyár, tölgy, fenyő) 
a település D-i és Dk-i szomszédságában, valamint 
a Galga-völgyben található.

Tura régészeti lelőhelyeit és fontosabb régészeti 
emlékeit a topográfiai kutatások eredményeit is fel-
használva kulcsár 2000, illetve Asztalos 2000a 
ismertette.

22/1. BeLTeRÜLeT:   á–kk  kö? ☼  
kk  Sza?
(kÖh 26323)

A középkori Tura1 a mai belterület É-i részén, a 
környezetéből kissé kiemelkedő helyen álló római 
katolikus templom környékén lehetett, de a lele-
tek gyűjtését, az egykori település kiterjedésé-
nek megállapítását lehetetlenné teszi a sűrű beépí-
tettség. csupán a templomkertben találtunk üres, 
helyenként füves területet. itt, valamint a közeli 

 1   á–kk  kö? ☼  kk  
    Sza?
 2  U, R, Bv, Sza? ▼ Bv, Ró
 3  U
 4  Sza
 5  U, B, Bv
 6  á
 7  B, LT, á  M–á ▼ Sza
 8  Sza
 9  Ő, Sza
10  U
11  U, R? Bv, nk? M, á
12  Bv? Sza, á
13  U, R, B, Bv, v, LT, Sza ? nk
14 ▲  B  U, R, B, LT, Sza, á
15  R, B, Bv, Sza, A, M–á, kk
16  U, B
17  U, R, Bv, LT, Sza, nk, á
18  LT, Sza, nk, á
19  Bk, Sza, nk, á ▼ Bv, LT, kk
20  U, Bk, B, Sza, nk, á
21  B
22  Sza, nk
23      á  R? LT, Sza
24  I
25  U? Sza
26  Ő, Sza, á
27 ? B

28  á 
29 + R  R, á  I ? i
30  Sza
31 ? Bv  Sza ▼ á
32  R
33  U, R? B, á
34  B
35  Bv, Sza, A, M, á–kk
36  Ő, á
37  U, R, Bk, B, LT, Sza, á
38  Ő, Sza  Sza
39  Sza, á, kk
40  kk
41  Ő, á  I
42  Sza
43  Sza, M–á
44  Ő, U? Sza, M, á
45  Sza, á
46  á
47  Sza, á
48  Sza, á
49  Sza
50  Ő, Sza, á
51  B? Sza, kk
52  Sza
53  á
54  Ő
55  á, kk

56  Sza, á
57  Ő, LT, Sza, á, kk
58  Ő, LT, Sza, kk?
59  v, Sza, A, kk
60  LT, N
61  Sza? n
62  R? v, LT, Sza, nk
63  Sza, M? á 
64  v, LT, Sza, A?
65  R? B? v? LT, A?
66  B, v, á
67  Ő, Sza, á
68  á
69  á
70 ▼ Ő v  I
71  Ő
72  Bk
73 ? LT?
74  á
75  Ő, Sza, á
76  Ő, LT
77  á
78  Ő, Sza, á
79  B, Sza, nk, á–kk   kö
80  Bk, Sza, á
81  Ő, Sza, á
82  Bk, Sza,á
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házak előtti virágoskertekben gyűjtöttünk lelete-
ket. A templomkertben a templommal azonos szin-
ten, a dombtetőn fordul elő néhány cserép, a domb 
oldalában embercsont töredék. A minden bizonnyal 
nagyobb lelőhely kiterjedése az eddigi megfigyelé-
sek alapján mintegy 150 × 150 m. (Kővári–Miklós–
Zatykó, 1993.)

A szürkésfehér, vastag falú, kavicsos anyagú 
fazékoldal talán szarmata.2 Több szürkésfehér, apró 
kavicsos anyagú, díszítetlen fazékoldal-, fül- és alj-
töredék származik a Xiii–Xv. századból.3 A sár-
gásvöröses, illetve fehér, jól iszapolt, piros festésű 
korsó- és kancsóoldalak Xvi–Xvii. századiak.4

A legelfogadottabb nézet szerint Tura neve az 
őstulok jelentésű szláv turъ szóra megy vissza. 
Felmerült török eredeztetése is, ebben az esetben 
„megerősített lakóhely, erőd” lenne a jelentése.5 
ennek régészeti bizonyítékát nem ismerjük.

A váradi Regesztrum szerint 1220-ban a turai 
(Tura) voce és kereu nővérüket, Martinát kezesül 
adták a bárkányi (nógrád m.) papnak, aki 1 márka 
fejében felszabadította.6 erősen kérdéses, hogy 
ezzel azonos-e az 1326-ban említett Twree, amikor 
az idevaló Pál és fiai leánynegyedként megkapták 
Pilis egy részét.7

1394-ben ákos fia László özvegyének, Frank 
erdélyi vajda feleségének hitbér és kártétel címén 
ákos fia Mikcs több birtokát, köztük Tura (Thura) 
felét és a turai vám felét is átadta.8 1401-ben 
Prodavizi Mikcs unokáját, istvánt iktatták be Tura 
birtokába.9 A későbbiekben is az ákos birtokok sor-
sában osztozott. 1425-ben a nemzetségből szár-
mazó Prodavizi Ördög istván fia Miklós összes 
Pest megyei birtokát, köztük Turát (Thwra) is áten-
gedte a királynak, akitől cserébe a kőrös megyei 
Szentgyörgy várát és tartozékait kapta.10 1438-ban 
Albert király sok egyéb között a korábbi ákos bir-
tokokat is, így Turát a vámmal és malommal is a 
Rozgonyiaknak adományozta.11 1440-ben György 
rác despota a Zsigmond által neki elzálogosított bir-
tokokat, a zálog megfizetése után átadta Rozgonyi 
istvánnak.12 ettől kezdve 1523-ig a Rozgonyi csa-
ládé volt. 1519-ben Rozgonyi istván és veje, 
Báthori András, istván és György kölcsönös örö-
kösödési szerződést kötöttek,13 ennek értelmében 
a Báthoriakat 1523-ban beiktatták Tura birtokába 
is.14 A korszakból fennmaradt nagyszámú oklevél 
többsége a Rozgonyi családon belüli birtokügyekre 
vonatkozik, ezekben érdemi adatok nélkül csak fel-
sorolásban fordul elő, nem foglalkozunk velük. Tura 
a felsorolásokban mindig faluként szerepel, így az 
1523. évi beiktatásban is, csak a megjelent szom-

szédoknál írják, hogy Szenterzsébet-i Péter Tura 
oppidumnál volt jelen.15 Asztalos istvánnal egyet-
értve úgy véljük, hogy az – egyébként jelentősebb – 
helység nem volt mezőváros.16

1467-ben Mátyás király újra a Rozgonyiaknak 
adományozta a vámszedési jogot, amit Pest megye 
korábban megszüntetett, mert a vámszedők a sza-
bad utakat is elállták és azokon is vámot szedtek.17 
Az itteni vám a birtokok felsorolásában 1500-ban 
szerepel utoljára.18

1466-ban arról értesülünk, hogy a budai káp-
talan előtt chalamya-i vitus fia Sebestyén Thwra 
birtokon, az ottani folyón lévő kétkerekű malom 
felét, melyet Rozgon-i János és Rénold engedé-
lye alapján, saját költségén építtetett, az építési 
költségért: 15 magyar aranyforintért zálogba adja 
Győri Pál mesternek és testvéreinek: Jánosnak és 
kálmánnak. 1468-ban a zálog kifizetése után visz-
szakerült Rozgonyi János özvegyének, Borbálának 
birtokába.19

1468–1469-ben vizsgálatot folytattak Bessenyői 
Menyhért és Gáspár ellen, akiknek az emberei 
Rozgonyi Rénold Turához tartozó Gedéd (22/+ + +) 
pusztáján mintegy 1000 szekérnyi szénát felgyúj-
tottak.20

A törökkorban a háborús évektől eltekintve 
végig lakott volt. A pesti náhije összeírásába 
1546-ban 128, 1559-ben 68, 1562-ben 90, 1580-ban 
100, 1590-ben pedig 91 lakosát vették fel.21 Az 
1632/1633-as évre a kisebbnek számító 2 hánéval 
írták össze.22 A Xvi. században portaszámai erő-
sen ingadoztak. 1565: 26, 1571: 12, 1572: 16, 1574: 
8, 1578: 13, 1582: 22 és végül 1588: 6 porta.23 
A Xvii. században erősen csökkent számmal 
tovább folytatódott az ingadozás. 1626–1627-ben 
a Báthoriak leányágán birtokló homonnai János 
és nyári istván 1,5 portájával indulnak,24 1635 
és 1639: 2,5, 1647: 5, 1661: 3,5, 1668: 0,5, 1683: 
2 porta, 1686-ban deserta.25 1560-ban (?) dézsma-
bérlete 50 Ft volt. 1583-tól a bujáki uradalomhoz 
csatolt falvak dézsmáját vagy földesuruk – először 
a Báthoriak, majd az esterházyak, akik a Báthori 
család kihalásakor (1605), átmeneti időszak után 
leányági örökléssel szerezték meg az uradalmat – 
vagy tiszttartóik bérelték. 1622-ben már jó falu-
nak tartották.26

Értékes forrás a bujáki uradalom 1570. évi össze-
írása, ebben Pest megyéből legnagyobbként, Tura 
41 név szerint felsorolt jobbággyal és 21 zsellérrel 
szerepel. A faluban a földesúrnak udvarhelye volt.27

A törökök 1562-ben egy, 1580-ban és 1590-ben 
öt, fél évig járó malomkereket adóztattak meg.28
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A túri (mezőtúri) vásár a törökkorban is híres 
volt. 1585-ben végvári vitézek ecsedi Báthori istván 
vezetésével hatalmas zsákmányt szerezve rajtaütöt-
tek a vásáron.29 Takáts Sándor nagy hatású művé-
ben – a megye megjelölése nélkül – turai vásár-
ról írt.30 Főleg a helytörténeti irodalomban téve-
sen a Pest megyei településre vonatkoztatják az ese-
ményt.31 A tévedést Asztalos istván is kiigazította.32

A tizenötéves háború egyik epizódja Turánál zaj-
lott: 1594-ben Forgách Simon vezetésével győzel-
mes csatát vívtak hasszán budai pasa ellen.33

1656-ban gyarmati Balassa imre gróf, Pest–
Pilis–Solt vármegye főispánja, Gyarmat várá-
nak főkapitánya nevében mindenkit eltiltottak 
Szentegyed (28/17. lh.), Szentgyörgy (22/23. lh.) és 
Paróca (22/79. lh.) prédiumok jogtalan használatá-
tól. A tiltás Szentgyörgy és Paróca esetében különö-
sen Tura és Félszaru (a mai Jászfényszaru) lakóira 
vonatkozott.34 1657-ben megismételte az eltiltást a 
nádori adományként birtokolt pusztákra.35 1660-ban 
derül ki, hogy Balassa imre legkorábban 1655-ben 
gyarapíthatta Pest megyei birtokait. ekkor mutatta 
fel az új nádor (Wesselényi Ferenc, 1655–1667) ado-
mánylevelét a fenti pusztákra és egy másikat több 
solti pusztára. Az új birtokos kezdettől fogva vitába 
keveredett pusztáinak szomszédjaival és használói-
val. 1657 januárjában esterházy Miklós és Sándor 
kérésére vizsgálatot tartottak, amelynek Turára és 
Szentgyörgyre vonatkozó kérdései azt tudakolták 
a 23 kihallgatott tanútól, hogy „… ahonnét a gyar-
mati katonák a turai marhákat megindították, min-
denkor turai föld volt…?” valamint „…azt a Szent 
György nevű helyet, melyet Balassa imre köve-
telt, mindig a bujáki urak bírták, ennek neve Szent 
György halma, régen búcsújáró hely volt és mindig 
turai föld volt?” A vitatott területet a tanúk egybe-
hangzóan turai földnek tartották, búcsújáró helyről 
nem hallottak. Túlnyomó többségük nem ismerte a 
Szent György halma elnevezést, egyszerűen csak 
halomnak hívták. Az egyik tanú említi a turai tó 
gátját. A gyarmati katonák turai földről hajtottak el 
marhákat.36 Az 1657 szeptemberében Balassa imre 
kérésére Szentgyörgy falu elpusztulásának ide-
jéről és határáról lefolytatott vizsgálat eltérő (és a 
történeti igazságnak jobban megfelelő) eredményt 
hozott. A 77 meghallgatott tanú közül többen tud-
tak Szentgyörgyről, de elpusztulásának idejét nem 
ismerték. Faluhelye („telekje”) a Füzesben volt, itt 
álltak templomának maradványai is, amit a törö-
kök elhordattak hatvanba. határát nem tudták, 
de elhangzott néhány érdekes vallomás is: Juhász 
András tótalmási jobbágy szerint Turán még a gye-

rekek is tudják Szentgyörgy határát, de ő nem tudja, 
fűzi hozzá diplomatikusan. némelyek szerint a turai 
malom is szentgyörgyi földön volt, ezt azonban túl-
zásnak kell tartanunk. Ugyancsak túlzó az a véleke-
dés is, ami szerint ha Szentgyörgy határát „keresik, 
mi maradna Turanak az hataraban.”37 csak 1661 
novemberében került sor egy, még 1657-ben elkö-
vetett hatalmaskodás kivizsgálására, amely iga-
zolta, hogy Balassa imre gyarmati katonákat kül-
dött Turára, ahol Szentgyörgy pusztáról 40 vagy 50 
lovat, Paróca pusztáról (22/79. lh.) 9 szarvasmar-
hát hajtottak el.38 eszterházy Miklós 1666-ban kelt 
panasza szerint a halom nevű helyről a turai Lantos 
Máté 20 ökrét, 20 tehenét és 9 hároméves üszőjét; 
Balogh Albertnak 33 idősebb lovát, 6 hároméves 
és 7 egyéves lovát; Tóth Andrásnak 16 ökrét, 14 
fejős tehenét, 9 két-hároméves üszőjét és egy biká-
ját; Tolnay Lőrincnek 2 idősebb lovát és kovács 
Gáspárnak egy idősebb lovát hajtották el.39 közben 
1666-ban a nádor érvénytelenítette az adományle-
velet; megállapította, hogy Tura falu és halom nevű 
része az eszterházyak ősi és vitathatatlan tulaj-
dona.40 Ugyanebben az évben a vármegye köz-
gyűlésén meghagyják a Tura körül „lakos Paraszt 
Gondviselőnek” és Tura községnek, hogyha Balassi 
imre vagy mások háborgatnák az eszterházyak job-
bágyait … akkor a falu fegyveresen keljen fel, és 
űzze el a támadókat.41 A per 1667-ben megegyezés-
sel ért véget, Balassa imre a turai marhák elhajtása 
miatt elégtételül zálogba adta kókát és Szentgyörgy 
pusztát.42 nyilván az új helyzet tisztázására kérték 
az eszterházyak 1668-ban Tura és Zsámbok határá-
nak újra bejárását.43

A „TURA Ao 1510” feliratú községi pecsét-
ről már közreadója, Gyárfás istván megállapította, 
hogy a Xviii. sz. végén készülhetett.44 Lenyomatát 
valóban 1764-től keletkezett iratokon lehet látni. 
első hiteles pecsétnyomója 1672-ben készült.45

A turai templom középkori és kora újkori történe-
tével többen foglalkoztak.46 A téma legrészletesebb 
feldolgozását Lukács András tollából ismerjük.47

A pápai tizedjegyzékben a pesti főesperességben 
szerepel „Jacobus sacerdos de Fur”, aki 7 garast 
fizetett.48 chobot Ferenc feltételesen Turával,49 
Györffy György pedig a mai Farmossal50 azonosítja 
a helységet. 1507-ben Miklós turai plébános jelen 
volt a honti tizedre és két esztergom melletti bir-
tokra vonatkozó, 1399. évi pápai bulla átírásánál a 
váci káptalannál.51 1559-ben György nevű papját 
írták be a defterbe.52 1649. szeptember 1-én itt misé-
zett és bérmált a belgrádi ferences imbrissimovich 
Marinus missziós püspök.53 Pongrácz György 
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1675. évi információjában a katolikus falvak között 
sorolja fel.54

A törökkor utáni források több, a középkorra visz-
szautaló adatot tartalmaznak. Az 1697. évi canonica 
visitatio szerint a gyöngyösiek [a Thököly-féle fel-
kelés idején?] felgyújtották a Szűz Mária tisztele-
tére szentelt templomot. Titulusa nyilván megegye-
zik a középkorival. 1702-ben már a romokból taka-
rosan restaurált templomról írnak, amelynek sek-
restyéje az É-i oldalon van. A templom bolthajtásos, 
valamikor a sekrestye is az volt. A szentély hossza 9 
lépés (6,75 m), a hajóé 24 lépés (18 m), szélessége 10 
lépés (7,5 m). 1779-ben azt írják, hogy kb. 100 évvel 
azelőtt a hívek adományából két öllel megnagyob-
bították. ez véleményünk szerint az 1702. évi hely-
reállításra vonatkozhat. 1727-ben helyreállították 
a tornyot, ugyanakkor állították a temető kerítését 
is (szerintünk ezt is csak renoválhatták). 1770-ben 
újra bővítették. A templomot általában réginek tar-
tották (1740-es évek: „emberemlékezetet megha-
ladó időben a hívek építették”). Pesty Frigyes adat-
közlői szerint is „Gótt modorban épített és fallal 
kerített igen régi templom.”55

1876-ban Arányi Lajos elkészítette leírását, lép-
ték nélküli hozzávetőleges alaprajzát és távlati képét 
két változatban is. A kis dombocskán álló jól keletelt 
templom szentélye a nyolcszög három oldalával záró-
dott, sarkain és a hajó Dk-i sarkán támpillérek voltak. 
A szentély É-i oldalához egy csaknem négyzet alakú 
korábbi (?), a hajó É-i oldalához egy hosszú sekres-
tye csatlakozott. A hajó D-i oldalán később hozzáépí-
tett torony emelkedett. A templomot kilencszögű fal 
vette körül, „… amely nyolc kisebb mérvű toronnyal 
és egy vagy két kapuval volt ellátva, tisztán csak a 
körfal déli oldalán lehet a bár félig elpusztult kapufél 
köveit kivenni.” A körítőfal tornyaiból már csak kettő 
állt. Szerinte a templomot a Xiv–Xv. században épí-
tették, később jelentősen átalakították.56 A részletek-
ben eltérő változatok ellenére alapvetően elfogadha-
tók Arányi Lajos megállapításai. A szentély minden-
képpen gótikusnak tartható. Rekonstrukciós alap-
rajzán szerepelteti a hajót eredetileg körülvevő tám-
pilléreket és a ny-i homlokzat előtt feltételezett tor-
nyot is. ezek azonban csak feltételezésen alapulnak. 
A nézeti képek alapján ny-i homlokzata és ablakai 
a barokk átépítés eredményei. Amennyiben felmé-
rése a lőréses körítőfal és a bástyák vonatkozásában 
is helyes, vidékünkön egyedülálló erődtemplomra 
gondolhatunk. A körítőfal D-i oldalán látható, kőke-
retes kapu gótikusnak tűnik (63. t.). Az 1911-es átépí-
tés előtt készült fényképen még kivehetők a támpil-
lérek, Arányi Lajos felmérésétől eltérően a torony-

tól ny-ra is volt egy. A körítőfal mintegy 20–30 cm 
magas csonkja is látható volt még.57

Süll Lajos 1994. évi közlése szerint az 1970-es 
években a Tabán utcai kertekben sírok kerültek elő. 
Az utca a templom mellől indul D-i irányban, pon-
tos adatok hiányában nem dönthető el, hogy a sírok 
a templom körüli temetőhöz, vagy egy még ismeret-
len lelőhelyhez tartoztak-e?

1 Történetére néhány adat: csánki 1890, 36.; Reiszig 
1910, 153.; Dedek crescens 1910, 220.; Részletesebb 
tárgyalás: chobot 1915, 208–209.; varga 1997, 417–
419.; Asztalos 2000a a teljes ismert forrásanyagot fel-
használva, a birtokos családok genealógiáját is bemu-
tatva részletesen tárgyalja történetét.; Ugyancsak tőle 
tömör összefoglalás: Pest m. kézikönyve ii. 569. 2 APM 
93.24.1. 3 APM 93.24.2. 4 APM 93.24.3. 5 kiss 1988, 
ii. köt. 685. 6 Györffy 1998, 561. 7 Györffy 1998, 561. 
8 oL Dl. 7934.; Bártfai Szabó 1938, 469. reg.; Zsigmokl 
i. 3350. reg.; horváth 1980, 89. reg. 9 oL Dl. 42760.; 
Bártfai Szabó 1938, 489. reg.; Zsigmokl ii/1. köt. 
889. reg.; horváth 1980, 118–119. reg.; Bakács 1982, 
1144. reg. 10 oL Dl. 43654.; Bakács 1982, 1445. reg.; 
horváth 1980, 136–138. reg. 11 oL Dl. 13163, 13170 
(DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., téve-
sen 1437-es évszámmal.; horváth 1980, 146–148. reg.  
12 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 1938, 692.; horváth 
1980, 153. reg. 13 oL Dl. 56809, 23285.; horváth 1980, 
307–308, 312. reg. 14 oL Dl. 26294, 89179, 24653.; hor-
váth 1980, 316–318. reg. 15 oL Dl. 89179.; horváth 1980, 
317. reg. 16 Asztalos 2000a, 85–86. 17 oL Dl.16528.; 
Bártfai Szabó 1938, 947. reg.; horváth 1980, 198.
reg. 18 oL Dl. 91038. ; Bártfai Szabó 1938, 1206. reg.; 
horváth 1980, 261.reg. 19 oL Dl. 16253.; horváth 
1980, 194. reg. (kevésbé pontosan), 199. reg. 20 oL Dl. 
16781.; Bártfai Szabó 1938, 978. reg.; horváth 1980, 
201.reg.; Györffy 1998, 517., tévesen arról ír, hogy a 
puszta a Bessenyeiek birtokában volt. 21 káldy-nagy 
1971, 276.; káldy-nagy 1977, 143.; káldy-nagy 1985, 
660–661. 22 hegyi 2001, 318. 23 Szakály 1995, 31, 33, 
37, 41, 48, 53, 56, 60. 24 Szakály 1995, 66.; A leány-
ági öröklésre Asztalos 2000a, 105. 25 Szakály 1995, 
69, 72, 74, 84, 96, 105, 109.; kosáry 1965, 17. tábláza-
tos formában. 26 Szakály 1995, 116, 123, 128, 130, 136, 
140, 146, 156, 162, 166, 168, 171, 173, 177, 181, 182, 
186, 190.; Részben eltérő adatokkal Szarka 2008, 454.  
27 horváth 1981, 31. reg. 28 káldy-nagy 1985, 661. 
29 Legutóbb részletesen varga 1983, 45–51. 30 Takáts 
1915, 371. 31 Pl.: Gömöry 1894, 680–685.; Makkai 1958, 
105.; Bene 1980, 24.; horváth 1982, 85. 32 Asztalos 
2000a, 116. old. 3. lj. 33 Sörös 1899, 716–717.; Asztalos 
2000a 115–118. korabeli források idézésével.  
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34 Borosy 1983, 271–5. reg. 35 Borosy 1983, 296. 
reg. 36 Borosy 1998, 134. reg.; Rövidebb kivonata: 
horváth 1981, 153. reg. 37 Borosy 1998, 143. reg.; 
horváth 1981, 159. reg. 38 Borosy–kisfaludy–Szabó 
1999, 174. reg.; horváth 1981, 201. reg. 39 horváth 
1981, 216. reg. 40 horváth 1981, 217. reg. 41 horváth 
1981, 218. reg. 42 horváth 1981, 232. reg. 43 horváth 
1981, 238. reg. 44 Gyárfás 1868, 593. 45 horváth 1981a, 
98.; horváth 1982a, 220. 46 chobot 1915, 208–209.; 
Pest m. műemlékei ii. 228.; Schram 1972, 17, 23, 24, 
31.; varga 1997, 418.; Tari 2000, 150–151. 47 Lukács 
2000, ii. köt. 5. skk. 48 Mon. vat. i. 254. 49 chobot 
1915, 209. 50 Györffy 1998, 516. 51 esztergomi primási 
levéltár L. 11.; horváth 1980, 274. reg. 52 káldy-nagy 
1977, 143. 53 varga 1997, 418. 54 Mezősi 1939. 50. 
55 Lukács 2000, 6–9.; kevésbé részletesen és eltérések-
kel a fentebb idézett irodalomban.; Pesty 1864/1976, 
58.; 1702-ben a vármegyei közgyűlés a turaiak porció-
jából templomuk építésére 6 Ft-ot elengedett (Borosy 
1987, 4196. reg.). 56 kÖh Tervtár 8006–8007.; Arányi 
1877, 6.; Arányi 1878, 47. A műemléki szakirodalom 
jól-rosszul jelentős részben elsősorban Arányi alapján 
foglalkozik vele: Gerecze 1905, 311. hasáb.; Genthon 
1951, 361.; Genthon 1961, 309.; Pest m. műemlékei ii. 
228.; Lukács 2000, ii. 5–6. kép az 5. és 7. oldalon.  
57 Lukács 2000, ii. kép a 10. oldalon.

22/2. AGYAGoS:  U, R, Bv, Sza? ▼ Bv, Ró
(kÖh 26324)

A belterület Ék-i szélén, az emse-patak k-i part-
ján kiemelkedő területen, a hatvani út mellett, a 
jelenlegi szeméttelep helyén fekvő agyagbányában 
a 30-as években őskori és szarmata telepet bolygat-
tak meg. Paray János 1934-ben írott levele szerint 
az „…Agyagosból kosárszámra hozzák be a tanu-
lók az edénytörmeléket. kirándulás alkalmával 
három kemencefélét találtunk… A leletek között 
kézel formált edények, kőeszközök, római pénzek, 
Diocletianus idejéből finom kivitelű edények van-
nak.”1 csörgi János (Temető u. 28. sz. alatti lakos) 
1960-ban mondta el Asztalos istvánnak, hogy a 
harmincas években sok cserepet, csontot és fém-
eszközt talált, a tárgyakat bevitte az iskolába. 
Ugyanekkor közölte az iskola igazgatója, hogy a 
leletek 1944-ben elpusztultak. Fenti leletekből az 
MnM-be is jutott, ahol 1939-ben a közelebbi lelő-
hely megnevezése nélkül leltározták be őket. A pon-
tos lelőhelynév csak a tárgyak egy részére ráragasz-
tott cédulán szerepel. A lelőhelyen Süll Lajos turai 
lakos is gyűjtött.

egy körömcsípéses bordával díszített, nagymé-
retű, vastag falú edény oldaltöredéke újkőkori.2 
A badeni kultúrát a Süll Lajos által talált lapos 
fenekű, letört fülű merice,3 valamint az MnM-be 
került kétosztású tál osztógombjának és választó-
falának töredéke képviseli, utóbbinál a külső oldalt 
a gomb alatt benyomott pontok díszítik.4 Banner 
János „Tura, A” néven közli a kétosztású táltöre-
déket5 és két további cserepet, utóbbiak azonban 
nem innen, hanem feltehetően a honvéd-erdőből 
(22/32. lh.) származnak. Az öblén körbefutó 
benyomkodott bordával, felette pedig ívelt bordá-
val díszített, fekete urna töredéke6 a halomsíros 
kultúra hagyatéka.

Süll Lajos tulajdonában van egy 17,3 cm hosz-
szú, késő bronzkori lándzsacsúcs (27. t. 9.). A fegy-
ver 10,5 cm hosszú köpűje elkeskenyedve csaknem 
a penge hegyéig fut, két oldalán, az alsó harmadá-
ban kiszélesedő pengén borda húzódik. A fegyvert 
Süll Lajos vásárlással szerezte, a lelőhelyhez tarto-
zása bizonytalan.

1 MnM Adattár 141.T.ii.; kulcsár 2000, 43. 2 MnM 
RŐ 84/1939.3. 3 APM 95.13.1. 4 MnM RŐ 84/1939.1. 
5 Banner 1956, 59., Xviii. t. 26. 6 MnM RŐ 84/1939.4. 

22/3. iRTáS-PARTi-DŰLŐ:  U
(kÖh 26325)

A város határának É-i szélénél, a kartal-völgyi-
patakra lejtő, alacsony domb oldalán és tetején, 
250 × 50 m nagyságú területen kevés cserép fordult 
elő. (Miklós, 1981.)

A két beleltározott őskori cserép1 közül a pelyvá-
val soványított, vastag oldal újkőkori.2

1 APM 82.21.1–2. 2 APM 82.21.1. 

22/4. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26326)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között kiépült,1 
a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a Tiszántúlon 
Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer ny-i kezde-
tei Pest megye Ék-i részén találhatók. Sáncai árok-
ból és az árok D-i oldalán emelt töltésből állnak, É 
felől fenyegető veszedelem elhárítására létesültek. 
A rendszer alsó (D-i), 102,5 km hosszú, Pest megyé-
ben Csörsz-ároknak, a Jászságban Kis-ároknak is 
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nevezett, az É-iaknál valószínűleg későbbi2 vonala 
Dunakeszi D-i határában (MRT 9. 5/16. lh.) kezdő-
dik, egy, azóta betöltődött Duna-ágnál. k felé Fót 
ny-i határrészén,3 Fót és Mogyoród belterületén 
át, majd Gödöllőtől D-re, vácszentlászlótól É-ra, 
Turától D-re halad el, metszi a Galgát a megyeha-
tár közelében, s Jászfényszaru–Jászapáti–Jászivány 
(Jász–nagykun–Szolnok m.) érintésével a Pély–
kisköre (heves m.) községhatáron húzódva éri el a 
szabályozás előtti Tiszát.4 A D-i vonal rövid kuta-
tástörténetét l. a 10/40. lh-nél. 

Turai szakaszát a csörsz-monográfia máso-
dik, bővített kiadása alapján írjuk le. A Turától 
D-re, nyÉny–kDk-i irányban haladó, szinte telje-
sen lepusztult csörsz-ároknak hosszabb szakaszo-
kon már nincs terepen megfigyelhető nyoma.5 A 
Galgahévíz–vácszentlászló–Tura közös határpont 
közelétől az egykori sánc enyhe ívben k felé kanya-
rodó nyomvonala elmosódó talajhullám, talajelszí-
neződés formájában követhető a haraszt határrészen 
a vácszentlászló–Tura műúttól kb. 450–500 m-re, 
ny-ra levő pontig. A Turáról vácszentlászlóra és 
Zsámbokra vezető műutak közötti területen, a 
homokos-dűlőben csak talajelszíneződésként lehe-
tett megfigyelni nyomvonal részletet. A zsámboki 
úttól ny-ra és k-re a „Berényi út” földútig, mint-
egy 2,5 km-en az egykori sáncnak már nincs lát-
ható nyoma. A Berényi út Ék-i oldalán levő, kes-
keny réten a sánc jó megtartású, de több helyen 
áttört, rövid részlete áll. itt a sánc töltésének belső, 
D-i lábánál sekély árok fut,6 feltehetően a töltés-
hez szükséges föld egy részét innen emelték ki. A 
jó állapotú sáncrészlettől Dk-re a nyomvonal eddigi 
közel ny–k-i iránya Dk felé kanyarodott, ezt jelzi 
a szántón és erdőfoltban megfigyelt nyoma. k–Dk 
felé haladt a Galga rétjén, majd a Galga csatornázott 
medrének Ék-i oldalán iránya Ény–Dk-i a megye-
határig, ahol a csatornázott Galga a sánc árkában 
(Jászfényszaru, Jász–nagykun–Szolnok m.) halad 
tovább.7 (Folytatása ny felé 25/17., 26/26., 10/40., 
15/8. és 17/2. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT Xiii/2. 
8/16. lh.; Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. tér-
kép. 4 Pest megyei szakaszáról összefoglalóan Diny-
nyés 2007, 358. 5 Az i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. 19. 
lapja a csörsz-árok turai szakaszát megszakítás nél-
küli, nyÉny–kDk irányú, egyenes nyomvonallal 
ábrázolja. erdőben a vácszentlászló–Tura úttól Ény-
ra és az út Dk-i oldalán. A Galga széles, vizenyős rét-
jén is az addigi vonalban haladva keresztezi a megye-

határt, s ez nem egyezik a terepbejárási megfigyelé-
sekkel. A XiX. század közepén Turán a Rákos-patak-
tól a Jászságnak húzódó csörsz-ároknak néhol már 
nyoma sincs, mert az erdők helyét szántók foglalták 
el: Pesty 1864/1976, 59–60.; hasonló tapasztalatok-
kal Réső ensel 1875, 7–8. 6 Garam–Patay–Soproni 
2003, 15. 7 MnM Adattár 97/1964.viii., 208/1965.
Xv.; Garam–Patay–Soproni 2003, 21., 4. térkép és 5. 
térkép ny-i széle.; említi kulcsár 2000, 52–53., 6. kép. 

22/5. TÓ-SZeG:  U, B, Bv
(kÖh 26327)

Az Újtelep É-i szélénél, a Galga és az emse-
patak közti dombon, 1150 m hosszú és átlagosan 
200 m széles területen sok cserepet, állatcsonto-
kat, kevés paticsot, valamint egy őrlőkő töredéket 
gyűjtöttünk a szántásban.1 (Kővári–Miklós–Torma, 
1981.) Ugyanitt Szőke Mátyás is járt.2 (Szőke, 1962.) 
A lelőhely ny-i vége átnyúlik Galgahévíz határába, 
É-i részére benyúlik a 22/10. lelőhely.

egy díszítetlen oldaltöredék újkőkori.3 A tex-
tildíszes fül- és oldaltöredékek a hatvani kultú-
rát képviselik.4 A késő bronzkori cserepek5 közül 
a behúzott, turbántekercses, síkozott peremek, egy 
kannelúrázott oldal, továbbá egy ötszög átmet-
szetű fültöredék az urnasíros kultúrához sorol-
ható,6 a grafitos bevonatú tál- és bögretöredékek 
a csekei csoportra jellemzőek.7 Találtunk egy gúla 
alakú, a felső harmadában átfúrt, töredékes agyag-
nehezéket is.8

1 APM 81.126.1–19. 2 APM 79.26.1–4. 3 APM 79.26.1. 
4 APM 81.126.1–3. 5 APM 79.26.2–4.; 81.126.4–18. 
6 APM 81.126.9–10, 12, 16, 18. 7 APM 79.26.2, 4, 6. 
8 APM 81.126.19. 

22/6. GÖRBe-DŰLŐ:  á
(kÖh 26328)

A belterület Ék-i szélén, az emse-patakra eny-
hén lejtő domboldalon, a jó megfigyelési körülmé-
nyek ellenére csak kevés cserepet találtunk a szán-
tásban. A lelőhely kiterjedése kb. 150 × 100 m. 
(Miklós, 1980.)

A szürkés, kavicsos anyagú, enyhén tagolt fazék-
peremek Xii–Xiii. századiak. hasonló korú a víz-
szintes bekarcolással díszített oldaltöredék.1

1 APM 81.18.1–2. 
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22/7. ALSÓ-RÉT-DŰLŐ:  B, LT, á  M–á 
▼ Sza
(kÖh 26329)

A belterület Ény-i szélénél, a Galga árteréből eny-
hén kiemelkedő dombon, 230 × 200 m-es területen 
kevés cserepet találtunk a fiatal vetésben. A lelő-
hely É-i széle átnyúlik Galgahévíz határába. (Miklós, 
1980.) Süll Lajos turai lakos is gyűjtött a lelőhelyen, 
leleteit1 1994-ban ajándékozta az APM-nek.

néhány cserép – köztük egy seprűzött fazék-
oldal és egy „kalászmintás” töredék – a hatvani 
kultúrához tartozik.2 egy fekete, simított külsejű 
oldaltöredék kelta.3 Gyűjtöttünk egy pengeszerű 
pattintékot és egy leütésnyomokat mutató nyers-
anyagdarabot is.4

Süll Lajos egy pénzszerű, szarmata amulet-
tet talált a lelőhelyen. A kevéssé kopott bronzérem 
19,5 mm átmérőjű. előoldalán gyöngykör, balra 
néző, babérkoszorús (?) fej hullámos nyakvágással, 
a fejtető mögött átlyukasztott, „körirat”: vaskos i n 
i v – az átfúrásnál egy-egy jel részlete, n i v (mind-
két n tükörképű). hátoldalon gyöngykör, középen 
balra nyitott, keskeny félhold, mögötte sűrű, előtte 
ritkás pontsor, „körirata” tíz, keskenyebb és vasta-
gabb i jelből áll.5

A sűrű, vízszintes bekarcolással díszített oldal-
töredék X–Xi. századi.6 A Xii–Xiii. századra kel-
tezhetők a vízszintesen bekarcolt vonallal díszí-
tett fazékoldalak.7 Süll L. gyűjtéséből két, S-végű, 
bronz hajkarika, két, egymásra hajtott végű, bronz 
pántgyűrű (egyik felületén karcolt hálóminta, a 
másikon két vájattal alakított, három borda) és egy 
deformált, bronzhuzal karika került az APM-be.8 
ezen leletek alapján a X. század vége és a Xii. szá-
zad eleje közötti, köznépi temetővel is számolha-
tunk a lelőhelyen.

1 APM 95.15.1–9. Az 1, 8–9. tárgy újkori. 2 APM 
82.90.3–6. 3 APM 82.90.7. 4 APM 82.90.1–2. 5 AMP 
95.15.2.; Az amulett hátoldala a Gohl 1904, 12. ábra 
pusztavacsi példányhoz áll igen közel, az előoldal 
új változatot jelent. 6 APM 82.90.8. 7 APM 82.90.9. 
8 APM 95.15.3–7.

22/8. iRTvánY-DŰLŐ:  Sza
(kÖh 26330)

A várostól k-re, a Galga és az emse-patak 
összefolyásánál, az ártérből enyhén kiemelkedő 

dombon, 120 × 80 m nagyságú területen szórvá-
nyosan találtunk cserepeket és pár paticsot a szán-
tásban, és megfigyeltünk néhány sötét foltot is. 
(Miklós, 1981.)

A szarmata–késő szarmata leletanyaghoz jól 
iszapolt, korongolt, kerekítetten megvastagodó, 
részben behúzott peremű szürke és piros táltöre-
dékek, kavicsos anyagú, bekarcolt hullámvonalas 
fazékoldal és durva, kézzel formált fazéktöredék 
tartoznak.1

1 vTM 81.127.1–6. 

22/9. iRTvánY-DŰLŐ:  Ő, Sza
(kÖh 26331)

A településtől k-re, a Galga bal partján, az 
ártérből enyhén kiemelkedő dombon, 220 × 100 m 
nagyságú területen közepes sűrűségben fordultak 
elő cserepek, néhány állatcsont és patics a szán-
tásban. Láttunk sötétebb színű foltokat is. (Miklós, 
1981.)

Őskori a sárga-szürke kovapenge töredék és a 
fekete, belül sárga színű, szemcsés anyagú oldaltö-
redék.1

A szarmata leletanyaghoz tartoznak a jól isza-
polt, korongolt, szürke és pirosas színű, kerekítetten 
vastagodó tálperemek, a meredek oldal alján ala-
csony bordával tagolt, gömbszelet aljú táltöredék, a 
vállán vízszintesen karcolt vonalas hombártöredék 
és a durva, kézzel formált, ujjbenyomásokkal tagolt 
fazékperem.2

1 vTM 81.128.1–2.; kovapenge: kulcsár 2000, 1. kép 5. 
2 vTM 81.128.3–8.

22/10. TÓ-SZeG (hATáR-vÖLGY-DŰLŐ):  U
(kÖh 26332)

A várostól É-ra, az emse-patakra igen eny-
hén lejtő dombnak főleg a felső részén, kb. 
300 × 200 m nagyságú területen gyűjtöttünk 
a szántásban újkőkori cserepeket1 (köztük egy 
zselizi díszítésű oldalt, pelyvás soványítású tál- 
és csőtalp töredéket), valamint 3 db obszidián 
pengét. Találtunk egy 40 × 20 cm-es, négyszög-
letes őrlőkövet is. A lelőhely D-i fele a 22/5. lelő-
hely területén fekszik. (Kővári–Miklós–Torma, 
1981.)

1 APM 81.129.1–5.; kulcsár 2000, 45., 1. kép 1.
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22/11. hATáR-vÖLGYi-DŰLŐ:  U, R? Bv, 
nk? M, á
(kÖh 26333)

A belterülettől É-ra, az emse-patak bal, Ék-i 
partjára lejtő dombon, főleg annak a tetején, 
700 × 200 m nagyságú területen lokalizáltuk a lelő-
helyet, ahol hamus foltokat láttunk a szántásban és 
sok cserepet gyűjtöttünk. késő bronzkori töredé-
kek a teljes felületen, neolit cserepek kisebb folt-
ban a lelőhely Ény-i, árpád-kori leletek a Dk-i 
végén kerültek elő. 2–3 őrlőkő töredéket, kevés pati-
csot, néhány állatcsontot is találtunk.1 (Szőke, 1963; 
Kővári–Miklós–Torma, 1981.)

A kívül sárgás, belül vöröses színű, enyhén 
kihajló peremtöredék és a kicsi, kerek bütykös 
oldal a lengyeli kultúrához tartozik.2 egy szemcsés 
anyagú, két oldalról benyomott bütyökfogós oldal 
újkőkori vagy rézkori.3 Az őskori cserepek túl-
nyomó többsége késő bronzkori, az urnasíros kul-
túrához sorolható.4 köztük sok a turbántekercses, 
valamint a behúzott és kihajló, síkozott perem, van-
nak kannelúrázással díszített darabok és simított, 
grafitos bevonatú töredékek is. előkerült még két 
agyagkarika töredéke, vastagságuk 1,3 és 2,1 cm,5 
valamint egy ismeretlen rendeltetésű, két kis hegyes 
szarvacskával készített tárgy darabja.6 Az őskori 
leletekhez tartozik egy obszidián pattinték.7

A vastag falú, kavicsos anyagú, enyhén kihajló, 
sárga, szélén és belső oldalán befésült hullámvona-
las fazékperem, valamint a párhuzamos és hullám-
vonalköteggel díszített kavicsos anyagú fazékolda-
lak vagy késő avar koriak vagy kora árpád-koriak.8

A szürke fogaskerék-díszes oldal és az enyhén 
kihajló fazékperem, a bekarcolt vízszintes vonal-
lal díszített oldal, továbbá a fehér, kavicsos anyagú 
fazékperem a Xi–Xiii. század közé keltezhető.9

1 APM 79.26.5–6.; 80.71.1.; 81.130.1–27. 2 APM 81.130.2–
3. 3 APM 81.130.4. 4 APM 79.26.5–6.; 80.71.1.; 81.130.5–
16, 18, 21. 5 APM 81.130.19–20. 6 APM 81.130.17. 7 APM 
81.130.1. 8 APM 81.130.22–23. 9 APM 81.130.24–27.

22/12. vÍZReJáRÓ-DŰLŐ:  Bv? Sza, á
(kÖh 26334)

A belterülettől k-re, vizenyős területre enyhén 
lejtő dombokon, szántásban és ritkás zöldségben, 
1100 × 190 m nagyságú területen találtunk lelete-
ket.1 Őskori cserepek a lelőhely Ény-i részén köze-
pes sűrűségben, szürke foltokban fordultak elő, 

szarmata leletek igen sűrűn a lelőhely egész terü-
letén gyűjthetők voltak. Megfigyeltünk egy nagy 
paticsdarabokkal, cserepekkel teli foltot. kevés 
állatcsontot és egy fél malomkövet is összeszed-
tünk. (Kővári–Miklós, 1981.) Süll Lajos is gyűjtött 
itt leleteket.2 A lelőhely k-i vége fedi a 22/13. lelő-
hely ny-i végét.

Leginkább késő bronzkorinak tarthatók az eny-
hén kihajló peremű nyaktöredékek, az egyiken a 
peremtől induló, függőleges borda látható.3 Az ősko-
ron belül közelebbről nem keltezhető a valószínűleg 
emberi lábat ábrázoló töredék.4 Beleltároztunk két, 
kovakőből pattintott szilánkot is.5

A szarmata–késő szarmata leletanyagban6 a jól 
iszapolt, korongolt, kerekítetten megvastagodó 
peremű, szürke és pirosas, félgömb alakú, mere-
dek oldalú, gömbszelet aljú, a meredek, rövid oldal 
alján bordával tagolt oldalú mély tálak,7 a duzzadt 
peremű, gömbtestű edények8 töredékei, a rövid hen-
geres nyakú, nyomott gömbtestű edény-,9 a kihajló, 
kerekítetten vastagodó és vízszintes peremű hom-
bár-,10 a kerek átmetszetű fülcsonkos, lekerekített 
korsóperem11 töredékek jellegzetesek. A durva, kéz-
zel formált kerámiát fazékperem töredékek12 képvi-
selik.

árpád-kori a szürkés színű, homokos-apró kavi-
csos anyagú, kézikorongon készült fazék kihajló, 
lekerekített peremtöredéke és a fekete-barna, bekar-
colt hullámvonalas oldaltöredék.13

A vassalak14 darab szarmata és árpád-kori egy-
aránt lehet.

1 APM 81.131.1–28. 2 APM 95.6.1.; 17.1. 3 APM 
81.131.3–4. 4 APM 95.6.1. 5 APM 81.131.1–2. 6 APM 
81.131.6–25.; 95.17.1. 7 APM 81.131.6–8, 10, 12, 19–20, 
22–23. 8 APM 81.131.13–14, 16. 9 APM 81.131.21. 
10 APM 81.131.11, 15. 11 APM 81.131.17. 12 APM 
81.131.25. 13 APM 81.131.26–27. 14 APM 81.131.28. 

22/13. ZSeMLYÉS-PARTi-SZÉLeS-DŰLŐ: 
 U, R, B, Bv, v, LT, Sza ? nk
(kÖh 26335)

A város határának k-i széle mellett, a Boldogra 
vezető műút két oldalán, vizenyős területből erősen 
kiemelkedő dombon, kb. 1400 × 390 m nagyságú 
területen vetésben és szántásban sűrűn előforduló 
cserepeket találtunk, kevés paticsot is megfigyel-
tünk.1 (Kővári–Miklós–Torma, 1981; Miklós, 1995.) 
Ugyanitt Süll Lajos gazdag leletanyagot gyűj-
tött, amelyet 1994-ben az APM-nek ajándékozott.2 
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A lelőhely ny-i végét a 22/12. lelőhely k-i vége, 
Dk-i végét a 22/14. lelőhely Ény-i széle fedi.

A középen benyomott, kerek, lapos bütykös oldal 
és egy nagy hombáredény háromszorosan benyo-
mott bütykös darabja újkőkori.3 Az apró kavicsos 
anyagú, erősen kiugró, dugószerű bütykös oldal 
középső rézkori.4 A bodrogkeresztúri kultúrához 
tartozó töredék díszítését apró pontokkal kitöltött 
három-, ill. négyszögek alkotta mező alatt finoman 
bekarcolt rácsminta alkotja.5 Feltételesen a tűz-
delt barázdás kerámiához sorolható egy fültöredék, 
amelyen vonalakkal kitöltött bekarcolt rombusz 
látható.6 A hatvani kultúra hagyatéka a textildísz-
szel borított nagy urnafül és a seprűs fazékoldal;7 
valószínűleg ugyanide sorolható egy négyszög-
letes átmetszetű fül, két szűrőedény töredék, egy 
bikónikus orsógomb fele és egy töredékes kerék-
modell is.8 Bizonytalan a keltezése egy vékony 
falú, enyhén kihajló pereme alatt mészbetéttel kitöl-
tött, apró pontsorokkal díszített csésze töredéké-
nek, talán ez is a hatvani kultúrához sorolható.9 A 
késő bronzkori cserepek10 közül a pilinyi kultúrá-
hoz tartoznak az erősen profilált, árkolással, hosz-
szúkás bütyökkel, benyomott pontokkal díszített 
válltöredékek, a befelé ferdén levágott tálperem és 
a befelé ívelődő nyakú, füles táltöredék.11 A kihajló, 
síkozott peremek, kannelúrázott oldalak, három- és 
ötszög átmetszetű fülek, a függőlegesen bekarcolt 
vonalakkal díszített oldal az urnasíros kultúrát kép-
viselik;12 a kultúra korai szakaszára (csekei csoport) 
utalnak a grafitos bevonatú darabok és egy ket-
tős kúpos testű bögre hasi része.13 általános késő 
bronzkori típust képvisel a Süll Lajos által gyűjtött, 
14,6 cm hosszú, kettős kúpos fejű tű, szárának felső 
részét váltakozva vízszintes vonalkötegek és zeg-
zug vonalak díszítik14 (27. t. 8.). Az urnasíros kör 
idősebb szakaszához sorolhatók az ugyancsak Süll 
Lajos gyűjtéséből származó további bronzok: egy 
sújtásos fibulához tartozó, 3,4 cm átmérőjű spirál-
korong15 (27. t. 5.), valamint egy 19 cm hosszú nyél-
nyúlványos tőr.16 Az utóbbi pengéje 13,3 cm hosszú, 
nyújtott, levél alakú, enyhe középbordás; az 1,8 cm 
széles, 5,7 cm hosszú nyél tövében egymás mellett 
két, a felső részén egy szegecslyuk van (27. t. 12.). 
ezek a tárgyak esetleg egy, a szántással kiforgatott 
depó darabjai. valószínűleg késő bronzkori és véső 
öntésére szolgálhatott a világosszürke csillámpalá-
ból készített fél öntőforma, h: 15 cm, Sz: 7,2 cm, 
vast.: 2,6 cm. A jobb felső szélén látható két lyukba 
bronzszegeket ütöttek.17 előkerült egy agyag állat-
szobrocska hátsó részének töredéke is.18 kora vas-
korinak határozható meg egy kívül fekete, belül 

sárga, simított külsejű urnatöredék.19 A grafitos 
anyagú fazék duzzadt peremtöredéke és egy kifelé 
megvastagodó másik perem kelta.20

Az őskori leletanyaghoz tartozik még egy obszi-
diánból pattintott szilánk,21 egy trapéz és egy rom-
boid alakú, az átfúrás megkezdését mutató kőbalta,22 
a felső harmadában átfúrt, 12 cm magas, töredékes 
agyagnehezék,23 egy 5,4 cm átmérőjű, lapított gömb 
formájú, középen lyukas, kőből csiszolt buzogány24 
(?), valamint egy kettős kúpos, 7,3 cm átmérőjű, 
6,7 cm magas, átfúratlan kőtárgy.25 nagyon külön-
leges, analógia nélküli egy agyagból készített, erő-
sen stilizált, leginkább kiterített állatbőrre emlé-
keztető tárgy. ezen a kicsúcsosodó, majd közvetle-
nül alatta két oldalt kihegyesedő felső rész talán a 
fejet és a füleket mutatja; míg a 3 nyúlványban vég-
ződő alsó rész esetleg a lábakat és a farkat jelké-
pezi. A lapos tárgy 6,9 cm hosszú, 3,6 cm széles, 
0,9 cm vastag, kulturális meghatározása a bronzko-
ron belül egyelőre nem lehetséges.26

A kevés szarmata edénytöredék27 – a szürke, 
korongolt, kerekített, kihajló edényperem, a keskeny, 
alacsony talpgyűrűs tálfenék, oldaltöredék, piros 
fenéktöredék és néhány kézzel formált fazéktöredék –  
pontosabban nem keltezhető, ahogy a fehér, hengeres 
üveggyöngy28 sem. Provinciális import a téglaszínű, 
kívül-belül sötétpiros festett oldaltöredék.29 Süll 
Lajos egy félköríves kengyelű, gombra támaszkodó 
külső íves, hosszabb rugótekercses, a kengyel-láb 
találkozásnál bordával és kétoldali bevágással, láb-
végnél szintén bevágásokkal díszített, síkozott lábú, 
oldalt lehajlított tűtartójú, iii–iv. századi bronzfibu-
lát30 (35. t. 14.) gyűjtött a lelőhelyen.

Süll Lajos gyűjtéséből, talán sírleletekből szár-
maznak a késő avar karperecek: az ovális, kissé 
deformált, négyzet átmetszetű bronzrúdból hajlí-
tott, végeinél kissé kiszélesedő, a nyitott végektől 
kb. negyedtávig kerek poncolás sorokkal díszített, 
gyermeknek való, 4–4,5 cm átmérőjű karperecpár 
(43. t. 6–7.), az ugyanilyen, de a nyitott végeinél egy-
más mellé hajlított, kb. 6 cm átmérőjű, kissé ovális 
karperecpár31 (43. t. 1–2.) és egy erősen deformált, 
szintén szögletes átmetszetű, dísztelen bronzkarpe-
rec.32 késő avar lelet a szürkés, homokkal soványí-
tott, kézikorongolt fazék33 töredéke, melyet a válltól 
a hashajlat aljáig vízszintesen, egyenetlenül bekar-
colt vonalkötegek borítanak. A 17,3 cm-es, hosszú-
kás, keskeny levél alakú pengéjű, rövid köpűs, vas 
lándzsahegy34 szintén lehet késő avar.

1 APM 81.151.1–25.; 95.74.1–14. 2 APM 95.8.1–23.; 9.1.; 
10.1–8.; 11.1–2.; 93.1–16.; kulcsár 2000, 44. 3 APM 
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95.93.1–2. 4 APM 95.93.4. 5 APM 81.151.20.; kulcsár 
2000, 46., 1. kép 8. 6 APM 95.93.5. 7 APM 95.93.3, 
6–10. 8 APM 95.10.7.; 93.11–14. 9 APM 95.10.1. 10 APM 
81.151.1–19, 21–22.; 95.8.1–8.; 10. 2–6.; 74.2–10. 11 APM 
81.151.1–2, 12, 17.; 95.10.4–6.; kővári 1998, 51., 10. kép 
1–3.; kulcsár 2000, 48–49. 12 APM 81.151.3, 11, 13, 
21–22.; 95.8.2–4.; 74.5–6. 13 APM 95.74.2–4. 14 APM 
95.8.23.; kulcsár 2000, 49., 2. kép 7. 15 APM 95.8.19.; 
kulcsár 2000, 49., 2. kép 8. 16 APM 95.11.2.; kulcsár 
2000, 49., 2. kép 6. 17 APM 95.8.13.; kulcsár 2000, 47. 
18 APM 95.8.10. 19 APM 95.74.11. 20 APM 81.151.23–24. 
21 APM 95.74.1. 22 APM 95.8.12, 15.; A trapéz alakú balta 
kulcsár 2000, 1. kép 6. 23 APM 95.8.18. 24 APM 95.8.11. 
25 APM 95.8.14. 26 APM 95.8.9. 27 APM 81.151.25.; 
95.8.16.; 10.8.; 74.12–13.; 93.16. 28 APM 95.74.14. 
29 APM 95.93.15. 30 APM 95.8.20.; kulcsár 2000, 51., 
3. kép 8. 31 APM 95.8.21–22.; kulcsár 2000, 49., 2. kép 
9–12. 32 APM 95.9.1. 33 APM 95.8.17. 34 APM 95.11.1.

22/14. vAJDA-RÉT: ▲  B  U, R, B, LT, Sza, á
(kÖh 26336)

A várostól k-re, Pest és heves megye határán, 
vizenyős területből enyhén kiemelkedő, alacsony 
magaslaton található a lelőhely. középpontját a 
hatvani kultúrához tartozó földvár képezi: a mint-
egy 60–70 m átmérőjű kiemelkedést három oldal-
ról kb. 20–30 m széles árok övezi. Az árok mély-
sége a dombtetőtől számítva kb. 2–3 m. A vizenyős 
terület felől jelenleg nincs nyoma ároknak. Az erő-
dítés felszínén a talaj szürke, itt a hatvani kultúrá-
hoz tartozó cserepeket lehet gyűjteni. A lelőhely 
nagyobb fele Boldog határában fekszik, Ény-i széle 
átnyúlik a 22/13. lelőhely Dk-i végére. A nyílt telep 
a Pest megyei részen figyelhető meg: itt vetésben 
sok őskori (újkőkori, hatvani, kelta) és árpád-kori 
edénytöredéket és paticsot találtunk. A talaj itt is 
eléggé szürke. k-i irányú kiterjedését a kedvezőt-
len körülmények miatt nem tudtuk megállapítani. 
A lelőhely teljes kiterjedése mintegy 430 × 230 m.1 
(Miklós, 1980, 1995, 2005; Kővári–Miklós–Torma, 
1981.) kassa András hatvani lakos az 1980-as évek 
első felében a nyílt telep k-i kiterjedését is megfi-
gyelte. A k-i és ny-i szakaszon is talált paticsdara-
bokat. Szántó Lóránt boldogi lakos az 1980–90-es 
években több alkalommal gyűjtött őskori, szarmata 
és árpád-kori cserepeket a lelőhelyen, tárgyait, 
vagy inkább azoknak csak egy részét az APM-nek 
ajándékozta.2

A földvár geodéziai felmérését virágh Dénes 
készítette el 1981-ben (22. kép). első leírását Miklós 

Zsuzsa közölte 1982-ben Boldog–vajdarét néven.3 
Ugyanő több alkalommal is készített itt légi fel-
vételeket. Az erődítés csak szántásban mutatko-
zott: a sáncárkot sötét, a külső sáncot világos gyűrű 
mutatja. A védett területen a talaj szürke. Minden 
esetben jól látható, hogy a vizenyős terület felől is 
volt sáncárok, ez azonban a mezőgazdasági műve-
lés miatt a felszínen már nem észlelhető4 (67. t. 1.).

Az újkőkori leletanyagból kiemelkedik egy arcos 
edényhez tartozó töredék (4. t. 1.), amelyet Szántó 
Lóránt a földvárban gyűjtött. Az 5,7 × 5,6 cm nagy-
ságú, csillámos homokkal soványított, kívül sárga, 
belül fekete színű darabon a szemeket és a szájat 
mély bevágással, a szemöldököt és az orrot plasz-
tikusan, vízszintes, ill. rövid, függőleges bordával 
ábrázolták (az orr sérült, törött).5 Megemlíthetők 
még a durvább kidolgozású, pelyvás anyagú, fél-
gömb alakú táltöredékek; a rövid bevagdosások-
kal díszített oldal; két csőtalp töredék és a közé-
pen benyomott kerek, ill. hegyes bütykös cserepek.  
A finomabb kidolgozású, vékony falú darabokon 
kottafejes minta látható.6

A perem alatti kétsoros, benyomkodott bordás 
fazéktöredék (12. t. 2.) a bolerázi csoporthoz tar-
tozik.7 Anyaga, megformálása alapján a legna-
gyobb valószínűséggel ugyancsak a bolerázi cso-
porthoz sorolható egy sárga színű (helyenként feke-
tére kopott), kevés, apró kaviccsal kevert anyagú, 
csonkagúla alakú agyagpecsétlő. Fogantyúja vége 
letörött, a téglalap alakú pecsétlőlap mintáját egy-
másba érő, erősen megnyúlt rombuszok alkot-
ják. Töredékes magassága 4,1 cm, a pecsétlőlap 
4,6 × 2,8 cm-es8 (12. t. 1.).

A bronzkori cserepek9 közt a textildíszes és sep-
rűs fazékoldalak, a textildísszel borított, alsó részén 
bevagdosott vízszintes bordás széles urnafül, a tál-
hoz vagy tálfazékhoz tartozó, hegyesedő kis fül a 
hatvani kultúra jellegzetes darabjai.10 A hatvani kul-
túra hagyatéka egy kettős kúpos orsógomb is, talán 
ugyanide sorolható a sárga színű, 6,8 cm átmé-
rőjű, 3,3–3,5 cm vastag agyagkarika töredéke.11 
A vízszintesen bekarcolt vonalköteg alatt függőleges 
rovátkákkal díszített, mészbetétes oldal a középső 
bronzkorra keltezhető.12 Boldog–vajdarétről, egy 
régi gyűjteményből kerültek az egri Dobó istván 
Múzeumba a kultúra korai szakaszának sírja-
ira utaló hatvani edények: két, kettős kúpos testű, 
legömbölyített hasélű, textildíszes, töredékes urna 
és 3 db kétfülű, textildíszes, ill. seprűzött, mély tál-
fazék.13 Az edények vagy lelőhelyünkön vagy annak 
környékén kerülhettek elő. A különböző kialakítású 
(kihajló-lekerekített, befelé megvastagodó, kifelé 
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22. kép. Tura. vajda-rét, 22/14. sz. lelőhely, bronzkori földvár 
(virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)



465

megduzzadó) peremek és a grafitos anyagú, fésűs 
díszű fazéktöredékek kelták.14 Az őskori leletekhez 
tartozik még egy fekete kőből csiszolt, 4,7 cm hosz-
szú, trapéz alakú balta, egy retusált obszidián penge 
és néhány kova pattinték, két, hegyes végű, csiszolt 
csonteszköz, valamint egy ép és két töredékes, cipó 
alakú őrlőkő.15

A szürke, korongolt, fényes, simított külsejű oldal 
szarmata.16 késő szarmata a fekete, kissé homokos 
anyagú, korongolt hombárváll (37. t. 12.), melyet 
széles, sekélyen bemélyített vonalakon kétsoros, 
széles, sekélyen bemélyített hullámvonal díszít.17 
iii–iv. századi kvád készítmény a sárgásszürke, jól 
iszapolt, korongolt, csonkakúpos felső részű, rövi-
den kihajló, kerekített peremű, kisebb edény töre-
déke (32. t. 12.), melynek díszítése a vállon kissé 
balra dőlően bemélyített, hosszúkás kannelúrák, a 
hashajlaton kör alakú bepecsételések (kiemelkedő 
egyenlő szárú kereszt, ágai között egy-egy szögle-
tes pont) sora.18

A belül szürke, kívül vöröses, homokos anyagú, 
vízszintes bekarcolásokkal díszített fazékoldal 
árpád-kori.19 hasonló korú két vöröses színű, homo-
kos anyagú fazékoldal, amelyeket széles vízszintes 
bekarcolások díszítenek.20 A szürkés, homokkal, 
apró kaviccsal soványított anyagú fazékperem töre-
dék késő árpád-kori.21

1 APM 81.133.1–37.; 95.87.3–6. 2 APM 95.87.1–2, 
7–20.; Szántó Lóránt a lelőhelyet Boldog, Feketei-
oldalnak nevezi. 3 Miklós 1982, 28–29., 2–3. kép, 
39. kép 1–3.; kalicz 1984a, 59. t. 5., újraközli a fel-
mérést.; kulcsár 2000, 48. 4 2005. május 25: MTA 
Ri neg. sz. 205.587–588.; 2006. május 25. MTA Ri 
neg. sz. 206.086.; 2006. december 20. leltározatlan.; 
Miklós 2006, 165., 7. kép.; Miklós 2007, 140.; Miklós 
2009, 134–135. 5 APM 95.87.1. 6 APM 81.133.5–13, 
30.; 95.87.2.; kulcsár 2000, 45., 1. kép 2, 4. 7 APM 
81.133.12. 8 APM 81.133.38.; kulcsár 2000, 46., 3. 
kép 1. 9 APM 81.132.1–3.; 133.15–29, 31.; 95.87.3–9. 
10 APM 81.132.2.; 133.23–25, 27.; 95.87.3–9.; kulcsár 
2000, 48., 2. kép 1–3. 11 APM 95.87.10–11. 12 APM 
81.133.14.; kulcsár 2000, 1. kép 10. 13 Ltsz: 55.2442.1–
4.; 2445.1.; 2446.1.; kalicz 1968, 121. (64. lh.), 94. t. 1, 
4, 10–12. itt jegyezzük meg, hogy a hatvan–Boldog 
lelőhellyel 1906-ban az MnM-be került hasonló jel-
legű edények is származhatnak ugyanarról a lelőhely-
ről: MnM 104/1906.; kalicz 1968, 121. (63. lh.), 92. t. 
1, 4–6., 94. t. 2–3, 5–9. 14 APM 81.133.32–35.; kulcsár 
2000, 50., 3. kép 6. 15 APM 81.133.1–4.; 95.87.12–17. 
16 APM 81.133.36. 17 APM 95.87.19. 18 APM 95.87.18. 
19 APM 81.132.4. 20 APM 81.133.37. 21 APM 95.87.20. 

22/15. keRek-náD-PARTi-DŰLŐ:  R, B, 
Bv, Sza, A, M–á, kk
(kÖh 26337)

A várostól k-re, több oldalról egykori és mai vize-
nyős mélyedéssel határos kiemelkedésen 1100 × 370 
m-es területen, a vetésben közepes sűrűségben figyel-
tünk meg cserepeket. A lelőhelynek a domb körüli 
részén bronzkori és néhány árpád-kori cserepet 
gyűjtöttünk, a megyehatár felé elnyúló részen főleg 
árpád-kori, a k-i szélen sok szarmata cserép talál-
ható. A lelőhely Dk-i vége átnyúlik a heves megyei 
Boldog határába. (Miklós–Torma, 1981.) 1991-ben 
Szántó Lóránt boldogi lakos is gyűjtött itt leleteket.1

A badeni kultúra klasszikus szakaszát töb-
bek között kétosztású tál osztógombja, egysoros, 
benyomkodott bordás fazékperemek, pontsordíszes 
táltöredékek képviselik.2 A kevésbé jellegzetes 
bronzkori cserepek (bütykös oldalak, kihajló pere-
mek, szalagfül, kihajló peremű, a nyakán benyom-
kodott bordás fazéktöredék)3 közül három textildí-
szes oldal a hatvani kultúra lelete.4 egy díszítetlen, 
kívül grafitos bevonatú oldal késő bronzkori.5 Az 
őskori leletekhez tartozik néhány nyersanyag darab 
és szilánk.6

A szarmata–késő szarmata leleteket szürke, jól 
iszapolt, korongolt, vízszintes, tagolt hombárpe-
rem, lekerekített tálperemek, bordás válltöredékek, 
hordó alakú edény kiugró bordás töredéke, széles 
szalagfül töredék és egy piros oldaltöredék, vala-
mint a kézzel formált durva edénytöredékek jellem-
zik.7 Avar kori a vöröses és szürkésbarna, kavicsos 
anyagú, kézzel formált fazékperem és a vízszintes 
vonalköteg díszes fazékoldal.8

A X–Xi. századból származik egy vöröses fazék 
válltöredéke, amelyet bekarcolt hullámvonal díszít.9 
Xi–Xii. századi lehet a szürkésfehér, kavicsos 
anyagú fazék nyaktöredék, ferde bebökdösésekkel 
díszítve10 és két szürke, kavicsos anyagú, fogaskerék-
díszes fazékoldal.11 A leletanyag zöme Xii–Xiii. szá-
zadi: jellemző a többnyire szürkésfehér színű, kavi-
csos anyag, a kettősen tagolt, a kifelé vagy befelé fer-
dén levágott, az enyhén tagolt, a galléros, a lekerekí-
tett szélű fazékperem;12 a bekarcolt egyenes-, illetve 
hullámvonal.13 Szintén Xii–Xiii. századi a gombos 
tüskéjű sarkantyú.14 (55. t. 5.). Az egyetlen kályha-
szem töredék vöröses színű, tál alakú szem részlete, 
a Xiv–Xv. századra keltezhető.15

1 APM 95.85.1–12. 2 APM 81.144.5–9.; 95.85.1–2, 4–5. 
3 APM 81.144.10–17. 4 APM 95.85.3. 5 APM 81.144.18. 
6 APM 81.144.1–4. 7 APM 81.144.19–23.; 95.85.6–9. 
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8 APM 81.144.24–25. 9 APM 81.144.26. 10 APM 
81.144.27. 11 APM 81.144.28. 12 APM 81.144.29–30, 
32–34, 36.; 95.85.12. 13 APM 81.144.26, 31.; 95.85.10–11. 
14 APM 81.144.37. 15 APM 81.144.35.

22/16. keRek-náD-PARTi-DŰLŐ:  U, B
(kÖh 26338)

A várostól k-re, vizenyős területből enyhén 
kiemelkedő dombon, kerek tavacska Ény-i part-
ján, 230 × 110 m nagyságú területen kevés cserepet 
találtunk a vetésben. (Miklós–Torma, 1981.)

egy kavicsos-pelyvás anyagú, díszítetlen oldal- és 
aljtöredék, valamint a pelyvával soványított, benyo-
mott, kerek bütykös oldal újkőkori.1 egy kívül barna, 
fekete színű, egyenes peremtöredék bronzkori.2

1 APM 81.139.1–2. 2 APM 81.139.3.

22/17. vÍZReJáRÓ:  U, R, Bv, LT, Sza, nk, á
(kÖh 26339)

A várostól k-re, vizenyős rétből enyhén kiemel-
kedő, hosszan elnyúló dombháton, mintegy 
1000 × 150 m nagyságú területen gyűjtöttünk főleg 
foltokban sűrűsödő cserepeket a szántásban. A lelő-
hely középső részén újkőkori, ill. kevés kelta, míg 
ny-i részén sok rézkori, ny-i szélén pedig sok szar-
mata cserép volt. Az árpád-kori darabok szór-
ványosan fordultak elő. kova pattintékokat, retu-
sált kovapenge töredéket,1 valamint egy kisméretű 
őrlőkövet is találtunk és sok állatcsontot figyeltünk 
meg. A lelőhely Dk-i széle fedi a 22/18. lelőhely 
Ény-i szélét. (Miklós–Torma, 1981.)

Az újkőkori cserepek2 közt kottafejes és zselizi 
díszítésű darabok vannak, néhány töredéken piros 
festés nyoma látható; a pelyvás soványítású, durvább 
cserepeket ujjbenyomással, körömcsípéssel, külön-
böző bütykökkel díszítették. A pereme alatt kerek 
bütykös töredék a lengyeli kultúrához tartozik.3 
A badeni kultúra klasszikus szakaszát többek között 
függőlegesen kannelúrázott bögreoldalak; a pere-
mük alatt egysoros, tagolt bordadíszes fazéktöredé-
kek; kannelúrázott, ill. pontsordíszes, széles szalag-
fülek és táltöredékek képviselik4 (13. t. 1; 15. t. 5.). 
A néhány késő bronzkori cserép5 közül a behúzott, 
valamint a belül enyhén síkozott tálperem az urna-
síros kultúrához, a kívül-belül grafitos felületű oldal 
a kultúra korai szakaszához sorolható. Találtunk 
még egy ovális átmetszetű bronz karperec töredéket 

is.6 Az őskori leletek sorát kelta cserepek – grafitos 
anyagú, fésűs díszű, duzzadt peremű fazéktöredékek 
és kihajló, lekerekített peremű táltöredékek – zárják.7

A késő szarmata leletanyagban8 jellegzetesek a 
jól iszapolt, korongolt, szürke, fekete és piros, kere-
kítetten vastagodó, kissé behúzott peremű, fél-
gömb alakú,9 rövid meredek nyakrész alján kiug-
róan tagolt, nyakrészen besimított hullámvona-
las,10 gömbszelet aljú,11 nyak alján bordával, árok-
kal tagolt, hasonló alakú,12 mély tálak töredékei, a 
sötétszürke, vékony falú, pereme alatt árkolt tálka 
(38. t. 11.) töredéke.13 Továbbá a kihajló kerek és 
vízszintes peremű hombárok,14 a lapított gömbtestű, 
rövid hengeres nyakú edény15 töredékei, a besimí-
tott hálómintás oldaltöredék16 és a közepén bordás 
szalagfül töredék.17 A késő szarmata, homokos-
kavicsos anyagú kerámiát néhány fazékperem,18 a 
kézzel formált kerámiát durva fültöredék19 képvi-
seli. viii–iX. századi lehet a szürkésbarna, kavi-
csos anyagú, enyhén kihajló, benyomkodott, illetve 
bevagdosott szélű perem,20 valamint a két vöröses 
és szürke, kavicsos anyagú fazékoldal, amelyeket 
vízszintes és hullámvonalköteg díszít.21

A X–Xii. századból származhat a barna, kavi-
csos anyagú, enyhén kihajló, lekerekített szélű, és a 
szürkésbarna, kifelé ferdén levágott szélű perem.22 
Xii–Xiii. századi több lekerekített, illetve tagolt 
szélű fazékperem és néhány fazékoldal, amelyeket 
vízszintes bekarcolás díszít.23

1 APM 81.150.1–4. 2 APM 81.150.5–19.; kottafejes 
töredék kulcsár 2000, 45., 1. kép 3. 3 APM 81.150.20. 
4 APM 81.150.21–34.; Táltöredék: kulcsár 2000, 47., 1. 
kép 9. 5 APM 81.150.36–42. 6 APM 81.150.35. 7 APM 
81.150.43–48.; kulcsár 2000, 50., 3. kép 4. 8 APM 
81.150.49–68. 9 APM 81.150.51–52, 56, 65. 10 APM 
81.150.58. 11 APM 81.150.53–54, 64. 12 APM 81.150.59, 
61. 13 APM 81.150.51. 14 APM 81.150.49–50, 55, 57. 
15 APM 81.150.54. 16 APM 81.150.60. 17 APM 81.150.67. 
18 APM 81.150.63, 66. 19 APM 81.150.68. 20 APM 
81.150.69. 21 APM 81.150.70. 22 APM 81.150.71–72. 
23 APM 81.150.73–76.

22/18. vÍZReJáRÓ:  LT, Sza, nk, á
(kÖh 26340)

A belterülettől k-re, vizenyős rétből alig kiemel-
kedő dombon, rossz megfigyelési körülmények 
között, mintegy 500 × 200 m-es területen gyűjtöt-
tünk cserepeket. néhány őskori cserép is előfordult 
(valószínűleg a szomszédos 22/17. lelőhelyről húzó-
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dik át az őskor). A lelőhely Dny-i szélén, kábel-
fektetéshez ásott árok falában egy átvágott kemen-
cét figyeltünk meg, cserepet nem találtunk benne. 
(Miklós–Torma, 1981.)

A szürke, belül vöröses színű, grafittal kevert 
anyagú, fésűs díszű fazékoldal1 kelta.

A jól iszapolt, korongolt, szürke és piros színű, 
kerekítetten kifelé vastagodó peremű, félgömbös 
tálak töredékei és néhány szürke edénytöredék szar-
mata,2 a szürke, keskeny talpgyűrűs, homorú tálfe-
nék3 töredék késő szarmata. Szarmata lehet a barna, 
kettős csonkakúp alakú, hiányos orsógomb4 is. 
A viii–iX. századból származik a kavicsos anyagú, 
befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal.5

Xi–Xii. századi két kihajló, lekerekített szélű 
fazékperem és egy fogaskerék mintás oldal.6 Xii–
Xiii. századi a kettősen tagolt peremű, szürkésfe-
hér színű fazékperem és több, ugyancsak szürkés-
fehér fazékoldal, vízszintes bekarcolással díszítve.7 

1 APM 81.140.1. 2 APM 81.140.3–5, 7. 3 APM 81.140.6. 
4 APM 81.140.2. 5 APM 81.140.11. 6 APM 81.140.9–10. 
7 APM 81.140.12–13.

22/19. TÖviSkÉS-DŰLŐ (GALáBoS):  Bk, 
Sza, nk, á ▼ Bv, LT, kk
(kÖh 26341)

A várostól k-re, két oldalról vizenyős réttel hatá-
rolt, enyhén kiemelkedő dombon található a kb. 
700 × 300 m kiterjedésű lelőhely. A nagyrészt futó-
homokos felületen, a szántásban közepes sűrűség-
ben fordulnak elő a bronzkori, szarmata és árpád-
kori cserepek. kézzel formált szarmata cserepek a 
lelőhely Dny-i, korongoltak viszont csak az Ény-i; 
árpád-kori leletek a ny-i, Dny-i részén, őskoriak az 
egész területen gyűjthetők. Paticsos foltok az egész 
felületen láthatóak. ezeken kívül néhány hamus fol-
tot és kevés állatcsontot, a lelőhely ny-i széle köze-
lében pedig néhány erősen pelyvás téglatöredéket is 
megfigyeltünk. (Miklós–Torma 1981; Miklós 1995.) 
A lelőhelyen Süll Lajos többször gyűjtött lelete-
ket (l. még: 22/38. lh.). 1995-ben Miklós Zsuzsával 
együtt végzett itt terepbejárást.

néhány kevésbé jellegzetes őskori cserépen1 
és egy szilánkon kívül2 a belső oldalán egymásba 
kapcsolódó, vonalkázott háromszögekkel díszí-
tett táltöredék (17. t. 2.), a kihajló, kifelé megvas-
tagodó perem (17. t. 3.) és a sűrű seprűzéssel készí-
tett fazékoldalak a makói kultúra jellegzetes edény-
típusait képviselik.3 Süll Lajos talált egy 20,3 cm 

hosszú, hengeres fején két körbefutó barázdával, 
a szár felső részén körbefutó vonalkötegek és üres 
sávok váltakozásával díszített késő bronzkori tűt4 
(27. t. 7.). két kék színű, középen hosszanti bordás 
üvegkarperec töredék kelta.5

A szarmata telepet leletei6 – jól iszapolt, koron-
golt, pirosas, sárga és szürke, kerekítetten kifelé 
vastagodó, ritkán kissé behúzott peremű, félgöm-
bös tálak,7 vízszintes peremű barna és szürke hom-
bárok8 peremtöredékei, szürke és sárgás oldalak, 
valamint a durva anyagú, kézzel formált, kihajló 
peremű fazéktöredékek9 és egy csészeperem10 – a 
ii–iii. századra keltezik. Süll Lajos a lelőhelyen 
talált egy réz vagy vöröses bronz, vékony lapkájú, 
17,5 mm átmérőjű, pénzszerű, szarmata amulettet 
(35. t. 22.) is. A kopott, korrodált, átfúrt csüngő elő-
oldalán balra néző fej, a nagyrészt lekopott „kör-
iratból” az arc előtt széles tetejű és talpú i és kisebb 
karika, a tarkónál két, előbbihez hasonló i jel lát-
szik. hátoldalán 4-4 rudacskából és ovális tagból 
álló csillagrozetta, mellette félhold, a „körirat” felső 
részén kis karikák és i-szerű jelek váltakoznak.11 
A lelőhelyen Süll Lajos feltűnően sok, 32 db ii–iii. 
századi terra sigillata töredéket12 gyűjtött. közülük 
legkorábbi a Drag. 33. csészetöredék13 (34. t. 5.) és 
egy Drag. 37. oldaltöredék,14 hadrianus–Antoninus 
Pius kori, közép-galliai gyártmányok. két Drag. 31. 
peremtöredék rheinzaberni és westerndorfi műhely-
ből származik.15 egy nem meghatározható töredék16 
kivételével a többség Drag. 37. táltöredék, készí-
tési helyük és koruk: közép-Gallia: cinnamus, 
Ant. Pius–18017 (34. t. 4.); Rheinzabern, 180–23318 
(34. t. 6–7.); Rheinzabern vagy Westerndorf, 150–
233;19 Westerndorf: comitialis 180–200 (34. t. 10.), 
onniorix 200–230 (34. t. 9.), helenius 180–23020 (34. 
t. 12.); Westerndorf vagy Pfaffenhofen, 200–260;21 
Pfaffenhofen, 200–26022 (34. t. 8.). További provin-
ciális kerámia a Drag. 37. alakú, piros festett tálpe-
rem (33. t. 6.) és a világos piros, ecsetnyomos fes-
tésű oldaltöredék.23 Süll Lajos gyűjteményében lát-
tunk egy női fejet ábrázoló gemmát, amelyről nem 
tudjuk eldönteni, hogy római kori vagy újkori.  
A viii–iX. századból származnak a szürkésfehér 
és vöröses, kavicsos anyagú, befésült hullámvonal-
köteggel díszített fazékoldalak.24

Xi–Xii. századi a barnásszürke, homokos anyagú, 
vízszintesen levágott szélű fazékperem, valamint 
több szürkésfehér, kavicsos anyagú, fogaskerékdí-
szes fazékoldal.25 Szintén kora árpád-kori néhány 
fazékoldal, amelyeket rendszertelen bekarcolás, 
ferde benyomkodások, bebökdösések díszítenek.26 
A Xii–Xiii. századra keltezhető egy galléros és több 
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enyhén tagolt, ferdén levágott vagy megvastagodó, 
lekerekített szélű perem;27 elég sok fazékoldal, ame-
lyeket bekarcolt hullámvonallal, ferde bevagdosás-
sal, fogaskerékkel, illetve vízszintes bekarcolással 
díszítettek;28 valamint két fenékbélyeges alj.29 Xiii. 
századi lehet a barna, kavicsos anyagú, szürke törés-
felületű bográcsperem.30 Süll Lajos fémleletei közül 
kora árpád-kori a domború közepű, szélein keskeny 
bordás, zárt bronzgyűrű31 (44. t. 8.) és a hiányos, eny-
hén deformált, nyitott, bronzhuzal karperec (44. t. 9.), 
melynek laposra kalapált, ép vége kissé kiszélese-
dik.32 Az árpád-korból származik egy nyéltüskés, 
egyeneshátú kés,33 valamint a köpűs, vas nyílhegy, 
lapos, levél alakú heggyel34 (55. t. 3.). Terepbejárási 
anyagunkból a Xii. századot képviseli iii. Béla tál 
alakú rézpénze (cnh i. 98 = h 72 típus, szigla: a Szt. 
király országalmája belső oldalánál egy pont).35 Talán 
szintén árpád-koriak a vassalak darabok.36

Bizonytalan korú a hossszúkás téglatest alakú, 
vöröses homokkő fenőkő.37

2001 tavaszán kővári klára végzett helyszíne-
lést a lelőhely Dny-i részén: a Galábosi utca végé-
nél, a vizenyős területből kissé kiemelkedő domb-
háton mintegy 100 × 30 m-es szakaszon, 30–40 cm 
mélyen szántották fel a földet. ennek felső részéről 
a szél elhordta a futóhomokos talajt, ennek köszön-
hetően bukkantak elő a leletek.38 két helyen 4–5 m 
hosszú, 1–2 m széles, szürke, nagyon hamus, kissé 
paticsos foltot, egy helyen kb. 2 m hosszú, 1 m szé-
les, szürke, hamus foltot lehetett megfigyelni. A 
sok, árpád-kori cserépen kívül meglepően kevés 
állatcsontot, pelyvás tapasztás darabot és egy Unio-
kagylót találtak. Az egész területen igen sok, kismé-
retű vassalakot gyűjthettek, ezek egy helyen néhány 
méteres körzetben sűrűsödtek. A kerámia zöme 
Xii–Xiii. századi fazéktöredék: anyaguk kavicsos, 
színük szürkésfehér, barna, illetve vörös. A pere-
mek széle kettősen tagolt, ferdén levágott vagy leke-
rekített; az oldalakon vízszintesen bekarcolt vonal, 
egysoros hullámvonal, fogaskerékdísz, illetve ferde 
bevagdosás látható. előfordult egy befésült vízszin-
tes és hullámvonalköteggel díszített oldal is. egy 
átlyukasztott bográcsperem és egy fazékoldalból 
készült orsókarika is előkerült. két iii. Béla cnh i. 
101 = h 73 típusú rézpénzt találtak. A sérült pél-
dány sziglája vonal és két félkör alkotta B, az ép 
példány elő- és hátoldalán tükörképi éremképek 
kiverve, sziglája vonal és ív alkotta D.39 Süll Lajos 
fémleletei közül a nagyméretű, S-végű hajkarika 
árpád-kori, a díszített, préselt veret késő középkori. 
ismeretlen korú a két bronzlemez, a bronzdrót és 
egy kerek ón- vagy ólomtöredék.40

1 APM 81.141.2.; 95.73.4. 2 APM 81.141.1. 3 APM 95.73.1–
3. 4 APM 95.12.1. 5 APM 95.12.2. és APM leltározatlan. 
6 APM 81.141.3–9.; 95.73.5–11.; 2001. évi gyűjtés: APM 
leltározatlan. 7 APM 81.141.3–6.; 95.73.5. 8 APM 81.141.7, 
9.; 95.73.6. 9 APM 95.73.9–10. és 2 db leltározatlan. 
10 APM 81.141.8. 11 APM 95.4.2. (tévesen Galgahévízhez 
leltározták); Az amulett Gohl 1904, 17–18. ábra és 
kerényi 1955–1956, i. tábla 20, 23. példányokkal látszik 
egyezőnek. 12 APM 95.24.1–19. A töredékeket Gabler 
Dénes határozta meg. 13 APM 95.24.1. 14 APM 95.24.5. 
15 APM 95.24.8–9. 16 APM 95.24.19. 17 APM 95.24.4, 
13. 18 APM 95.24.15–17. 19 APM 95.24.11–12. 20 APM 
95.24.2–3, 14. 21 APM 95.24.6–7. 22 APM 95.24.10. 
23 APM 95.24.20.; 73.11. 24 APM 81.141.11.; 95.73.16. 
25 APM 81.141.12–13. 26 APM 95.73.12–15. 27 APM 
81.141.14–15.; 95.73.18–23. 28 APM 81.141.16–17.; 
95.73.17, 24–26, 30. 29 APM 81.141.14–18. 30 APM 
95.73.27. 31 APM 95.4.1. (tévesen Galgahévízhez leltá-
rozták). 32 APM 95.95.2. 33 APM 95.95.1. 34 APM 95.12.3. 
35 APM 95.73.28. 36 APM 95.73.29. 37 APM 81.141.10. 
38 MnM Adattár 251/2003.Xii.; APM leltározatlan. 
39 APM leltározatlanok. 40 APM leltározatlanok.

22/20. TÖviSkÉS-DŰLŐ:  U, Bk, B, Sza, nk, á
(kÖh 26342)

A várostól k-re, két oldalról vizenyős réttel hatá-
rolt, környezetükből enyhén kiemelkedő dombokon 
húzódik a lelőhely. kiterjedése kb. 1200 × 300 m. 
A szántásban a lelőhely ny-i részén nagyon ritkán 
szarmata és kevés őskori; a többi részen közepes 
sűrűségben szarmata és – főleg a Dk-i területen – 
árpád-kori cserepek fordultak elő. néhány hamus 
foltot és állatcsontot is megfigyeltünk. (Miklós–
Torma 1981.)

egy pelyvás anyagú, díszítetlen oldal újkőkori.1 
A seprűs oldal és a behúzott nyakú, galléros peremű 
tálka darabja a makói kultúrához tartozik.2 két cse-
rép – így egy textilmintás töredék – a hatvani kultú-
rát képviseli.3 van egy szilánk is.4

A szarmata–késő szarmata település leleteihez 
szürke, jól iszapolt, korongolt, kifelé kereken vas-
tagodó tálperemek,5 kihajló, kereken vastagodó és 
vízszintes hombárperemek,6 gömbös edények leke-
rekített peremtöredékei,7 meredek oldalán árok-
kal tagolt, késői tál peremtöredéke,8 árokkal tagolt 
szalagfül töredék9 és magas talpú tál karcsú, alul 
korongosan kiszélesedő talpa,10 erősen kavicsos 
anyagú, korongolt, késői fazékoldal,11 valamint kéz-
zel formált durva fazékperem és egy fedő töre-
déke12 tartoznak. A ii–iii. századi római kerámiát 
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futó állatalakokkal díszített Drag. 37. típusú táltöre-
dék (Westerndorf, helenius, 180–210.13), egy erősen 
kopott, átfúrt terra sigillata oldal14 és szürke, bepe-
csételt díszű tál kis töredéke15 képviselik. A viii–
iX. századból származik a barna, apró kavicsos 
anyagú, kihajló, ferdén bevagdosott szélű fazékpe-
rem,16 a kifelé ferdén levágott szélű, belső felüle-
tén hullámvonalköteggel ellátott perem17 (41. t. 3.), 
a fekete, kavicsos anyagú, erősen kihajló szélű 
perem,18 valamint egy fekete, apró kavicsos anyagú, 
vízszintes vonalköteggel díszített fazékoldal.19

árpád-kori egy barna színű, kavicsos anyagú, 
megvastagodó szélű fazékperem.20 A Xii–Xiii. szá-
zadból származik két sárgásfehér, kavicsos anyagú 
fazékoldal;21 Xiii–Xiv. századi egy szürkésfehér, 
kavicsos anyagú, vékony falú, tagolt fazékperem.22

1 APM 81.142.2. 2 APM 81.142.3, 6. 3 APM 81.142.4–5. 4 
APM 81.142.1. 5 APM 81.142.12, 16. 6 APM 81.142.9, 11. 
7 APM 81.142.10, 13. 8 APM 81.142.8. 9 APM 81.142.14. 
10 APM 81.142.15. 11 APM 81.142.20. 12 APM 81.142.7, 
19. 13 APM 95.23.1., Süll Lajos gyűjtése, Gabler Dénes 
meghatározása. 14 APM 81.142.17. 15 APM 81.142.18.; 
kulcsár 2000, 51., 3. kép 9. 16 APM 81.142.21. 17 APM 
81.142.23. 18 APM 81.142.24. 19 APM 81.142.22. 20 APM 
81.142.25. 21 APM 81.142.27. 22 APM 81.142.26.

22/21. TÖviSkÉS-DŰLŐ:  B
(kÖh 26343)

A belterülettől k-re, vizenyős területből kiemel-
kedő homokdomb Dk-i végén, elsimított talajon és 
szélfútta szántásban, 130 × 70 m nagyságú területen 
csak kevés cserepet találtunk. (Miklós–Torma, 1981.)

A néhány kevésbé jellegzetes, kavicsos anyagú 
oldal és az elvékonyodó peremű töredék bronzkori.1

1 APM 81.152.1

22/22. vAJDA-RÉT:  Sza, nk
(kÖh 26344)

A belterülettől k-re, vizenyős területből kiemel-
kedő domb Dk-i végén, elsimított területen és szél-
fútta szántásban, 140 × 100 m nagyságú területen 
gyűjtöttünk cserepeket. (Miklós–Torma, 1981.) 

A durva, kézzel formált oldalak és a sötét szürkés-
barna, homokos-kavicsos, korongolt, vállán vízszin-
tesen hornyolt fazéktöredék késő szarmata leletek.1 
Avar koriak a barna, fekete színű, durva, kézzel for-

mált és barna, kézikorongolt (?), dísztelen és bekar-
colt hullámvonalköteggel díszített fazéktöredékek.2 
egy obszidián szilánk3 is tartozik a leletanyaghoz.

1 APM 81.134.2, 5. 2 APM 81.134.3–4. 3 APM 81.134.1. 

22/23. TÖkÖS-PART (SZenTGYÖRGY-PART): 
     á ▼  R? LT, Sza
(kÖh 26345)

A hagyomány szerint a Szentgyörgy-parton 
„Szent György tiszteletére valaha kápolna állott, 
most már a nyoma sem látható, csupán elpor-
lott kődarabok.”1 1959-ben Asztalos istván gyűj-
tött itt árpád-kori cserepeket.2 1960-ban kőszegi 
Frigyes és Tóth János az őszi mélyszántás során 
felszínre került embercsontokat, cserepeket, tég-
ladarabokat figyelt meg. kőszegi Frigyes sze-
rint a csontok az egykori templom körüli temető-
ből származnak.3 1988-ban, leletbejelentés alap-
ján csongrádiné Balogh Éva végzett helyszíne-
lést a lelőhelyen, ahol árpád-kori leleteket gyűj-
tött.4 csörgi János és Süll Lajos helyi lakos is gyűj-
tött itt leleteket. Terepbejárási megfigyeléseink sze-
rint a várostól Dk-re, a Galga árteréből kiemelkedő, 
Ék–Dny-i irányú, Ék-en vizenyős mélyedésekkel 
határolt, tagolt felszínű magaslaton terül el a kb. 
1100 × 450–650 m-es, szabálytalan alakú lelőhely. 
Lakói a vizenyősből kiemelkedő, kisebb-nagyobb 
szárazulatokat használták ki. A templom nyomait 
– kő- és téglatörmeléket, embercsontokat – a lelő-
hely középső részén emelkedő, legmagasabb dom-
bon (tszfm. 116 m) találtuk meg. ettől Ék-re, kb. 
200 m-re, a magaslat Ék-i szélénél levő dombon, 
kb. 8–9 × 4–5 m-es területen világi épületre utaló, 
igen sok kiszántott, erősen pelyvás téglatörmeléket 
észleltünk. A lelőhely többi részén sok hamus foltot, 
15–18 kiszántott kemencét, állatcsontokat figyel-
tünk meg. A leletek a vizenyős területből kiemel-
kedő dombokon sűrűsödnek, a lelőhely széle felé 
ritkán fordulnak elő.5 (Miklós–Torma, 1981; Miklós, 
1995.) Többször gyűjtött a lelőhelyen Süll Lajos is, a 
leleteket6 1994-ben ajándékozta az APM-nek.

Miklós Zsuzsa több alkalommal végzett itt légi 
felderítést és fotózást, települési objektumok azon-
ban egyszer sem mutatkoztak. végül 2008-ban, 
július elején sikerült olyan időpontban készíteni 
a felvételeket, amikor a növekedési anomáliának 
köszönhetően a téglaépület, kisebb házak és göd-
rök is látszottak. ezek az objektumok elsősorban a 
templomtól ÉÉny-ra helyezkednek el.7
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igen kisszámúak az árpád-kornál korábbi lele-
tek.8 Őskori egy sárgás, limnokvarcit szilánk, két, 
krakkói jura tűzkő penge, volhiniai tűzkő pattinték 
és trapéz alakú penge.9 néhány durva kidolgozású, 
sárgásbarna, vastag falú oldal- és fenéktöredék10 
valószínűleg rézkori. 1994 tavaszán Süll Lajos helyi 
lakos egy retusálatlan, hidrokvarcit pengét11 talált 
a felszínen. A vörös, belül szürke színű, korongolt 
oldaltöredék kelta.12 Szarmata a jól iszapolt, szürke, 
korongolt oldal- és fenéktöredék.13

Az árpád-kori leletanyag egységesen a Xii–Xiii. 
századra keltezhető. A cserepek zöme sárgás- vagy 
szürkésfehér, kavicsos anyagú fazekakból szárma-
zik. Peremük kettősen tagolt, illetve néhány esetben 
lekerekített vagy ferdén levágott szélű. oldalukat 
általában vízszintes bekarcolás díszíti, de előfor-
dul a fogaskerékdísz, az egysoros hullámvonal és a 
ferde bevagdosás is. Az egyik fenéktöredéken kül-
lőkkel négy részre osztott kerek bélyeg részlete lát-
ható. egy palack peremtöredékét vízszintes piros 
festés és vízszintes hornyolás díszíti, szintén tagolt 
a szürkésfehér, kavicsos anyagú palackperem.14 egy 
elvékonyodó szélű csészeperem is van. A durvább 
kivitelű, kavicsos, homokos anyagú, alig tagolt 
fazékperemekből csak néhány darabot találtunk. A 
redukált égetésű kerámiából említésre méltó néhány 
lekerekített, ferdén levágott, illetve kettősen tagolt 
fazékperem. előkerült egy ritkább edénytípus, egy 
mély tál részlete is.15 Az erősen hiányos, egyenes 
hátú, nyéltüskés vaskés is ebből a korból szárma-
zik.16 A megmunkált, kívül v-alakban megvasta-

godó kőtöredék valószínűleg szenteltvíztartó vagy 
kőmozsár részlete lehet17 (14. kép 2.). A ceglédi 
kossuth Múzeum numizmatikai gyűjteményében 
található egy iii. Béla kori, átfúrt rézpénz (cnh i. 
98. = h 72 típus), amely valószínűleg lelőhelyünkről 
származik.18 Balogh Éva egy rombusz alakú bronz-
díszt (54. t. 3.) és egy kopott felületű Xii. századi 
érmet (ii. henrik osztrák herceg pfennigje) gyűj-
tött.19 Süll Lajos orsókarikát, orsógombot, nyéltüs-
kés vaskést20 gyűjtött a lelőhelyen és két iii. Béla 
rézpénzt (cnh i. 98 = h 72 típus) is talált.21 A Xii–
Xiii. századi leleteken kívül innen származik egy 
nagyméretű, lesarkított négyzet alakú fejes vasszög 
is, amely középkori, esetleg újkori lehet.22

Miklós Zsuzsa 1986-ban feltárta a terepbejárá-
son észlelt, téglatörmelékes foltot.23 Miután az ása-
tás eredményeit már részletesen közölte, itt csak 
rövid összefoglalást adunk. A 13,30 × 4,60–5,10 m 
alapterületű épületet kismértékben a földbe mélyí-
tették. A téglából épült falak vastagsága 30 cm. 
Az alsó habarcsréteget közvetlenül a homokra tet-
ték, erre húzták fel a falakat. A felmenő falak nap-
jainkra csak nyomokban maradtak meg (23. kép). 
A ház kéthelyiséges volt. Az 1. számú (Dny felől) 
helyiség belmérete 3,90 × 2,50 m. A pusztulási 
rétegből igen sok csigavonalas fazéktöredék és vas-
szög került elő. 60 cm mélységben a faszenes réteg-
ből több vaspánt töredék, kisebb famaradvány, az 
É-i részen egy ép vaskulcs került elő. A 2. helyi-
ség (9,20 × 3,50–3,70 m) Ény-i, ny-i felében igen 
sok edénytöredék és szög, néhány vastárgy és egy 

23. kép. Tura. Tökös-part (Szentgyörgy-part), 22/23. sz. lelőhely, árpád-kori ház (Miklós Zsuzsa felmérése)
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ép, csuklós, pénzváltó bronzmérleg került felszínre. 
A keményre döngölt, agyagos padlószint mindkét 
helyiségben csak nyomokban maradt meg. nem 
kerültek elő a bejáratok, de feltehető, hogy az 1. 
helyiség ajtaja a DDny-i, rövid oldalon nyílt. Lehet, 
hogy a 2. helyiségnek külön, nyilván szintén DDny 
felől volt a bejárata. A tűzhely az 1. helyiségben 
lehetett. Az ásatás során 3 hulladékgödröt is kibon-
tottak. A nagy mennyiségű edénytöredékből 5 faze-
kat24 és egy palackot25 lehetett összeállítani. A kerá-
mialeletekből kiemelkedik egy vörös színű, homo-
kos, csillámos anyagú, simított, vörös festett felü-
letű korsó (csak részlegesen lehetett összeállítani)26 
(47. t. 5.). Felszínre került néhány cserépbogrács 
töredék is27 (49. t. 15.). Az összeállítható edényeken 
(47. t. 1, 4, 7, 8.) kívül számos, hasonló típusú, érté-
kelhető darab is megmaradt (47. t. 2.). A fémtárgyak 
közül kiemelkedik a bronz, csuklós pénzváltó mér-
leg28 (54. t. 4.). ezen kívül több nyéltüskés vaskés,29 
két kulcs30 (56. t. 3–4.), több veret és egyéb fém-
tárgy31 (54. t. 2; 55. t. 2; 56. t. 1, 14.) is előbukkant. 
Az ásatáson felszínre került kerámialeletek elsősor-
ban a Xiii. század első felére, illetve kisebb mér-
tékben a Xii. század 2. felére–végére utalnak. ezzel 
egybevág a pénzváltó mérleg, amely szintén a Xii. 
század második felében, a Xiii. század első felében 
volt használatban.

1998-ban Tari edit és kulcsár valéria szondázó 
ásatást végzett a templom feltételezett területén. Az 
átkutatott 125 m2 felületen a templom nyomait csak 
közvetett módon találták meg. Az árpád-kori járó-
szinthez képest legalább 1 m-es erózió nyomtala-
nul eltüntette még az alapokat is. A templom körüli 
temetőből 28 árpád-kori, ezen belül valószínűleg a 
Xiii. századra keltezhető sírt tártak fel. néhányban 
megfigyelték a téglaborítás szokását, azonban 
ezeknek a tégláknak is jó részét kiforgatta az eke.  
A sírok mellett és közöttük csupán néhány árpád-
kori edénytöredéket találtak, egyéb mellékletet 
nem. A temetkezések földjében a templom építé-
sére és létezésére utaló habarcs- és kőtörmeléket 
figyeltek meg. A sírok tájolása zömmel ny–k-i irá-
nyú, ennek alapján feltételezik, hogy a templom is 
hasonló irányítású lehetett.32

A lelőhelyet a régészeti leletek és a helynév alap-
ján a rövid életű, árpád-kori Szentgyörgy falu-
val33 azonosítjuk. nevét templomának védőszent-
jéről kapta.34 A kápolna helyét és titulusát az 
újkori hagyomány is ismerte.35 első ismert emlí-
tése elpusztulása után keletkezett. 1424-ben Zelew-i 
János országbírói ítélőmester, a maga és imre fia 
nevében, a Pest megyei, Tura helység (22/1. lh.) 

szomszédságában álló Szentgyörgy prediumának 
felét, azaz az ő és fia itteni részét, 360 királyi forin-
tért örök áron eladta az ákos nemzetségből szár-
mazó Prodawiz-i Ördög istván fiának, Miklós mes-
ternek.36 Utóbbinak Zsigmond király a következő 
évben, többek között Pest megyei birtokaiért cse-
rében a kőrös megyei Szentgyörgy várat és tar-
tozékait adta. Az elcserélt birtokok felsorolásá-
ban Tura szerepel, de hiányzik belőle Szentgyörgy 
puszta.37 1438-ban Albert király a korábbi ákos 
és Zsidó birtokokat Rozgonyi istvánnak adta.  
A felsorolásban külön szerepel az isaszeg melletti 
Szentgyörgyteleke (13/10. lh.) és a hévízvölgyében 
fekvő azonos nevű puszta.38 Megjegyzendő, hogy 
a hévízvölgye nem természetföldrajzi fogalom, 
hanem egy birtokcsoport neve volt. valószínű, hogy 
a Rozgonyiak és Báthoriak között 1519-ben kötött 
örökösödési szerződésben és az 1523. évi beikta-
tásban szereplő Szentgyörgy lelőhelyünkre vonat-
kozik.39

A törökkori adóösszeírásokból hiányzik. 
Mindössze az 1676. évi dézsmajegyzékben szere-
pel Szentgyörgy puszta „kokan feljül.”40 A Xvii. 
sz. közepétől viszont a Balassa imre és a Turát 
birtokló esterházyak közötti per kapcsán gyak-
ran olvashatunk róla. 1656-ban gyarmati Balassa 
imre gróf, Pest–Pilis–Solt vármegye főispánja, 
Gyarmat várának főkapitánya nevében mindenkit 
eltiltottak Szentegyed (28/17. lh.), Szentgyörgy és 
Paróca (22/79. lh.) prédiumok jogtalan használatá-
tól. A tiltás Szentgyörgy és Paróca esetében külö-
nösen Tura és Félszaru (a mai Jászfényszaru) lakó-
ira vonatkozott.41 1657-ben megismételte az eltil-
tást a nádori adományként birtokolt pusztákra.42 
1660-ban derül ki, hogy Balassa imre legkoráb-
ban 1655-ben gyarapíthatta Pest megyei birto-
kait. ekkor mutatta fel az új nádor (Wesselényi 
Ferenc, 1655–1667) adománylevelét a fenti pusz-
tákra és egy másikat több solti pusztára. Az új bir-
tokos kezdettől fogva vitába keveredett pusztái-
nak szomszédjaival és használóival. 1657 január-
jában esterházy Miklós és Sándor kérésére vizs-
gálatot tartottak, amelynek Szentgyörgyre vonat-
kozó kérdése azt tudakolta a 23 kihallgatott tanú-
tól, hogy „azt a Szent György nevű helyet, melyet 
Balassa imre követelt, mindig a bujáki urak bírták, 
ennek neve Szent György halma, régen búcsújáró 
hely volt és mindig turai föld volt.” A vitatott terü-
letet a tanúk egybehangzóan turai földnek tartot-
ták, búcsújáró helyről nem hallottak. Túlnyomó 
többségük nem ismerte a Szent György halma 
elnevezést, egyszerűen csak halomnak hívták. A 



472

gyarmati katonák turai földről hajtottak el marhá-
kat.43 Az 1657 szeptemberében Balassa imre kéré-
sére Szentgyörgy falu elpusztulásának idejéről 
és határáról lefolytatott vizsgálat eltérő (és a tör-
téneti igazságnak jobban megfelelő) eredményt 
hozott. A 77 meghallgatott tanú közül többen tud-
tak Szentgyörgyről, de elpusztulásának idejét nem 
ismerték. Faluhelye („telekje”) a Füzesben volt, itt 
álltak templomának maradványai is, amit a törö-
kök elhordattak hatvanba. határát nem tudták, 
de elhangzott néhány érdekes vallomás is: Juhász 
András tótalmási jobbágy szerint Turán még a 
gyerekek is tudják Szentgyörgy határát, de ő nem 
tudja, fűzi hozzá diplomatikusan. némelyek sze-
rint a turai malom is szentgyörgyi földön volt, 
ezt azonban túlzásnak kell tartanunk (v. ö. 22/1. 
lh.). Ugyancsak túlzó az a vélekedés is, ami sze-
rint ha Szentgyörgy határát „keresik, mi maradna 
Turanak az hataraban.”44 csak 1661 novemberé-
ben került sor egy, még 1657-ben elkövetett hatal-
maskodás kivizsgálására, amely igazolta, hogy 
Balassa imre gyarmati katonákat küldött Turára, 
ahol Szentgyörgy pusztáról 40 vagy 50 lovat, 
Paróca pusztáról (22/79. lh.) 9 szarvasmarhát haj-
tottak el.45 közben 1666-ban a nádor érvénytele-
nítette az adománylevelet; megállapította, hogy 
Tura falu és halom nevű része az esterházyak ősi 
és vitathatatlan tulajdona.46 A per 1667-ben meg-
egyezéssel ért véget, Balassa imre a turai marhák 
elhajtása miatt elégtételül zálogba adta kókát és 
Szentgyörgy pusztát.47

1 Pesty 1864/1976, 62. 2 APM 64.342.1–64.350.1. 
3 MnM Adattár 242/1960.v.; Rég. kut. 1960, 87.; vTM 
60.1.1–9. 4 APM Adattár 514-88.; APM 95.56.1–8., 
Tura–Alsóerdősori tanya. 5 APM 95.57.1–16. 6 APM 
95.7.1–6. 7 2008. július 2. MTA Ri Adattár digitális 
felvétel DSc 0046–0048.; Miklós 2009, 134. 8 Miklós 
1991a, 435. 9 APM 89.2.16, 20–23. Anyagukat T. Bíró 
katalin határozta meg. Miklós 1991a, 10. lj. 10 APM 
89.2.3, 25, 39. 11 Süll Lajos (Tura, hatvani u. 29.) gyűj-
teményében. 12 APM 89.2.27. 13 APM 89.2.26, 103. 
14 APM 95.7.1. 15 APM 64.342.1–350.1.; 81.143.1–22.; 
95.56.1–6.; vTM 60.1.1–9. 16 APM 81.143.23. 17 APM 
81.143.24. 18 eredeti ltsz: APM 64.1.1.; Asztalos istván 
1990 januárjában közölte velünk, hogy ezt a pénzt 
1959. évi terepbejárásakor csörgi Bungyi János turai 
lakos adta át neki. Lelőhelyként Tura–Tökös-par-
tot jelölte meg. A találó az 1980-as évek vége felé 
meghalt, így nem tudtuk pontosítani a lelőhelyet. 
19 APM 95.56.7.: bronzdísz; 95.56.8.: pénz: corpus 

nummorum Austriae i. B 23. – rézhamisítvány.  
20 APM 95.7.2–3, 5. 21 APM 95.7.6. 22 APM 95.7.4. 
23 MnM Adattár 42/1986.ii.; Rég. kut. 1986, 85–86.; 
Miklós 1991a, 433–456.; Utóbbi nyomán: Asztalos 
2000a, 63–65. és képek a 66–67. oldalon.; kulcsár 
2000, 44. 24 APM 89.2.47, 90–93. 25 APM 89.2.94. 
26 APM 89.2.87. 27 APM 89.2.40, 80, 89. 28 APM 
89.2.84. 29 APM 89.2.64, 67, 69, 98. 30 APM 89.2.65, 77. 
31 APM 89.2.9–10, 48–49, 59, 61, 63, 68, 70–76,78–79, 
97, 107. 32 MnM Adattár 64/1999.vii.; Rég. kut. 1998, 
169.; Tari 2000, 151. Tari edit összefoglalása nyomán 
Asztalos 2000a, 65–66.; kulcsár 2000, 44. 33 Fonto-
sabb történeti adatait röviden összefoglalja Miklós 
1991a, 439.;. varga 1997, 351–352. lokalizálás nélkül 
tárgyalja az ide vonatkozó adatokat.; Történeti ada-
tai: Asztalos 2000a, 68, 109, 113–115. 34 kiss 1988, ii. 
köt. 558., a Pozsony melletti Szentgyörgynél. 35 Pesty 
1876/1976, 62. 36 oL Dl. 43597–43598.; Bártfai Szabó 
1938, 603. reg.; Bakács 1982, 1432–1433. reg., némi 
pontatlansággal. 37 oL Dl. 43654.; horváth 1980, 136. 
reg. 38 oL Dl. 13163.; horváth 1980, 146. reg. 39 oL Dl. 
23284–23285.; Bártfai Szabó 1938, 1417. reg.; horváth 
1980, 306–308, 316–318. reg. 40 Szakály 1995, 194. 
41 Borosy 1983, 271–5. reg. 42 Borosy 1983, 296. reg. 
43 Borosy 1998, 134. reg.; Rövidebb kivonata: horváth 
1981, 153. reg. 44 Borosy 1998, 143. reg.; horváth 
1981, 159. reg. 45 Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 174. 
reg.; horváth 1981, 201. reg. 46 horváth 1981, 217. reg. 
47 horváth 1981, 232. reg.

22/24. GALáBoS MenTe:  I
(kÖh 26346)

A várostól k-re, a Galga árteréből kiemel-
kedő, alacsony magaslaton egy 25–30 m átmérőjű, 
0,8–1 m magas kerek, emberkéz emelte halom áll. 
(Miklós–Torma, 1981.)

22/25. GALáBoS MenTe:  U? Sza
(kÖh 26347)

A belterülettől k-re, vizenyős területből kiemel-
kedő dombon, 120 × 70 m nagyságú területen kevés 
cserepet találtunk. (Miklós–Torma, 1981.)

valószínűleg újkőkori a sárgásbarna, szemcsés 
anyagú, egyenes, lekerekített szélű peremtöredék.1 
A jól iszapolt, korongolt, szürke, kerekítetten vas-
tagodó peremű, félgömbös tál töredéke2 szarmata, 
a meredek oldalú, kerekítetett pereme alatt bordás, 
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alatta besimított hullámvonalas táltöredék3 késő 
szarmata.

1 APM 81.138.1. 2 APM 81.138.2. 3 APM 81.138.3. 

22/26. AGYAGoS MenTe:  Ő, Sza, á
(kÖh 26348)

A város határának Dk-i szélén, a Mérges-patak 
melletti, vizenyős rétből alig kiemelkedő homok-
dombon, a szántásban, a jó megfigyelési körül-
mények ellenére csak szórványosan fordultak elő 
a leletek. A lelőhely kiterjedése kb. 300 × 100 m. 
(Miklós, 1981.)

Az őskort néhány megmunkált kovakőtöredék 
és egy félkör alakú, magas szilánkvakaró képvi-
seli.1 egy szürke, jól iszapolt oldaltöredék szar-
mata.2 A Xi–Xii. századból származik egy szür-
késbarna, kavicsos anyagú fazékoldal két bekar-
colt, párhuzamos vonallal.3 Xii–Xiii. századi 
a szürkésfehér, kavicsos anyagú, enyhén tagolt 
fazékperem és a vízszintes bekarcolással díszített 
fazékoldal.4

1 APM 81.135.1–3. Bácskai erzsébet meghatározása. 
2 APM 81.135.4. 3 APM 81.135.5. 4 APM 81.135.6–7. 

22/27. kAPZSi-heGY: ? B
(kÖh 26349)

A községi elöljáróság 1939-ben bronzkori csere-
peket küldött az MnM-nek.1 A kapzsi-hegy köze-
lebbről ismeretlen pontján előkerült tárgyak ma már 
nincsenek meg. A közigazgatási határ ny-i szélén, 
a vizektől távol fekvő szőlőhegyen nem találtunk 
leleteket.

1 MnM cserépgyűjt. 29/1939.

22/28. AGYAGoSMenTe:  á
(kÖh 26350)

A város határának Dk-i szélén, a kórés-eret 
kísérő, vizenyős rétből alig kiemelkedő homokdom-
bon, mintegy 200 × 100 m-es területen a közepes 
sűrűségben előforduló cserepeken kívül egy vas-
salakot1 gyűjtöttünk a szántásban. (Miklós, 1981.) 
v. ö. 22/63. lh.

A leletek a Xii–Xiii. századra keltezhetők. 
Fontosabb jellemzőik: színük szürkésfehér vagy 
vörösesbarna, anyaguk kavicsos. A peremek ferdén 
levágottak, enyhén tagoltak vagy gallérosak. Az 
oldaltöredékeket befésült párhuzamos- és hullám-
vonalköteg, egysoros hullámvonal, fogaskerékdísz 
vagy vízszintes bekarcolás díszíti.2

1 APM 81.137.9. 2 APM 81.137.1–8.

22/29. TeMeTŐ U. 28: + R  R, á  I ? i
(kÖh 26351)

A város D-i részén, egykori patakra lejtő homok-
domb tetején húzódik a Temető utca. csörgi János 
28. számú házának kertjében 1960-ban, szőlő alá 
forgatásnál edénytöredékek, csontdarabok és egy 
ép, kétfülű edény került felszínre. Asztalos istván 
a helyszínen megállapította, hogy a leletek a sárga 
homoktól elütő sötét, kb. 8 × 16 m-es foltban figyel-
hetők meg. ez a folt átnyúlik a szomszéd kertbe 
is. Az edényt 70–90 cm mélyen, kemény talajban 
találták. körülötte sok állatcsontot figyeltek meg.1 
cserepek jelenleg is találhatók szórványosan a kert 
területén, elsősorban a magasabb részeken. csörgi 
Jánosné közlése szerint korábban igen sok edény-
töredéket szórtak ki a kert végében húzódó árokba. 
(Miklós, 1981.)

A gömbölyű hasú, csonkakúpos vállú, kétfülű 
bögre (depas amphikypellon) középső rézkori.2 A 
csörgi Jánosnétól kapott edénytöredékek egy része 
a bodrogkeresztúri kultúrához tartozik; jellegzetes 
a bekarcolt rácsmintás oldal és az enyhén ívelt tál-
nyak töredék, pereme alatt kis füllel.3

A szürkésbarna, homokos anyagú, lekerekí-
tett, illetve kifelé ferdén levágott szélű fazékpere-
mek Xi–Xii. századiak.4 A felszíni leletek közül a 
Xii–Xiii. századra tehetők a szürkésfehér és barna, 
apró kavicsos anyagú, enyhén tagolt fazékperemek 
és díszítetlen oldalak.5

A Temető utcát és környékét egykor Dög-
halomnak nevezték, ahol a hagyomány szerint „a 
kurucz világban … nagy ütközet volt, mert 30 év 
előtt [1833 körül] a legelő feltöretvén, tömérdek 
csontokra, fegyver darabokra, és gombokra akad-
tak.”6

1 Asztalos 1963, 35, 37.; APM Adattár 254. 2 APM 
61.1.1.; kulcsár 2000, 43, 46., 1. kép 7.; említi Bondár 
2007, 71. 3 APM 95.98.1–5. 4 APM 95.98.6–7. 5 APM 
82.60.1–2. 6 Pesty 1864/1976, 60.
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22/30. AGYAGoS MenTe:  Sza
(kÖh 26352)

Tura határának D-i csücskében, a Mérges-patak 
(kórés-ér) Ék-i partján, vizenyős területből alig 
kiemelkedő dombon, 810 × 100 m nagyságú terü-
leten tarlón gyűjtöttünk cserepeket és egy-két pati-
csot. (Miklós, 1981.)

néhány kevéssé jellegzetes, jól iszapolt, koron-
golt, szürke tálperem, szürke és piros oldaltöredé-
kek, a homokos-kavicsos anyagú, korongolt fazék-
töredékek és a durva, kézzel formált, kihajló, ujj-
benyomásos fazékperem a késő szarmata időszakra 
keltezhetők.1

1 APM 82.61.1–6.

22/31. honvÉD U., BeM JÓZSeF U: ? Bv 
 Sza ▼ á
(kÖh 26353)

A belterület É-i szélén található Újtelepen, kis 
vízfolyás melletti domboldalon, a vöröshadsereg u. 
(ma Bem J. u.) 21. sz. alatt, Maczkó János kertjé-
ben 1975-ben, hidrofor akna ásásakor kb. 1,5 m 
mélyen 2 edényre, mellettük több edénytöredékre 
bukkantak. Az 5,8 cm magas, kihajló peremű, nyo-
mott hasú, letört fülű, hiányos bögre és az 5,1 cm 
magas, 17 cm szájátmérőjű halsütő tál a halomsí-
ros kultúrához tartozik.1 A szomszédos honvéd u. 
2/a. sz. telken (saroktelkekről van szó) pincegödör 
ásásakor kb. 1 m mélyről került elő egy 15,2 cm 
hosszú, késő bronzkori lándzsacsúcs.2 A lelete-
ket a tulajdonos veje, Mihalicza József vitte be az 
APM-be, elmondása szerint a honvéd u. 2/a. alatt 
korábban több sírt találtak, ezeket azonban vissza-
temették.3 egy szürke, korongolt edény peremtöre-
déke szarmata.4

Ugyancsak a vöröshadsereg u. 21. sz. alatt, 
ugyanakkor került elő egy iii. Romanosz (1028–
1034) szolidusz aranyozott bronz utánzata. Az 
érmet 1976-ban az MnM Éremtára csere útján 
megszerezte az APM-től.5

1 APM 76.326.1–327.1.; kulcsár 2000, 43, 48., 1. kép 
11., 2. kép 4. 2 APM 76.329.1.; kulcsár 2000, 43, 48., 2. 
kép 5. 3 MnM Adattár 149/1976.Xiv. (Asztalos istván 
jelentése.) 4 APM 76.328.1. 5 APM irattára 237/1975.; 
3/1976.

22/32. honvÉD-eRDŐ:  R
(kÖh 26354)

A községi elöljáróság 1939-ben a honvéd-
erdőből badeni cserepeket küldött az MnM-nek,1 
amelyek ma már nem találhatók meg a gyűjte-
ményben. Banner János csak annyit ír a lelőhely-
ről (Tura, B), hogy néhány cserép a honvéd-erdőből 
származik. A „Tura, A” lelőhelynél közölt három 
cserép közül kettő nem tartozik ahhoz a lelőhelyhez 
(v. ö. 22/2. lh.). valószínűnek tartjuk, hogy a füles 
csésze és a bordás fazék töredéke2 lelőhelyünkről 
származik.

A belterülettől D-re, a zsámboki út ny-i oldalán 
fekvő területen nem tudtunk terepbejárást végezni.

1 MnM cserépgyűjt. 28/1939. 2 Banner 1956, 59., 
XXXviii. t. 24–25.; kulcsár 2000, 43, 47.

22/33. iRTáS-PARTi-DŰLŐ:  U, R? B, á
(kÖh 26355)

A várostól Ék-re, a kartal-völgyi-patak jobb 
(Dny-i) partjára lejtő, alacsony domb tetején és 
oldalán kb. 180 × 80 m nagyságú területen gyűj-
töttünk cserepeket a kiszedett cukorrépa helyén. 
(Miklós, 1981.)

A zselizi díszítésű és a pelyvás, vastag falú, 
benyomott bütykös oldal újkőkori.1 egy vörös színű, 
kavicsos anyagú, egyenes peremű kopott táltöredék 
talán rézkori.2 A hatvani kultúrához tartozik egy 
textildíszes oldal és a pereme alatt zsinórdíszítést 
utánzó, tűzdelt mintás táltöredék.3

két kavicsos, illetve homokos anyagú, vízszintes 
bekarcolásokkal díszített fazékoldal a Xiii. század-
ból származik.4

1 APM 82.22.1–2. 2 APM 82.22.3. 3 APM 82.22.4–5. 
4 APM 82.22.6.

22/34. SZeGFŰ U. 7:  B
(kÖh 26356)

A belterület É-i szélén kiépült Újtelepen, egy kis 
vízfolyás melletti domboldalon van a Szegfű utca. 
A 7. számú telken, földmunka során, 80 cm mélyen 
edényeket találtak, amelyeket Dolányi János hat-
vani lakos ajándékozott 1974-ben az MnM-nek.1



475

A minden bizonnyal sírhoz tartozó lelet-
együttesben a hatvani kultúra jellegzetes típusai 
ismerhetők fel. Urna; füles fazék; a peremén bütyök-
csoportokkal, oldalán bekarcolt vonalakkal díszített 
alacsony fazék; tölcséres nyakú, bikónikus testű, 
omfaloszos aljú, füles bögre; egy másik bögre alsó 
része és egy tölcséres nyakú, nyomott gömbtestű, 
gazdagon (a nyakán 3–3 db függőleges, bevagdo-
sott bordával és függőleges bekarcolásokkal, a vál-
lán egy sorban bütyökcsoportok közt bajusz alakú 
plasztikus díszekkel, ez alatt bekarcolt vonalakkal) 
díszített tál kb. fél töredéke.

1 MnM RŐ 75.18.1–6.

22/35. Beke-RÉT:  Bv, Sza, A, M, á–kk
(kÖh 26357)

A város É-i részén, a Galga árteréből szigetsze-
rűen kiemelkedő dombon, szántásban, háztáji föl-
deken közepes sűrűségben őskori, árpád-kori és 
kevés szarmata cserepet, valamint egy ezüstpénzt 
találtunk. A lelőhely kiterjedése kb. 200 × 100 m. 
(Miklós–Torma, 1984.)

Az enyhén kihajló perem, a kívül fekete, belül 
vörös színű oldal, a durva kidolgozású fenéktöre-
dék, valamint a kettős csonkakúp alakú orsógomb 
darabja késő bronzkori.1 A széles kannelúrázású 
töredék leginkább a csekei csoporthoz sorolható.2

Szarmata a jól iszapolt, korongolt, szürke, víz-
szintes peremű hombártöredék és a durva, kézzel 
formált fazékperem.3 A barna, homokos-apró kavi-
csos anyagú, kihajló, lekerekített, ujjbenyomások-
kal tagolt fazékperem4 avar kori.

A X–Xii. századra keltezhető egy barnásszürke, 
apró kavicsos, csillámos anyagú, ferdén levágott 
szélű fazékperem (45. t. 1.), amelynek nyakát, vál-
lát befésült hullámvonalköteg díszíti.5 hasonló korú 
a két sor fogaskerékdísszel ellátott fazék nyak- és 
válltöredéke.6 A Xii. század végét képviseli egy 
friesachi denár (Luschin 6. típus).7 A legtöbb edény-
töredék a Xii–Xiii. századból származik: kavicsos 
anyagú, enyhén tagolt, illetve ferdén levágott szélű 
fazékperemek, bekarcolt hullámvonallal, vagy víz-
szintes bekarcolással díszített oldalak.8 Xiii–Xiv. 
századi lehet a szürkésfehér, kavicsos anyagú, 
egyenesen levágott szélű fazékperem,9 Xv. századi 
a sárgásfehér, kavicsos anyagú, tagolt fazékperem.10

1 APM 84.84.1, 3–5. 2 APM 84.84.2. 3 APM 84.84.6–7. 
4 APM 84.84.8. 5 APM 84.84.9. 6 APM 84.84.10. 

7 APM 84.84.18. Gedai istván meghatározása. 8 APM 
84.84.11–15. 9 APM 84.84.16. 10 APM 84.84.17.

22/36. Beke-RÉT:  Ő, á
(kÖh 26358)

A város É-i részén, a Galga árteréből szigetsze-
rűen kiemelkedő dombon, a jó megfigyelési körül-
mények ellenére csak kevés cserepet találtunk a 
szántásban. (Miklós–Torma, 1984.)

Az őskort egy jellegtelen oldaltöredék képvi-
selte. A kavicsos anyagú, erősen kihajló, lekerekí-
tett szélű fazékperem a Xii–Xiii. századból szár-
mazik.1

1 APM 84.89.1.

22/37. FARkASváR-DŰLŐ:  U, R, Bk, B, LT, 
Sza, á
(kÖh 26359)

A város ny-i határszélén, a Galga D-i partján, az 
ártérből kb. 1 m-rel kiemelkedő dombháton, futó-
homokos talajon, szántásban közepes sűrűségben 
fordulnak elő cserepek. viszonylag sok a pattintott 
kőeszköz, az őskori, főleg bronzkori cserép. elég 
sok a szarmata, ezzel szemben kevés az árpád-kori 
lelet. Utóbbiak csak a legmagasabb részen gyűjthe-
tők. Találtunk őrlőkövet és malomkő töredéket is. 
A lelőhely kiterjedése kb. 300 × 150 m. (Miklós–
Zatykó, 1993.) A leletekhez mellékelt vázlat sze-
rint Sáfár Gyula turai lakos 1993-ban az egymás-
sal érintkező 22/37. és a 22/39. lelőhellyel azonosít-
ható területen gyűjtött őskori, szarmata és közép-
kori leleteket.1 közülük az őskori leletek bizonyára 
a 22/37. lelőhelyről származnak, a többit a 22/39. 
lelőhelynél tárgyaljuk.

egy táltöredék és egy pelyvás anyagú, vastag 
oldal újkőkori.2 A badeni kultúrát bekarcolt háló-
mintás oldal, hosszanti bordadíszes fültöredék, 
benyomkodott bordás fazékperemek képviselik.3 
A makói kultúra cserepeit – befelé profilált pereme 
alatt kívül keskeny, hosszúkás bordás táltöredéket, 
seprűs oldalakat, kihajló, lekerekített peremű fazék-
töredéket – Sáfár Gyula gyűjtötte.4 A hatvani kul-
túrához textildíszes és seprűs oldaltöredékek tar-
toznak.5 Az enyhén kihajló nyakú, egyenes pereme 
alatt vízszintes, szaggatott vonalakkal díszített tál-
töredék az őskoron belül közelebbről nem keltez-
hető.6 egy fekete színű, kicsi, grafitos oldal kelta.7 
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valószínűleg őskori két őrlőkő töredék is.8 A pat-
tintott kövek9 között egy sarlófényes penge is elő-
fordul.

A kevéssé jellegzetes szarmata kerámiát10 jól 
iszapolt, korongolt, szürke és piros, kerekítetten 
kifelé vastagodó tálperemek, ívelten kihajló, kere-
kítetten vastagodó hombárperemek, bekarcolt, víz-
szintes vonalköteges oldaltöredék, szürke, sárgás és 
pirosas oldal- és fenéktöredékek alkotják. A késő 
szarmata korszakot szürke, korongolt edényhez tar-
tozó, kerek metszetű fültöredék és homokos-kavi-
csos anyagú, korongolt fazéktöredékek képviselik.11

kora árpád-koriak a szürkésbarna, apró kavi-
csos anyagú, legömbölyített szélű fazékpere-
mek,12 két szürke, illetve vörös fazékoldal szélesen 
bekarcolt vízszintes- és hullámvonallal, valamint 
egy szürke, jól iszapolt oldal befésült vonalköteg-
gel.13 néhány homokkal soványított fazéktöredék14 
árpád-kori. Xii–Xiii. századi a szürke, apró kavi-
csos anyagú, ferdén levágott szélű fazékperem,15 a 
fogaskerékdíszes oldal,16 és két szürke, apró kavi-
csos oldal, szélesen bekarcolt, vízszintes vonallal.17 
Szarmata vagy árpád-kori lehet a kézi malomkő 
töredéke.18

1 APM Adattár leltározatlan. 2 APM 93.31.1–2. 3 APM 
93.31.3–6. 4 APM leltározatlan. 5 APM 93.31.7–8. 
6 APM 93.31.9. 7 APM 93.31.13. 8 APM 93.31.24–25. 
9 APM 93.31.10–12. 10 APM 93.31.14–17.; 96.12.1–6. 
11 APM 96.12.7, 10, 14. 12 APM 93.31.18.; 96.12.8–9. 
13 APM 93.31.19–20. 14 APM 96.12.11–13, 15–16. 
15 APM 93.31.23. 16 APM 93.31.22. 17 APM 93.31.21. 
18 APM 93.31.26. 

22/38. GALáBoS U. 22:  Ő, Sza  Sza
(kÖh 26360)

A várostól k-re, két oldalról vizenyős réttel 
határolt, enyhe kiemelkedésen 1988-ban, Benke 
János házánál, emésztőgödör ásása közben boly-
gatott csontvázas sírt találtak, a sírt és környékét 
csongrádiné Balogh Éva tárta fel,1 kulcsár valéria 
közölte.2 A Dny–Ék-i tájolású férfi sírban csak a 
lábcsontok maradtak közel eredeti helyzetben, a 
vázcsontok részben a Dny-i gödörrészben rendszer-
telenül kerültek elő, részben – a koponya is – hiá-
nyoztak. Leletei (36. t. 1–3, 5.): négyszög kereszt-
metszetű vasár a fanyél átrozsdásodott maradvá-
nyaival a bolygatott sírrészből, egyenes élű, ívelt 
hátú vaskés a jobb lábszár mellett, ugyanitt másik, 
nagyobb, kétélű (?) kés hegytöredéke, a lábvégi sír-

részből sárgás-pirosas, jól iszapolt, korongolt, közel 
hengeres oldalú, kissé kifelé kerekített peremű, kes-
keny, alacsony talpgyűrűs (Pá: 12 cm, Fá: 11 cm, 
M: 9 cm) tálka.3 A valószínűleg ii. századi szarmata 
temetkezés mellett a feltáráskor egy üres sírgödör 
(?) is előkerült.

A sír környékén húzott k–ny-i irányú próbaár-
kokban nem bukkantak további sírokra. Részben 
ezekből, részben a telek felszínéről barna-vörös, 
simított, jellegtelen őskori oldal- és vöröses 
magkőtöredéket és szilánkokat,4 durva, kézzel for-
mált, szarmata fazéktöredéket,5 továbbá késő szar-
mata cserepeket:6 sötétszürke, jól iszapolt, koron-
golt tálperemet és homokos-kavicsos anyagú, 
korongolt fazék-, tál-, fedőperemet és két csontkor-
csolyát gyűjtött csongrádiné Balogh Éva. ezek a 
22/19. lelőhely ny-i szélét jelzik.

1 MnM Adattár 35/1989.iii.; Rég. kut. 1988, 45.; APM 
Adattár 511-, 519-, 533-88. A feltárási jelentésben az 
ár nyílhegyként, a késhegy lándzsahegy töredékeként 
szerepelt, így vette át Dinnyés 1991, 170.; istvánovits–
kulcsár 1995, 11. és Dinnyés 2007, 365. 2 kulcsár 
1998, 139., 185. sz.; kulcsár 2000, 44, 51., 3. kép 3, 
5, 7, 11. 3 APM 2000.13.1–4. 4 APM 2000.11.1–12.1. 
5 APM 2000.9.1. 6 APM 2000.10.1–4. 

22/39. FARkASváR-DŰLŐ:  Sza, á, kk
(kÖh 26361)

A várostól Ény-ra, a Galga jobb partján, az ártér-
ből kb. 1 m-rel kiemelkedő dombháton, szántásban 
gyűjtöttünk leleteket. A domb gerincén sok a szar-
mata cserép, több hamus folttal, közepes mennyi-
ségű állatcsonttal. Ény-on részben fedi a 22/37. 
lelőhelyet. A lelőhely kiterjedése kb. 330 × 200 m. 
(Miklós–Zatykó, 1993.) A leletekhez mellékelt váz-
lat szerint Sáfár Gyula turai lakos 1993-ban az egy-
mással érintkező 22/37. és a 22/39. lelőhellyel azo-
nosítható területen gyűjtött őskori, szarmata és 
középkori leleteket.1 közülük az őskori leletek bizo-
nyára a 22/37. lelőhelyről származnak, a többit itt 
tárgyaljuk.

A késő szarmata, jól iszapolt, korongolt kerámia2 
jellegzetes darabjai a szürke-fekete, kereken vasta-
godó, többnyire behajló peremű, tagolt oldalú,3 az 
enyhén kihajló, rövid hengeres nyak alján bordás,4 
a meredek oldalán bordás,5 mély tálak töredékei, a 
piros, félkörös pereme alatt hornyolt és a kívül szé-
les, laposan vastagodó peremű, piros festett tálkatö-
redékek,6 a szürke, vízszintes, tagolt hombárperem.7 
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Szintén későiek a homokkal-apró kaviccsal sová-
nyított anyagú, korongolt fazéktöredékek.8 néhány 
oldaltöredék képviseli a durva, kézzel formált kerá-
miát.9 Sáfár Gyula gyűjtéséből szarmata-késő szar-
mata település leletei a szürke, jól iszapolt, koron-
golt, kereken kifelé vastagodó, részben behúzott 
peremű tál-, kihajló pereme alatt bekarcolt vonalas 
csésze-, vízszintes peremű hombártöredékek és a 
lépcsőszerűen tagolt, a vízszintes bordás, az árkolt-
bordás, a fényezett, vízszintes rovátkasorral díszí-
tett korsó- és hombárváll töredékek.10

A szürke és barna, homokkal soványított, 
kézikorongolt, dísztelen és fogaskerék díszes fazék-
töredékek11 árpád-koriak. Xii–Xiii. századi a vilá-
gossárga, profilált peremű, vállán bekarcolt hullám-
vonalas fazéktöredék és a fehéres oldal.12 A sárgás-
fehér színű, korongolt fenéktöredékek13 késő közép-
koriak. ezekhez járulnak a körbefutó bekarcolással 
és fogaskerékmintával díszített árpád-kori oldalak, 
késő középkori peremek, késő középkori vagy kora 
újkori festett és mázas oldalak.14

egy világosszürke, szögletes keresztmetszetű 
fenőkő töredék15 tartozik még a leletanyaghoz.

1 APM Adattár leltározatlan. 2 APM 96.13.1–39, 
41–43, 45–47. 3 APM 96.13.1–5, 7–11, 25–27, 31. 
4 APM 96.13.21. 5 APM 96.13.24. 6 APM 96.13.36–37. 
7 APM 96.13.18. 8 APM 96.13.46–47. 9 APM 96.13.50, 
52, 54. 10 APM leltározatlan. 11 APM 96.13.49, 51. 
12 APM 96.13.40, 53. 13 APM 96.13.44, 48. 14 APM lel-
tározatlan. 15 APM leltározatlan. 

22/40. FARkASváR-DŰLŐ:  kk
(kÖh 26362)

A város Ény-i szélén, a kertek végében, a Galga 
árteréből alig kiemelkedő területen, szántásban 
találtunk néhány késő középkori cserepet. A lelő-
hely megfigyelhető kiterjedése kb. 250 × 150 m. 
(Miklós–Zatykó, 1993.) A szürkésvöröses, illetve 
szürkésfehér, apró kavicsos anyagú, díszítetlen 
fazékoldalak a Xiii–Xv. század közé keltezhetők.1

1 APM 93.25.1. 

22/41. hoMokBánYA:  Ő, á  I
(kÖh 26363)

A város ny-i határszélének közelében levő 
homokbányában a helybeliek szerint korábban sok 

embercsont került elő. Terepbejárásunk során a 
bánya k-i részén, ahol csak a humuszt szedték le, 
kb. 20–30 cm mélyen néhány embercsont töredé-
ket találtunk. A bánya melletti szőlőben egy kívül 
sárga, belül fekete, díszítetlen, jellegtelen őskori, 
valamint egy sárgás színű, homokos anyagú, Xiii–
Xiv. századi oldaltöredéket gyűjtöttünk.1 (Kővári–
Miklós, 1993.)

1 APM 94.7.1–2. 

22/42. váSáRTÉR:  Sza
(kÖh 26364)

A belterület k-i széle közelében, a Túrás-rét É-i 
részén, a szabályozott Galga Dny-i partján húzódó, 
Ény–Dk-i irányú, alacsony kiemelkedésen terül el 
a kb. 280 × 150 m-es lelőhely. 1995-ben a lelőhe-
lyen állatvásártér kialakítását megkezdő földmun-
kák során szarmata edénytöredékek és állatcson-
tok kerültek elő. A turai önkormányzat támogatá-
sával kulcsár valéria végzett próbafeltárást, ami 12 
késő szarmata telepobjektumot, egy házrészletet (?), 
8 gödröt és gödörrészletet, 2 hosszúkás, árokszerű 
objektumot és egy árokrészletet eredményezett.1 Az 
1., 3. és 5. objektum gazdag és változatos kerámiá-
jában a jellegzetes, késő szarmata típusok az ural-
kodók. Szürke, sötétszürke, pirosas színű, jól isza-
polt, korongolt, kifelé vastagodó, behúzott peremű 
félgömbös,2 félgömbös, tagolt oldalú,3 meredek 
oldalú,4 kettős csonkakúpos testű,5 röviden kihajló 
peremű, perem alatt hullámosan tagolt oldalú6 tálak 
töredékei mellett néhány ívben kihajló peremű tál-
töredék7 és piros alapon piros-vörös festett, mere-
dek oldalú csésze-, tálkatöredék8 (38. t. 8.) is van a 
leletanyagban. A hombártöredékek között a vízszin-
tes, tagolt peremek9 jellemzők. A sötétszürke, pár-
nás nyakú korsótöredék10 (37. t. 14.) és a világospiros, 
rövid hengeres nyakú, gömbtestű edény peremtöre-
déke11 alapján a település élete benyúlhat az v. szá-
zadba.12 viszonylag gyakori a besimított díszítés 
korsó- és hombárvállakon, tálakon. Matt és besimí-
tott felületek váltakozása13 korsóvállon, besimított 
zegzug vonal14 tál- és edényoldalon, hálóminta15 tál- 
(38. t. 13.) és hombártöredékeken, egy hombárvál-
lon függőleges vonalkötegek alatt háló, alatta több-
vonalas zegzug szalag,16 egy meredek oldalú táltöre-
déken két borda között van besimított hullámvonal.17 
Bekarcolt vízszintes vonal, kettős vonal tálpere-
mek18 alatt fordul elő, egy félgömbös tál töredékére19 
4 × 2 vonalat karcoltak. vízszintes árok, hornyolat20 
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néhány, függőleges kannelúrák21 egy töredéket díszí-
tenek. vízszintes bordát korsó nyakhajlatban, korsó- 
és hombárvállon, táloldalon találunk.22 A homo-
kos-apró kavicsos soványítású, korongolt, különbö-
zően profilált peremű fazéktöredékek23 mellett jelen-
tős mennyiségű a homokos anyagú, kézikorongon 
készült kerámia.24 Utóbbiak pereme gyakran bevá-
gásokkal tagolt,25 ritka a bekarcolt zegzug és hul-
lámvonal26 a vállon (40. t. 1, 4, 7.). A kézzel formált, 
durva kerámia többsége fazéktöredék.27 Provinciális 
import a pirosas, erősen kopott piros festett, bepe-
csételt tojástag részletes táltöredék.28 A telepanyagot 
egyenes pengéjű vaskés,29 gömbös agyaggyöngy (?) 
és orsókarika töredék,30 kvarcitszilánk31 és néhány 
patics-, tapasztástöredék32 egészíti ki.

1 APM 96.1.1–11.14.; APM Adattár 987–96.; Rég. kut. 
1995, 71.; Röviden ismertette kulcsár 2000, 44, 53–54., 
3. kép 10, 12., 4. kép 1–3.;. eredményeit kulcsár v. hoz-
zájárulásával foglaljuk össze. 2 APM 96.1.1, 31.; 3.42. 
3 APM 96.2.1, 14.; 3.3, 5, 7.; 5.2. 4 APM 96.1.2, 8, 34. 
5 APM 96.1.32, 42. 6 APM 96.3.9. 7 APM 96.1.40. 8 APM 
96.1.39.; 3.26.; 5.12–13. 9 APM 96.3.6.; 11.10. 10 APM 
96.5.3. 11 APM 96.11.3. 12 kulcsár 2000, 54. 13 APM 
96.1.16. 14 APM 96.2.1.; 3.19. 15 APM 96.2.2.; 3.5, 7.; 5.9.; 
kulcsár 2000, 4. kép 3. 16 APM 96.3.4.; kulcsár 2000, 4. 
kép 2. 17 APM 96.11.5. 18 APM 96.3.8, 26.; 11.6. 19 APM 
96.1.31.; kulcsár 2000, 4. kép 1. 20 APM 96.3.10.; 11.12. 
21 APM 96.2.11. 22 APM 96.1.4–5, 22.; 11.5. 23 APM 
96.1.61, 65–67, 72–74.; 2.5.; 3.41.; 5.16–17, 25–26, 28.; 
10.3.; 11.13–14. 24 APM 96.1.47–60, 62–64, 68–71.; 2.6–
9, 18.; 3.31–39, 43–46, 48–49.; 4.4.; 5.18–24, 27. 25 APM 
96.1.50, 52, 55.; 3.31–38.; 5.18–20. 26 APM 96.1.50.; 
3.31.; 5.26.; kulcsár 2000, 3. kép 12. 27 APM 96.2.17.; 
3.40, 44–47, 50.; 5.29.; 6.2.; 7.2.; 8.3. 28 APM 96.1.45. 
29 APM 96.3.51. 30 APM 96.3.1–2.; kulcsár 2000, 3. kép 
10. 31 APM 96.2.19. 32 APM 96.1.75.; 3.28. 

22/43. kŐkÚTi-LAPoS:  Sza, M–á
(kÖh 26365)

A várostól Dk-re, a kórés-ér mentén, az ártérből 
alig kiemelkedő homokdombon elég ritkán előfor-
duló, szarmata cserepeket gyűjtöttünk a vetésben. A 
lelőhely kiterjedése kb. 100 × 80 m. (Miklós, 1994.) 
A leletek közül az egyik szürke, korongolt oldaltö-
redék; a többi kézzel formált, ujjbenyomásos díszű 
perem, illetve durva kidolgozású oldaltöredék.1 A 
lelőhely É-i szélén egy párhuzamos vonalköteggel 
díszített X–Xi. századi fazékoldalt is találtunk.2 

1 APM 94.36.1–3. 2 APM 94.36.4. 

22/44. AGYAGoS MenTe:  Ő, U? Sza, M, á
(kÖh 26366)

A várostól Dk-re, a kórés-ér mentén, az árterü-
letből alig kiemelkedő, hosszan elnyúló homokdom-
bon, szántásban, mintegy 350 × 80 m-es területen 
igen ritkán fordult elő edénytöredék. közülük két, 
kézzel formált, durva kidolgozású oldal szarmata,1 a 
ferde bevágással díszített fazékoldal Xii–Xiii. szá-
zadi.2 (Miklós, 1994.) 

Apróra törött, kopott, szürke, korongolt és kézzel 
formált szarmata, valamint homokos soványítású, 
árpád-kori cserepeket gyűjtöttek 2004-ben a MoL 
Százhalombatta–Tiszaújváros távvezeték bővítését 
megelőző terepbejáráson.3 2006-ban kulcsár valéria 
5 m széles sávban, 696 m2-es területen megelőző fel-
tárást végzett.4 A 21 telepobjektum (gödrök, házrész-
let, árkok) többsége nem tartalmazott leletet.

Jellegtelen, apró, őskori cserepek5 kerültek elő a 
7. árpád-kori objektum betöltéséből. A 10. kemence 
cserepei között volt a lengyeli kultúrához soro-
landó, piros festett, belül fekete, csonkakúpos felső 
részű, ferdén röviden kihajló, elkeskenyedő peremű 
fazéktöredék és a barnáspiros, belül fekete, henge-
res nyakú, elvékonyodó peremű fazék töredéke.6

A 10. objektum egy kemence, melynek 
fenéktapasztása alá edénydarabkákkal kevert 
anyagú, kézzel formált, röviden kihajló, ferdén levá-
gott, továbbá kerekített, ujjbenyomásokkal tagolt 
peremű, nagyméretű és kisebb fazekak7 töredékeit, 
valamint egy világosszürke, jól iszapolt, korongolt, 
kb. 23 cm peremátmérőjű, S profilú, profilált talpú 
tál néhány töredékét8 terítették. egy kézzel formált, 
vastag falú fazéktöredéken ujjbenyomások sora,9 két 
töredéken v alakú, felül háromnegyed körben visz-
szahajló végű borda10 a díszítés, egy oldaltöredé-
ken hosszúkás, ferde bütyökfogó11 van. A kemen-
cét az i–ii. századra keltezi a kelta hagyományokat 
őrző, korai császárkori, provinciális tál. Szintén szar-
mata a kemencés házrészlet (3. objektum) a benne 
talált egyetlen, világosszürke, korongolt hombártö-
redék12 és a 15. objektum a szürke, korongolt és a 
világospiros, homokos anyagú, provinciális (?) oldal-
töredék13 alapján. Szürke, korongolt oldaltöredék volt 
az árpád-kori 16. objektum betöltésében.

X–Xi. századi az 5. objektum, melyből fekete, 
belül sötétbarna, homokos anyagú, kézikorongolt 
fazék peremes válltöredéke (nyakhajlat alatt hul-
lámvonalköteg, válltól kezdődően vízszintesen, 
sűrűn vonalazott), szürkésbarna, vízszintes vona-
lakkal díszített és dísztelen fazéktöredékek és ló láb-
középcsontból készített csontkorcsolya került elő.14 
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A Xi–Xii. századra keltezhetjük a 7. és a 16. objektu-
mot a homokkal soványított anyagú, kézikorongolt, 
vízszintes vonalakkal díszített, szürkésbarna15 és az 
enyhén profilált peremű, vállon ferde bevágások-
kal díszített, sötétszürke és barna fazéktöredékek16 
alapján.

1 APM 94.37.1. 2 APM 94.37.2. 3 ckM Adattár 5623. 
Terepbejárási dokumentáció.; APM leltározatlan.  
4 MnM Adattár Gy, sz. 74/2007.; Rég. kut. 2006, 305.; 
APM 2006.2.1–7.3.; A feltárás eredményeit kulcsár v. 
hozzájárulásával foglaljuk össze. 5 APM 2006.4.2–4. 
6 APM 2006.5.2, 35. nem zárható ki, hogy a leletanyag 
tisztítása közben keveredtek a kemence leleteihez.  
7 APM 2006.5.3–22, 24–34. 8 APM 2006.5.1, 23, 36. 
9 APM 2006.5.32. 10 APM 2006.5.31. 11 APM 2006.5.30. 
12 APM 2006.2.1. 13 APM 2006.6.1–2. 14 APM 2006.3.1–
5. 15 APM 2006.4.1. 16 APM 2006.7.1–2. 

22/45. LAPoS-hALoM:  Sza, á
(kÖh 26367)

A várostól Dk-re, a kórés-ér mentén, az ártér-
ből alig kiemelkedő, hosszan elnyúló homokdom-
bon, vetésben, illetve szántásban, kb. 600 × 250 m-es 
területen váltakozó sűrűségben fordulnak elő leletek. 
A lelőhely Dk-i részén néhány hamus foltot is meg-
figyeltünk a szántásban. e hamus foltokban sűrűn 
helyezkednek el az edénytöredékek. (Miklós, 1994.) 

A cserepek zöme szarmata. A korongolt, jól isza-
polt töredékek közül jellegzetes néhány vízszinte-
sen kihajló, legömbölyített, illetve duzzadt szélű 
perem; a vízszintes bekarcolással, hornyolással 
ellátott oldal, az enyhén profilált hastöredék, vala-
mint a talpkorongos edényrészlet. Találtunk néhány 
durva kivitelű, kézzel formált oldalt is.1

A Xii–Xiii. századot egy legömbölyített és egy 
ferdén levágott szélű fazékperem, valamint egy víz-
szintes bekarcolással díszített fazékoldal képviseli. 2

1 APM 94.38.1–11. 2 APM 94.38.12–14. 

22/46. LAPoS-hALoM (AGYAGoS MenTe 2.): 
 á
(kÖh 26368)

A várostól Dk-re, a kórés-ér Ék-i partján, az 
ártérből alig kiemelkedő, futóhomokos dombon, 
mintegy 300 × 100 m-es körzetben, közepes sűrűség-
ben fordulnak elő erősen kopott felületű Xiii. szá-
zadi cserepek és apróra tört paticsdarabok. (Miklós, 
1994.) A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros táv-
vezeték bővítését megelőző, 2004. évi terepbejárá-

son Dinnyés istván és munkatársai jelentős meny-
nyiségű árpád-kori cserepet – köztük bográcspere-
meket is – gyűjtöttek.1

A cserepek többnyire sárgásfehér, illetve rózsa-
szín, kavicsos anyagú, kettősen tagolt fazékpere-
mek, valamint vízszintes bekarcolással díszített 
oldalak. egy töredéken mélyen bekarcolt hullámvo-
nal látható. néhány vastag falú palacknyakat körbe-
futó csigavonallal láttak el.2

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció. 
Leletek: APM leltározatlan. 2 APM 94.39.1–4. 

22/47. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Sza, á
(kÖh 26369)

A várostól Dk-re, a kórés-ér D-i partján, az 
ártérből alig kiemelkedő homokdombon, a vetés-
ben, 300 × 100 m-es területen közepes sűrűségben 
fordultak elő elsősorban szarmata, kisebb mennyi-
ségben pedig árpád-kori cserepek. (Miklós, 1994.)

A korongolt, szürke, illetve barna, jól iszapolt, 
szarmata peremek megvastagodó vagy vízszinte-
sen kihajló szélűek. egy finoman iszapolt oldalt víz-
szintes hornyolás tagol. A durva kidolgozású, kéz-
zel formált edényeket egy enyhén kihajló perem és 
több díszítetlen oldal képviseli. 1

A szürkésfehér, illetve rózsaszín, kavicsos 
anyagú, vízszintesen bekarcolt díszű fazékoldalak 
Xiii. századiak.2

1 APM 94.40.1–10. 2 APM 94.40.11. 

22/48. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Sza, á
(kÖh 26370)

A várostól Dk-re, a kórés-ér D-i partján, az 
ártérből enyhén kiemelkedő homokdombon, a fia-
tal vetésben, mintegy 100 × 100 m-es területen elég 
ritkán fordultak elő szarmata és árpád-kori csere-
pek. (Miklós, 1994.)

A szarmatákra néhány durva kidolgozású oldal-
töredék utal.1 A leletek nagyobb része a Xii–Xiii. 
századból származik. ide sorolható a kavicsos 
anyagú, ferdén levágott szélű, beböködéssel díszí-
tett fazékperem, valamint a sárgásfehér, kavicsos 
anyagú, megvastagodó, illetve befelé ferdén levá-
gott szélű, bebökdöséssel és ferde bevágással ellá-
tott perem és a vízszintes bekarcolással díszített 
fazékoldal.2

1 APM 94.41.l. 2 APM 94.41.2–4. 
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22/49. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Sza
(kÖh 26371)

A várostól Dk-re, a kórés-ér D-i partján, az 
ártérből kissé kiemelkedő homokdombon, a fiatal 
vetésben, kb. 80 m-es körzetben közepes sűrűség-
ben fordultak elő szarmata cserepek. (Miklós, 1994.)

A korongolt, finoman iszapolt edénytöredékek 
közül említést érdemel a lekerekített szélű perem, 
az enyhén profilált és a vízszintesen hornyolt oldal. 
A kézzel formált edényeket egy vastag falú aljtöre-
dék képviseli.1

1 APM 94.42.1–4. 

22/50. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Ő, Sza, á
(kÖh 26372)

A várostól Dk-re, a kórés-ér D-i partján, az 
ártérből alig kiemelkedő, szélesen elnyúló homok-
dombon, fiatal vetésben, mintegy 250 × 200 m-es 
területen, váltakozó sűrűségben őskori, szarmata és 
árpád-kori leleteket gyűjtöttünk. (Miklós, 1994.) 

Az őskort egy pattintott penge és szilánk, vala-
mint egy fekete, szemcsés anyagú oldal képviseli.1 
A cserepek zöme szarmata: korongolt, szürke, jól 
iszapolt, duzzadt peremek, hornyolt oldal; szürke, 
kavicsos anyagú fazékoldal; két db barna, illetve 
fekete, vastag falú, durva kidolgozású oldal.2 A 
szürkésfehér, kettősen tagolt fazékperem, valamint 
két, vízszintes bekarcolással díszített fazékoldal a 
Xiii. századból származik.3

1 APM 94.43.1–2. 2 APM 94.43.3–7. 3 APM 94.43.8–9. 

22/51. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  B? Sza, kk
(kÖh 26373)

A várostól Dk-re, a kórés-ér kezdeténél, az 
ártérből enyhén kiemelkedő homokdombon, a fiatal 
vetésben, kb. 100 m-es körzetben, váltakozó sűrű-
ségben találtunk cserepeket. (Miklós, 1994.)

Az enyhén kihajló, barna peremtöredék talán 
bronzkori.1 A leletek zöme szarmata: korongolt, 
szürke, jól iszapolt, duzzadt perem; hasonló anyagú 
oldal besimított hullámvonallal; korongolt, jól isza-
polt, lekerekített szélű perem.2 A sárgásfehér, apró 
kavicsos anyagú, sekélyen bekarcolt fazékoldal 
Xiii–Xiv. századi.3

1 APM 94.44.1. 2 APM 94.44.2–4. 3 APM 94.44.5. 

22/52. kŐkÚTi-LAPoS:  Sza
(kÖh 26374)

A belterülettől Dk-re, a kórés-ér kezdeténél, fia-
tal vetésben, kb. 50 m-es körzetben gyűjtöttünk cse-
repeket. A leletek igen ritkán fordultak elő. (Miklós, 
1994.) A korongolt, jól iszapolt, szürke és sárgás 
oldal, valamint a szürke korsófül szarmata.1

1 APM 94.45.1–2. 

22/53. ALSÓRÉTi TAnYA:  á
(kÖh 26375)

A várostól k-Dk-re, az Alsóréti tanyától 
Ény-ra, vizenyős környezetből enyhén kiemel-
kedő, futóhomokos dombon néhány árpád-kori, 
Xiii. századi cserepet találtunk kb. 120 × 100 m-es 
területen. (Miklós, 1995.) A szürkésfehér, kavicsos 
anyagú fazékperemek széle ferdén levágott, illetve 
kettősen tagolt. A szürke és szürkésfehér fazékol-
dalakat vízszintes bekarcolás vagy hullámvonal 
díszíti.1

1 APM 95.58.1–4. 

22/54. ALSÓRÉTi TAnYA:  Ő
(kÖh 26376)

A belterülettől Dk-re, az Alsóréti tanyától ny-ra, 
vizenyős területből alig kiemelkedő homokdombon, 
kb. 60–70 m-es körzetben mindössze két, homokos 
anyagú, sárga színű őskori oldaltöredéket találtunk.1 
(Miklós, 1995.)

1 APM 95.75.1. 

22/55. ALSÓRÉTi TAnYA:  á, kk
(kÖh 26377)

A várostól k-Dk-re, az Alsóréti tanya ny-i szé-
lénél, környezetéből alig kiemelkedő, futóhomokos 
dombon néhány cserepet találtunk mintegy 80 × 70 
m-es területen. (Miklós, 1995.) A szürkésfehér, kavi-
csos anyagú, díszítetlen fazékoldal árpád-kori.1 A 
sárgásvöröses, erősen kavicsos anyagú, korongról 
levágott (?) fenéktöredék késő középkori.2

1 APM 95.59.1. 2 APM 95.59.2. 
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22/56. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Sza, á
(kÖh 26378)

A várostól D-re, a Mérges-patak Ék-i oldalán, a 
vizenyős területből alig kiemelkedő, futóhomokos 
dombon, kb. 100 × 50 m-es területen kevés csere-
pet találtunk. (Miklós, 1995.) A finoman iszapolt, 
korongolt, szürke, díszítetlen oldaltöredékek szar-
maták.1 A szürkésfehér, kavicsos anyagú, kettősen 
tagolt fazékperem Xiii. századi.2

1 APM 95.68.1. 2 APM 95.68.2. 

22/57. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Ő, LT, Sza, 
á, kk
(kÖh 26379)

A várostól D-Dk-re, a Mérges-patak Ék-i olda-
lán, enyhén kiemelkedő, hosszan elnyúló homok-
dombon, szántásban, illetve a ny-i és É-i részen 
helyenként fiatal vetésben, mintegy 1800 m hosz-
szan, 100–300 m-es sávban követhető a lelőhely. 
változó sűrűségben őskori, szarmata, árpád-kori 
cserepek találhatók. Utóbbiak a lelőhely közepe 
táján elég sűrűn fordulnak elő. A talaj homokos, a 
dombok teteje futóhomokos. (Miklós, 1995.)

egy kívül fekete, simított felületű, belül szürke 
színű oldal és egy sárgás színű szűrőedény töre-
dékei,1 valamint egy hidrokvarcit magkő maradék 
az őskoron belül közelebbről nem keltezhetők.2 A 
sötétszürke, korongolt, kifelé megvastagodó perem, 
a szürke, korongolt oldal és a grafitos anyagú fenék-
töredék kelta.3

A szarmata cserepek közt korongolt, kifelé meg-
vastagodó peremek, szürke, fekete és téglaszínű 
oldalak, fenéktöredék, valamint durva, kézzel for-
mált, enyhén kihajló fazékperemek és oldaltöredék 
vannak.4 Talán szarmata egy négyzetes átmetszetű 
fenőkő töredéke is.5

A leletek zöme a Xiii. századra keltezhető: több-
nyire szürkésfehér színűek, anyaguk kavicsos. A 
fazékperemek kettősen tagoltak, vagy lekerekített, 
illetve ferdén vagy vízszintesen levágott, egy eset-
ben elvékonyodó szélűek.6 A fazékoldalakat fogas-
kerékkel, befésült hullámvonalköteggel, ferde bevag-
dosással vagy vízszintes bekarcolással díszítet-
ték.7 esetleg az árpád-korból származhat a vassalak 
darab.8 A késő középkort csak néhány töredék képvi-
seli: a vörös, homokos anyagú, ferdén levágott szélű 
kúpos fedő,9 és a szürkésfehér, kavicsos anyagú kan-
csóoldal10 a Xiv–Xv. századból származik.

1 APM 95.61.17–18. 2 APM 95.61.19. 3 APM 95.61.1, 
15–16. 4 APM 95.61.2–8, 20.; 67.1–2. 5 APM 95.61.24. 
6 APM 95.61.10, 12.; 67.5–8. 7 APM 95.61.9, 11.; 67.3–4, 
9–11. 8 APM 95.61.23. 9 APM 95.61.13. 10 APM 95.61.14. 

22/58. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Ő, LT, Sza, kk?
(kÖh 26380)

A várostól D-Dk-re, a Mérges-patak Ék-i olda-
lán, futóhomokos dombháton, szántásban, mintegy 
250 × 100 m kiterjedésben gyűjtöttünk cserepeket. 
(Miklós, 1995.)

A sárga színű, díszítetlen, kevésbé jellegzetes 
perem- és oldaltöredékek őskoriak.1 A kelta csere-
pek közt2 grafitos anyagú fazekak kifelé lekerekí-
tett, megduzzadó perem-, és fésűs díszű oldaltö-
redékei; kihajló urna- és tálperemek vannak. Az 
őskori leletanyaghoz tartozik egy obszidián magkő 
darab és egy hidrokvarcit szilánk.3

A jól iszapolt, korongolt, szürke és vörös színű 
oldaltöredékek, valamint a durva, kézzel formált, 
kihajló, lekerekített szélű peremtöredékek és fazék-
oldalak szarmaták.4

A sárgásfehér, kavicsos anyagú, vízszintesen 
levágott peremű, szögletes kemenceszem töredék, a 
szürkésfehér, vékony falú fazékoldal, amelyet sűrű, 
vízszintes bekarcolás díszít és a vöröses oldaltöre-
dék középkor végi–kora újkori.5 A fekete színű, tég-
lalap átmetszetű fenőkő töredék késő középkori, 
esetleg újkori.6

1 APM 95.63.1, 15–16, 18. 2 APM 95.63.4–12. 3 APM 
95.63.2–3. 4 APM 95.63.13–14, 16–18, 20. 5 APM 
95.63.19–21. 6 APM 95.63.22. 

22/59. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  v, Sza, A, kk
(kÖh 26381)

A várostól D-Dk-re, a Mérges-patak Ék-i partján, 
lapos, fekete földes szántásban, mintegy 100 m-es 
körzetben gyűjthetők cserepek. egy helyen egy 
edény töredékei bukkantak elő kb. 40–50 cm-es 
körben, a felszín és a 30 cm-es szántáshatár között 
fordultak elő. (Miklós, 1995.)

kora vaskorinak határozhatók meg a valószí-
nűleg urnához tartozó oldal- és fenékdarabok, egy 
hasi töredék és egy szögletes, két oldalról benyo-
mott bütyökkel díszített oldal.1

egy szürke, korongolt oldaltöredék szarmata,2 
valószínűleg ugyanilyen korú egy sárgás színű, 
korongolt edény vízszintesen kihajló pereme is.3 
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Avar korinak tartható a vízszintes vonalkötegekkel 
díszített oldal, az egyenes fazékperem és a kézzel 
formált fazékoldal.4

egy barna színű, homokos anyagú, kifelé ferdén 
levágott szélű fazékperem a Xiii–Xiv. századból 
származik.5

1 APM 95.60.1–3. 2 APM 95.62.1. 3 APM 95.62.2. 4 APM 
95.62.3–5. 5 APM 95.62.6.

22/60. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  LT, N
(kÖh 26382)

A város határának D-i széle közelében a Mérges-
patak Ék-i oldalán, a vízfolyás közeli lapos részen 
kb. 70 × 70 m nagyságú területen kevés cserepet 
találtunk a szántásban. (Miklós, 1995.) egy szürke, 
grafitos anyagú töredék kelta,1 a sárga színű fazék-
oldal a népvándorlás korra keltezhető.2

1 APM 95.64.1. 2 APM 95.64.2. 

22/61. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Sza? n
(kÖh 26383)

A várostól DDk-re, a Mérges-patak Ék-i partján, 
annak közvetlen közelében, lapos területen, szán-
tott fekete földben kb. 50 m-es körzetben találtunk 
cserepeket. (Miklós, 1995.)

A kívül sötétszürke, belül sárgás színű fazék-
oldal talán szarmata.1 A kívül vörösesbarna, belül 
fekete, kavicsos anyagú, kézzel formált fazékoldal a 
népvándorlás korból származik.2

1 APM 95.65.1. 2 APM 95.65.2. 

22/62. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  R? v, LT, 
Sza, nk
(kÖh 26384)

A várostól DDk-re, a Mérges-patak Ék-i part-
ján, környezetéből 1–2 m-rel kiemelkedő homok-
dombon, kb. 400 × 100 m területen húzódik a lelő-
hely. A szántásban váltakozó sűrűségben fordultak 
elő a cserepek. (Miklós, 1995.) A lelőhely Dk-i széle 
átnyúlik a 22/63. lelőhely területére.

egy kopott, tölcséres nyaktöredék feltételesen 
rézkorinak határozható meg.1 két korongolt, behú-
zott tálperem szkíta.2 A grafitos-fésűs fazékoldal és 

a korongolt, díszítetlen táltöredék kelta.3 Találtunk 
egy szilánkot is.4

A korongolt, szürke, átfúrt oldaltöredék, vala-
mint a téglaszínű, szintén korongolt oldal szar-
mata.5 A kívül sárga, belül szürke fazékoldal, ame-
lyet négyszögletes bepecsételés díszít (42. t. 10.) a 
viii–iX. századból származik.6

1 APM 95.66.2. 2 APM 95.66.3–4. 3 APM 95.66.5–6. 
4 APM 95.66.1. 5 APM 95.66.7–8. 6 APM 95.66.9. 

22/63. LAPoS-hALoM:  Sza, M? á
(kÖh 26385)

A várostól Dk-re, a Mérges-patak Ék-i part-
ján, szántásban, kb. 450 × 350 m területen váltakozó 
sűrűségben gyűjthető cserepeket találtunk. A talaj a 
dombtetőn futóhomokos, az ér közelében kötöttebb, 
fekete homok. A ny-i szélen, az árpád-koriakon kívül 
szürke és vörös, finoman iszapolt, díszítetlen szarmata 
oldaltöredékek1 is előfordulnak. (Miklós, 1995.)

A szürkésbarna színű, homokos anyagú, lekere-
kített szélű fazékperem kora árpád-kori.2 A Xiii. 
századból származik néhány vörös és szürkésbarna, 
apró kavicsos, homokos anyagú, kifelé ferdén levá-
gott szélű fazékperem, egy sárgásbarna, legömbö-
lyített szélű perem,3 valamint több fazékoldal, ame-
lyeket mélyen bekarcolt vízszintes vonalakkal, 
illetve ferde bevagdosással díszítettek.4

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távve-
zeték bővítését megelőző, 2004. évi terepbejárá-
son Dinnyés istván és munkatársai szarmata és 
árpád-kori kerámiát gyűjtöttek, és arra a megál-
lapításra jutottak, hogy a 22/28., 63., 67. és a 68. 
lelőhely valójában egy egységet képez, amelynek a 
MoL- számozásban a Tura 6, illetve 6/a lelőhely-
számot adták.5 A korábbi dokumentáció és lel-
tárkönyvi bejegyzések egyértelmű kezelése cél-
jából megtartottuk az eredeti lelőhelyszámozást.  
A 2004. évi gyűjtésből szarmata két szürke, koron-
golt tálfenék töredék, a durva, kézzel formált, ujj-
benyomásos perem- és egy oldaltöredék. árpád-
koriak a barna és vöröses, homokkal soványított 
anyagú, kézikorongolt, változóan profilált fazekak 
perem-, ferde bevágásokkal díszített váll- és víz-
szintes vonalas oldaltöredékei, a vöröses bogrács-
perem. Xii–Xiii. századiak a szürkés, rózsaszínű, 
fehér, homokos-kavicsos anyagú, bekarcolt vízszin-
tes vonalakkal, hullámvonallal, vízszintes és hullá-
mos vonalköteggel díszített fazéktöredékek, a sár-
gás fazékoldalból kifaragott orsókarika.
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kulcsár valéria 2006-ban megelőző ásatásán 
lényegében a 63. lelőhely területén 2600 m2-en 48 
telepobjektumot tárt fel, ezek közül csak 8 objek-
tumban (1–4., 26–27., 47–48.) került elő keltező 
lelet. A lelőhelyet valószínűleg a mélyszántás tette 
tönkre, a sekély objektumoknak legtöbb esetben 
csak a legalját lehetett megtalálni.6 A leletanyag 
egységesen árpád-kori. Sötétszürke, barna, vörö-
ses, homokkal soványított anyagú fazéktöredékek7 
voltak a 26., a 27. és a 48., valamint a késő árpád-
kori 2. és 47. objektumban, egy vonaldíszes oldal 
pedig szórvány. A 2–4. és a 47. objektumot a homo-
kos-kavicsos anyagú, szürkés, sárgásszürke és fehé-
res színű, változatos peremű, vállon ferde bevágá-
sokkal, bekarcolt vízszintes vonalakkal, fogaske-
rékkel benyomott vonalakkal díszített fazéktöredé-
kek8 a Xii–Xiii. századra keltezik. vállán hullám-
vonalköteggel díszített, fehér fazéktöredék is volt az 
1–4. objektumok nyesésekor talált, Xii–Xiii. szá-
zadi töredékek9 között. egyező korú az 1. objektum 
is, melynek egyetlen oldaltöredéke a 2. objektum 
egyik fazéktöredékéhez illeszkedik, a 3. objektum-
ban is volt olyan töredék, amelyik a 2.-ban levőhöz 
illeszkedik.10 Az 1. objektumból vassalak, a 2.-ból 
kopott felületű, sótörő (?) kavics töredéke, a 48.-ból 
vastag, deformált vaslemez töredék került elő.11 A 
23. objektumban csak tapasztástöredék12 volt.

1 APM 95.69.1. 2 APM 95.69.2. 3 APM 95.69.3–4. 4 APM 
95.69.5–6. 5 ckM Adattár 5623. Terepbejárási doku-
mentáció. véleményünk szerint a 22/28. lh. nem tar-
tozik ehhez az együtteshez. Leletek: APM leltáro-
zatlan. 6 Rég. kut. 2006, 305.; APM 2006.8.1–18.1. 
7 APM 2006.9.1–2.; 13.1–14.1.; 15.1.; 16.2.; 18.1. 8 APM 
2006.9.3–9.; 10.1–11.3.; 15.2. 9 APM 2006.17.1–5., az 5. 
a vonalköteges. 10 APM 2006.9.3, 7. 11 APM 2006.8.1.; 
9.10.; 16.1. 12 APM 2006.12.1. 

22/64. LAPoS-hALoM:  v, LT, Sza, A?
(kÖh 26386)

A belterülettől Dk-re, a Mérges-patak Ék-i part-
ján, közvetlenül a patak melletti, lapos területen 
található, fekete homokban, kb. 180 × 80 m nagy-
ságú területen, szántásban gyűjtöttünk cserepeket. 
(Miklós, 1995.)

A behúzott tálperemek és egy díszítetlen oldal 
kora vaskoriak.1 egy grafitos anyagú, fésűs díszű 
kis töredék kelta.2

A szürke színű, korongolt oldal és a szintén koron-
golt, sérült peremtöredék szarmata.3 Szarmata vagy 
avar kori néhány kézzel formált cserép: a homokos-
kavicsos soványítású oldalak, valamint az egyenes, 
ill. kissé kihajló, benyomott tetejű peremtöredékek.4

1 APM 95.76.1–2, 4. 2 APM 95.76.3. 3 APM 95.76.5–6. 
4 APM 95.76.7–9. 

22/65. LAPoS-hALoM:  R? B? v? LT, A?
(kÖh 26387)

A belterülettől Dk-re, a Mérges-patak Ék-i part-
ján, közvetlenül a patak melletti, lapos területen 
található fekete homokban, kb. 70 × 60 m nagy-
ságú területen, szántásban gyűjtöttünk cserepeket. 
(Miklós, 1995.)

Az egyenes peremű tálból származó kis töre-
dék és a díszítetlen oldalak a rézkorra vagy a bronz-
korra keltezhetők.1 A kívül fekete, belül sárga színű 
töredékek talán kora vaskoriak.2 A grafitos anyagú 
fazékhoz tartozó duzzadt peremtöredék és a fésűs 
díszű oldal kelta.3

A kézzel formált, kihajló perem és egy oldal 
valószínűleg avar kori.4

1 APM 95.77.1–2 2 APM 95.77.3. 3 APM 95.77.4–5. 
4 APM 95.77.6–7. 

22/66. LAPoS-hALoM:  B, v, á
(kÖh 26388)

A várostól Dk-re, a Mérges-patak Ék-i partján, 
az ér közvetlen közelében, szántásban, fekete homo-
kon, kb. 200 × 100 m-es területen közepes sűrűség-
ben fordultak elő leletek. (Miklós, 1995.)

A hatvani kultúrához textil- és seprűdíszes cse-
repek tartoznak.1 A kora vaskori darabok többsége2 
díszítetlen oldal, de van egy szkíta típusú, koron-
golt, behúzott peremű táltöredék (29. t. 3.) és egy 
szabálytalan átmetszetű, bordás fültöredék is.3

A fehér, homokos anyagú fazékoldal árpád-
kori.4 Talán fenőkő lehetett egy ovális átmetszetű, 
egyik végénél elkeskenyedő, kavicsból kialakított 
tárgy.5

1 APM 95.78.1–2. 2 APM 95.78.5–9. 3 APM 95.78.3–4. 
4 APM 95.78.10. 5 APM 95.78.11. 
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22/67. LAPoS-hALoM:  Ő, Sza, á
(kÖh 26389)

A várostól Dk-re, a Mérges-patak és a kórés-ér 
között, a vizenyős talajból alig kiemelkedő homok-
dombon, fiatal vetésben elég sűrűn fordultak elő a 
cserepek. A lelőhely kiterjedése kb. 400 × 150 m. 
(Miklós, 1995.) v. ö. 22/63. lh.

Az őskoron belül nem határozható meg pontosab-
ban a belül sárga, kívül szürke, szemcsés anyagú, 
díszítetlen oldaltöredék.1 Szarmata egy korongolt, 
finoman iszapolt edény váll- és hastöredéke. A vál-
lon éles törés tagolja.2

árpád-kori egy szürkésfehér, kavicsos anyagú 
fazékoldal, befésült hullámvonalköteggel.3 A csere-
pek zöme Xiii. századi: a fazékoldalakat fogaske-
rékkel, vízszintes bekarcolással díszítették;4 a pere-
mek kettősen tagoltak, ferdén levágott szélűek.5 Két 
fazékaljon látható kereszt, illetve kettős négyzet 
alakú bélyeg.6 Összesen két bográcstöredéket talál-
tunk, egyiket a perem alatt vízszintes bekarcolások 
díszítik.7 A 2004. évi terepbejárás (lásd 22/63. lh.) 
során a lelőhelyről néhány szürkés és fehér, részben 
vízszintes vonalas fazékoldalt8 gyűjtöttek.

1 APM 95.70.1. 2 APM 95.70.2. 3 APM 95.70.3. 4 APM 
95.70.4–5. 5 APM 95.70.6–8. 6 APM 95.70.9–10. 7 APM 
95.70.11–12. 8 Terepbejárási dokumentáció ckM Adat-
tár 5623. Leletek: APM leltározatlan. 

22/68. LAPoS-hALoM:  á
(kÖh 26390)

A várostól Dk-re, a Mérges-patak és a kórés-ér 
között, homokdombon, fiatal vetésben, kb. 30 m-es 
körzetben találtunk árpád-kori cserepeket. (Miklós, 
1995.) v. ö. 22/63. lh. A szürke, kavicsos anyagú, 
ferdén levágott szélű fazékperem és a hasonló 
anyagú, bekarcolt vízszintes vonallal díszített oldal 
Xiii. századi.1

1 APM 95.71.1–2. 

22/69. LAPoS-hALoM:  á
(kÖh 26391)

A várostól Dk-re, a Mérges-patak és a kórés-ér 
között, alig kiemelkedő homokdombon, fiatal vetés-
ben, mintegy 50 m-es körzetben találtunk árpád-
kori cserepeket. (Miklós, 1995.)

A szürke, kavicsos, homokos anyagú, enyhén 
tagolt fazékperem, a szürkésfehér, hasonló anyagú, 
kifelé ferdén levágott szélű perem, valamint a 
fazékoldalak is Xiii. századiak. Utóbbiak színe 
sárgás, szürkésfehér, szürke, díszítésük: vízszintes 
vonalköteg, bekarcolt hullámvonal, illetve vízszin-
tes bekarcolás.1

1 APM 95.72.1–5. 

22/70. ZÖLD-hALoM: ▼ Ő v  I
(kÖh 26392)

A várostól D-re, a Zöld-halom dűlőben Süll Lajos 
turai lakos gyűjtött néhány leletet: a szürke, finom-
szemcsés kőből csiszolt kalapácstöredék (?) őskori.1 
A háromélű bronz nyílhegy szkíta kori2 (29. t. 1.). 
A gyűjtő a leleteket 1994-ben ajándékozta az aszódi 
Petőfi Múzeumnak.

A dűlőnek nevet adó, ismeretlen korú halom 
1864-ben még állt.3 Ma már nyoma sincs. 

1 APM 95.5.1. 2 APM 95.16.1.; kulcsár 2000, 49., 3. 
kép 2. 3 Pesty 1864/1976, 60. 

22/71. hARASZTi-FÖLDek:  Ő
(kÖh 26393)

A várostól D-re, a Mérges-patak mentén, a vize-
nyős területből alig kiemelkedő dombon, egészen 
fiatal vetésben néhány jellegtelen őskori cserepet 
találtunk, melyeket nem tartottunk meg. A lelőhely 
kiterjedése kb. 90 × 70 m. (Miklós, 1996.)

22/72. hARASZTi-FÖLDek:  Bk
(kÖh 26394)

A várostól D-re, a Mérges-patak mentén, a jelen-
legi medertől kb. 200–250 m-re, alig kiemelkedő 
dombháton a szántásban apró bronzkori cserepeket 
találtunk. A lelőhely kiterjedése kb. 150 × 100 m. 
(Miklós, 1996.) A kívül sárga, belül barna, illetve 
fekete, csillámos homokkal soványított, nagyon 
kopott seprűs oldalak a kora bronzkori makói kul-
túrához sorolhatók.1 egy pattintott szilánkot is talál-
tunk.2

1 APM 96.18.2–4. 2 APM 96.18.5. 
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22/73. AGYAGoS MenTe: ? LT?
(kÖh 59100)

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben, 
Dinnyés istván és munkatársai a határ Dk-i részé-
ben, a homokos talajú területen mindössze egyetlen, 
köröm nagyságú, jól iszapolt, korongolt, talán kelta 
töredéket találtak.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Tura iv. lelőhely. APM leltározatlan. 

22/74. AGYAGoS MenTe:  á
(kÖh 45753)

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben, 
Dinnyés istván és munkatársai a határ Dk-i részében, 
a homokos talajú területen mindössze egy, homokos 
soványítású, árpád-kori oldaltöredéket találtak.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Tura iii. lelőhely. APM leltározatlan. 

22/75. AGYAGoS MenTe, FÉnYSZARUSi-
DŰLŐ:  Ő, Sza, á
(kÖh 45738)

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben, 
Dinnyés istván és munkatársai a határ Dk-i részé-
ben, a homokos talajú alacsony kiemelkedésen 
és lejtőjén bizonytalanul körvonalazható, 750 × 
100–150 m-es területen elszórtan heverő, kevés jel-
legtelen őskori, egy-két korongolt szarmata és több 
árpád-kori töredéket találtak. Utóbbiak nagyobb 
részt fehér kerámiából származnak, peremek és csi-
gavonalas oldalak is vannak közöttük.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Tura ii. lelőhely. APM leltározatlan.

22/76. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Ő, LT
(kÖh 45737)

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben, 
Dinnyés istván és munkatársai a határ D-i szélén, 

70 × 50 m-es területen két igen apró, kézzel formált, 
durva anyagú őskori és egy szürkésbarna, finoman 
iszapolt, korongolt oldaltöredéket találtak, az utóbbi 
jellegzetes törésfelülete alapján kelta.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Tura i. lelőhely. APM leltározatlan. 

22/77. AGYAGoS MenTe, FÉnYSZARUSi-
DŰLŐ:  á
(kÖh 59102)

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben, 
Dinnyés istván és munkatársai a határ Dk-i részé-
ben, a homokos talajú dombháton 200 × 80 m-es 
területen gyűjtöttek árpád-kori cserepeket, köztük 
bográcsperemet.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Tura v. lelőhely. APM leltározatlan. 

22/78. nAGY-SZÉkeS-DŰLŐ:  Ő, Sza, á
(kÖh 26544)

A város határának D-i szélén, a Mérges-pataktól 
Dny-ra, vizenyős rétből alig kiemelkedő, vízlevezető 
árkokkal szabdalt területen, nagyrészt műveletlen 
földeken, 500 m hosszan, 100–200 m szélességben 
húzódik a lelőhely. néhány őskori edénytöredéket, 
kovakő és obszidián darabokat, kevés szarmata, a 
lelőhely k-i részén pedig árpád-kori kerámiát gyűj-
töttünk. (Kvassay–Torma, 1978; Miklós, 1981.)

A két jellegtelen, enyhén kihajló peremű oldal-
töredék az őskoron belül pontosabban nem keltez-
hető.1 van két pattintott kő is.2

A szürke, korongolt oldalak szarmaták.3

A gyűjtött leletek zömét a Xii–Xiii. századra 
jellemző anyagú, formájú és díszítésű fazéktöre-
dékek4 adják.

1 APM 81.136.3–4. 2 APM 81.136.1–2. 3 APM 81.136.5. 
4 vTM 78.135.1–5.; APM 81.136.6–7. 

22/79. kÓRÓS:  B, Sza, nk, á–kk   kö
(kÖh 26531)

Tura határának D-i csücskében, a Mérges-
patakot (kórés-eret) kísérő, vizenyős területből 



486

enyhén kiemelkedő dombon, 300 × 200 m-es terüle-
ten, igen sok cserép hevert a szántásban. A lelőhely 
Ény-i szélénél, a domb legmagasabb pontján, 20 m 
átmérőjű foltban kő- és habarcstörmeléket, ember-
csontokat forgatott ki az eke. (Kvassay–Miklós–
Torma, 1977; Miklós, 1981.) A lelőhely és környéke 
az 1950-es évekig Zsámbokhoz tartozott. 

Az összegyűjtött cserepek között van egy bronz-
kori, kihajló, füles nyaktöredék1 és egy kis kovakő 
penge is.2

A szürke, sötétszürke, jól iszapolt, korongolt, 
kereken vastagodó, behúzott tálperemek, egy kisebb 
hombár kereken vastagodó, kihajló peremű töre-
déke és a ferdén levágott peremű, kifelé ívelt felső 
részű, éles törésvonal fölött alacsony bordás tálka-
töredék3 (38. t. 9.) késő szarmata települést jeleznek. 
A viii–iX. századot kavicsos anyagú, barna, hul-
lámvonal- és vonalköteges fazékoldalak (41. t. 23.) 
képviselik.4 Talán ugyanebbe a korszakba sorolható 
a kavicsos, világosbarna, törésfelületében szürke, 
tölcséresen kiálló, szélesen ferdén levágott perem.5

A leletek zömét a Xii–Xiii. századra jellemző, 
világosbarna és fehér fazekak tagolt perem-, víz-
szintes vonalas oldaltöredékei, hasonló anyagú 
fedő-, palack-, pohár- és korsóperemek, csészeoldal 
és fenékbélyeges fazékalj, szürke, redukált égetésű 
fazékperem és harang alakú fedő peremtöredéke 
képviselik.6 Xiv–Xv. századiak a világosbarna és 
a sárgásfehér, korongolt, tagolt fazékperemek és a 
vörös festett vonallal díszített oldal.7

A 22/79–22/82. lelőhely egyetlen középkori tele-
pülés része volt. A Xi/Xii–Xv. század között élő 
templomos falut feltehetően Barkával, illetve tel-
jes bizonyossággal Parócával8 azonosíthatjuk. Barka 
neve puszta személynévből származik.9 Paróca neve 
kétségtelenül szláv eredetű, jobb oldali mellékvizet, 
esetleg jobb kezet jelent.10 A látszólag nagyon eltérő 
két név fonetikailag lényegében megfelel egymásnak. 
Tekintve, hogy a Zsámbok közelinek írt Barka puszta 
csak az 1580. és 1590. évi defterben fordul elő,11 nem 
tudhatjuk, hogy helyesen jegyezték-e fel a nevét. 
Paróca első említése 1656-ból származik, amikor 
gyarmati Balassa imre gróf, Pest–Pilis–Solt várme-
gye főispánja, Gyarmat várának főkapitánya nevé-
ben mindenkit eltiltottak Szentegyed (28/17. lh.), 
Szentgyörgy (22/23.lh.) és Parócza prédiumok jog-
talan használatától. A tiltás Paróca esetében különö-
sen Tura (22/1. lh.) és Félszaru (a mai Jászfényszaru) 
lakóira vonatkozott.12 1657-ben megismételte az eltil-
tást a nádori adományként birtokolt pusztákra.13 
A fényszarui jászok 1657. augusztus 27-én egyez-
séget kötöttek Balassa imrével a puszta haszná-

latáról. eszerint 8 ezüst tallérért használhatják  
marháik legeltetésére, a szántóföld után pedig meg-
adják a szokott dézsmát. egyúttal lemondanak a  
gyarmati katonák által a parócai földről elhajtott  
marháikért való pereskedésről.14 hasonló feltétellel 
kötöttek szerződést a zsámbokiak is.15 A gyarmati 
katonák ugyanebben az évben, Luca nap táján is haj-
tottak el marhákat, ezúttal a jelek szerint Beniczky 
Tamás zsámboki (28/1. lh.) jobbágyaitól.16 1660-ban 
derül ki, hogy Balassa imre legkorábban 1655-ben 
gyarapíthatta Pest megyei birtokait. ekkor mutatta 
fel az új nádor (Wesselényi Ferenc, 1655–1667) ado-
mánylevelét a fenti pusztákra és egy másikat több solti 
pusztára. ezzel szemben Balassa Ferenc és Bálint az 
egésznek ellentmondtak.17 1668-ban is eltiltotta a 
szomszédokat a puszta használatától.18 1668-ban és 
1669-ben tovább folytatódik a per Tura és Zsámbok 
földesuraival, az esterházyakkal, illetve Beniczky 
Tamással a néha név szerint meg sem említett puszta 
miatt.19 1670-ben Balassa imre a zsámbokiaktól, 
akik 13 évig nem fizettek a parócai legeltetésért, 104 
tallért követelt.20 Paróca puszta utoljára az 1676. és 
1678. évi tizedjegyzékben szerepel.21 emlékét nem 
őrizte meg helynév, régi térképeken sem szerepel, 
lokalizására ezért nagyon fontosak a határvizsgála-
tok. 1657. szeptember 12-én, Szentgyörgy határának 
vizsgálatakor vida Urbán, erdőtelken lakó tanú így 
vallott: „Almás (a mai Tóalmás) Paróczával, Parócza 
ismét Szent Györggyel határos, Szent György ismét 
Turával határos.”22 Ugyanazon a napon tartottak 
Balassa imre kérésére tanúkihallgatást Paróca puszta 
faluhelyről. A 77 meghallgatott tanú közül legtöb-
ben hallottak róla, de senki sem tudta, hogy mikor 
pusztult el. néhányan ismerték a falu helyét, ahol az 
almásiak 1656-ban is kemencehelyeket szántottak ki. 
Templomának kőfalát a törökök hatvanba hordat-
ták. Régi határait nem ismerték, viszont meg tudták 
nevezni szomszédjait. A már idézett vida Urbán hal-
lotta, hogy „régen Parócának Almástól, Zsámboktól, 
Szentandrástól (elpusztult falu a mai Pusztamonostor 
környékén) és Szentgyörgytől külön határa volt, de 
Paróca mindezekkel határos…” Mások úgy fogal-
maztak, hogy az Almásról Félszarura vezető úton 
alul szentandrási, azon felül pedig parócai föld volt.23 
Mindezek alapján megnyugtatóan azonosíthatjuk 
lelőhelyünket Parócával.

1 vTM 78.47.1. 2 vTM 78.47.2. 3 vTM 78.47.3. 4 vTM 
78.47.4. 5 vTM 78.47.6. 6 APM 82.19.1.; vTM 78.47.5, 
7–13, 15–25, 27–28. 7 vTM 78.47.11, 14, 26. 8 Törté-
nete forrásainak egy részét Jakus 1981, 24–25. és  
horváth 1981. ismerteti.; Templomhelyét topográ-
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fiai gyűjtésünk alapján sorolja fel Tari 2000, 174–175.; 
Pest m. kézikönyve ii. köt. 653. tévesen ide helyezi 
Szentegyedet, ami valójában a 28/17. lelőhelyen volt. 
9 kiss 1988, i. köt. 169., a Rozsnyó melletti Barkánál. 
10 kiss 1988, ii. köt. 321., a Losonc melletti Parócánál. 
11 káldy-nagy 1985, 104. 12 Borosy 1983, 271–5. reg. 
13 Borosy 1983, 296. reg. 14 Botka 1988, 271. 15 Jakus 
1981, 25. 16 Jakus 1981, 25.; Az ügyet 1661-ben tárgyal-
ták: horváth 1981, 201.; Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 
174. reg. 17 Borosy 1983, 617. reg. 18 Borosy 1984, 1231. 
reg. 19 Borosy 1984, 1283, 1284. reg.; horváth 1981, 241. 
reg. 20 Borosy 1984, 1402. reg. 21 Szakály 1995, 195, 201. 
22 Borosy 1998, 143. reg. 23 Borosy 1998, 144. reg. 

22/80. kÓRÓS:  Bk, Sza, á
(kÖh 26532)

Tura határának Dk-i csücskében, a Mérges-
patakot (kórés-eret) kísérő, vizenyős területből 
enyhén kiemelkedő dombon, 400 × 100 m-es terüle-
ten néhány kora bronzkori és szarmata, sok közép-
kori cserép hevert a szántásban. A középkori lelő-
hely a 22/79. sz. lelőhelynél ismertetett Paróca része 
lehetett. (Kvassay–Miklós–Torma, 1977.)

A kora bronzkorra jellemzőek a seprűs díszí-
tésű oldalak.1 Ugyanide sorolhatók a kőeszközök is: 
barna kovakő penge, fehér kovakő, valamint obszi-
dián pattinték.2

késő szarmata település leletei a jól iszapolt, 
korongolt, téglapiros, kissé homokos anyagú, kere-
kített perem alatt hornyolt-bordás, a szürke, tagolt 
oldalú tál-, röviden kihajló, kerek peremű, vál-
lán bordás edényke- és vízszintes, tagolt peremű 
hombártöredékek,3 a barna, durva, kézzel formált, 
kihajló fazékperem.4

A leletek zömét a Xii–Xiii. századra jellemző, 
fehér fazekak tagolt perem-, vízszintes vonalakkal, 
körömmel bekarcolt ferde vonalkákkal, fogaske-
rékkel benyomott mintával díszített oldal- és fenék-
bélyeges aljtöredékei, néhány szürke, illetve barna 
perem- és oldaltöredék alkotják.5

1 vTM 78.48.2. 2 vTM 78.48.1. 3 vTM 78.48.4–6. 
4 vTM 78.48.3. 5 vTM 78.48.7–27. 

22/81. kÓRÓS:  Ő, Sza, á
(kÖh 26533)

Tura határának D-i csücskében, a Mérges-patakot 
(kórés-eret) kísérő, vizenyős területből alig kiemel-
kedő dombon, 250 × 60 m-es területen a szántás-

ban közepes sűrűségben fordulnak elő árpád-kori 
cserepek. A lelőhely, amelynek k-i vége átnyú-
lik Jászfényszaru határába, a 22/79. sz. lelőhelynél 
ismertetett Paróca része lehetett. (Kvassay, 1977; 
Miklós, 1981, 1994.)

egy kívül-belül vörösesbarna színű, szemcsés-
kavicsos anyagú, vastag falú őskori töredék köze-
lebbi korhatározásra nem alkalmas.1 egy szarmata 
cserepet is találtunk.2

Xii–Xiii. századi a fehér fazék vízszintes vona-
las oldala és a hasonló anyagú fenéktöredék.3 
A leletek zöme Xiii. századi fazéktöredék: kettő-
sen tagolt perem, vízszintes bekarcolással, illetve 
fogaskerékkel díszített oldal.4 egy vastag falú fazék 
nyaktöredékén mélyen bevésett hullámvonal lát-
ható.5 A rózsaszín, kavicsos anyagú fazékaljon kül-
lős fenékbélyeg figyelhető meg.6

1 APM 94.35.1. 2 vTM 78.49.1. 3 APM 82.20.1–2. 4 APM 
94.35.2–3, 5. 5 APM 94.35.4. 6 APM 94.35.6. 

22/82. kÓRÓS:  Bk, Sza,á
(kÖh 44156)

Tura határának D-i csücskében, a Mérges-
patakot (kórés-eret) kísérő, vizenyős területből 
enyhén kiemelkedő dombon, 320 × 100 m-es terü-
leten, szántásban sok cserepet találtunk, hamus fol-
tokat, őrlőkő töredéket, paticsot és állatcsontokat 
figyeltünk meg. Az árpád-kori lelőhely, amelynek 
Dk-i fele átnyúlik Jászfényszaru határába, a 22/79. 
sz. lelőhelynél ismertetett Paróca része lehetett. 
(Kvassay, 1977.)

A megvastagodó szélű perem és a seprűs díszí-
tésű oldalak a makói kultúrára jellemzőek.1

késői szarmaták a jól iszapolt, korongolt, vasta-
godó, kissé behúzott tálperemek, a vízszintes, tagolt 
hombárperem, a besimított hullámvonalas korsóol-
dal és a barna, homokos-kavicsos anyagú, korongolt 
fazéktöredék.2

Az apró kavicsos anyagú, szürkésbarna, kihajló 
peremek a Xi–Xii. századra tehetők.3 A leletek 
zömmel Xii–Xiii. századiak: világosbarna és fehér 
fazekak tagolt perem-; vízszintes vonalakkal, hul-
lámvonallal, körömmel bekarcolt ferde vonalkák-
kal, illetve háromszög alakú fogaskerékkel benyo-
mott mintával díszített oldaltöredékei; hasonló 
fazékoldalból faragott orsókarika töredéke.4

1 vTM 78.50.1–2. 2 vTM 78.50.4–6. 3 vTM 78.50.3. 
4 vTM 78.50.7, 9–15. 
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* * *

▼ Ő, Ró, kö  B, Bv, Sza, A, á, kk  R + R, 
Bv, LT, nk  I

varsányi János Galga-menti térképén Turán lele-
teket jelez1 (57. t.).

Pesty Frigyes adatgyűjtésében szerepel a nagy 
halom, amelyen „valaha a Szt. ivány tüzét ugrál-
ták”.2 ennek alapján a halom valahol a mai belterü-
leten lehetett.

Az APM közelebbi adatok nélkül őriz Turáról jel-
legtelen őskori edénytöredéket és egy trapéz alakú 
kőbaltát,3 a turai ált. iskola nyéllyukas kőbaltájának4 
is ismeretlen a lelőhelye. Tura–Öreg-hegyről őskori, 
nyéllyukas kőbalta élrésze és egy kaptafa alakú 
kőbalta ajándékként került a PFM-be.5 Ruehietl 
Miklós postamester 1871-ben a bodrogkeresztúri 
kultúra tejesköcsög alakú, a fülek közötti részen, 
a hasasodáson egy-egy lehajló bütyökkel díszí-
tett, 18,4 cm-es edényét6 ajándékozta az MnM-
nek, melyet a határban, árokásáskor, kb. 90–95 cm 
mélyen, talán sírban találtak.

Banner János az esztergomi múzeum régi anya-
gából egy péceli kultúrás korsót és bögrét közölt. Az 
edényekre felragasztott cédulán lelőhelyként sze-
rinte a „Dura” szó szerepel, amiről feltételezi, hogy 
elírás, és tulajdonképpen „dorogi pusztát” jelent.7 
Minthogy egyik helynév sem fordul elő esztergom 
és Dorog környékén, a topográfiai kötetben feltéte-
leztük, hogy az időközben elveszett cédula felirata 
valójában „Duna” volt.8 ezzel szemben a fekete 
színű, nyomott gömbös testű, csonkakúpos nyakú, 
széles és magas szalagfüles, nyak alján kerek, mész-
betétes benyomás sorral, hasrészén függőleges 
benyomás sorokkal és bordákkal-kannelúrákkal 
díszített, 17,5 cm-es, hiányos korsót 1962-ben Tura 
(Pest m.) lelőhellyel vették nyilvántartásba.9

A pilinyi kultúra zagyvapálfalvi csoportjá-
nak barna, kettős csonkakúpos testű, ívelt nyakú, 
hasi törésvonalon bütykökkel, vállán ferde árkolás-
sal díszített, kétfüles, 16,7 cm magas, talán sírlelet-
ből származó urnája a kubinyi Ferenc Múzeumban 
található.10

Ruehietl Miklós postamester 1871-ben római 
bronzpénzt, középkori magyar ezüstpénzt11 és egy 
Xvi. századi, hiányos vassarkantyút12 is ajándéko-
zott az MnM-nek turai leletként.

nem tudtuk egyértelműen lelőhelyhez kötni azo-
kat a kevéssé jellegzetes szarmata, szürke, jól isza-
polt, korongolt edénytöredékeket, kisebb hombár 
vízszintes peremtöredékét és néhány késő szarmata 

táltöredéket, amelyeket Sáfár Gyula a Galgába folyó 
„Melegvíz” mellett gyűjtött.13

Süll Lajos turai lakos gyűjteményét 1994-ben 
ajándékozta az APM-nek, segítségével a tárgyak 
többségének a lelőhelyét sikerült meghatározni. Az 
alábbiakban a pontos lelőhelyhez nem köthető turai 
leleteit ismertetjük. közelebbről keltezhetetlen ősko-
riak a vörösesbarna, kerek bütyökdíszes oldaltöredék 
és a szűrőedény töredékek, továbbá a csiszolt, rész-
ben nyéllyukas kőbalta töredékek, egy trapéz alakú 
balta és őrlőkövek.14 A kétosztatú tálak gombjai15 a 
badeni kultúra emlékei. A makói kultúra jellegzetes 
táltípusának peremtöredékét16 kívül és belül ferdén 
bekarcolt vonalas és dísztelen mezők, széles pere-
mét két vonal között zegzug vonal díszíti (17. t. 1.). 
A hatvani kultúra valamelyik lelőhelyéről származik 
a két, nyéllyukas kőbaltát utánzó agyagtárgy17 és a 
tokodi csoport sötétszürke, jórészt hiányos mészbe-
tétes díszű, vékony falú bögretöredéke.18 A halomsí-
ros kultúra leletei a szürke, behúzott peremű, perem 
alatt kettős csúcsos bütykös, a sötétszürke, peremből 
felcsücskösödő bütykös, az erősen kihajló peremű, 
hangsúlyos hasvonalú tálperem töredékek, a víz-
szintes alagútfüles táloldal, a hason alacsony büty-
kös, a bütyök felső szélén két bekarcolt félkörrel 
díszített bögretöredék, egy fülcsonkos bögreoldal 
és a vízszintes árok alatt beböködött vonalköteggel, 
alatta kettős ferde vonallal díszített oldaltöredék.19 
Az urnasíros kultúrához sorolandó a szürkésbarna, 
durva kidolgozású, zömök hordó alakú, perem alatt 
négy bütyökfogós fazék20 (24. t. 12.). Az omfaloszos 
edényfenék körbevágott töredéke,21 a bronz nyílhegy 
levél alakú hegytöredéke és a bronzhuzalból készí-
tett, egyik végén spiráltekercses, erősen deformált 
tárgy (fibula? kartekercs? töredék)22 késő bronzkori. 
A grafitos anyagú, fésűs díszű fazékoldalból kivágott 
orsókarika kelta.23

A szürke, korongolt, átfúrt edényfenék, a piros, 
korongos talpas fenék és a piros edényfenékből 
faragott, szabálytalan körvonalú korong szarmata. 
ii–iii. századi a lábvégen gombos, keskeny tűtar-
tós, erős profilú bronzfibula és a derékszögben hajló 
kengyelű, ú. n. germán térdfibula24 (a tűszerkezet 
mindkettőnél hiányzik: 35. t. 11–12.), a iii–iv. szá-
zadra keltezhető a kéttagú bronzfibula téglalap met-
szetű kengyele és az aláhajlított lábú bronzfibula 
tűtartós lábtöredéke.25 közelebbről nem keltezhetők 
a bronzhuzal rugótekercses tűtöredékek.26 néhány 
bronzhuzal- és bronztárgy töredéke27 a római kor-
nál fiatalabb is lehet.

késő avar a sötétszürke, erősen soványított 
anyagú, kihajló peremű, nyakhajlatban szélesen 



489

bekarcolt vonalköteggel, a vállon háromszögletes 
benyomások sorával díszített, 13,8 cm magas fazék; 
a kettős csonkakúp alakú, oldalán körbefutó, bekar-
colt vonalakkal díszített orsógomb avar kori.28

A középkori leletek között Xiii. századi egy  
halványszürke, apró kavicsos anyagú, bekarcolt 
hullámvonalakkal díszített fazékoldal,29 Xiv–Xv. 
századi a fehér, kavicsos anyagú, korongolt pohár-
fenék30 kereszt alakú fenékbélyeggel, késő közép–
kora újkori a vörösesbarna, kúpos fogójú fedőtöre-
dék és a szürke, csöcsös korsófül.31 valószínűleg 
középkori az összehajlított vasrudacskából ková-
csolt, hurkos végű vasszög, és a 22,8 cm-es, lapos 
pengéjű, rövid köpűs lándzsahegy32 (55. t. 8.). Süll 
Lajos ma már nem lokalizálható lelőhelyen is gyűj-
tött iii. Béla rézpénzeket (cnh i. 98 = h 72 típus).33

nem keltezhetők a többnyire téglalapos met-
szetű, hosszúkás fenőkövek és töredékek.34

1 Rómer 1877, i. tábla. 2 Pesty 1864/1976, 60. 3 APM 
60.1.10.; 64.742.1. 4 vTM topográfiai adatgyűjtemény, 
Tura ***. 5 PFM 58.2.1–2. 6 MnM RŐ 294/1871.1.; 
MnM Adattár 340.T.iv.; említi nagy 1904, 151.; 
Patay 1938, 7.; Patay 1958, 18.; Patay 1974, 65., 92. lh. 
7 Banner 1956, 40., Xiv. t. 1–2. 8 MRT 5. köt. 5/*** 
lh. A korsót eBM 70.689.1. számon leltározták be.  
9 eBM 62.103.2. 10 BPM 75.56.1.; Patay 1958, 28., a 188. 
j. szerint ekkor még magántulajdonban.; kemenczei 
1984, 16, 108., 68. lh., i. t. 1.; kővári 1998, 51.;  
kulcsár 2000, 49. 11 MnM 294/1871.4–5.; MnM Adat-
tár 340.T.iv. 12 MnM 294/1871.3. = MnM F 55.2676.; 
MnM Adattár 340.T.iv. 13 APM leltározatlan. 14 APM 
95.19.1–2.; 22.1–3, 30. 15 APM 95.25.1. 16 APM 95.22.13. 
17 APM 95.22.4–5. 18 APM 95.19.3. 19 APM 95.19.4–10. 
20 APM 95.20.1. 21 APM 95.22.15. 22 APM 95.22.25–26. 
23 APM 95.22.14. 24 APM 95.22.18–19. 25 APM 95.22.20, 
22. 26 APM 95.22.17. 27 APM 95.22.21, 23–24. 28 APM 
95.21.1.; 22.16. 29 APM 95.19.17. 30 APM 95.19.14. 31 APM 
95.19.15–16. 32 APM 95.22.28–29. 33 APM 95.14.1–2. 
34 APM 95.22.6–12. 

+ + +

 á

itt tárgyaljuk az árpád-kori Gedédet. 1271-ben 
a kartal nemzetségbeli Wza fia Péter jenői, sági, 
szecsői, gedédi, kartali, bodonyi és keveaszói bir-
tokait a nyúlszigeti apácákra hagyta.1 A birto-

kok több csoportban helyezkedtek el, de a felsoro-
lás megengedi a kartallal (14/1. lh.) való szomszéd-
ságot. ezt igazolja az egyetlen további ismert adat 
is: 1468–1469-ben vizsgálatot folytattak Bessenyői 
Menyhért és Gáspár ellen, akiknek az emberei 
Rozgonyi Rénold Turához tartozó Gedéd pusztá-
ján mintegy 1000 szekérnyi szénát felgyújtottak.2 
ezek alapján Gedéd valahol a mai turai, esetleg 
galgahévízi határ É-i részén, az emse-patak men-
tén kereshető, annál is inkább, mert a Bessenyőiek 
a Turával szomszédos hatvan birtokosai is voltak.3 
neve –d képzővel ellátott puszta személynévből 
származik.4

1668-ban Parócával (23/79. lh.) egy iratban szere-
pel Geder prédium.5 ezt Asztalos istván Gedéddel 
azonosítja,6 az előzményekből azonban egyértel-
műen kiderül, hogy a Solt megyei Gederről (ma 
Géderlak) van szó.7

1 oL Dl. 762.; Gárdonyi 1936, 122.; Bártfai Szabó 
1938, 69. reg.; Bakács 1982, 128. reg.; Györffy 1998, 
517. 2 oL Dl. 16781.; Bártfai Szabó 1938, 978. reg.; 
horváth 1980, 201.reg.; Györffy 1998, 517., tévesen 
arról ír, hogy a puszta a Bessenyeiek birtokában volt. 3 
Asztalos 2000a, 68. feltételesen a Turától Dk-re loka-
lizált Parócával (22/79. lh.) azonosítja. 4 kiss 1988, ii. 
köt. 527., Szarvasgedénél. 5 horváth 1981, 241. reg.; 
Borosy 1984, 1302. reg. 6 Asztalos 2000a, 92–93. 7 
Borosy 1984, 1231. reg.

– – –

Rómer Flóris „hallomás után” jegyezte fel, hogy 
„Turán a vasúti bevágásnál sok baltát, kis bronz sar-
lót, hamvvedreket stb. találtak.”1 Értesülése minden 
bizonnyal a közeli galgahévízi bevágásra (8/41. lh.) 
vonatkozik. kovrig ilona a kora avar kori lelőhelyek 
között Turát is felsorolja.2 Az általa tárgyalt lele-
tek azonban valójában a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei nyírturáról származnak.3 Ugyancsak téve-
sen szerepel nyírtura helyett a Pest megyei Tura 
honfoglalás kori lelőhelyként.4

1 Rómer Jkv. Xiii. 161.; Rómer 1864, 170.; Rómer 1866, 
121.; nagy 1904, 151.; Márton 1910, 179. 2 kovrig 1955, 
37., 1–2. kép (elterjedési térkép); kovrig 1955a, 174., 
1–2. kép. 3 csallány 1956, 210., 1021. lh. 4 Soproni 1958, 
49.; v. ö.: Fehér–Éry–kralovánszky 1962, 59., 767. lh.
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23. váceGReS (aszódi járás, 1367 ha)
1943-ig Zsidó (1966-tól gödöllői járás)

 1   á–kk  ☼  kk
 2  B, Sza, A?
 3 ▼ Ő
 4  R
 5  R, Sza
 6 ▼ Ő

 7  B, nk? M? á
 8  Sza
 9  U, B, á
10  U, R?
11 ▼ Ő  Sza
12  U, Sza

13  Ő, Sza
14  Sza
15  B? Sza, á, kk
16  Ő, á
17  Sza

A Ligetmajori-patakág forrásánál, a völgy mind-
két, főleg Dny-i oldalán, 180–245 m magasságban 
települt falu határa a Gödöllői-dombság É-i részén 
terül el. A legmagasabb kiemelkedések 280 m körü-
liek (Öreg-hegy és Ligetpuszta közelében). A Dk 
felé csökkenő magasságú dombok és Dk felé kitá-
ruló völgyek uralta felszínt a harmadkori homok-
homokkő tengeri üledéket a harmadkor és a negyed-
kor határán kiemelő és feldaraboló, Dk felé meg-
süllyesztő hegyképző erők alakították ki. vastag 
lösztakaró rakódott a felszínekre a negyedkori jég-
korszakokban, melyen barna erdőtalajok alakultak 

ki. A csapadékvizeket az Ék-i határrészről a köz-
ségben eredő Ligetmajori-patakág, a ny-i és D-i 
részről a ny-i határrészben eredő egres-patak viszi 
a Galgába.

A határ nagyobbik fele szántó, a ny-i határrész-
ben kiterjedt gyümölcsös és szőlő ültetvények van-
nak. erdők (akác, tölgy, fenyőfélék) foglalják el a 
határ közel harmadát.

1962 után a község határának D-i részéből egy 
kisebb területet Domonyhoz csatoltak, így vácegres 
ma 915 hektár kiterjedésű. Az átcsatolás a 23/2. 
lelőhelyet érinti.
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23/1. RÓMAi kAToLikUS TeMPLoM:   
á–kk  ☼  kk
(kÖh 26395)

A Ligetmajori-ág forrása felett emelkedő dombte-
tőn, a falu Ény-i széle mellett álló templom közvetlen 
környékén, a temetőben a sírok földjében és a temető 
melletti, kisebb szántásokban közepes sűrűségben 
fordulnak elő cserepek, mintegy 170 × 170 m-es terü-
leten. A nyilván nagyobb lelőhely kiterjedését nem 
tudtuk megállapítani. (Miklós, 1976, 1993.) A leletek 
közül a sárgásbarna, enyhén behúzott, bevagdosott,1 
valamint a legömbölyített szélű perem2 árpád-kori. 
A legtöbb cserép Xiii. századi: jellemző a kettősen 
tagolt, a ferdén levágott szélű fazékperem,3 a bekar-
colt vízszintes, illetve hullámvonallal díszített fazék-
oldal.4 A Xiii–Xiv. századból származik egy vörös 
színű, erősen kihajló, ferdén levágott szélű perem5 
és két szürkésfehér, kavicsos anyagú, enyhén tagolt 
fazékperem.6 A késő középkort mindössze egy vörös, 
jól iszapolt, vékony falú, tagolt peremű fazéktöredék 
képviseli.7

A lelőhely a középkori település része volt, a késő 
középkori objektumok a mai belterület alatt lehet-
tek. Összefüggésbe hozható még vele a 23/7. és 
23/9. lh. A falu – és főleg a Zsidó nemzetség, vala-
mint az 1284-től adatolható itteni monostor – tör-
ténetével többen foglalkoztak.8 neve a Zsidó nem-
zetség nevéből keletkezett magyar névadással. A 
nemzetséget legvalószínűbben a zsidó népnévről 
nevezték el. A latin Sidoniusból való származta-
tása kevésbé valószínű.9 idevalósi nemesek nevében 
1350-től kezdve többször előfordul.10

A nemzetség különböző ágaihoz tartozók között 
és az egyéb, környékbeli birtokosok között több 
peres ügy keletkezett, ezekkel csak akkor foglalko-
zunk, ha a falura vonatkozó érdemi adatot tartal-
maznak. Ugyanez vonatkozik a Xv–Xvi. századi 
nagyszámú oklevélre is. 1371-ben nézsa-i Tamás 
fia Miklós azzal vádolta Mácsa-i Bekcs fia istvánt, 
hogy Zsida-i Miklós zsidai jobbágyát, Benedeket 
minden jószágával együtt elhurcolta.11 1381-ben 
Sydow-i istván fia Domokos panaszt tett Lack fia 
Miklós és istván fia János veresegyházi (MRT 9. 
37/29. lh.) nemesek ellen, mert Péter nevű famili-
árisát és a Sydow possessióban lakó három jobbá-
gyát (Zoda, Péter és Jakus) a pesti vásárról haza-
térőben megtámadták, megsebesítették, és tőlük 
a velük lévő összes javaikat rabló módra elvet-
ték.12 1389-ben a Zsidó-i és a Mácsa-i család több 
tagja eltiltotta – a szintén a Zsidó nemzetségből 
leszármazott – nézsa-i Tamás fia Miklóst és cső-i 

András fia Miklóst Battyán (MRT 9. 32/4. lh.) és 
Zsidó possessiókban lévő birtokrészeik elfoglalásá-
tól.13 1406-ban Zsidó-i Bekcs fia Benedek panaszt 
emelt azért, mert 17 évvel azelőtt (tehát 1389-ben!) 
zsidói jobbágyainak csordájából iklad-i Jakab fia 
Miklós és János fia istván két ökröt elhajtottak.14 
1421-ben Sydo-i istván fiának Tamásnak özvegye, 
erzsébet – Zewdemeter-i Simka Péter leánya – a 
hozzá Mácsa possessióba kiküldött kanonok előtt 
elismerte, hogy Syde-i Bechk istván és édestest-
vére: Bechk az őt elhalt férje után annak Sydo és 
Macha possessiókban bírt részeiből megillető hit-
bért és nászajándékot kifizettette.15

1421-ben a Zsidó nemzetségből származó csáky 
Miklós erdélyi vajda és testvére György felosztot-
ták egymás között birtokaikat, de többek között 
Zsidó falu és a Szent Balázs monostor kegyúri joga 
is közös maradt.16 A következő évben kettejük és 
Zsidó-i istván fiai, istván és Bekcs Pest megyei bir-
tokait, amelyeket állítólag még Szent istván király 
adományából bírtak – köztük a zsidói birtokrészt és 
a zsidói monostor kegyuraságát is – Zsigmond király 
kelet-magyarországi birtokokra cserélte.17 A meg-
szerzett birtokokat a király 1430-ban zálogba adta 
Rozgonyi Péternek és istvánnak, köztük volt Zsidó 
Pagh (Páty) prédiummal.18 1437-ben, majd 1438-ban 
Albert király Rozgonyi istvánnak és unokatestvére-
inek adományozta az ákos nemzetség korábbi bir-
tokaival megnövelt összefüggő nagy birtoktestet, 
benne Zsidó falut is.19 ettől kezdve 1523-ig részben 
a Rozgonyi családé volt. 1519-ben Rozgonyi istván 
és veje, Báthori András, istván és György kölcsö-
nös örökösödési szerződést kötöttek,20 ennek értel-
mében a Báthoriakat 1523-ban beiktatták Zsidó bir-
tokába is.21

1430-ban a veresegyházi (MRT 9. köt. 37/29. lh.) 
és szadai (21/1. lh.), nagy birtokegyüttes körülha-
tárolását a legkeletibb ponton, a Sárfő nevű folyó-
nál, a Révnek hívott helyen a kecskeszurdok nevű 
nagy árokkal szemben kezdték. ezt a helyet a 
veresegyház, Zsidó és Domony (6/13. lh.) közötti 
szeghatárul tűzték ki. A folyónál az út mentén 
határjelet emeltek.22 A Rév emlékét az egres-patak 
azonos jelentésű szlovák Brod neve őrizte meg.  
A Szurdok ma is a vácegresi és domonyi határvo-
nalon van.23 A határ nagyjából a mainak megfelelő 
vonalon haladt.

Rendkívül értékes forrás a chew-i Miklós és 
istván, továbbá nesa-i Thimotheus fiai: Miklós, 
János és László mint felperesek, másrészt Rozgon-i 
György és Rozgon-i istván fia: János, meg a másik 
Rozgon-i istván fia: Rozgon-i Sebestyén mint alpe-
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resek között folyó per lezárását jelentő, 1446. évi 
birtokmegosztásról szóló részletes oklevél. előszőr 
három erdőről döntöttek. A nagy eresztvény erdő 
déli oldalról a Rozgonyiak curiájához tartozó kert 
mögött terült el, egészen a kecskeszurdok nevű régi 
útig, Domony határáig terjedt. A ny-i rész a felpe-
reseknek, az észak felé eső rész pedig a berekkel 
és a curia mögötti kerttel az alpereseknek jutott. ez 
az erdő a falutól k–Dk-re ma is megvan. A leírás 
szerint a Rozgonyi kúria a falu D-i szélén lehe-
tett. Az egervizén túl, a Damon, Bessenew, Zada, 
és veresegyhaz határai mentén elterülő nagy, ú. n. 
usualis erdőket továbbra is meghagyták közös hasz-
nálatra, mindkét fél emberei számára, de csak azok-
nak, akik Zsidón laknak. A cső-i nemesek curiája 
és háza mögött, továbbá a monostor és egyház 
mögött elterülő harmadik erdő Újfalu (24/1. lh.) 
határáig – és egy Zwrdok nevezetű nagy útig, ame-
lyen Újfaluból veresegyházig lehet eljutni – húzó-
dott. ezt a monostor szántóföldjeinek a végétől kiin-
dulva, áthaladva az erdőt kettészelő mély völgyön, 
eljutottak az erdő mentén Zsidóról Battyánig vezető 
útig, és egy „bercz”-nél nyugatra fordulva a Sarfew 
nevezetű folyónál, illetőleg rétnél állapodtak meg.  
A mély völgytől a Zwrdoknak nevezett nagy útig, 
egészen az Újfaluig terjedő részt – tehát az erdő 
nyugati felét – a cső-i és nézsa-i nemeseknek jut-
tatták. A mély völgytől és a bércznek nevezett 
hegytől a monostor curiája mögötti berekig és gyü-
mölcsösökig terjedő rész a Rozgonyiaké lett, „salvis 
tamen silvis, nemoribus, terris arabilibus, prutis et 
aliis quibus juribus prepositure predicte monasterii 
anedicti eidem remanentibus.” Az erdő a két falu 
határán ma is megvan. A mély völgy a Zeng-völggyel 
azonosítható. A szántóföldek egyik fele a leírás sze-
rint lényegében a falutól Ék-re és k-re terült el hét 
csoportban. A Mácsa felőli szőlőhegyektől a mácsai 
útig terjedő 20 hold és a szőlők mentén 12 hold a fel-
peresek szerint azelőtt saját ekéjükhöz tartozott, de 
a mácsai népek ismeretlen időben elfoglalták. ezért 
a királyi ember ennek a résznek a felosztását mel-
lőzte, és az országnagyokra bízta az itt talált hol-
dak hovatartozásának a megállapítását. A szőlők-
től a nagyvölgyig (Ligetmajori-ág völgye) terjedő 
14 hold, a nagyvölgy mentén elterülő 26 hold, a 
Galga-völgyből a Ligeth nevű erdőig vezető út mel-
letti 28 hold, az erdő felől, a bérc oldalában fekvő 6 
hold, az erdő melletti mezsgyéig talált 38 hold és a 
mezsgyétől Zsidó falu irányában, egészen a völgy-
ben lévő berekig fekvő 26 hold mindegyikét meg-
felezték. végül két részre osztották a veresegyház 
felé eső földeket is, akár ad propria aratra tartoz-

tak, akár a jobbágyok ekéi alá. Ugyancsak két részre 
osztották a Sarfew nevű völgyben lévő réteket is: 
az északiakat a felperesek, a délieket az alperesek 
kapták. A Sydoyhegh és az ewrmal nevezetű sző-
lőhegyeken lévő szőlőket nem osztották fel, hanem 
mindegyik fél kezén hagyták azt, ami jelenleg a bir-
tokában van, viszont az összes meglévő és még ülte-
tendő szőlők jövedelmét, különösen a szőlők kilen-
cedét a szüretkor egybe kell gyűjteni és a felek 
között két egyenlő részre osztani. A szőlők a falutól 
É-ra emelkedő Öreg-hegy D-i lejtőjén helyezked-
tek el. Zsidó birtok minden más tartozékát a két fél 
közös használatára hagyták.24 A természeti adottsá-
gokat kihasználó művelési ágak elhelyezkedése az 
újkorig nem változott.

változatosan alakult annak a birtokrésznek a 
története, amely nem került a Rozgonyiak kezére. 
cillei Ulriknak is volt csői (MRT 9. 4/7. lh.), újfalui, 
battyáni és zsidói birtoka. ezeket magtalan halála 
után v. László 1453-ban eladományozta. cső-i 
János lánya, ilona asszony 1469-ben valószínűleg 
emiatt perelte Szilas-i György fia Balázst és Palota-i 
Porkoláb János fiait, Lászlót és istvánt.25 cső-i 
Tamás testvérgyilkosság miatt elveszített birtokait, 
köztük Zsidót és Páty (Pagh) pusztát Mátyás király 
1470-ben kothwych Gáspárnak, Szilas-i György 
fia Balázsnak és Pelys-inek mondott Wolffgang fia 
Lászlónak adományozta.26 A megadományozottak 
nevével Zsidóval kapcsolatban többé nem találko-
zunk. 1474-ben a király a meghalt nézsa-i László 
és a hűtlenség vétkébe esett János birtokait, köz-
tük a zsidói birtokrészt Parlag-i Györgynek adomá-
nyozta.27 Az új birtokos még a beiktatás előtt egy 
évvel megegyezett kenderes-i Balázzsal, hogy 300 
mázsa sóért átadja rátóti (MRT 9. köt. 35/28. lh.), 
zsidói és battyáni birtokrészeit. Az átadás nem tör-
tént meg, sőt Parlag-i György elfoglalta a rátóti mal-
mot, és a birtokokra gyalogos katonákat telepített.28 
A beiktatáson 1476-ban részt vett Gergely zsidói 
prépost és Zsidó-i Pálfy János.29

versegd-i Györgynek is volt zsidói birtoka, ame-
lyet 1470-ben kenderes-i Balázsnak zálogosított el.30

1493-ban Rozgonyi istván 200 Ft-ért élete végéig 
zálogba adta Borsway Benedeknek Pest megyei 
zsidói részbirtokát, kárpótlásul a megsemmisített 
halastógátért.31 ezt a birtokot Borsway Benedek fia 
Mátyás 1512-ben Pesth-i György deáknak zálogosí-
totta el 100 Ft-ért.32 1515-ben leányai eltiltották az 
özvegyet és fiát birtokai, köztük Zsidó elidegenítésé-
től.33 Borsvay istván birtokát 1569-ben kobozták el.34

ii. Ulászló 1508-ban a magvaszakadt cső-i 
istván fia Tamás és Miklós fia Antal Pest megyei 



494

zsidói és Pathyod pusztai birtokrészét Werbőczi 
istvánnak adományozta.35 Werbőczi imre halála 
után 1549-ben, i. Ferdinánd parancsára Werbőczi 
erzsébetet és Dombói János lányát, Annát beiktat-
ták többek között ugyanezen birtokokba.36

A törökkorban eltűntek Zsidóról a középkori 
birtokos családok; az újak között bizonytalan jog-
című és rövid ideig birtokló családok is feltűn-
nek. 1536-ban Báthkai András és felesége, haláp-i 
Fekech János lánya Margit eladták zsidói birtok-
részüket egy házzal és nemesi kúriával együtt 
vejüknek, Matusna-i istvánnak és feleségének.37 
A következő évben felszólítják az új birtokost és 
Redneky Jánost, hogy a Zsidó és Mácsa közötti 
nagyölgypartja és kisvölgypartja nevű földek 
feletti vitát békességesen oldják meg.38 A két föld-
ről nincsenek további adataink. 1570-ben Rátót és 
Zsidó határainál Bathkay ilona és katalin tiltako-
zott Török Ferenc és felesége ország Borbála beik-
tatása ellen.39 1583-ban a Mekchey László halálá-
val a királyra szállt birtokok között Rudolf Zsidót 
is (tévesen pusztának írva) Máriássy Pálnak adomá-
nyozta.40 1599-ben Batthay Mátyás és fia istván a 
török torkában levő birtokaik között Zsidót és egy 
nemesi kúriát is átadtak Berethes Máté esztergomi 
érseki provizornak és utódainak.41

1618-ban Poltári Soós istván rátóti, németi (MRT 
9. köt. 13/7. lh.) és zsidói birtokát három évre zálogba 
adta Beniczky Ferencnek.42 1636-ban beiktatták a 
három birtokba és a zsidói nemesi kúriába, de Zsidónál 
csehy Jánosné Bathay katalin, horváth, másként 
nezsith János és nagy, másként csányi Pál ellent-
mondtak.43 1638-ban Soós istván mindenkit eltiltott 
birtokai jogtalan használatától.44 1639-ben horváth 
János zsidói jobbágyai is tanúskodnak némedi határ-
vizsgálatnál.45 Az ugyanebben az évben Soós istván 
és horváth, másként Bibiti János között Zsidó miatt 
keletkezett per 1640-ben megegyezéssel ért véget.46 
1648-tól új földesúrként jelentkezik Fegyverneki 
istván, tanúskodó jobbágyai ekkor, 1649-ben és 
1651-ben szerepelnek.47 További, elsősorban csak 
tanúskodó jobbágyok révén vagy dézsmajegyzékek-
ből ismert földesúr: Balázs Mihály (1654, 1655, 1659, 
1669)48 és horváth Gáspár,49 illetve Gergely Balázs 
(1656, 1657),50 Belényesi Péter (1660),51 Bottáni csa-
lád és Borbély György.52 1667-ben Bibithi horváth 
Gáspár fiai, Lőrinc és Miklós, valamint nővérük 
férje, Rákóczi János zsidói és Megyerke (9/17. lh.) 
pusztai részbirtokukat 100 tallérért elzálogosították 
Balázs Mihálynak.53

Mindössze két adatunk van arra, hogy zsidóiak 
is használtak környékbeli pusztákat: 1630-ban 

eghry András és Almásy Miklós tiltakoztak Györk 
(7/1. lh.) és Almáspuszta jogtalan használata ellen, 
mert többek között Zsidó lakosai zord télidőben 
fegyveresen tartózkodtak és elrejtőztek a két birto-
kon, majd elfoglalták, feldúlták és lelegeltették azo-
kat.54 1677-ben pedig Zsidó lakosait is eltiltották 
Domony (6/13. lh.) és Ants (6/12. lh.) puszták hasz-
nálatától.55

A törökkorban lakott hely volt. 1546-ban 15, 
1559-ben és 1562-ben 14, 1580-ban 23, 1590-ben 
pedig 21 lakosát írták össze. 1562-ben Mácsa 
(9/1. lh.) falu lakóival egy helyen – nyilván Mácsán 
– laktak. 1546-ban Péter pap fél évig járó, egyke-
rekű malmát is összeírták.56 Az 1632/1633-as évre a 
kisebbnek számító 3 hánéval írták össze.57 1588-ban 
2,5, 1626-ban és 1635-ben egy, majd 1639 és 1668 
között 0,5, végül 1683-ban 1/3 porta után adózott. 
1686-ban pusztán állt.58 Régi dézsmabérlete 3 Ft 
50 dénár volt, ezt 1583-ban 1 Ft 43 dénárra szál-
lították le. A Xvii. században többnyire 13 Ft-ért 
árendálták földesurai vagy néha a lakosok, egy 
esetben pedig egy füleki katona. 1622-ben deserta 
volt, 1658-ban a török tábor miatt nem tudták áren-
dálni.59 A törökkor után nagyobbrészt szlovák job-
bágyok települtek be.

A Zsidó nemzetség monostorával legbehatób-
ban oszvald Ferenc foglalkozott. A premontrei 
rend monostorjegyzékei segítségével megállapí-
totta, hogy hatvan filiája volt. Az 1234. évi jegyzék 
még nem ismeri, később alapították, az 1294-ből és 
1320-ból fennmaradt katalógusban már szerepel.60 
1284-ben erzsébet királyné Zsidó testvére istván 
comes főtárnokmesternek adományozta a király-
néi szentséghordozók Pest megyei Tas (9/2. lh.) 
nevű földjét, amelyet É-ról, k-ről és D-ről körülha-
tároltak. A határjárás vonatkozó része szerint első 
határ északról a zsidói prépost Lugos nevű földje 
(9/24. lh.) mellett volt.61 ezen kívül csak zsidói bir-
tokáról tudunk (l. 1446-nál). Megjegyezzük, hogy 
az 1341-ben említett Zsidóegyház birtokot téve-
sen vonatkoztatják lelőhelyünkre.62 Az 1421. évi 
birtokosztálynál a Szent Balázs monostor kegyúri 
joga közös maradt.63 A következő évben a csákyak 
és a Zsidóiak Pest megyei birtokait – beleértve a 
monostor kegyuraságát is – Zsigmond király kelet-
magyarországi birtokokra cserélte.64 ezután nyilván 
elvesztette jelentőségét, mert a későbbi birtokfelso-
rolásokban már nem említik. Létezésére az utolsó 
adatunk 1476-ból van, amikor zsidói és környék-
beli birtokok beiktatásánál Gergely nevű prépostja 
is megjelent.65 Fennállása alatt a szerzetesek való-
színűleg ellátták a hívek lelki gondozását. Zsidó a 
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törökkorban is katolikus volt, Pongrácz György 
1675-ben a katolikus falvak között sorolta fel.66

Temploma az 1696. évi canonica visitatio sze-
rint elhagyott állapotban volt. 1715-ben a falutól 
ny-ra álló, Szűz Mária tiszteletére szentelt elha-
gyatott templomról azt írják, hogy kőből épült. 
1746-ra már felújították. 1774-ben 400 évesnek tar-
tották. 1788-ban teljesen restaurálták, ekkor épül-
hetett a tornya.67 Arányi Lajos a Xviii. században 
átalakított, gótikus templomok között sorolja fel.68 
A műemléki topográfia szerint románkori alapokon 
álló egyszerű falusi barokk templom.69

Terepbejárásunkkor a helybeliek elmondták, 
hogy 1970 körül tatarozták; akkor az É-i falon a 
régi vakolat alatt kő ablakkeret, illetve régi bejárat 
került elő. A templom előtt a ny-i oldalon egy domb 
volt valamikor, de ezt 1920–1922 körül elhord-
ták. közben kő alapok kerültek felszínre, amelye-
ket kiszedtek. állítólag több helyiség alapja látszott.  
A templom felmérését 1984-ben egyed endre készí-
tette el. eszerint a félkörös szentélyzáródású épület 
külső hossza 17,3 m, szélessége 8,7 m. A falvastag-
ság 90 cm. Jelenlegi bejárata a torony D-i és ny-i 
oldalánál nyílik (24. kép).

1 vTM 76.112.1. 2 APM 93.27.5. 3 APM 93.27.1, 4.; 
vTM 76.112.3. 4 APM 93.27.2–3.; vTM 76.112.2, 
4. 5 APM 93.27.6. 6 APM 93.27.7–8. 7 APM 93.27.9. 
8 Pl.: csánki 1890, 37.; karácsonyi 1900, 1072–1073.; 
Dedek-crescens 1910, 220.; Reiszig 1910, 165.; chobot 
1915, 88, 123.; oszvald 157, 233.; Miklós 1982, 77.; 

varga 1997, 470–471.; horváth 1998, 158–163.; koszta 
2001, 215.; Pest m. kézikönyve 597–598. 9 kiss 1988, ii. 
715. 10 1350: Zsidó-i Bekch fia istván és anyja, katalin 
(oL Dl. 64914.; csáky okl. i. 107.; Bártfai Szabó 1938, 
308. reg.; horváth 1980, 34. reg.).; 1352: Zsidó-i Bekch 
özvegye, katalin és gyerekei istván és Margit (horváth 
1980, 35. reg.; Bakács 1982, 661. reg.).; 1358: Sydou-i 
András fia Tamás (horváth 1980, 40. reg.).; 1359: 
Bekcs fia istván fiai, Domokos és János (horváth 1980, 
41. reg.; Bakács 1982, 756. reg.) stb. 11 oL Dl. 54931.; 
Bakács 1982, 871. reg. 12 oL Dl. 64956.; Bakács 1982, 
954. reg. 13 oL Dl. 64972.; csáky okl. i. 162.; Zsigmokl. 
i. 1136. reg. 14 oL Dl. 65003.; Zsigmokl. ii/1. 5105.; 
Bakács 1982, 124. reg.; horváth 1980, 124. reg. 15 oL Dl. 
65012.; horváth 1980, 129. reg. 16 oL Dl. 71453.; csáky 
okl. i. 311–314.; Bártfai Szabó 1938, 591. reg. (kevésbé 
pontos).; horváth 1980, 128. reg. 17 oL Dl. 71456.; 
csáky okl. i. 314.; horváth 1980, 130. reg. 18 oL Dl. 
12259, 12260.; Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; horváth 
1980, 140. reg. 19 oL Dl. 7497, 13163.; Rövid regeszták: 
Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; horváth 1980, 147. reg. 
20 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 21 horváth 1980, 
316–318. reg. 22 oL Dl. 12298.; Bártfai Szabó 1938, 635. 
reg.; Bakács 1982, 1512. reg.; horváth 1987, 30. reg., 
teljes magyar fordítás.; horváth 2007, 90., térképváz-
lat. 23 Pór–Asztalos 1989, 27. 24 oL Dl. 14004.; csáky 
okl. i. 383.; horváth 1980, 162. reg (a részletek nélkül, 
csak a felosztásról). 25 oL Dl. 99712 (csonka oklevél).; 
horváth 1980, 178. és 203. reg. 26 Bártfai Szabó 1938, 
992. reg.; horváth 1980, 205. reg. 27 oL Dl. 88716.; 
horváth 1980, 218. reg. 28 oL Dl. 99739.; Bártfai Szabó 

24. kép. vácegres. Római katolikus templom, 23/1. sz. lelőhely. középkori templom (egyed endre felmérése és rajza)
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1938, 1095. reg. 29 oL Dl. 88715.; horváth 1980, 222. 
reg. 30 oL Dl. 9713.; Bártfai Szabó 1938, 998. reg.; 
horváth 1980, 208. reg. 31 oL Dl. 99781.; horváth 
180, 246. reg. 32 oL Dl. 106083/218.; Bártfai Szabó 
1938, 1313. reg.; horváth 1980, 283. reg. 33 oL Dl. 
106083/571.; horváth 1980, 295. reg. 34 Szakály 2001, 
391. 35 oL Dl. 72117.; horváth 1980, 277. reg. 36 Bártfai 
Szabó 1938, 1567. reg.; horváth 1981, 14. reg. 37 Szarka 
1948, 74.; horváth 1981, 9. reg. 38 horváth 1981, 10. reg. 
39 Bártfai Szabó 1938, 1668. reg.; horváth 1981, 30. reg. 
40 Bártfai Szabó 1938, 1705. reg.; horváth 1981, 40. reg. 
41 horváth 1981, 52. reg. 42 horváth 1981, 56/a. reg. 
43 horváth 1981, 65/a. reg.; A dica-, illetve dézsma-
jegyzékek szerint csehy János 1626-ban, 1628-ban és 
1629-ben is birtokos (Szakály 1995, 67, 140, 141, 146.).  
44 horváth 1981, 69. reg. 45 horváth 1981, 73. reg. 
46 horváth 1981, 74–75. reg. 47 horváth 1981, 94, 99, 
103. reg. 48 horváth 1981, 141, 143, 145, 247. reg. 
49 horváth 1981, 143, 145. reg. 50 Szakály 1995, 166, 167. 
51 Szakály 1995, 174. 52 Szakály 1995, 193. 53 horváth 
1981, 227. reg.; A rokonsági adatokat nagy 1857–1868., 
5. kötet 144. oldaláról vettük. 54 horváth 1981, 60. reg. 
55 horváth 1981, 285. reg. 56 káldy-nagy 1971, 310–311.; 
káldy-nagy 1977, 166.; káldy-nagy 1985, 715–716.  
57 hegyi 2001, 318. 58 Szakály 1995, 61, 67, 69, 72, 
75, 83, 96, 105, 109.; kosáry 1965, 17. 59 Szakály 
1995, 124, 135, 140, 141, 146, 147, 157, 163, 166, 168, 
171, 174, 177, 180, 183, 184, 187, 193, 204.; Szarka 
2008, 459. részben eltérő adatokkal. 60 osvald 1957, 
233., a monostor későbbi adataival együtt.; hason-
lóan Györffy 1998, 564–565. 61 áUo iv. köt. 265.; 
Bártfai Szabó 1938, 113. reg.; Bakács 1982, 197. reg.;  
horváth 1980, 14. reg. és horváth 1998, 160–161. reg. 
62 Bártfai Szabó 1938, 261. reg.; Pest m. műemlékei 
ii. 367. Az ezzel azonos, 1332-ben említett Zsidód 
etyek körül feküdt (Györffy 1998, 566.). 63 oL Dl. 
71453.; csáky okl. i. 311–314.; Bártfai Szabó 1938, 
591. reg. (kevésbé pontos).; horváth 1980, 128. reg. 
64 oL Dl. 71456.; csáky okl. i. 314.; horváth 1980, 
130. reg. 65 oL Dl. 88715.; horváth 1980, 222. reg. 
66 Mezősi 1939, 30. 67 chobot 1915, 123.; Pest m. műem-
lékei ii. 367.; varga 1997, 471. 68 Arányi 1878, 36. 
69 Pest m. műemlékei ii. 367.; Rövidebb-hosszabb 
említés: Genthon 1951, 366.; Genthon 1961, 323.; Tari 
2000, 160–161. 

23/2. hALASTÓ:  B, Sza, A?
(kÖh 26396)

A falutól DDk-re, az egres-patak D-i oldalára 
lejtő domb alján, kb. 110 × 60 m nagyságú területen 

kevés cserepet találtunk a vetésben. (Miklós, 1979.) A 
lelőhely területe ma Domonyhoz tartozik. A homo-
kos anyagú, kívül simított felületű fekete színű oldal-
töredék a bronzkoron belül pontosabban nem kel-
tezhető.1 A korongolt, szürke, jól iszapolt, részben 
simított felületű oldalak és a kézzel formált, durva 
anyagú edényperem szarmata.2 A vörösesbarna, apró 
kavicsos anyagú, kihajló peremén ujjbenyomásokkal 
tagolt töredék valószínűleg avar kori.3

1 APM 81.47.1. 2 APM 81.47.2–3. 3 APM 81.47.4. 

23/3. PARTok ALJA: ▼ Ő
(kÖh 26397)

A községhatár D-i részén, az egres-patak völ-
gyéből enyhén kiemelkedő homokdombon mind-
össze egy pattintott kőpengét1 találtunk. A parla-
gon fekvő területen a megismételt terepbejárás nem 
eredményezett leleteket. (Miklós, 1982, 1995.)

1 APM 82.101.1. 

23/4. LiGeTPUSZTA:  R
(kÖh 26398)

A falutól Dk-re, a Ligetmajori-ág völgyéből erő-
sen kiemelkedő domb oldalán, kb. 150 × 80 m nagy-
ságú területen, szántásban találtunk néhány csere-
pet, amelyek közül egy erősen kopott felületű, töl-
cséres nyakú, enyhén kihajló peremű rézkori táltö-
redéket tartottunk meg.1 (Miklós, 1980.)

1 APM 84.117.1. 

23/5. LiGeTPUSZTA:  R, Sza
(kÖh 26399)

A község határának k-i szélén, patakvölgyből 
(Ligetmajori-ág) kiemelkedő, meredek oldalú domb 
tetején és É-i lejtőjén 670 × 300 m nagyságú lelőhe-
lyet találtunk.1 (Szőke, 1962; Hajdú–Miklós–Nagy, 
1980.) A lelőhely Ék-i vége átnyúlik Galgamácsa, 
k-i vége pedig iklad határába. Utóbbi helyen rész-
ben átfedi a 12/7. lelőhelyet.

Az őskori cserepek egyöntetűen a badeni kul-
túra klasszikus szakaszát képviselik.2 Az össze-
gyűjtött, nagyszámú töredékből kiemelhetők az 
egysoros bordadíszes fazékperemek (14. t. 11.); 
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a kétosztatú tálhoz tartozó gomb és egy osztófal 
töredéke; a pontsordíszes táldarabok, az alagút -
fülek; a kannelúrázott bögre- és korsótöredé-
kek, valamint az egymás melletti három, függő-
leges bordával díszített hombároldal. Az őskori 
leletanyaghoz tartozik egy homokkőből készített 
őrlőkő töredéke, amelyen két széles, párhuzamos 
vájat látható.3

A jól iszapolt, korongolt, fekete és sötétszürke 
felületű edénytöredékek4 késő szarmaták.

1 APM 80.139.1–38.; 81.44.1–3.; 82.70.1.; 84.76.1–2. 
2 APM 80.139.1–38.; 81.44.1–3. 3 APM 82.70.1. 4 APM 
84.76.1–2. 

23/6. LiGeTPUSZTA: ▼ Ő
(kÖh 26400)

A falu határának Ék-i részében patakvölgy-
ből (Ligetmajori-ág) kiemelkedő, meredek oldalú 
domb tetején mindössze egy vörös kovából pat-
tintott, trapéz alakú pengét találtunk a vetésben.1 
(Gere–Miklós, 1980.) A megismételt terepbejárás 
nem eredményezett leletet. (Miklós, 1995.)

1 APM 81.45.1. 

23/7. LiGeT-DŰLŐ:  B, nk? M? á
(kÖh 26401)

A belterülettől k-re, a Ligetmajori-ág völgyére 
enyhén lejtő domboldalon, a frissen boronált szán-
tásban, illetve fiatal vetésben, 500 × 80–100 m-es 
szakaszon ritkán előforduló leleteket találtunk. 
(Miklós, 1980, 1995.)

A bronzkort néhány jellegtelen cserép képviseli.1 
két hidrokvarcit szilánkot is gyűjtöttünk.2

A kézzel formált edények oldaltöredékei avar 
koriak lehetnek. egy homokos anyagú, szürke, 
kézikorongolt, hullámvonal, köteges fazékoldal késő 
avar vagy a X–Xi. századra tehető.3

A leletek zöme szürkésfehér és vörös színű, kavi-
csos anyagú Xiii. századi fazéktöredék. A pere-
mek egyenesen, illetve befelé vagy kifelé ferdén 
levágottak.4 Az oldaltöredéket vízszintes bekarco-
lás díszíti.5 A lelőhely a középkori Zsidó (23/1. lh.) 
része lehetett.

1 APM 95.97.1–2. 2 APM 95.97.9. 3 APM 81.46.1. 4 APM 
95.97.6–8. 5 APM 95.97.5. 

23/8. PARTok ALJA:  Sza
(kÖh 26402)

A határ D-i szélén, az egres-patak völgyéből 
kiemelkedő homokdomb tetején néhány jellegtelen 
szarmata cserepet találtunk. Az újabb terepbejárás-
kor a parlag miatt nem tudtunk leleteket gyűjteni. 
(Miklós, 1982, 1995.)

23/9. FALU SZÉLe:  U, B, á
(kÖh 26403)

A falu k-i szélénél, a Ligetmajori-ág D-i oldala 
melletti, enyhe lejtésű domboldalon, 70 × 60 m 
nagyságú területen csupán néhány cserepet talál-
tunk a frissen boronált szántásban. (Gere–Miklós, 
1980.) A pelyvás anyagú, díszítetlen oldal újkőkori.1 
egy durva, szemcsés anyagú, kívül fekete, belül 
barna színű töredék bronzkori.2 A sárgásfehér, 
kavicsos anyagú, csigavonalas fazékoldal a Xiii. 
századra keltezhető.3 A lelőhely a középkori Zsidó 
(23/1. lh.) része lehetett.

1 APM 82.93.1. 2 APM 82.93.2. 3 APM 82.93.3. 

23/10. ZenG-vÖLGY:  U, R?
(kÖh 26404)

A falutól ny-ra, kis vízfolyás vizenyős árteré-
ből alig kiemelkedő dombon, 290 × 180 m nagy-
ságú területen kevés cserepet gyűjtöttünk, a szán-
tásban sötét foltokat is láttunk. (Gere–Miklós, 
1980; Miklós–Patay, 1984.) A körömcsípés-díszes 
töredék és a pelyvás soványítású, díszítetlen dara-
bok újkőkoriak.1 egy durva kidolgozású, vastag, 
kicsücskösödő fül és a kavicsos anyagú, kicsi, kerek 
bütyökkel készített oldal az újkőkor végére vagy a 
rézkorra keltezhető.2

1 APM 82.102.1.; 84.85.1–2. 2 APM 82.102.2.; 84.118.1. 

23/11. PARTok ALJA: ▼ Ő  Sza
(kÖh 26405)

A határ D-i szélén, az egres-patak völgyé-
ből kiemelkedő homokdombon egy magkődara-
bot és egy kézzel formált szarmata oldaltöredéket 
találtunk, melyeket nem tartottunk meg. (Miklós, 
1982.)
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23/12. SZÉLeS-FÖLDek:  U, Sza
(kÖh 26406)

A községtől ny-ra, az egres-patak vizenyős 
ártere melletti, enyhe lejtésű domboldalon, kb. 
310 × 150 m nagyságú területen borsóvetésben, ill. 
a lelőhely D-i, patak melletti szélén, gyümölcsfák 
kivágásával erősen megbolygatott talajon gyűjtöt-
tünk leleteket. (Miklós, l979, 1995.)

néhány barna, jól iszapolt, bekarcolt díszű oldal-
töredék a zselizi kultúrához sorolható, a homokkal 
soványított kopott darab is újkőkori.1

Szarmata települést jeleznek a szürke és vörös, jól 
iszapolt, korongolt, vízszintesen kihajló, ill. kifelé 
megvastagodó, lekerekített peremű fazék- és táltöre-
dékek,2 valamint a kézzel formált, durva kidolgozású 
fazék darabok.3 egy fekete színű, csillámos, apró 
kavicsos anyagú, sűrűn vonalazott oldal a ii–iii. szá-
zadi provinciális házikerámiához tartozik.4

1 APM 81.48.1.; 95.96.1. 2 APM 81.48.2–4.; 95.96.2, 4. 
3 APM 95.96.3. 4 APM 95.96.5. 

23/13. SZÉLeS-FÖLDek:  Ő, Sza
(kÖh 26407)

A falutól Dny-ra, az egres-patak vizenyős árte-
rére enyhén lejtő domboldalon, kb. 670 × 240 m 
nagyságú területen ritkásan találtunk cserepeket a 
borsóvetésben. (Miklós, l979.) Őskori a barna, homo-
kos anyagú, enyhén kihajló, vastagodó perem- és az 
ugyanilyen anyagú, simított felületű oldaltöredék.1 
Szarmaták a szürke, jól iszapolt, korongolt oldaltöre-
dékek és a durva anyagú, kézzel formált fazékoldal.2

1 APM 81.49.1–2. 2 APM 81.49.3–4. 

23/14.:  Sza
(kÖh 26408)

A belterülettől Dny-ra, az egres patak melletti 
vizenyős rétből alig kiemelkedő kis dombháton, kb. 
80 × 80 m nagyságú területen vetésben találtunk 
néhány cserepet. (Miklós, 1979.) A finoman isza-
polt, korongolt oldalak és a durva, kézzel formált, 
kerekített peremtöredék1 szerint a lelőhelyen szar-
mata település van.

1 APM 81.50.1–2. 

23/15.:  B? Sza, á, kk
(kÖh 26409)

A falutól Dny-ra, az egres-patak É-i partja mel-
letti négy kis kiemelkedő homokdombon, kb. 900 m 
hosszan, 130 m szélesen húzódik a lelőhely, ahol 
vetésben gyűjtöttünk cserepeket. Leletek csak a 
dombokon fordultak elő, a köztük levő részeken 
hiányoztak. (Miklós, 1979.)

A durva kidolgozású, kézzel formált, ujjbe-
nyomásokkal tagolt, vízszintes bordás, bordán 
hosszúkás bütykös edényoldalak bronzkoriak 
lehetnek.1

A szürke, jól iszapolt, korongolt, vízszinte-
sen sekélyen hornyolt néhány hombároldal, a 
fogaskarcolt díszű oldal, a lekerekített perem, a kéz-
zel formált durva csészeperem és fazékoldal szar-
mata.2 ii–iii. századi, provinciális import a szürke, 
erősen homokos, korongolt, keskeny hornyolatos 
fazékoldal.3 A kavicsos anyagú, korongolt fazékpe-
rem4 késő szarmata.

árpád-kori két fazékperem.5 egy redukált ége-
tésű szürke, apró kavicsos anyagú, korongolt, leke-
rekített edényperem6 későbbi középkori.

1 APM 81.51.1. 2 APM 81.51.2–3.; 52.1–2.; 53.1–2.; 
54.1. 3 APM 81.53.3. 4 APM 81.51.4. 5 APM 81.53.4.; 
54.2. 6 APM 81.53.5. 

23/16.:  Ő, á
(kÖh 26410)

A falutól Dny-ra, az egres-patakba Ény felől 
folyó, kis patakra enyhén lejtő dombon, a szántás-
ban kevés őskori és árpád-kori cserepet találtunk. 
Az árpád-koriak a lelőhely É-i részén fordulnak 
elő. A lelőhely kiterjedése mintegy 310 × 120 m. 
(Miklós, 1979.)

egy vöröses színű, vastag falú oldal és egy 
fekete, apró kavicsos anyagú, egyenes, elvékonyodó 
peremű töredék az őskoron belül pontosabban nem 
keltezhető.1

A fehér, kavicsos anyagú, kettősen tagolt fazék-
perem Xiii. századi.2 A szürkésfehér, kavicsos 
anyagú, vékony falú, enyhén tagolt peremű fazék-
töredék a Xiii–Xiv. századra tehető.3

1 APM 81.55.1.; 56.1. 2 APM 81.56.2. 3 APM 81.56.3. 
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23/17. PARTok ALJA:  Sza
(kÖh 26411)

A belterülettől D-re, az egres-patakra lejtő 
domboldalon, 420 × 130 m-es területen találtunk 
közepes mennyiségű cserepet. (Miklós, 1982.)

A szürke, finoman iszapolt anyagú, korongolt 
edénytöredékek1 (két kihajló, kereken megvasta-
godó peremű hombártöredék, a behajló, vastagodó 
peremű táltöredék, egy kisebb edény vízszintesen 
kihajló peremtöredéke) és a kézzel formált, durva 
anyagú fazéktöredékek2 szarmata–késő szarmata 
települést jeleznek.

1 APM 82.95.1–3. 2 APM 82.95.4–5. 

* * *

+ Sza ▼ Ró? kk

Arányi Lajos szerint a falu római pénzek lelő-
helye.1 Závodszky istván régiséggyűjteményébe 
egy vízmosásban talált, bizonyára ii–iv. századi, 
ezüstözött bronzfibula került 1872-ben, 1873-ban 
ugyanerről a helyről hiányzó tűjű bronzfibulát 
kapott.2

1914-ben „Zsidófalu”-ból egy Xvii. századi, 
nyolcágú csillagtaréjos vassarkantyút ajándékoztak 
az MnM-nek.3 iskolai tanulók 1964-ben a határban 
talált, Xvii. századi, gömb alakú, gerezdelt, vas 
buzogányfejet ajándékoztak az APM-nek.4

1 Arányi 1877, 7. 2 Závodszky 7/1872.; 32/1873. 3 MnM 
25/1914. = MnM F 54.2529. 4 APM 64.714.1.; Asztalos
1967, 74. 

+ + +

 á

itt tárgyaljuk a nyomtalanul elpusztult Páty ada-
tait.1 A változó helyesírással (Paath, Pagh, stb.) és 
egyszer Pátyod (Pacyod) alakban előforduló neve 
valószínűen puszta személynévből származik.2 
horváth Lajos szerint az 1348-ban említett Pest 
megyei Poty, másként Újfalu talán váckisújfalura 
vonatkozik.3 Az általa forrásként megjelölt helyen 
azonban egyértelműen Bars vármegyei faluról van 
szó.4 első hiteles említése 1421-ből származik, 
amikor a Zsidó nemzetségből származó csáky 
Miklós erdélyi vajda és testvére György felosztot-
ták egymás között birtokaikat, de többek között 

Paath is közös maradt.5 A következő évben ket-
tejük és Zsidó-i istván fiai, istván és Bekcs Pest 
megyei birtokait, amelyeket állítólag még Szent 
istván király adományából bírtak – köztük Pátyot 
(Paath) – Zsigmond király kelet-magyarországi 
birtokokra cserélte.6 A megszerzett birtokokat a 
király 1430-ban zálogba adta Rozgonyi Péternek 
és istvánnak, köztük volt Zsidó Páty prédiummal 
(Sydo cum pred. Pagh).7 1437-ben, majd 1438-ban 
Albert király Rozgonyi istvánnak és unokatestvé-
reinek adományozta az ákos nemzetség korábbi 
birtokaival megnövelt összefüggő nagy birtok-
testet, benne Paagh pusztát is.8 A nógrád megye-
inek tartott puszta beiktatását csak egy hét késés-
sel tudták elvégezni.9 cső-i Tamás testvérgyilkos-
ság miatt elveszített birtokait, köztük az ekkor 
Pest megyeinek írt Pagh pusztát Mátyás király 
1470-ben kothwych Gáspárnak, Szilas-i György 
fia Balázsnak és Pelys-inek mondott Wolffgang 
fia Lászlónak adományozta.10 1490-ben Széplak-i 
Bottka László fia Mátyást zálogjogon bevezet-
ték Rozgonyi istván irsaszeg (13/1. lh.), Pagh és 
Szentgyörgytelek (13/10. lh.) birtokának negyedré-
szébe.11 két évvel később Széplak-i Bottka László 
és Dávid (Mátyás fiai) irsaszeg negyedét, továbbá 
Pagh és Szentgyörgyteleke nyolcadát tovább zálo-
gosították Pásztó-i Jánosnak.12

ii. Ulászló 1508-ban a magvaszakadt cső-i 
istván fia Tamás és Miklós fia Antal Pest megyei 
zsidói és Pathyod pusztai birtokrészét Werbőczi 
istvánnak adományozta.13 Werbőczi imre halála 
után 1549-ben i. Ferdinánd parancsára Werbőczi 
erzsébetet és Dombói János lányát, Annát – nyilván 
csak jelképesen – beiktatták többek között ugyan-
ezen birtokokba.14

Az utolsó, nagyon bizonytalan említés 1678-ból 
származik: A váci püspökség tizedjegyzékében más 
kézzel hozzáírva olvasható: „Uifaullo, csepa [?], 
heuiz praedium nB. Pat:”15

A mindvégig pusztaként szereplő település névtí-
pusa alapján árpád-kori lehetett. A gödöllői (10/1 lh.) 
beiktatáson 1453-ban királyi emberként megjelent 
Pat-i Miklóst horváth Lajossal ellentétben nem tart-
juk idevalósinak.16 emlékét nem őrizte meg sem régi 
térkép, sem helynév. Lokalizálására az egyetlen tám-
pont, hogy 1430-ban kifejezetten Zsidó prédiumaként 
szerepel, ezért annak határában kereshető. ebben 
az esetben leginkább a falutól Dny-ra fekvő terület 
jöhet számításba, ahol van is két kisebb árpád-kori 
lelőhely (23/15. és 16.). Feltételezésünket gyengíti, 
hogy Zsidó 1446. évi, részletesen leírt felosztásában 
nem szerepel (l. 23/1. lh.).
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1 Történetét részletesen tárgyalja horváth 2006, 
35–37. 2 kiss 1988, i. 461 (Felsőpatynál), ii. 326 
(Pátyodnál): -d képzővel ellátott alak. 3 horváth 
2006, 16. 4 Anj. okm. v. köt. 169. old. v. ö. Györffy 
1987a, 466 (Patyi). 5 oL Dl. 71453.; csáky okl. i. 
311–314.; Bártfai Szabó 1938, 591. reg. (kevésbé pon-
tos).; horváth 1980, 128. reg. 6 oL Dl. 71456.; csáky 
okl. i. 314.; horváth 1980, 130. reg. 7 oL Dl. 12259, 
12260.; Bártfai Szabó 1938, 632. reg.; horváth 1980, 
140. reg. 8 oL Dl. 7497, 13163.; Rövid regeszták: 

Bártfai Szabó 1938, 663. reg.; horváth 1980, 147. 
reg.; Tringli 2001, 108. a pusztát tévesen azono-
sítja Baggal (3/6. lh.). 9 oL Dl. 13173.; horváth 1980, 
149. reg. 10 Bártfai Szabó 1938, 992. reg.; horváth 
1980, 205. reg. 11 oL Dl. 19627.; Bártfai Szabó 1938, 
1242. reg.; horváth 1980, 234. reg. 12 horváth 1980, 
239. reg. 13 oL Dl. 72117.; horváth 1980, 277. reg.
14 Bártfai Szabó 1938, 1567. reg.; horváth 1981, 14. 
reg. 15 Szakály 1995, 202. 16 horváth 1980, 177. reg.; 
horváth 2006, 35.
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24. váckiSÚJFALU (aszódi járás, 1070 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  á–kk  Bv
 2 ▲  ? B + U, Bk, LT, Q
 3  Bv, Sza?  nk
 4  R
 5  B
 6  Bv, v

 7  U, Bv, LT, Sza, nk, M, á  kö?
 8  Ő, LT, M, á
 9  U, Sza
10  Ő, LT, nk? M?
11  Ő, Sza
12  R, Sza

13 ? B  LT
14  U, B
15  U
16  á–kk
17  U, R?

A Galgába tartó némedi- (kisnémedi-)patak és 
a Szilágyi-patak összefolyásától ny-ra, a két patak 
közötti dombhát Dk-i, lankás részén, 149–180 m 
magasságban helyezkednek el a kisközség házai. 
Újabb településrész alakult a némedi-patak D-i 
partján, a patakhoz vezető völgyben. A település 
É-i határában a nyugati-cserháthoz tartozó kosdi-

dombság Dk-i nyúlványához Ény–Dk-i irányú 
dombok (legmagasabb a 263 m-es Földvár) és völ-
gyek (mint a Szilágyi-patak völgye) csatlakoznak. 
A némedi-pataktól D-re levő, 250–290 m magas 
dombokkal uralt terület a Gödöllői-dombság É-i 
peremének részlete. Az erősen tagolt felszínt a har-
madkori homok-homokkő tengeri üledéket a har-
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madkor és a negyedkor határán felemelő és felda-
raboló kéregmozgások alakították ki. A területre a 
jégkorszakokban vastag löszréteg rakódott, melyen 
utóbb barna erdőtalajok keletkeztek. A határ forrás- 
és csapadékvizeit a két patak gyűjti össze és továb-
bítja a Galgába.

Szántók a lankásabb domboldalakon, részben 
a dombhátakon vannak, a déli határszél domb-
jain nagy dió és mogyoró ültetvényeket hoztak 
létre. Legelők a patakok mentén és az egykor erdős 
domboldalakon találhatók. A határ kb. ötödét kitevő 
akác-, tölgy- és fenyőerdők a meredekebb dombol-
dalakat, részben a dombtetőket fedik.

horváth Lajos váckisújfalu régészeti emlékeinek 
áttekintő ismertetését kéziratunk felhasználásával 
készítette el (horváth 2006, 7–10.), ezért az egyes 
lelőhelyeknél általában nem hivatkozunk művére.

24/1. RÓMAi kAToLikUS TeMPLoM:  
á–kk  Bv
(kÖh 57582)

A középkori Újfalu1 a templom környékén helyez-
kedett el. Leleteket csak a templomkertben, vala-
mint a szomszédos iskolaudvaron tudtunk gyűjteni. 
(Kővári–Miklós, 1981; Miklós, 1993.)

A fekete, illetve barna, vastag falú oldalak késő 
bronzkoriak.2 késő középkori több fehér, vékony 
falú, piros festésű oldal és néhány szürke, sötét-
barna és szürkésfehér, kavicsos anyagú, díszítet-
len fazékoldal.3 A Xvi. századra keltezhető két 
vörös, jól iszapolt, díszítetlen fazék- vagy korsó-
oldal és néhány finoman iszapolt, belül zöldmázas 
fazékoldal.4 2001-ben Pesti klára, galgamácsai tör-
ténelemtanár értesítette az aszódi múzeumot, hogy 
a kossuth u. 3. számú ház előtt beszakadt a talaj, 
ami miatt a ház fala is megrepedt. hasonló besza-
kadásokról számoltak be a helybeliek kulcsár 
valériának és Miklós Zsuzsának a közeli úttesten, 
valamint az innen mintegy 50 m-re levő templom 
bejárata előtti területen. A helyiek ezeket egy alagút 
részeinek tartják. A feltehetően újkori üregek pon-
tos korára, jellegére vonatkozóan akkor derülhet 
fény, ha a templomkertben levő üreget újra feltár-
ják, hogy betömjék.5

A falu neve nem szorul magyarázatra. iii. András 
(1290–1301) többszörös átírásban fennmaradt kivált-
ságlevelében szerepel a Pest megyei Újfalu, amely-
ről többen úgy tartják, hogy a mai váckisújfalu első 
említése.6 ezt nem tartjuk valószínűnek, Györffy 
György sem vette fel az adatot történeti földrajzába. 

Az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben a szolnoki 
főesperességben szereplő nova korábbi feltételezé-
sekkel ellentétben7 nem vonatkozhat erre a falura.8

Az első biztos adat9 1378-ból származik, ekkor 
Bottyán (MRT 9. 32/4. lh.) kettéosztásánál a meg-
jelent szomszédok felsorolásában említik a Zsidó 
nemzetségből származó cső-i Miklós fia András 
és nézsa-i Tamás fia Miklós újfalui jobbágyait.10 
A nemzetségből származó családok 1474-ig bir-
tokosok voltak itt. 1382 előtt vizsgálatot folytat-
tak a szintén Zsidó nemzetségbeli Mácsa-i istván 
feleségének panaszára, Mácsa-i László fia istván 
és fia Miklós, továbbá nézsa-i Tamás fia Miklós 
ellen az Újfaluban elkövetett hatalmaskodás miatt.11 
1394-ben ákos fia László özvegyének, Frank erdé-
lyi vajda feleségének hitbér és kártétel címén ákos 
fia Mikcs több birtokát, köztük az újfalui birtok-
részt is átadta.12 cső-i András fiai, Miklós, János 
és Tamás 1417-ben 22 Ft-ért elzálogosították újfalui 
birtokrészüket Zsidó-i Becsk istvánnak.13

Zsidó (23/1. lh.) 1446. évi kettéosztásánál sze-
repel az Újfalu határáig nyúló erdő és az Újfaluból 
veresegyházra (MRT 9. 37/29. lh.) vezető, Zwrdok 
nevezetű nagy út.14

cillei Ulriknak is volt csői (MRT 9. 4/7. lh.), újfa-
lui, battyáni és zsidói birtoka. ezeket magtalan halála 
után v. László 1453-ban eladományozta. cső-i János 
lánya, ilona asszony 1469-ben valószínűleg emiatt  
perelte sikeresen Szilas-i György fia Balázst és 
Palota-i Porkoláb János fiait, Lászlót és istvánt.15 
cső-i Tamás testvérgyilkosság miatt elveszített 
birtokait, köztük Újfalut Mátyás király 1470-ben 
kothwych Gáspárnak, Szilas-i György fia Balázsnak 
és Pelys-inek mondott Wolffgang fia Lászlónak ado-
mányozta.16 1473-ban Pásztó-i Lászlót zálogjogon 
beiktatták kothwych Gáspár nyolc újfalui jobbágy-
telkébe.17 László fia, János 1494-ben panaszt emelt 
Szilas-i Literatus Balázs ellen, aki a zálogba vett 
jobbágytelkeket jogtalanul elfoglalta.18 1474-ben a 
király a meghalt nézsa-i László és a hűtlenség vét-
kébe esett János birtokait, köztük az újfalui birtok-
részt Parlag-i Györgynek adományozta.19 A beikta-
táson 1476-ban részt vett Pásztó-i László két újfalui 
jobbágya is.20 Pásztó-i László fia, Miklós 1479-ben 
Rátót és Újfalu birtokát elzálogosította Mikófalva-i 
Beken Dénesnek.21 Az elzálogosítás ellen 1490-ben 
Pásztó-i János tiltakozott.22 1487-ben a Pásztó-iak 
eltiltották Parlag-i György leányait Rátót és Újfalu 
birtoklásától.23 A véget nem érő peres ügyek sorában 
1505-ben és 1514-ben viszont Szilas-i Mátyás és test-
vérei tiltják el apjukat, Szilas-i Literatus Balázst töb-
bek között Újfalu elidegenítésétől.24
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25. kép. váckisújfalu. Római katolikus templom, 24/1. sz. lelőhely, középkori templom  
(egyed endre felmérése és rajza)

1562-ben Szilassy György és rokonai, 
vicmándi Tamás, valamint Persei Meleg Boldizsár 
i. Ferdinándtól még új adományt kaptak birtoka-
ikra, így Újfalura is.25 ez azonban már nem jelen-
tette a törökkor legelején elnéptelenedett falu tény-
leges birtoklását.

A Xvi. századi defterekben 1559-től szere-
pel pusztaként Újfalva, majd Újfalu néven.26 Arató 
Mátyás tévesen ír Xvi–Xvii. századi lakottságá-
ról.27 A magyar dica- és dézsmajegyzékekben lénye-
gében egyáltalán nem fordul elő.28 1653-ban az elha-
gyott falu dézsmáját Mácsa falu bérelte.29 Az 1670–
1680-as években – elsősorban Xviii. század elejei 
visszaemlékezések szerint – voltak lakosai.30 A falu 
törökkor utáni betelepítése 1700-ban kezdődött.31

Az elpusztult falu neve csak Györk és 
Püspökhatvan (1651, 1653), Györk (1653) és Almás 
(1661) határjárásában fordul elő.32

A szent András apostol tiszteletére szentelt római 
katolikus templom a falu központjában, dombtetőn 
emelkedik. egyed endre 1993-ban mérte fel a temp-
lomot (25. kép). Az egyenes záródású szentély hosz-
sza 3 m, szélessége 4 m; a hajó hossza 8 m, szélessége 
6 m. A hajó ny-i fala legalább részlegesen közép-
kori: a tetőtérben megmaradt a kőből épült orom-
fal részlete. középkori lehet a kórus alatt látható két 
kerek, profilált oszloplábazat is. Az épület k-i, D-i 
és ny-i oldalán, attól 6–11 m-re, a meredek oldalú 
domb peremén helyenként megfigyelhető habarcs-

törmelék, valamint a k-i oldalon látható két nagy-
méretű kő valószínűleg az egykori kerítőfalra utal. 
Részletes leírását Arányi Lajos készítette el 1876-
ban. eszerint a jól keletelt templom kerítőfalának 
nyomai csak homályosan vehetők ki. Méreteit eltúl-
zottan adja meg: a templomhajó 4 öl (7,58 m) széles, 
6 öl (11,37 m) hosszú. nyilván tévesen írja a szentélyt 
félkörös záródásúnak. Látta a félkörös diadalívet is. 
Mindezek alapján a templomot a Xiii–Xiv. századra 
keltezte.33 Genthon istván Xv. századi építésűnek 
tartja, amelyet 1729-ben gyökeresen átalakítottak.34 
A feltehetően még az árpád-korban épült templomra 
nem ismerünk középkori forrást. ortvay Tivadar 
az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzékben előforduló 
nova nevű helyet tévesen váckisújfalura vonatkoz-
tatja.35 A Xviii. századi egyházlátogatási jegyző-
könyvek a középkorra visszautaló adatokat is tartal-
maznak. A templom 1734-ben jó állapotban volt, de 
a fedele javításra szorult. 1779-ben plébánosa szerint 
300 évvel azelőtt épült, és koháry gróf 50 éve romja-
iból újjáépíttette.36

 1 Történetére néhány adatot tárgyal csánki 1890, 
36.; chobot 1915, 122.; varga 1997, 423–424.; Pest 
m. kézikönyve ii. 602. (több tévedéssel).; Az összes 
ismert forrás felhasználásával legrészletesebben  
horváth 2006. dolgozta fel, közli a birtokos csalá-
dok leszármazási táblázatait is. A tételes hivatkozások-
tól és a legtöbb család között fennálló rokoni kapcso-
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latok tárgyalásától eltekintünk. 2 APM 81.76.1. 3 APM 
81.76.2.; 94.32.1. 4 APM 94.32.2–3. 5 MnM Adattár 
203/2003.Xii. 6 horváth 1980, 17. reg. A korábbi iro-
dalommal.; horváth 2006, 16. 7 ortvay 1891–1892. i. 
108.; Bizonyíthatatlan azonosítását többen átveszik: 
Reiszig 1910, 159.; chobot 1915, 122.; Tari 2000, 162. 
stb. 8 v. ö. Györffy 1998. 9 horváth 2006, 16. az Anj. 
okm. v. köt. 169. oldalra hivatkozva azt írja, hogy az 
1348-ban említett Pest megyei Poty, másként Újfalu 
talán váckisújfalura vonatkozik. A hivatkozott helyen 
valójában Bars vármegyei faluról van szó. v. ö. Györffy 
1987a, 466 (Patyi). 10 oL Dl. 64944.; csáky okl. i. 148.; 
Bártfai Szabó 1938, 424. reg.; horváth 1980, 54. reg.  
11 oL Dl. 65234.; horváth 1980, 77. reg.; horváth 2006, 
17. Az oklevél csonkasága miatt a részletek ismeret-
lenek. 12 oL Dl. 7934.; Bártfai Szabó 1938, 469. reg.; 
Zsigmokl i. 3350. reg.; horváth 1980, 89. reg. 13 OL 
Dl. 65010.; horváth 1980, 127. reg. 14 oL Dl. 14004.; 
csáky okl. i. 383. 15 oL Dl. 99712 (csonka oklevél).; 
horváth 1980, 178. és 203. reg. 16 Bártfai Szabó 1938, 
992. reg.; horváth 1980, 205. reg. 17 oL Dl. 97352.; 
horváth 1980, 214. reg. 18 oL Dl. 97504, 97513.; 
horváth 1980, 247, 250. reg. 19 oL Dl. 88716.; horváth 
1980, 218. reg. 20 oL Dl. 88715.; horváth 1980, 222. 
reg. 21 oL Dl. 97409.; horváth 1980, 225. reg. 22 OL 
Dl. 97485.; horváth 1980, 235. reg. 23 oL Dl. 97465.; 
horváth 1980, 232. reg. 24 horváth 1980, 270, 290. reg. 
25 Bártfai Szabó 1938, 1634. reg.; horváth 1981, 25. reg. 
26 káldy-nagy 1971, 128.; káldy-nagy 1977, 215.; 
káldy-nagy 1985, 662. 27 Arató é. n. 21–22. 28 A Szakály 
1995. névmutatójában a váckisújfaluval azonosított 
összes adat valójában a Monor melletti Újfalura vonat-
kozik! Szarka 2008, 457. állítólag idevonatkozó ada-
tai nem megbízhatóak. 29 horváth 1981, 130. reg. A 
bérlet összegeként megadott 20 Ft szerintünk irreáli-
san magas. 30 horváth 2006, 45–46. 31 horváth 2006, 
49. 32 horváth 1981, 109, 121, 123, 200. reg. 33 omvh 
Tervtár k 4810.; Gerecze 1906, 628. 34 Genthon 1951, 
367.; Genthon 1961, 323.; Tari 2000, 162. 35 ortvay 
1891–1892. i. 108.; Bizonyíthatatlan azonosítását töb-
ben átveszik: Reiszig 1910, 159.; chobot 1915, 122.; 
Tari 2000, 162. stb. 36 chobot 1915, 122.; Pest m. műem-
lékei ii. 377.; varga 1997, 424. 

24/2. FÖLDváR (váRheGY): ▲  ? B + U, 
Bk, LT, Q
(kÖh 57583)

1864-ben Pesty Frigyes adatközlői megjegyez-
ték, hogy a „Földvári magaslat olyan magas, hogy 
… Pesten és Budán, a Dunán levő hajókázást is 

kivenni.”1 nem sokkal később Galgóczy károly már 
arról ír, hogy a szőlőkkel beültetett Földvárhegyen 
„…nem ritkán 2–3 lábnyi ásásra római temetkezési 
edények, urnák s néha római pénzek is találtatnak.”2 
Soós elemér neve alapján tartotta földvárnak.3

Az 1940-es évektől kezdve többen gyűjtöttek 
a lelőhelyen. Szantó Ferenc 1943-ban ajándéko-
zott a földvári kavicsbányából származó tárgya-
kat az MnM-nek.4 1944-ben Petróczy József írja, 
hogy váckisújfalun és vácbottyánban egy-egy B 
ii–iii. korú lelőhelyről gyűjtött szórványokat (egy-
egy láda jó anyagot). közülük az egyik gyönyörű 
földvár. Szakszerű feltárásukat 1944-re tervezte.5 
1957-ben gyűjtéséből váckisújfalui leleteket aján-
dékozott az MnM-nek.6 Székely károly, 1916–1947 
között szolgált körjegyző, 1967-ben kelt visszaem-
lékezése szerint gimnazista fiai régi edénymarad-
ványokat találtak a várhegyen. ezeket bevitte az 
MnM-be, ahonnan kijött egy idős régész, aki meg-
ígérte, hogy kutatásokat fognak végezni, de ez a 
háborús helyzet miatt elmaradt.7 A levelében leír-
taknak nincs nyoma a múzeumban, közlése azon-
ban bizonyos mértékig összecseng Petróczy József 
írásával. 1959-ben, bejelentés nyomán Asztalos 
istván a földvár területén, az andezittufa feletti 
50–70 cm-es termőtalajban és a nyílt telepen figyelt 
meg és gyűjtött leleteket.8 1978-ban ifj. Szathmáry 
Géza (Bp. ii. Bem rakpart 56.) gyarapította a Földvár 
leleteinek számát.9 Sok leletet gyűjtött itt Péntek 
Attila is.10 Rottenhoffer istván püspökszilágyi lakos 
2002-ben és 2004-ben gyűjtött nagy paticsokat, 
folyami kagylót és cserepeket. 2006-ban kulcsár 
valériával kereste fel a lelőhelyet.11

A lelőhely a falutól ÉÉny-ra mintegy 2 km-re, a 
Szilágyi-patak Ék-i partján emelkedő hegyen talál-
ható. Tengerszint feletti magassága 263,1 m, a völgy 
feletti relatív magassága kb. 80 m. A hegy három 
oldalról igen meredek, csak a Dk-i oldalon lankás. 
itt nincs nyoma erődítésnek. ezen a részen, vala-
mint az Ény-i szélen korábban kőfejtés folyt, amely 
megváltoztathatta az erődítés eredeti állapotát, 3 
helyen figyelhetők meg a csaknem 2 m mély bánya-
falak. Ugyancsak befolyásolhatta az erődítés egy-
kori képét a XiX. századi szőlőművelés is. Jelenleg 
– helyenként bozótos – erdő fedi a lelőhelyet. A fel-
színen elsősorban a kincskereső gödrök kidobott 
földjéből gyűjthetők leletek. A kb. 100 × 45 m-es, 
ovális alakú lakóterületet 4–5 m-rel lejjebb, három 
oldalról terasz övezi, amely a domb É-i szélénél kez-
dődik, fokozatosan szélesedik Dk felé, majd beleol-
vad a fennsík folytatásába. ezen a szakaszon mint-
egy 15–20 m széles. Az ellenkező oldalon keskeny, 
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4–5 m széles a terasz, amely a domb Ény-i végén 
levő kőbányától DDk felé halad, majd szintén bele-
olvad a fennsík folytatásába.12 (Miklós, 1975, 1976, 
1983, 2007; Miklós–Torma, 1981.) A földvár fel-
mérését virágh Dénes készítette el13 (26. kép). Itt 
jegyezzük meg, hogy a ii. katonai felmérés lap-
ján várhegy néven csaknem alaprajzi pontossággal 
ábrázolják, eszerint az 1860-as években még a Dk-i 
oldalon is megvolt az erődítés,14 amit határozott csí-
kozással jelöl (59. t. 1.).

Miklós Zsuzsa több alkalommal készített légi 
felvételeket a földvárról, a sűrű, helyenként bozótos 
erdő miatt azonban az erődítés vonala nem követ-
hető a fotókon.15

Az erődített telephez kDk felől – a dombhát foly-
tatásán – csatlakozik a nyílt telep, kb. 300 × 200 m-es 
területen, tarlóhántásban, szőlőben, szántásban köze-
pes sűrűségben fordultak elő a hatvani kultúrához 
tartozó edénytöredékek.16 (Miklós–Torma, 1981.) ezt 
a területet jelenleg nem művelik, sűrű bozót fedi.

A számos lelőhelyen gyűjtő Petróczy József 
esetében leletkeveredésre is gyanakodhatunk. 
különösen vonatkozik ez az egyetlenegy lengyeli, 
csőrös fülre.17 Ugyancsak bizonytalan a makói, 
belső díszes, tömör talpas tál töredékének lelő-
helye,18 habár ugyanehhez a kultúrához sorolható 
rövid nyakú, erősen kihajló peremű tálból szár-
mazó töredéket Péntek Attila is talált.19 A múzeu-
mokba került leletanyag döntő többsége a hatvani 
kultúra hagyatéka. különböző edények seprűs, 
bekarcolt vonalas és textildíszes perem-, oldal- és 
fültöredékei a jellemzőek. vannak belső oldalukon 
bütykös edényekből származó cserepek is. A kul-
túra kései szakaszát körárok bütykös darabok kép-
viselik. egy kiegészíthető, egyfülű, bevagdosott 
peremű, bütyökdíszes bögre oldalán függőlege-
sen befésült vonalkötegek láthatók.20 Ritka darab 
egy parázsborító felső részének töredéke. A folto-
san sárga-barna színű, összeszűkülő nyakú, 6 cm 
szájátmérőjű edény pereme egymással szemben 
két helyen felcsücskösödik, oldala sűrűn átlyugga-
tott.21 A vízszintesen körbefutó, mészbetétes vonal-
kötegekkel díszített bögre töredéke (20. t. 9), vala-
mint a vízszintesen körbefutó, és függőleges min-
tával ellátott bögretöredékek (20. t. 5.) a dunántúli 
mészbetétes kerámia északi csoportjának jellegze-
tes készítményei.22 Ugyanilyen vagy inkább helyi 
utánzat a pereme alatt mészbetétes díszítésű kis 
töredék.23 Rottenhoffer istván gyűjtött egy érdekes 
formájú agyagtárgyat. A sárga színű, csillámos 
homokkal soványított anyagú, kis „tálca” téglalap 
alakú, a rövidebb oldalai lekerekítettek, a teteje 

enyhén homorú. A lábát két hosszanti, keskeny 
borda alkotja, amelyeket egymással szemben, két 
helyen merőlegesen bevágtak. A széle több helyen 
sérült, az egyik rövidebb oldala törött. Töredékes 
hossza 11,5 cm, szélessége 6,8 cm, magassága 
3,3–3,5 cm24 (20. t. 10.). Miniatür tálka töredéke, 
kocsikerék modell,25 töredékes nehezék,26 nyéllyu-
kas kőbalta töredéke,27 dörzsölő kő,28 kevés pattin-
tott szilánk,29 csontár30 és csiszolt agancsdarab31 
egészítik ki a leletek sorát.

külön kell tárgyalni a Petróczy-gyűjtemény jel-
legzetes tokodi típusú mészbetétes bögréjét és egy 
textildíszes, tölcséres nyakú, egyfülű, mély tálat. 
A bögrében található cédula szerint mindkettő sír-
ból származik.32 A két edény képét Bóna istván 
váckisújfalui leletként közli,33 egy hasonló korú, 
zömök urna, másik tokodi bögre, spirálcsövecs-
kék, töredékes hajkarikák, szív alakú csüngő, kettős 
lemezcsövecske és egy bronztőr képével együtt.34 

A Petróczy gyűjtemény két edénye kivételével a 
többi tárgy azonban valójában nyergesújfaluról 
származik.35 Péntek Attila gyűjtéséből származik 
egy grafitos kelta csöbörperem és egy kvád edényke 
fenék- és oldalrészlete, utóbbin üreges tárggyal 
sűrűn benyomkodott kerek díszítéssel.36 Mindkét 
tárgy csak fenntartással sorolható a lelőhelyhez.

1 Pesty 1864/1976, 25. 2 Galgóczy 1877, 128. 3 Soós 
1889–1928, Xvii. köt. 108. 4 MnM RŐ 11/1943.1–3. 
5 MnM Adattár 5.G.i. 6 MnM RŐ 57.41.1–15. 7 MnM 
Adattár 252/1967.Xvi. 8 APM Adattár 251.; APM 
61.4.1–7. 9 vTM 79.17.1–4. 10 APM leltározatlan. 
11 Mindkét gyűjtés leletanyaga: APM leltározatlan. 
12 A terepbejárásokon gyűjtött leletanyag: vTM 
76.81.1–14.; APM 81.84.1–9.; 84.17.1–4. 13 Miklós 1982, 
39., 20. kép, 45. kép 1–8.; kalicz 1984a 59. t. 7., átve-
szi a felmérést.; A földvárat említi Bondár 2007, 99. 
14 ii. kat. felm. coll. XXXii. Sect. 48. 15 2006. május 
25.: MTA Ri neg. sz. 206.092–093.; 2007. március 
14.: MTA Ri neg. sz. 206.349–351.; Miklós 2008, 149.  
16 APM 81.85.1–8. 17 MnM RŐ 57.41.1.; csakis ennek 
alapján említheti kalicz 1966, 16. és kalicz 197, 34. 
a lengyeli kultúra lelőhelyei között váckisújfalut. 
18 MnM RŐ 57.41.2.; kalicz 1968, 79., 30. lh.; 
kulcsár 2009, 208., 292. lh. 19 APM leltározatlan. 
20 vTM 79.17.4.; Miklós 1982, 45. kép 8. 21 APM lel-
tározatlan 22 vTM 76.81.13. és APM leltározatlan (az 
utóbbi Péntek Attila gyűjtése). 23 APM leltározatlan. 
24 APM leltározatlan. 25 MnM RŐ 11/1943.2. 26 MnM 
RŐ 57.41.11. 27 APM 61.4.1. 28 APM leltározatlan (Pén-
tek Attila gyűjtése). 29 APM 81.85.1.; 84.17.3–4. és 
APM leltározatlan (Péntek Attila gyűjtése). 30 MnM 
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RŐ 11/1943.1. 31 MnM RŐ 57.41.14. 32 MnM RŐ 
47.41.3–4. 33 Bóna 1975, 273. t. 9–10.; Bóna istván 
nyomán Bándi 1965, 69. 34 Bóna 1975, 273. t. 1, 3–8.; 
Bóna istván nyomán váckisújfalui lelőhellyel vette  
fel a lekerekített markolatlemezes tőrök közé az öt sze-
gecslyukas példányt kemenczei 1988, 11. 35 MnM RŐ 
10/1949.1–9.; v. ö. MRT 5. 15/***. 36 APM leltározatlan. 

24/3. ceRinA:  Bv, Sza?  nk
(kÖh 26414)

1943-ban a falutól É-ra, a Szilágyi-patak mel-
letti „dombba vágott dűlőút baloldalán” edénytö-
redékeket találtak. Petróczy József ugyanitt fel-
tárt egy fejjel Dk-nek fekvő csontvázat, amelynek 

26. kép. váckisújfalu. Földvár (várhegy), 24/2. sz. lelőhely, bronzkori földvár 
(virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)
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alkarjai a medencére voltak hajlítva. Mellékletei: 
a koponya jobb oldalán késő avar típusú, bronz 
fülbevaló karikája, négyszögletes átmetszetű, az 
egyik végén megvastagodó huzalból; a kézcson-
tok között állatcsontok.1 Petróczy jelentésében és 
az MnM leltárkönyvében az edénytöredékek egy 
edény részeiként, sírmellékletként szerepelnek.2 
valójában az edénytöredékek3 nem avar koriak: 
volt közöttük egy sárga, fekete törésű, késő bronz-
kori oldaltöredék és három kihajló, ujjbenyomás-
sal díszített peremű, világos barnásvörös színű, 
fekete törésfelületű töredék. A három különböző, 
kézzel formált edény darabjai szarmata korinak 
tűnnek. Petróczy a jelentésében egyéb, korábban 
itt előkerült leletekről is hírt ad:4 az állítólag csont-
vázzal együtt talált vaskard elkallódott, egy ép 
csupor pedig az MnM-be jutott volna, de ott nem 
bukkantunk a nyomára.

1 MnM Adattár 1.v.i.; MnM Rn 3/1952.1–2.; ADAM 
i. 01-13-1770-01.; Szegényes késő avar temetőrészlet-
ként Pásztor–Simon 2007, 423, 429. 2 L. az előző lj-t 
és csallány 1956, 213. old. 1038a. számot. itt a fülbe-
való tévesen gyöngycsüngővel szerepel. 3 MnM Rn 
3/1952.2. 4 MnM Adattár 1.v.i. 

24/4. kÉRi-PUSZTA:  R
(kÖh 26415)

A falutól Dk-re, a némedi-patak és a kisújfalusi-
patak által közrefogott domb oldalán és tetején 
530 × 360 m nagyságú lelőhelyet találtunk, a szán-
tásban kevés cserepet és egy őrlőkő töredéket gyűj-
töttünk. (Szőke, 1963; Miklós–Torma, 1980.) A meg-
lehetősen jellegtelen töredékek (pl. sárga színű, 
apró kavicsos anyagú, szalagfüles oldal; vékony 
falú, kihajló bögreperem; benyomott fazékperem; 
kúpos bütyök) a rézkoron belül pontosabban nem 
keltezhetők.1

1 APM 80.89.1.; 82.87.1–4.; 88.1–2. 

24/5. kÉRi-PUSZTA:  B
(kÖh 26416)

A falutól Dk-re, a némedi-patak völgyére lejtő 
domb alján, 100 m átmérőjű körben néhány jel-
legtelen bronzkori cserepet találtunk a szántás-
ban. nem őriztük meg őket. (Miklós –Torma, 
1980.)

24/6. kÉRi-PUSZTA:  Bv, v
(kÖh 26417)

A falutól Dk-re, a némedi-patak D-i partjára 
lejtő dombon, a több alkalommal végzett terepbe-
járás során 90 × 80 m nagyságú lelőhelyet lokali-
záltunk.1 (Szőke 1962, 1963; Miklós, 1980; Kővári–
Miklós, 1981.)

Az edénytöredékek2 az urnasíros kultúrához tar-
toznak, jellegzetesek a kihajló, síkozott és a behú-
zott, turbántekercses tálperemek; a kihajló, ívelt 
nyakú, éles hasi törésű csészetöredékek, az egyik 
darab nyakán vízszintes kannelúrákkal; a fésű-
szerűen bekarcolt díszítésű oldalak; a háromszög 
átmetszetű fülek és a kihajló perem alatti hosszúkás 
bütyökfogós oldalak. A cserepeken kívül egy pat-
tintott kőeszközt is találtunk.3

Szőke Mátyás gyűjtéséből származik egy 5,6 cm 
hosszú, 3,8–4 cm átmérőjű, pontkörös díszítésű, 
az egyik végén egymással szemben átfúrt csont-
henger töredéke, amelyet dámszarvas agancsszárá-
ból készítettek. A tárgyat kisfaludi Júlia a hasonló, 
szkíta darabok közt ismerteti.4

1 APM 79.35.1–20.; 80.90.1–7.; 81.32.1–3.; 78.1.; 
82.96.1. 2 APM 79.35.1–20.; 80.90.1–7.; 81.32.2–3.; 
78.1. 3 APM 81.32.1. 4 APM 82.96.1.; kisfaludi 1997, 
99., 14. kép 5. 

24/7. kÉRi-PUSZTA (ZSiDÓ-vÖLGY):  U, 
Bv, LT, Sza, nk, M, á  kö?
(kÖh 26418)

A falutól D-re, a némedi-patakba folyó patak 
völgyének D-i oldalán és mellékvölgyének (Zsidó-
völgy) mindkét oldalán, enyhén lejtő dombolda-
lon megközelítőleg T alakban nyúlik el a lelőhely. 
hossza 700 és 1000 m, szélessége 50 és 200 m 
között váltakozik. A legtöbb leletet a ny-i és D-i 
részen találtuk, hamus foltokban, állatcsontokkal 
együtt. Őskori cserepek szórványosan az egész lelő-
helyen gyűjthetők, viszonylag sűrűbben fordulnak 
elő az újkőkori cserepek a ny-i részen. Avar kori 
leleteket elsősorban szintén ezen a területen gyűj-
töttünk, árpád-koriak az egész lelőhelyen talál-
hatók. A patak forrása felé erősen ritkulnak a cse-
repek, de a forrás É-i oldalán még találtunk egy 
árpád-kori cserepeket és állatcsontokat tartalmazó 
hamus foltot. (Miklós, 1980, 1981.)

A patak forrásától kb. 100 m-re két halastógátat 
figyeltünk meg. egymástól való távolságuk mint-
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egy 50 m. Magasságuk 100–120 cm, alsó szélessé-
gük 3–4, illetve 5–6 m, felső szélességük 2, illetve 
3–4 m. Mindkét gát közepe táján áteresz látható. 
Maga a tó téglalap alakú volt, feltehetően a közép-
kori kér faluhoz tartozhatott.

A pelyvás anyagú, elkeskenyedő peremű táltö-
redékek és a kerek, hegyesedő, ill. lapos bütyökkel 
díszített oldalak újkőkoriak.1 hasonló korú lehet két 
pattintott kőeszköz is.2 A fekete színű, erősen ívelt 
peremű, kannelúrás töredék3 az urnasíros kultúrá-
hoz sorolandó. egy grafitos anyagú, két vízszintes 
bordával díszített oldaltöredék kelta.4

néhány durva, edénydarabkákkal kevert anyagú, 
kézzel formált fazék- és fedőtöredék5 (40. t. 12.) 
szarmata. A viii–iX. századból származnak a 
kavicsos anyagú, lekerekített, illetve ferdén levá-
gott szélű fazékperemek6 és a szürke vagy vöröses, 
homokos, kavicsos anyagú, befésült párhuzamos-, 
illetve hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak.7

X–Xi. századi a vöröses, kavicsos, csillámos 
anyagú, bordás nyakú palacktöredék8 (46. t. 14.). 
Xii–Xiii. századiak a lekerekített, a ferdén levá-
gott szélű és az enyhén tagolt fazékperemek; a sűrű 
és ritkás, vízszintes bekarcolással díszített fazéktö-
redékek.9 hasonló korú a szürke, redukált égetésű, 
lekerekített szélű perem is.10

A Xi–Xiii. században fennálló települést kér 
faluval azonosítjuk.11 neve az egyik honfoglalás kori 
törzs nevét őrizte meg.12 1421-ben a Zsidó nemzet-
ségből származó csáky Miklós erdélyi vajda és test-
vére György felosztották egymás között birtokai-
kat, de többek között kér is közös maradt.13 A követ-
kező évben kettejük és Zsidó-i istván fiai, istván és 
Bekcs Pest megyei birtokait, amelyeket állítólag még 
Szent istván király adományából bírtak – köztük 
kér prediumot is – Zsigmond király kelet-magyaror-
szági birtokokra cserélte.14 A megszerzett birtokokat 
a király 1430-ban zálogba adta Rozgonyi Péternek 
és istvánnak.15 ekkor szerepel először a későbbiek-
ben kizárólagossá vált kérvölgy néven. 1437-ben, 
majd 1438-ban Albert király Rozgonyi istvánnak és 
unokatestvéreinek adományozta az ákos nemzetség 
korábbi birtokaival megnövelt összefüggő nagy bir-
toktestet, benne a nógrád megyei Felmácsát (9/1. lh.) 
és ecskend (9/3. lh.), valamint imreülése pusztát (vö. 
9/3. lh.), továbbá a Pest megyei Alsómácsát (9/1. lh.), 
kápolna (9/35. lh.), Tas (9/2. lh.) és kérvölgy pusz-
tát.16 ettől kezdve, 1523-ig a Rozgonyi családé volt. 
1519-ben Rozgonyi istván és veje, Báthori András, 
istván és György kölcsönös örökösödési szerződést 
kötöttek,17 ennek értelmében a Báthoriakat 1523-ban 
beiktatták kérvölgye birtokába is.18

ezután sem a Xvi–Xvii. századi magyar, sem a 
török forrásokban nem fordul elő.19 1702-ben Mácsa 
és Újfalu határjárásában szerepel kérvölgy és kér 
néven.20 ekkor még külön határa volt, később beol-
vadt váckisújfaluba.

Mindenszentek tiszteletére emelt templomát l. a 
24/16. lh-nél.

1 APM 81.125.3–5. 2 APM 81.125.1–2. 3 APM 81.125.9. 
4 APM 81.125.6. 5 APM 81.125.7–8. 6 APM 81.125.16–
17, 22. 7 APM 81.125.11, 12, 18. 8 APM 81.125.10. 
9 APM 81.125.13–15, 19–21, 23–25, 27–31. 10 APM 
81.125.26. 11 Györffy 1998, 527., az 1421. évi emlí-
tés. A falu történetére több adatot közöl: csánki 
1890, 30.; Dedek-crescens 1910, 68, 218, 251.;  
horváth 1982, 44–45.; varga 1997, 213.; Pest m. kézi-
könyve ii. köt. 602.; Történetét legrészletesebben 
horváth 2006, 34–35. tárgyalja. 12 kiss 1988, i. köt. 
49., Abaújkérnél. 13 oL Dl. 71453.; oL Dl. 71456.; 
csáky okl. i. 311–314.; Bártfai Szabó 1938, 591. reg. 
(kevésbé pontos).; horváth 1980, 128. reg. 14 oL Dl. 
71456.; csáky okl. i. 314.; horváth 1980, 130. reg. 
15 Bártfai Szabó 1938, 632. reg. 16 oL Dl. 7497, 13163.; 
Rövid regeszták: Bártfai Szabó 1938, 663. reg.;  
horváth 1980, 147. reg. 17 horváth 1980, 307–308, 312. 
reg. 18 horváth 1980, 316–318. 19 Szakály 1995, 218. A 
mutatóban a váckisújfalui kérhez sorolt adatok kivétel 
nélkül az Alattyán (Jász–nagykun–Szolnok m.) mel-
letti Tótkérre vonatkoznak! 20 horváth 1983, 60. reg. 

24/8. kÉRi-PUSZTA (nAGYFAi TáBLA):  
 Ő, LT, M, á
(kÖh 26419)

A némedi-patak mellékvölgyének É-i partján, a 
patakra lejtő domboldalon 630 × 200 m-es terüle-
ten a szántásban közepes sűrűségben, helyenként 
foltokban találhatók cserepek. Jellegtelen őskor és 
árpád-kor az egész lelőhelyen, kelta a ny-i részen 
gyűjthető. (Miklós, 1981.)

A keltákat grafitos anyagú csöbörperem és fésűs 
díszítésű oldal, egy fekete, jól iszapolt, megduzzadó 
perem és vörösesbarna oldal képviseli.1

A X–Xi. századból származik a szürkésbarna, 
kavicsos anyagú, kihajló, elvékonyodó szélű fazék-
perem és néhány hasonló anyagú fazékoldal befésült 
párhuzamos és hullámos vonalköteggel.2 Xi–Xii. 
századi a fogaskerékdíszes fazékoldal.3 A Xii–Xiii. 
századból származik több, kettősen tagolt fazékpe-
rem,4 egy ferde bekarcolással díszített fazéknyak,5 
néhány csigavonal díszes oldaltöredék6 és egy oldal-
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töredékből kivágott orsókarika.7 A lelőhely kér falu 
(24/7. lh.) része volt.

1 APM 81.80.1–2.; 82.1–2. 2 APM 81.80.3–4. 3 APM 
81.80.5. 4 APM 81.80.6. 5 APM 81.80.7. 6 APM 81.80.8. 
7 APM 81.80.9. 

24/9. GARáDok MÖGÖTTi:  U, Sza
(kÖh 26420)

A falutól Ény-ra, a Szilágyi-patak Ék-i part-
jánál, ártérből alig kiemelkedő dombon egy sötét 
foltban közepes sűrűségben találtunk cserepe-
ket. (Miklós, 1981.) A leletanyag túlnyomó része 
újkőkori. egy szürke színű oldaltöredéken kotta-
fejes díszítés látható; míg a pelyvával soványított 
házikerámiához félgömbös táltöredék, csőtalpas 
edény részlete, kerek és hosszúkás bütykös oldalak 
tartoznak.1 előkerült egy kovaszilánk is.2 egy sár-
gás színű, jól iszapolt oldal talán szarmata.3

1 APM 81.81.2–8. 2 APM 81.81.1. 3 APM 81.81.9. 

24/10.:  Ő, LT, nk? M?
(kÖh 26421)

A falutól k-re, a némedi-patak É-i partjára lejtő 
dombon, 120 × 70 m nagyságú területen csak néhány 
cserepet találtunk a szántásban. (Kővári–Miklós, 
1981.) A barna színű, kavicsos anyagú, vastag falú 
oldalak őskoriak.1 egy szürke, grafitos anyagú töre-
dék kelta.2 A belül barna, kívül fekete színű, kavi-
csos anyagú, hullámvonal-dísz részletét mutató 
fazékoldal és egy kézzel formált, díszítetlen töredék a  
viii–iX. vagy a X–Xi. századra keltezhető.3

1 APM 81.79.1. 2 APM 81.79.2. 3 APM 81.79.1, 3. 

24/11.:  Ő, Sza
(kÖh 26422)

A falutól D-re, a némedi-patak D-i partjára 
lejtő domb nyúlványán 150 × 100 m-es területen 
kevés cserepet, köztük egy belül fekete, kívül barna 
őskori oldalt1 és egy korongolt, szürke, jól iszapolt, 
lekerekített szélű szarmata peremet2 gyűjtöttünk a 
szántásban. (Kővári–Miklós, 1981.)

1 APM 81.83.1. 2 APM 81.83.2. 

24/12. SZÉLeSek:  R, Sza
(kÖh 26423)

A falutól Ény-ra, a Szilágyi-patak Dny-i partjára 
lejtő domboldalon 430 m hosszan elnyúló, 170 m 
szélességű lelőhelyet találtunk. (Miklós, 1981.)

A cserepek szinte kizárólag a badeni kultúra 
klasszikus szakaszából valók: kétosztatú tál gombja 
és az osztófal töredéke; egysoros bordadíszes fazék-
peremek; alagútfülek; pontsordíszes táltöredékek; 
kannelúrázott oldalak.1 Megemlíthető egy három-
síkú, lapos, retusálatlan penge töredéke is.2

Az őskori cserepeken kívül egy korongolt, 
szürke, homokos anyagú, lekerekített szélű szar-
mata peremet tettünk el.3

1 APM 82.10.2–8. 2 APM 82.10.1. 3 APM 82.10.9. 

24/13. SZÉLeSek: ? B  LT
(kÖh 26424)

A belterülettől Ény-ra, a Szilágyi-patak 
Dny-i partja melletti domboldal nyúlványán, a 
110 × 100 m nagyságú lelőhelyen 1–2 m nagyságú 
foltokat figyeltünk meg a tarlóhántásban. (Miklós, 
1981.) 

A foltokból általában egy-két edényhez tartozó 
töredékeket gyűjtöttünk, ezek a hatvani kultúrához 
tartoznak.1 ennek alapján lehetséges, hogy a lelőhe-
lyen a kultúra urnatemetője található. Jellegzetesek 
a textildíszes oldalak, a seprűmintás, a felső részén 
bütykös fazék töredékei, valamint egy kis urna váll-
része a nyakhajlatban elhelyezett kicsi, hegyesedő 
füllel. előkerült egy leütésnyomokat mutató, kisebb 
nyersanyagdarab is.2

egy sötétszürke, korongolt, jól iszapolt, kihajló, 
lekerekített peremű töredék kelta.3

1 APM 82.11.2–6. 2 APM 82.11.1. 3 APM 82.11.7. 

24/14. SZÉLeSek:  U, B
(kÖh 26425)

A némedi-patak és a Szilágyi-patak között emel-
kedő domb tetején a tarlóhántásban 500 × 100 m-es 
területen szétszórtan heverő őskori cserepeket talál-
tunk. (Miklós–Torma, 1981; Kővári–Miklós, 1993.)

néhány pelyvás és homokkal soványított oldal 
és az enyhén ívelt, füles nyaktöredék újkőkori.1 
A fekete színű, díszítetlen, ill. a szögletes bütykös 
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oldaltöredék bronzkori.2 Gyűjtöttünk két pattintott 
követ is.3

1 APM 85.17.1.; 93.30.1. 2 APM 93.30.1–2. 3 APM 
93.30.3–4. 

24/15.:  U
(kÖh 26426)

A falu ny-i szélénél, a némedi-patak D-i part-
ján, a vizenyős részből alig kiemelkedő dombon 
40 × 40 m nagyságú területen kevés cserepet és 
egy-két paticsot találtunk a szántásban. A domb k-i 
részét a vasútépítéskor elhordták. (Miklós–Torma, 
1984, 1994.) A pelyvával soványított anyagú, elvé-
konyodó peremtöredék és a szintén pelyvás, díszí-
tetlen oldalak újkőkoriak.1

1 APM 84.86.1.; 94.31.1–2. 

24/16. kÉRi-eRDŐ:  á–kk
(kÖh 26427)

A falutól Dk-re, a némedi-patak D-i mellékvöl-
gyére lejtő domb tetején, kb. 10 × 15 m-es terüle-
ten különböző nagyságú mélyedéseket, árkokat, s 
ezek környékén köveket, habarcsot figyeltünk meg 
az erdőben. A vastag avarban nem találtunk csere-
pet, embercsontot. Minden valószínűség szerint itt 
volt a lelőhelytől ny-ra, mintegy 200 m-re kezdődő, 
árpád-kori kér falu (24/7. lh.) temploma. A göd-
rök és árkok a falak kitermelésére utalnak. (Miklós, 
1980.)

A Zsidó nemzetségből származó csáky család 
kér birtokán álló, Mindenszentek tiszteletére emelt 
templomát (possessio Bathian, predium keer ubi 
ecclesia sub titulo omnium Sanctorum constructa 
haberetur) 1422-ben említik.1 A falu ekkor már 

puszta, de még ismerték templomának titulusát. A 
későbbiekben semmilyen forrásban nem szerepel. 
Félreértésen alapul a kéregyháza elnevezés idevo-
nása,2 mert csánki Dezső említése egyértelműen 
a mai Jász–nagykun–Szolnok megyei kenderes 
vagylagos nevére utal.3 nem értünk egyet Tringli 
istván felvetésével, aki szerint a templom való-
színűbben Bottyánban állt,4 a szomszédos falu-
ban egyébként tényleg volt a középkorban templom 
(MRT Xiii/2. köt. 32/4. lh.).

1 oL Dl. 71458.; csáky okl. i. 315.; Bártfai Szabó 1938, 
595. reg. stb.; Az adatot a falu történetével akárcsak 
érintőlegesen foglalkozó irodalom is említi, l. a 24/7. 
lh.-nél. 2 chobot 1915, 122.; varga 1997, 213. 3 csánki 
1890, 30. 4 Tringli 2001, 100. 

24/17. SZÉLeSek:  U, R?
(kÖh 30687)

A falu határának ny-i részén, a némedi-patakra 
lejtő domb oldalán néhány méteres körben kevés 
cserepet és egy pattintott szilánkot1 találtunk. 
(Kővári–Miklós, 1993.) egy félgömb alakú tálból 
származó, elkeskenyedő peremű töredék a vonaldí-
szes kerámia emléke,2 egy díszítetlen oldaltöredék 
talán rézkori.3

1 APM 93.29.3. 2 APM 93.29.1. 3 APM 93.29.2. 

* * *

▼ Ő + B?

Arányi Lajos váckisújfalut is a „kőfejszék, obszi-
dián és szarvasagancsok” lelőhelyei között sorolja 
fel.1 Tragor ignác bronzkori lelőhelyként említi.2

1 Arányi 1877, 7.; Tragor 1912, 23. 2 Tragor 1912, 44.
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25. vácSZenTLáSZLÓ 
(gödöllői járás, 2987 ha)

 1  U, R, B, Bv, LT, Sza, nk, á, kk?
 2  Sza, A ? i
 3  U, R? Bv? v? Sza, A
 4  Bk, Sza, á–kk    á
 5  Bv, LT, Sza, nk, á
 6  U, R, B, Bv, Sza
 7  Sza

 8   Sza
 9  Bv, Sza, á
10  Sza, A, á
11  Sza, á
12   á–kk  kö
13 + R
14  B

15 + B
16 ▼ kk
17  Sza
18 ? Bv
19  V
20  á–kk?
21 ▼ á

A hajta-patak (1. oldalága) Ény–Dk-i irányú, 
széles, lankás völgyének mindkét oldalán települt 
község belterületi telkei 150–180 m magasságban 
helyezkednek el. Dk felé, a patakot elgátolva léte-
sített víztározó Ék-i partján üdülőkertes település-
rész alakult. A határ ny–Ény-i részén emelkedő, 
260–270 m-t elérő dombok, dombhátak (260 m-es 
a Gyútető, legmagasabb a 271,3 m-es gyúpusztai 
domb) a Gödöllői-dombság k-i pereméhez tartoz-
nak. A határ nagyobbik fele Dk felé fokozatosan 
alacsonyodik, kevéssé tagolt felszíne a hatvani-sík 
(-öblözet) része. A változatos felszínt a harmadkori 
tengeri üledékrétegeket (homok, homokkő) a har-
madkor és a negyedkor határán kiemelő és felda-

raboló, Dk felé megsüllyesztő hegyképző erők ala-
kították ki. vastag lösztakaró került a felszínekre a 
negyedkor jégkorszakaiban, melyeken barna, rész-
ben csernozjomos erdőtalajok alakultak ki. Jó minő-
ségű réti talaj keletkezett a Malom-patak mentén. 
vácszentlászló a Tisza vízgyűjtő területéhez tarto-
zik, az Ény-i dombok csapadékvizei a bagi nagy-
völgyi patakon és a monostorvölgyi Sósi-patakon 
(Galgahévíz) át jutnak a Galgába, más területekről a 
hajta- (Malom)-patak viszi ezeket a Tápióba.

A községhatár jelentős része szántó, erdők (akác, 
cser, gyertyán, tölgy, fenyő) a ny–Ény-i rész domb-
vidékén vannak. vácszentlászló monográfiájában 
kulcsár valéria felhasználta topográfiai terepbejá-
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rásaink eredményeit is (kulcsár 2001.). A csak fel-
sorolásszerűen, röviden említett lelőhelyek eseté-
ben nem hivatkozunk tanulmányára.

25/1. kenDeR-háT:  U, R, B, Bv, LT, Sza, 
nk, á, kk?
(kÖh 25564)

A községtől D-re, a Malom- (hajta)-patak és a 
hajta-patak 1. oldalága által közrefogott, agyagos 
dombon, 1,5 km hosszan, 550 m szélesen húzódik 
a lelőhely, amely a Dk-i végén, a patakok összefo-
lyásánál erősen összeszűkül. A rendkívül jó megfi-
gyelési körülmények között igen sok edénytöredé-
ket találtunk a szántásban. A lelőhely teljes hosszá-
ban gyűjtöttünk újkőkori edénytöredékeket. A hat-
vani kultúra jellegzetes kerámialeletei a lelőhely 
Dk-i felében kerültek elő. késő bronzkori, valamint 
szarmata leletek szintén az egész lelőhelyen jelent-
keztek. néhány árpád-kori fazéktöredék mutatko-
zott az Ény-i részen, a hajta-patakra lejtő dombol-
dalon. egy kovakő pengét és egy pattintékot, vala-
mint egy obszidián darabot is találtunk. A lelőhely 
Ény-i szélén a községbe vezető műutat belevágták 
a dombtetőbe, s ezzel különféle településobjektu-
mokat bolygattak meg. A Dk-i partoldalban megfi-
gyelt, szürke, hamus betöltésű beásásból újkőkori és 
késő bronzkori, egy másikból szarmata edénytöre-
dékeket gyűjtöttünk. Az Ény-i partoldallal elvágott 
objektumban pedig bronzkori kerámiát találtunk. 
(Kvassay, 1977; Bondár–Kvassay, 1984.) Jelentős 
leletanyagot gyűjtött a területen Péntek Attila.1 
2008-ban dr. Zalabai Béla gyűjtött a lelőhelyen jel-
legtelen bronzkori oldalakat és egy kelta (?) töredé-
ket, valamint egy őrlőkő darabot.2

Az újkőkori leletanyagban3 a homokkal és pely-
vával soványított házikerámiát ujjbenyomásos bor-
dák, hosszúkás, bevágott vagy kerek, középen 
benyomkodott bütykök, körömcsipkedés, rovátkák 
díszítik; vannak elvékonyodó peremű táltöredékek, 
áttört csőtalpak és vaskos megformálású fülek is. 
A finomabb kidolgozású, simított felületű darabo-
kon kottafejes és zselizi minta látható. valószínűleg 
újkőkoriak a pattintott kőeszközök is.4 egy behúzott 
peremű, gömbszelet alakú, függőleges pontsorok-
kal díszített táltöredék a badeni kultúrát képviseli.5 
A hatvani kultúra hagyatékához6 többek között tex-
tildíszes oldal, seprűzött fazéktöredék, zsinegmin-
tás oldaltöredék tartozik; egy textildíszes kis töre-
déken három egymás melletti pici bütyök látható.  
A pilinyi kultúra cserepei közül említésre kíván-

koznak az élesen profilált válltöredékek a törés-
vonalon ülő bütyökkel, a bütyök felett benyomott 
pontdísszel vagy apró dudorokkal, a bütyöktől 
lefutó, sugarasan bekarcolt vonalakkal. egy kívül 
grafitos bevonatú darabon a bütyök két oldalán kes-
keny, ferde kannelúrázás, felette pici dudorok van-
nak.7 A turbántekercses és a szélesen kihajló, síko-
zott peremek, ötszög átmetszetű fülek az urna-
síros kultúrát képviselik,8 a grafitmázas, vékony 
falú, kihajló nyakú, gömbös testű kis bögre töre-
déke és a szintén grafitmáz nyomait mutató olda-
lak és kihajló peremű nyaktöredékek inkább a kul-
túra korai szakaszára keltezhetők.9 Az őskori lelet-
anyagot a Péntek Attila által gyűjtött több külön-
böző (a két oldalukon laposra koptatott, gömböly-
ded vagy hosszúkás formájú és egy kicsi, szabályos 
kocka alakú) dörzskő egészíti ki.10 

kelták a grafitos-fésűs fazékoldalak, a kihajló 
perem és a grafitos anyagú, kifelé megduzzadó 
peremű fazéktöredékek. Az egyik példány a vál-
lán vízszintes, bekarcolt vonalakkal díszített, míg a 
pereme alatt három helyen átfúrt és az egyik átfúrás-
ban szétlapított fejű vasszeg maradványai vannak.11

A szarmata település leletei – néhány hosszú életű 
típus: kerekítetten kifelé vastagodó peremű, félgöm-
bös táltöredékek, kerekített, kihajló edényperemek, 
a vízszintes hombárperemek, a korongolt szűrőtöre-
dék12 (36. t. 4.) kivételével – jellegzetes késői dara-
bok. Szürke-sötétszürke, korongolt, kifelé vastagodó, 
behúzott peremű félgömbös, röviden kifelé kerekített 
peremű, rövid függőleges oldala alján bordás, lekere-
kített peremű, perem alatt függőleges besimításokkal 
díszített, a perem alatt és lejjebb vízszintesen árkolt, 
meredek oldalú, mély tálak (37. t. 11.; 39. t. 8–9, 12.) 
töredékei.13 Sötétszürke és barnás, S-szerű profilú 
tálperemek, világospiros, meredek oldalú, lekere-
kített peremű, matt sötétpiros festett tálkatöredék.14 
vízszintes, tagolt hombárperemek, feketére fénye-
zett korsóváll két árok között besimított, ellentéte-
sen ferde vonalakkal kitöltött mezőkkel díszítve.15 
Jellegzetes késői darabok a homokos-kavicsos, 
korongolt, tagolt fazékperemek16 (40. t. 3.). A durva, 
kézzel formált kerámiához kihajló, részben ujjbenyo-
másokkal tagolt peremű fazéktöredékek17 tartoznak. 
Provinciális áru a sötétpiros, Drag. 18/31. táltöre-
dék, a világospiros, kerekítetten vastagodó peremű, 
kívül sárgás (tojásszínű) bevonatos amfóra peremtö-
redéke (34. t. 18.) és a barnáspiros, homokos soványí-
tású, sötétbarna festett, késő római dörzstál peremtö-
redék18 (33. t. 14.).

A barna, szürke, homokkal soványított anyagú, 
ferdén kihajló, ujjbenyomásokkal, ferde bevágá-
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sokkal tagolt peremű, kézikorongolt, vízszintes és 
hullámos vonalköteggel díszített fazéktöredékek19 
(42. t. 5.), a sötétbarna, sötétszürke, kézzel durván 
formált, meredek oldalú nagyobb tál ujjbenyomásos 
peremtöredéke20 (42. t. 1.) késő avar koriak.

A szürke fazék enyhén profilált peremtöre-
déke, valamint a zömmel fehér fazekakhoz tar-
tozó, vízszintes vonallal díszített oldaltöredékek a 
Xii–Xiii. századra jellemző leletek.21 kemencére 
utal egy – feltehetően tűzhelytapasztásból szár-
mazó – agyagtöredék.22 középkor végi lehet a sötét-
szürke, homokkal soványított anyagú, korongolt, 
lapos kúpos, gomb fogójú fedőtöredék.23

1 APM leltározatlan. 2 APM leltározatlan. 3 vTM 
78.59.2–19.; 84.79.1. és APM leltározatlan (Péntek 
Attila gyűjtése). 4 vTM 78.59.1. 5 vTM 78.59.20. 
6 vTM 78.59.21–26. 7 APM leltározatlan, Péntek Attila 
gyűjtése 8 vTM 78.59.27–28, 30–31. 9 vTM 78.59.29, 
32.; 84.79.2. 10 APM leltározatlan. 11 vTM 78.59.33–
36.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 12 vTM 
78.59.46–47.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.  
13 vTM 78.59.44–45.; APM leltározatlan, Péntek A. 
gyűjtése. 14 APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 
15 APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 16 vTM 
78.59.43.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.  
17 vTM 78.59.37, 39, 42. 18 vTM 78.59.48–49.; APM 
leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 19 vTM 78.59.40–
41.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 20 vTM 
78.59.38. 21 vTM 78.59.51–55. 22 vTM 78.59.56. 
23 APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 

25/2. hoSSZÚ-MeZSGYe:  Sza, A ? i
(kÖh 26430)

A belterülettől Dk-re, a Malom- (hajta)-patak 
felduzzasztásával 1968-ban létrejött víztároló Ék-i 
partja melletti homokos domboldalon, 250 × 120 m 
nagyságú területen, jól kirajzolódó szürke, hamus 
foltokból szarmata cserepeket, állatcsontokat, pati-
csot, őrlőkő töredékeket gyűjtöttünk.1 (Kvassay, 
1977.) A lelőhely összefügg a közvetlenül szom-
szédos 25/3. lelőhellyel, nagyobbik, Ény-i felén a 
kilencvenes évek közepére, régészeti megfigyelés 
nélkül üdülőtelep jött létre.2

1969-ben a magas belvíz miatt átvágták a gát É-i 
oldalát. ekkor állítólag csontvázakat és égett rétege-
ket találtak. ezt hellebrandt Magdolnával 1970-ben 
közölték. egyéb leletekről nem tettek említést.3

késő szarmata település leletei a szürke, jól isza-
polt, korongolt, vastagodó tálperem4 és a homo-

kos, apró kavicsos soványítású, korongolt fazék-
perem töredék.5 iii–iv. századi provinciális áruk 
a világosszürke, szürke, fekete, homokkal erősen 
soványított anyagú, korongolt, vékony falú, víz-
szintesen kihajló, perem belső oldalán a fedő szá-
mára tagolt peremű fazéktöredékek6 (33. t. 11–12.). 
A barna, fekete foltos, durva, kézzel formált, fordí-
tott csonkakúpos csésze peremtöredéke7 valószínű-
leg szarmata.

egy barna, feketés foltos, durva anyagú, kéz-
zel formált, ívelten kihajló fazékperem, a hasonló 
anyagú fazékoldal és a szürke, homokkal soványí-
tott anyagú, kézikorongolt (?), hullámvonalköteges 
oldal avar kori.8

1 vTM 78.60.1–10. 2 2003-ban az üdülőtelep utcáin 
ásott gázvezeték árkokból kulcsár valéria gyűj-
tött cserepeket az itt elhelyezkedő két, szomszé-
dos (25/2. és 25/3.) lelőhelyről. A leletek azonban ma 
már nem választhatók szét, ezért azokat egységesen 
a 25/3. lh-nél ismertetjük. (Az APM leltárkönyvében 
a 25/2. lh-hez sorolták a cserepeket) 3 MnM Adattár 
236/1970.Xiv. 4 vTM 78.60.7. 5 vTM 78.60.6. 6 vTM 
78.60.3–5, 8–9. (együtt 7 db!) 7 vTM 78.60.1. 8 vTM 
78.60.1–2, 10. 

25/3. ÖReG-heGY:  U, R? Bv? v? Sza, A
(kÖh 26431)

A belterület Dk-i szélénél, a Malom- (hajta)-
patak oldalága Ék-i partjára lejtő, alacsony domb 
tetején és oldalán 1500 m hosszan, 230 m széle-
sen húzódik a lelőhely.1 (Kvassay, 1977.) 1979-ben 
Miklós Zsuzsa a lelőhely közepe táján, a TSz-tanyán 
ásott gázvezeték árkából gyűjtött leleteket.2 A lelő-
hely Dk-i részén a kilencvenes évek közepére, régé-
szeti megfigyelés nélkül üdülőtelep jött létre a patak 
felduzzasztásával létesített horgásztó Ék-i partja 
mellett. Az üdülőtelepen, a lelőhely Dk-i végére 
eső hosszúmezsgye u. 30. számú telken Marékné 
ködmön Mária 1995-ben kertművelés közben, majd 
1997-ben emésztőgödör ásásakor szedett össze lele-
teket.3 oláh istvánné 1976-ban a lelőhely közelebb-
ről nem ismert részéről származó sigillata töredé-
ket és szarmata oldalt ajándékozott a vTM-nek.4 
2003 decemberében kulcsár valéria az üdülőtele-
pen ásott gázvezeték árkokból gyűjtött leleteket. 
ekkor a hosszúmezsgye u. teljes hosszában előfor-
dultak cserepek; az 54. sz. ház előtt az árok falában 
átégett objektum (kemence?) maradványát figyelte 
meg. A kaszáló, kárász és Süllő utcában ritkásan 
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talált cserepeket a kidobott földben.5 Péntek Attila 
is gyűjtött itt bronzkori és szarmata cserepeket.6 
A 25/2. és 25/3. lelőhely csaknem összeér.7 A két 
lelőhelyen előkerült szarmata leletek nyilván egy 
településhez tartoztak.

Az újkőkori cserepek8 közt a kottafejes díszí-
tésű töredékek mellett áttört csőtalp részlete, vala-
mint a házikerámia pelyvás soványítású, díszítet-
len vagy körömcsípéssel, rovátkolással, kétosztású 
és hosszúkás bütyökkel díszített darabjai találha-
tók. Pár töredék9 a neolitikum végére–rézkor elejére 
keltezhető: ilyen a vízszintes állású füllel készített 
puttonyedény hasi töredéke; a kiugró, kerek, dugó-
szerű bütyök és egy nagyméretű, egyenes peremű, 
valószínűleg bikónikus tál két darabja. néhány 
cserép10 (pl. egy vékony falú, éles hasi törésvona-
lán alig kiemelkedő kis bütyökkel, míg a test felső 
részén picike pontokból álló sorokkal, és az egyik 
pontsort megszakító, két lencse alakú benyomással 
díszített edény töredéke, valamint a többszörös, víz-
szintesen és zegzug alakban bekarcolt vonalakkal 
és a vonalcsoportok melletti benyomott pontsorral 
díszített urnatöredék) feltehetően a halomsíros kul-
túrához tartozik. Több durvább kidolgozású cserép 
(behúzott peremű tál töredéke; hosszúkás, illetve 
hegyesedő bütykös oldalak; egészen enyhén kihajló 
peremű, meredek falú tál töredéke; hordós testű, 
egyenes peremű, az oldalán ujjbenyomás-sort meg-
szakító, benyomott tetejű bütyökkel díszített fazék-
oldal; kettős kúpos testű, erősen legömbölyített élű 
orsógomb) késő bronzkori vagy kora vaskori.11 Az 
őskori leletanyaghoz tartoznak a hidrokvarcitból 
készített pengetöredékek, egy pengefúró és egy szi-
lánk.12

A szarmata–késő szarmata leletanyag13 korai 
részéhez néhány jól iszapolt, korongolt, szürke és 
piros, kerekítetten kifelé vastagodó peremű táltö-
redék14 (38. t. 1.), barna hombároldal15 sorolható. 
A jól iszapolt, korongolt, késői kerámiát behúzott 
peremű, röviden kihajló, kerekített perem alatt bor-
dás és tagolt oldalú tálak, kerekített, kihajló edény- 
és hombárperemek és vízszintes, tagolt peremű 
hombárok töredékei,16 lekerekített, párnás korsó-
perem kerek metszetű fülcsonkkal,17 magas talpú 
tál talptöredéke,18 gömbös edény hengeres nyak-
töredéke lekerekített peremmel,19 besimított háló-
mintás válltöredék,20 szalagfül csonkos korsóol-
dal21 és szürke, fényezett oldaltöredékek22 alkot-
ják. Az erősen soványított anyagú, korongolt, tagolt 
peremű fazék- és korsótöredékek23 is késő szarma-
ták. Szarmata telepanyaghoz tartozik a durva, kéz-
zel formált, kihajló, ujjbenyomásokkal tagolt fazék-

perem, az edénydarabkákkal kevert anyagú oldal.24 
Római import a iii. század 2. negyedében készült 
(Rheinzabern, iulius ii – iulianus i), Drag. 37. 
típusú táltöredék,25 a téglaszínű dörzstál perem26 
és egy iii. századi, homokos anyagú, vékony falú 
fazéktöredék.27

Avar települést jeleznek a durva, kézzel formált, 
homokos-kavicsos anyagú, bevágásokkal tagolt 
peremű és a kézikorongon készült, homokkal sová-
nyított anyagú, kihajló, ferde bevágásos peremű, 
bekarcolt hullámvonalas fazéktöredékek.28

A szögletes átmetszetű, egyik végén erősen 
kiszélesedő fenőkő29 kora bizonytalan.

1 vTM 78.61.1–30. 2 vTM 80.93.1–14. 3 APM 95.55.1–
3.; 97.2.1–14. (A Rég. kut. 2003, 310. old-on téves 
a ködmön Mária gyűjtésére vonatkozó 87.2.1–14. 
ltsz.) 4 vTM 76.83.1–2. (kiskaszálók). 5 APM Adat-
tár 1184.; Rég. kut. 2003, 309–310.; APM 2006.1.1–9. 
6 A leletek nem kerültek be az APM-be. 7 A 2003-ban 
gyűjtött leleteket egységesen a 25/3. sz. lh-hez sorol-
tuk, bár egy részük a 25/2. sz. lh-ről is származhat, a 
szétválasztásuk azonban ma már lehetetlen. Az APM 
leltárkönyvében a 25/2. lh-hez sorolták a leleteket.  
8 APM 97.2.13.; 2006.1.1–4.; vTM 78.61.7–13.; 
80.93.1–2. 9 APM 97.2.9–12. 10 vTM 78.61.14–18.; 
80.93.4. 11 vTM 78.61.1–5.; 80.93.3. 12 vTM 78.61.6. 
13 APM 95.55.2–3., 97.2.1–8.; vTM 76.83.1–2., 
78.61.21–30., 80.93.5–10, 13. 14 APM 97.2.1, 8.; vTM 
80.93.6–7. 15 vTM 78.61.29. 16 APM 95.55.3.; 97.2.2–
7.; vTM 78.61.22, 24, 26.; 80.93.5, 7. 17 vTM 78.61.25. 
18 vTM 78.61.30. 19 APM 2006.1.7. 20 vTM 76.83.1. 
21 APM 2006.1.9. 22 APM 2006.1.5, 8. 23 vTM 80.93.8–
9. 24 vTM 78.61.21.; 80.93.10. 25 vTM 76.83.2.; 
Gabler−vaday 1986, 30., Abb. 4/9. 26 vTM 78.61.25. 
27 vTM 78.61.23. 28 APM 95.55.1.; 97.2.14.; vTM 
78.61.19–20.; 80.93.11–12. 29 vTM 80.93.14. 

25/4. LiGeTPUSZTA, TeMPLoM-heGY:  
 Bk, Sza, á–kk    á
(kÖh 26432)

A lelőhely a falutól Ény-ra, kb. 5 km-re, a Liget 
nevű határrészen, a 135 m magas Templom-hegyen 
található. kiterjedése kb. 150 × 100 m. k-i oldalán 
a Monostori-völgy felső szakaszába torkolló, idő-
szakos vízfolyás húzódik. A felszínen szarmata és 
árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk és megfigyeltük 
egy árpád-kori templom nyomait: kb. 20 m átmé-
rőjű, köves, habarcsos, embercsont töredékes foltot 
a szántásban, a felszántatlan részen pedig nagyobb 
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kövek utaltak rá. (Kvassay, 1977; Kvassay–Miklós, 
1978.)

A templom kiszedett alapfalainak árkait 
1876-ban „Puszta-Monostor” és „Monostori puszta 
valkó közelében” lelőhelynéven Arányi Lajos fel-
mérte és leírta. A keletelt, félköríves szentélyzáró-
dású, kereszthajós, szerinte toronnyal ellátott temp-
lom építését a Xiii–Xiv. századra tette. Megemlíti, 
hogy a templom köveiből készült a közelben több 
gazdasági épület is.1 1896-ban a vácszentlászlói 
Ligetpusztán, feltárási szándékkal beleástak a lelő-
helybe, „tömegsírt” találtak, ahol a koponyák cso-
portosan helyezkedtek el. Alattuk néhány kopor-
sómaradvány és koporsószög is volt. Fegyverek, 
eszközök, edények nem fordultak elő. csupán két 
érmet találtak: egy friesachi denárt és 1 db ii. Géza 
veretének tartott ezüstpénzt (Rupp Spec ii. nr. 94.), 
amely valójában cnh i. 145 = h 152 típusú, ural-
kodóhoz nem köthető, magyar denár a Xii. század 
második feléből, a Xiii. sz. elejéről. A feltárásról 
tudósító Deininger imre szerint a tömegsír a tatá-
rok mészárlásának emléke.2 valójában a templom 
körüli temetkezés sírjait találták meg.3

A helyi termelőszövetkezet a lelőhelyen fásítást 
tervezett, ezért 1978-ban Miklós Zsuzsa és kvassay 
Judit leletmentést végzett. kutatóárkokkal tisztáz-
ták a már mindenütt kiszedett alapfalak helyzetét, 
a homok- és mészkőből épült templom alaprajzát. 
eszerint az épület külső méretei: hossza 20 m, szé-
lessége 8 m. Ék–Dny-i tájolású, egyhajós, kereszt-
hajós (h: 15 m, Sz: 5 m), szentélye egyenes záró-
dású (a szentély hossza 6 m, szélessége 5,5 m).  
A templom ny-i oldalát nagyméretű, igen mély gödör 
(kiásott mélység 2,1 m) vágja el, ezért nem lehetett 
megállapítani, állt-e itt torony. Az alapozási árkok 
szélessége 70–90 cm volt. Foltjuk általában 80 cm 
mélységben jelentkezett, mélységük 130–140 cm 
volt. Az alaprajz és a leletanyag alapján a templom a 
Xii–Xiii. században épülhetett (27. kép).

Feltárták a templom körüli temető melléklet nél-
küli, ny–k-i és Dny–Ék-i tájolású, 8 sírját (gyer-
mek, ill. bolygatott felnőtt vázak), valamint 15 göd-
röt is.

A sírok földjében és a feltárt gödrökben az 
árpád-kori és kevés késő középkori kerámia mel-
lett bronzkori és szarmata cserepeket is találtak. A 
templomtól ny-ra, 7 m-re durván faragott, simítat-
lan felületű árpád-kori sírkövet szabadítottak ki 
a földből. A mészkőből faragott kő 215 × 70 cm 
nagyságú, vastagsága 15 cm. Az egyéb kőemléke-
ket mindössze két kicsi töredék képviseli: egy fehér 
mészkőből faragott, hengeres, enyhén ívelt pálca4 és 

egy sárgásfehér homokkőből, félkörívesen faragott 
korong.5 előbbi ajtókeret, utóbbi pedig féloszlop 
része lehetett.6

A leletmentésen előkerült néhány kora bronzkori 
cserép – a két, seprűs töredék alapján – leginkább a 
makói kultúrához sorolható.7

A terepbejárás8 és a feltárás árpád-kori objek-
tumainak9 másodlagos helyzetű, szarmata kerámi-
ája a jellegzetesebb leletek – jól iszapolt, korongolt, 
szürke, vastagodó, kissé behúzott peremű, mély 
tálak10 töredékei, kerekített szélű, homorúan véko-
nyodó tálfenék töredék,11 kerek átmetszetű kor-
sófül12 és a korongolt, homokos-kavicsos anyagú 
fazéktöredékek13 – alapján a késő szarmata kor-
szakra keltezhető.

A leletanyag zöme Xii–Xiii. századi fazéktöre-
dék. Színük szürkésfehér vagy barna, sárgásbarna. 
A peremek kettősen tagoltak, illetve ferdén levá-
gottak.14 Az oldaltöredékeket vízszintes bekarco-
lás vagy hullámvonal díszíti.15 némelyik fazékal-
jon kereszt alakú, illetve küllős bélyeg figyelhető 
meg.16 egy fazekat lehetett összeállítani: a világos-
szürke, durva szemcsés anyagú, rövid nyakú edény 
pereme kihajló, ferdén levágott.17 A többi edénytí-
pust csak egy-két töredék képviseli: előkerült egy 
fehér palacknyak, vízszintes bekarcolásokkal,18 egy 
erősen profilált oldalú fedő több részlete,19 valamint 
egy szürkésfehér csésze töredéke, vállán vízszintes 
bekarcolásokkal.20 csupán néhány festett edénytö-
redék került felszínre.21 A grafitos edényekre mind-
össze egy oldaltöredék utal.22

A települési objektumok közül kiemelkedik a 13. 
gödör, amelynek kerámia- és fémleletei a Xiii–Xiv. 
századból származnak: jellemzőek a vízszintes 
bekarcolással díszített fazékoldalak, a ferdén levá-
gott szélű, illetve a galléros peremek. egy fedőhor-
nyos fazékperem a Xiv. századra tehető.23 A gödör-
ből néhány vastárgy is előkerült: karika, láda- vagy 
koporsóveret, késtöredék.24 kevés Xiv. századi 
lelet a feltárás más területein is előbukkant: ide 
sorolható egy szélesen hornyolt fazékoldal és több 
galléros perem is.25 késő középkori (Xv–Xvi. szá-
zad) az olló részlete26 (56. t. 11.), egy vasból készült 
csengő- vagy harangnyelv27 és a koporsóvasalás.28 
Talán a lelőhelyről származik egy Xv–Xvi. szá-
zadi nyéllapos vaskés.29

A lelőhelyet az írott forrásokban Ligetegyház 
néven szereplő árpád-kori településsel azonosítjuk. 
hozzá tartozik még a 25/5. lelőhely. neve a „kisebb 
erdő” jelentésű liget köznévből keletkezett.30 
Utótagját elnéptelenedése után kapta. Zsidó mellett 
is volt Liget nevű birtok, ezért a történeti irodalom-
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ban néha a mai, vácegresi Ligetpusztát azonosítják a 
középkori Liget(egyháza) nevű birtokkal.31 Az egy-
kori ákos birtoktest közepén elhelyezkedő árpád-
kori falu – több más társával együtt – csak elpusz-
tulása után tűnik fel oklevélben. A régészeti ada-
tok alapján valamikor a Xiv. században néptelene-
dett el. A templom feltárásánál előkerült, kis meny-
nyiségű Xv–Xvi. századi lelet inkább csak ideig-
lenes itt lakásra utal. 1438-ban Rozgonyi istván és 
rokonai megkapták a Zsidó és az ákos nemzetség 
korábbi birtokait. A felsorolásban szerepel először 
Ligetegyház puszta a hévízvölgyében.32 1440-ben 
György rác despota a Zsigmond által neki elzálo-
gosított birtokokat, köztük Ligetegyházát is, a zálog 
megfizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.33 Még 
1438-ban Albert király utasította a fehérvári kápta-
lant, hogy iktassa be a Rozgonyiakat birtokaikba, 
így Ligetegyház pusztába is.34 A puszta szerepel a 
Rozgonyi család tagjai közötti 1446. évi osztozko-
dásban,35 és az 1519-ben Rozgonyi istván és veje, 
Báthori András, istván és György kölcsönös örökö-
södési szerződésében.36 A megállapodás értelmé-
ben a Báthoriakat 1523-ban beiktatták Ligetegyház 
birtokába is.37 

A későbbiekben egyáltalán nem fordul elő sem a 
magyar, sem a török forrásokban. emlékét a rész-

ben vácszentlászlóhoz, részben Galgahévízhez tar-
tozó Ligetpuszta neve és lelőhelyünk őrzi.

1 kÖh Tervtár 8147.; Arányi 1877, 6.; Arányi 1878, 37, 
52.; Tóth 2000, 25. pusztamonostori templom néven 
tévesen a zsámboki határba helyezi.; horváth 2001, 26. 
és 27. old. tévesen ákosmonostorral (8/2. lh.) azonosítja. 
2 Deininger 1915, 71.; A friesachi érmet a lelőhely pontos 
megnevezése nélkül említi: Gedai 1969, 114. 3 Ugyan-
így vélekedik horváth 1982, 12. 4 vTM 78.119.1. 5 vTM 
78.120.1. 6 MnM Adattár 6/1979.i.; Rég. kut. 1978, 101.; 
Miklós–kvassay 1982, 298–299., 29–30. t.; Tari 2000, 
163–164., a feltárás eredményei alapján ismerteti a temp-
lomot, de az 1438. évi adatot Galgahévíz?-Ligetegyház 
néven tévesen külön lelőhelyként veszi fel (69. old.).  
7 vTM 78.86.1.; 96.1.; 99.1.; 115.1. 8 vTM 78.62.1–10. 
9 vTM 78.86.2–88.2.; 89.1.; 103.1.; 105.1.; 108.1.; 
111.1–2. 10 vTM 78.62.2.; 89.1.; 111.1. 11 vTM 78.88.2. 
12 vTM 78.62.7. 13 vTM 78.62.3–5. 14 vTM 78.86.3, 
5–8.; 90.1.; 94.1–3.; 95.1, 3–4.; 101.1–4.; 111.3.; 113.2.  
15 vTM 78.86.9–14.; 91.7–8.; 94.6–8.; 95.5–6, 8–11.; 
97.1.; 101.5, 7–9.; 102.2.; 106.1–5.; 107.1–2.; 110.1–3.; 
111.4.; 112.2.; 113.3–4, 10. 16 vTM 78.95.18.; 108.14.; 
112.1. 17 vTM 78.91.2. 18 vTM 78.102.1. 19 vTM 78.91.1, 
5. 20 vTM 78.91.3. 21 vTM 78.86.18.; 94.5.; 95.7. 22 vTM 
78.121.2. 23 vTM 78.108.2–13. 24 vTM 78.108.19–21. 

27. kép. vácszentlászló. Ligetpuszta (Templom-hegy), 25/4. sz. lelőhely, középkori templom 
(egyed endre felmérése) 
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25 vTM 78.86.4.; 91.4, 6.; 95.2.; 98.1.; 99.3.; 101.6. 26 vTM 
78.95.22. 27 vTM 78.118.1. 28 vTM 78.95.21. 29 GvM 
82.23.1. Az ajándékozó kocsárdi károly 1978-ban kéré-
sünkre a csörsz-árok valkó és vácszentlászló közötti 
szakaszát jelölte meg lelőhelyként, 1983-ban pedig azt 
közölte velünk, hogy a kés a Templom-hegytől ny-ra, 
150 m-re került elő. 30 kiss 1988, ii. köt. 35., a Baranya 
megyei Ligetnél. 31 csánki 1890, 31.; chobot 1915, 123.; 
Tévedését átveszi Tari 2000, 164.; Makkai 1958, 45. kép. 
32 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 
663. reg., tévesen 1437-es évszámmal. Tringli 2000, 663. 
tévesen írja, hogy ákosmonostorát (8/2. lh.) 1438-ban 
és 1446-ban Ligetegyháznak hívták. 33 oL Dl. 13520.; 
Bártfai Szabó 1938, 692. reg. 34 oL Dl. 13163, 13172.; 
Bártfai Szabó 1938, 1223. illetve 672. reg.; horváth 1980, 
147, 148. reg. 35 Pl. oL Dl. 56803.; horváth 1980, 159, 161. 
reg. 36 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 37 horváth 1980, 
316–318. reg. 

25/5. LiGeTPUSZTA, TeMPLoM-heGY:  
 Bv, LT, Sza, nk, á
(kÖh 26433)

A falutól Ény-ra, a galgahévízi Monostori-völgy 
felső szakaszának időszakosan vizenyős területéből 
kiemelkedő dombon, 500 × 120 m-es területen sok 
edénytöredék hevert a szántásban. (Kvassay, 1977; 
Kvassay–Miklós, 1978.)

A behúzott szélű tálperem, az erősen kihajló 
urnanyak, a vastag falú fazékperem és oldal, a kívül 
grafitos bevonatú oldal késő bronzkori.1 A keltákat 
egy grafitos csöböroldal képviseli.2

A szarmata leletanyagban3 a szürke, jól iszapolt, 
korongolt, kerekítetten vastagodó peremű, mély 
tálak,4 ívelten kihajló, kerek és vízszintes peremű 
kisebb-nagyobb hombárok perem- és vállon bor-
dás töredékei,5 vastagodó pereme alatt ellentéte-
sen ferde, besimított vonalakkal díszített edény-
töredék,6 sötétszürke, gömbös edény töredéke7 és 
a félgömbös testű, ívelt vállú korsótöredék8 a jel-
legzetesebbek. késő szarmaták a meredek oldalú, 
kifelé enyhén megvastagodó peremű, oldalon bor-
dás, mély tálak töredékei.9 A durva, kézzel formált 
kerámia kihajló peremű fazekak egyszerű és bevá-
gásokkal tagolt perem-, bordás és dísztelen oldal- és 
fenéktöredékeiből10 áll. ii–iii. századi provinciális 
import a téglapiros anyagú, lekopott piros festett, 
félgömbös tál peremtöredéke.11 

A kavicsos soványítású, barna, belül fekete, hul-
lámvonal- és vonalköteges fazékoldalak a viii–iX. 
századra tehetők.12

A csillámos anyagú, barna és szürke, sűrű víz-
szintes vonalas, hullámvonalas, illetve fogaskerék-
kel benyomott mintájú fazékoldalak (46. t. 11, 20.) a 
Xi–Xii. századra jellemzőek.13 A leletanyag zömét 
a Xii–Xiii. századi fehér fazekak tagolt peremei, 
hullámvonallal és vízszintes vonalakkal díszí-
tett oldalai, hasonló anyagú fedőperem alkotják.14 
Ugyanebbe a korba sorolható a csillámos és kavi-
csos anyagú, szürkésfehér bográcsperem és a vilá-
gosbarna, fazék alakú bogrács perem- és vízszin-
tes vonalas válltöredéke.15 Az árpád-kori település-
hez tartozó templomot és temetőt a 25/4. lelőhelyen 
figyeltük meg és tártuk fel.

1 vTM 78.63.2.; 122.1–4. 2 vTM 78.63.3. 3 vTM 
78.63.4–5.; 122.5–25, 27–28. 4 vTM 78.122.7, 11–12, 
15, 22. 5 vTM 78.63.4. (az egyik töredék); 122.5, 8, 
10, 21. 6 vTM 78.122.9. 7 vTM 78.122.18. 8 vTM 
78.122.19. 9 vTM 78.63.4. (a másik töredék); 122.6, 13. 
10 vTM 78.63.5.; 122.24–25, 27–28. 11 vTM 78.122.19. 
12 vTM 78.63.6. 13 vTM 78.63.17–18, 20.; 122.26, 38. 
14 vTM 78.63.7–16, 19.; 122.29–31, 34–37. 15 vTM 
78.122.32–33.; Takács 1986, 95. 

25/6. káSA-TeTŐ:  U, R, B, Bv, Sza
(kÖh 26434)

A község határának Dk-i szélén, a Malom- 
(hajta)-patak Dny-i partja melletti dombon, több-
szöri terepbejárás során 630 × 390 m nagyságú lelő-
helyet figyeltünk meg. (Kvassay, 1977, 1984.) Sok, 
többségében újkőkori cserepet szedett itt össze 
Péntek Attila.1 A lelőhely Dny-i vége átnyúlik 
valkó határába.

Lendvai ilona iskolaigazgató 1970-ben kelt beje-
lentése nyomán hellebrandt Magdolna helyszíni 
szemlét végzett. Megtudta, hogy az 1968-ban létesí-
tett víztározó gátjának építéséhez a patak jobbolda-
láról – lelőhelyünk területéről – 1 m vastagságban 
letermelték a földet. ekkor barna és világosbarna 
cserepeket, továbbá állítólag 10–15 edényt, tőrt és 
csatot találtak. hellebrandt Magdolna eredményte-
lenül nyomozott a leletek után.2

Az újkőkori leletanyagban3 néhány simított kül-
sejű, kottafejes és zselizi mintás töredék mellett 
pelyvás soványítású, díszítetlen vagy körömbe-
nyomkodásokkal, benyomott, bevágott tetejű kerek, 
ill. hegyesedő bütyökkel készített cserepek talál-
hatók. egy fül erősen stilizált, kétszarvú állatfe-
jet ábrázol. Péntek Attila gyűjtötte a badeni kultúra 
sárga színű, kannelúrás töredékét.4 Priveri László 
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a gát építésekor előkerült cserepeket ajándékozott 
az MnM-nek.5 A díszítetlen, illetve függőlegesen 
bevagdosott, továbbá ujjbenyomásos fazékpere-
mek, bekarcolt díszes, seprűs és textíldíszes töredé-
kek a hatvani kultúrához tartoznak. A kevésbé jel-
legzetes bronzkori cserepek6 közt a kicsücskösödő 
tálperemek és a valószínűleg lógó háromszögek-
kel díszített oldal a halomsíros kultúrához köthe-
tők.7 egy sárga színű, vízszintesen kihajló perem 
az urnasíros kultúrát képviseli.8 Az őskori leletek 
sorát pár dörzskő és a felső harmadában átlyukasz-
tott, töredékes kis agyagnehezék zárja.9

Az i/ii–iii. századi szarmata telepanyagra10 
jól iszapolt, korongolt, szürke, sötétszürke, sár-
gás és piros, kereken vastagodó peremű, félgöm-
bös és ívben lehajló peremű, S-szerű, belül meg-
törő profilú (38. t. 7.) táltöredékek; kereken vas-
tagodó, kihajló peremű, néha bordadíszes hom-
bár- és korsótöredékek, vízszintes hombárpe-
remek (36. t. 7, 10.) a jellemzőek. kiemelhető a 
szürke, kereken vastagodó peremű, csonkakúpos 
felső részű, pereme alatt összekapcsoltan bekar-
colt, fordított U ívek sorával díszített táltöredék 
(39. t. 6.), a sötétszürke, félgömbös tál oldaltöre-
déke, melyet két sekély árok fölött függőlegesen 
besimított zegzug vonalak, az árkok alatt háromso-
ros fogaskarcolás (36. t. 16.) díszít; a világosszürke 
hordóedény egyik végének (36. t. 13.) háromszögle-
tes bordás töredéke.11 ii–iii. századi, római import 
kerámia: világosbarna, sárga és téglapiros anyagú, 
narancs, sötétpiros és barna festett tál- és világos 
piros festett, fogaskerék mintás korsótöredékek,12 
sötétpiros Drag. 18/31. (?) típusú tál kis töredéke,13 
rheinzaberni, ii. század vége–iii. század elején 
készült Drag. 37. típusú tál töredéke14 és Drag. 37. 
típusú rheinzaberni, comitialis féle tál oroszlán és 
szarvas alakos töredéke.15

1 APM leltározatlan. 2 MnM Adattár 236/1970.Xiv. 
3 vTM 78.64.1–4.; 76.1–3.; 84.80.1–5.; APM leltá-
rozatlan, Péntek A. gyűjtése. 4 APM leltározatlan. 
5 MnM RŐ 1971.12.1–6. 6 vTM 78.76.4–6.; 84.80.6–
8.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 7 vTM 
84.80.8.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.  
8 vTM 78.76.4. 9 APM leltározatlan, Péntek A. gyűj-
tése. 10 vTM 78.64.5–7.; 84.80.9.; APM leltározatlan, 
Péntek A. gyűjtése. 11 APM leltározatlan, Péntek A. 
gyűjtése. 12 vTM 78.64.8.; 84.80.10.; APM leltározat-
lan, Péntek A. gyűjtése. 13 APM leltározatlan, Péntek 
A. gyűjtése. 14 vTM 84.80.11.; Gabler–vaday 1992, 
127., Abb. 6/12. 15 vTM 78.76.10.; Gabler–vaday 
1986, 30., valkó–kásatető néven, Abb. 2/10. 

25/7. TURTULA:  Sza
(kÖh 26435)

A falutól Ény-ra, a gödöllői határ mellett az erdő-
ben, vadföld vetésében 80 × 70 m nagyságú terüle-
ten sok cserepet találtunk. (Kvassay, 1977.)

késő szarmata település leletei a jól iszapolt, 
korongolt, szürke, kifelé vastagodó peremű és 
meredek oldalon bordás mély tálak, kihajló, víz-
szintes, tagolt peremű hombárok töredékei, a gömb-
testű edény rövid, enyhén kihajló peremtöredéke1 és 
a homokos anyagú, korongolt fazékperem.2

A telep lakói a közvetlenül szomszédos 25/8. 
lelőhelyen temetkeztek.

1 vTM 78.65.1–5. 2 vTM 78.65.6. 

25/8. hARMinc-hánYáS:   Sza
(kÖh 26436)

A községhatár Ény-i szélén, a bagi nagy-völgy 
fölé meredek lejtővel kiemelkedő, Ény–Dk-i irá-
nyú dombhát Dk felé enyhén lejtő részén, erdő-
ben található a harminchányás nevű halomcsoport. 
Mintegy 50 kurgánt sikerült megfigyelni a sűrű 
aljnövényzetű erdőben. (Kővári–Miklós–Torma, 
1994.) A 235–243 m tszf. magasságban elhelyez-
kedő halmokat nováki Gyula 1995-ben felmérte. 
74 halmot sikerült feltérképezni, de előfordulhatott, 
hogy a lelőhelyen áthaladó út Dny-i oldalán levő, 
igen sűrű aljnövényzetes erdőrészben alacsony hal-
mok észrevétlenek maradtak. Az Ény–Dk-i tenge-
lyű, kb. 200 × 100–120 m-es területen elhelyezkedő 
kurgánok többsége a halomcsoport D-Dny-i részén 
áthaladó, kiszélesített, Ény–Dk-i irányú földúttól 
Ék-re található, 10 halom pedig az úttól Dny-ra. Az 
útra eső 4. és 6. halom széthányt, nehezen volt fel-
ismerhető, a 35. halom Dny-i szélét lefaragták az út 
miatt. Felméréskor a kerek-ovális halmok átmérője 
4,8–15,8 m között, a halom közepénél mért magas-
ságuk 23–193 cm között változott. enyhe mélye-
dés van a halmok többségének közepén, 13 halom 
– valamennyi a nagyok közül – közepén pedig mély 
beásás látszik1 (28. kép).

Az utóbbi 200–250 évben folyamatosan erdő 
borította halmok – igen régi, emberi alkotás-
ként – természetesen felkeltették a környéken élők 
érdeklődését. 1851-ben írta a Pesti hírlap, hogy a 
vácszentlászlói és szomszédos romok és hányások 
kutatására társaság alakult, „… felbontott hányás-
dombok egyikében Mo tisztán kivehető betűk-
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kel ezüstcsat és néhány csontváz fedeztetett fel.”2 
1863-ban egy üresnek bizonyult halom feltárásáról 
esett szó.3 Pesty Frigyes 1863–64. évi adatgyűjtése 
részletesebb – néha kiszínezett – adatokat tartal-
maz a „Ligeti harmincz hányás” néven is szereplő 
halmokról, ezért hosszabban idézzük.4 „Léteznek 
a község határában harmincz hányás nevezet alatt 
magasabb földhányások, melyek nevéről egy nagy 

… erdő harmincz hányásnak neveztetik. e’ … föld 
halmokat a’ hazának olly szomorúan sújtott Tatár 
járásból eredetnek regélik, … ezen … halmokat 
1837-ik évben egy 80 tagból álló társaság a körül-
belül létező falvak honorátiór osztályából alakultan, 
… fölásatá, ezen munka által azon eredmény tárult 
fel előttük, hogy ezen halmok a’ régi háborús idők-
ben temetkezési vagy menedék helyül szolgálhattak, 

28. kép. vácszentlászló. harminc-hányás, 25/8. sz. lelőhely, szarmata kori sírhalmok 
(nováki Gyula felmérése, Réti Zsolt rajza)
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az akkorban e’ tájt lakóknak, mert a’ fölásás közt 
több csontvázakra akadtak, mellyek egynémellike 
fekvő, más része pedig ülő alakban voltak tökéle-
tesen elporladva, mert csak a’ legcsekélyebb érin-
tésre azonnal öszveomlottak. Sőt egyhelyen egy 
egész illy csoportozatra akadtak, mellyek egy tűz-
hely körül ültek, ezen ásatáskor egy finoman kidol-
gozott ezüst csat is találtatott, ezen a’ legtökélete-
sebb Római betűkkel e’ két betű M.o. volt bevésve, 
de a’ csat elveszett. – ennyi mondatik e’ harmincz 
hányás név alatti halmokról, millyenek a’ határban 
számosbbak vannak.”5 huber Béla, a gödöllői koro-
nauradalom főerdésze 1866 és 1876 között készített 
térképvázlatán6 a csörsz-ároktól 1200 öl távolság-
ban (2,2–2,3 km) É-ra fekvő halomcsoport 41 kur-
gánja szerepel (v. ö. még 3/***). (58. t. 2.).

1956-ban a Gödöllői állami erdőgazdaság terüle-
tén folyó fakitermelésekor két kurgánt szétbontottak. 
Salamon ágnes kiszállásakor megállapította, hogy a 
6–8 m átmérőjű, 40–60 cm magas halmok alatt kb. 
2 m mélyen volt egy-egy sír, az egyik sírban kőpa-
kolás, a másikban favázas kamra nyomai voltak.7 
A második halom sírjából 8 cm-es, 2,6 cm széles, 
ékszerű metszetű, keresztirányú farostos, S-alakú, 
vas koporsókapocs, bronzcsat lapos körszelet met-
szetű, szélesedő karikatöredéke és pántszerű tövise 
tőtöredéke, egy sárgáspiros, jól iszapolt, korongolt, 
kissé duzzadó peremű, meredek oldalú, kívül fénye-
zett tálka peremtöredéke került az MnM-be.8 A 
rönkkoporsóhoz való S-alakú kapocs alapján a máso-
dik sír késő szarmata temetkezés.9

2000. augusztusban kulcsár valéria feltárta a 
felmérés szerinti 28. kurgán rablóásatással nem-
rég megbolygatott sírját, s kutatóárokkal vizsgálta a 
halmot. A nagyok közé tartozó, a felméréskor 14,5–
15,3 m átmérőjű, 178 cm magas halom közepe alatti, 
É-Ény–D-Dk-i (329–149°) tengelyű, 380 × 245–260 
cm-es, nem egészen szabályos négyszögletes, leke-
rekített sarkú sírgödör mélysége a halom tetejé-
től 290 cm volt. Jól észlelhető volt a sírgödör Ék-i, 
nagyobb részére kiterjedő, régi rablógödör betöltő-
dése (de a bolygatás a sírgödör csaknem egészét érin-
tette), a friss rablóásatás csak a sírgödör D-i sarkát 
bontotta meg. A sírgödör ny-Dny-i hosszoldala falá-
ban, jóval a sírfenék fölött húzódó vonalban öt, fekvő 
négyszögletes, fülkeszerű bemélyedés helyezkedett 
el. Alattuk, a fal mentén egyenetlen, az É-i saroknál 
kb. 90 cm széles, a fenéktől 60 cm magasságig fenn-
maradt kőpakolás húzódott. hasonló, de erősen boly-
gatott kőpakolást lehetett megfigyelni az Ék-i hossz-
oldalnál is. Az egykori sírrablás miatt másodlagos 
helyzetben talált nagy, kb. 120 × 70 cm-es kőlapok 

bizonyára az oldalfalak menti kőpakolás közötti tér-
séget fedték, talán a ny-Dny-i fal „gerendafészkeibe” 
illeszkedő gerendákra fektetve. A feldúlt sírban szer-
ves korhadék, korhadt famaradványok utaltak kopor-
sóra, esetleg gerendakamrára. néhány embercsont, 
bronzlemez töredékek, kis bronzfibula lábtöredéke és 
Domitianus denarius maradt a sírgödörben. A kuta-
tóárokban, a halom D-i széle alatt előkerült egy ívelt 
végű árokrészlet, a kurgánt övező, D-Dk-en nyitott 
árokkeret részlete. A szarmata, árokkeretes-halmos 
temetkezésről csak az bizonyos, hogy az i. századnál 
fiatalabb.10 A temetőhöz tartozó, késő szarmata tele-
pülés a közvetlenül szomszédos 25/7. lelőhelyen volt.

1 MTA Ri Adattár J-39/95. 2 Pesti hírlap 550. szám 
(1851), 2524. oldal.; Pesty 1864/1979, 59. szerint a hal-
mokat 1837-ben ásták meg. 3 kenner 1863, 285. 4 Pesty 
1864/1979, 59–60. Az 56. oldalon a Galgahévíz hatá-
rában levő „harmincz hányás” is talán lelőhelyünkre 
vonatkozik. 5 idézi kulcsár 2001a, 48. 6 Térkép a 
Rómer-hagyatékban: Gerecze 1905, 324.; Rómer 1877, 
ii. t. 2., 1. és Rómer 1878, ii. t. 1. „harmincz hányás, a 
vácz-St.Lászlói határban.” felirattal.; Balás 1961, 14. kép. 
7 MnM Adattár 47.G.i. és Rég. kut. 1956, 33., Gödöllő–
harmincakhalma néven.; Garam 1964, 57., valkói lelő-
helyként.; Gödöllői lelőhelyként Dinnyés 1975, 61, 65.; 
halmos temetők között, szintén valkóiként kulcsár 1991, 
18.; kulcsár 1998, 40, 45–46., valkó/vácszentlászló és a 
139. oldalon valkó–harmincakhalma (=vácszentlászló) 
lelőhelynévvel a 189. lh.; Dinnyés 2007, 360–361.  
8 MnM Rn 61.56.1–3. 9 Dinnyés 1975, 68. 10 MnM 
Adattár 317/2000.XLiii., 52/2002.ii.; Leletek: APM lel-
tározatlan.; Rég. kut. 2000, 226–227., elírás a kurgán 29. 
száma.; kulcsár 2001, 16–17.; kulcsár 2001a, 48–49. A 
halmos temető egy részletének fényképét kulcsár valé-
ria közli: visy Zsolt (főszerk.): Magyar régészet az ezred-
fordulón. Bp. 2003, 72., 11. kép. 

25/9. hARMoS-vÖLGY:  Bv, Sza, á
(kÖh 26437)

A község É-i szélén, a hajta-patak oldalága Ék-i 
partjára enyhén lejtő domboldalon, 300 × 150 méte-
res területen a jó megfigyelési körülmények ellenére 
elszórtan lehetett csak edénytöredékeket találni. Az 
Ény-i részen késő bronzkori, a lelőhely teljes hosz-
szában pedig néhány szarmata és árpád-kori kerá-
miát gyűjtöttünk. (Kvassay–Torma, 1978.)

A behúzott és síkozott tálperemek, valamint egy 
függőlegesen kannelúrázott oldal az urnasíros kul-
túrához sorolhatók.1
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A késő szarmata településről származó kerámia2 
jellegzetesebbjei a szürke, sötétszürke, jól isza-
polt, korongolt, vastagodó peremű, árkokkal tagolt 
oldalú, mély tálak töredékei,3 a vízszintes hombár-
perem,4 a vállon körbefutó vonalakkal, árokkal, 
bordával díszített hombároldalak,5 a sötétszürke, 
homokos-kavicsos anyagú, korongolt fazékoldal6 
és a kavicsos anyagú, durva, kézzel formált, ferde 
bevágásokkal tagolt peremű fazéktöredék.7

A Xii–Xiii. századra jellemző anyagú és perem-
kiképzésű fazéktöredékek között a legjellegzete-
sebb egy fehér, fogaskerékkel benyomott mintával 
díszített oldal.8

1 vTM 78.123.1–3. 2 vTM 78.123.4–14. 3 vTM 
78.123.4–5. 4 vTM 78.123.6. 5 vTM 78.123.7, 9. 6 vTM 
78.123.13. 7 vTM 78.123.14. 8 vTM 78.123.16–21. 

25/10. hARMoS-vÖLGY:  Sza, A, á
(kÖh 26438)

A falu É-i szélénél, a hajta-patak oldalága Dny-i 
partjára lejtő domboldalon, 400 × 80 m-es terüle-
ten elszórtan kevés szarmata és árpád-kori cserép1 
hevert a szántásban. (Kvassay–Torma, 1978.)

A jól iszapolt, korongolt, barnás színű, ívben 
kihajló nyakú, vízszintes, tagolt peremű hombárok, 
a szürke és pirosas, megvastagodó peremű, körbe-
futó árokkal, árkokkal tagolt felső részű, mély tálak 
töredékei és a szürke, apró kavicsos anyagú, koron-
golt, tagolt fazékperem késő szarmata.2

Avar kori a barna, belül fekete, homokos-kavi-
csos anyagú, kézzel formált, bekarcolt kettős vonal-
lal díszített fazékoldal.3

A Xii–Xiii. századra jellemző a kavicsos 
anyagú, barna-szürke foltos fazék kihajló perem- és 
vízszintes vonalakkal díszített válltöredéke.4

1 vTM 78.124.1–9. 2 vTM 78.124.1–7. 3 vTM 78.124.8. 
4 vTM 78.124.9. 

25/11. hARMoS-vÖLGY:  Sza, á
(kÖh 26439)

A falutól Ény-ra, egy Ény–Dk-i irányú, kiszá-
radt patakmeder É-i oldalára meredeken lejtő domb 
tetején, 370 × 100 m nagyságú területen sok csere-
pet gyűjtöttünk. (Kvassay, 1978.)

A késő szarmata település leletei1 közül jellegze-
tesek a szürke, sötétszürke és pirosas, jól iszapolt, 

korongolt, kerekítetten vastagodó peremű félgöm-
bös, a vízszintes peremű, félgömbös (38. t. 4.) és a 
röviden kifelé kerekített peremű, rövid függőleges 
oldala alján bordás, mély tálak,2 az ívben kihajló, 
kereken vastagodó és tagolt, vízszintes peremű 
hombárok3 peremtöredékei, tálka talpgyűrűs fenék-
töredéke,4 valamint a homokos-kavicsos anyagú, 
korongolt fazéktöredékek.5 A durva, kézzel formált 
kerámiát egy válltöredék,6 a provinciális kerámiát 
egy téglapiros, vízszintes peremének külső és belső 
széle mellett árkolt késő római táltöredék7 (33. t. 7.) 
képviseli.

árpád-koriak a barna, vöröses, szürke, fekete 
színű, homokkal soványított anyagú, kézikorongon 
készült, kihajló peremű fazéktöredékek, a vízszin-
tesen karcolt vonalas és dísztelen fazék- és bogrács-
oldalak.8

1 vTM 78.125.1–17, 19. 2 vTM 78.125.2, 4–5, 8–9, 11, 
14. 3 vTM 78.125.1, 3, 6. 4 vTM 78.125.15. 5 vTM 
78.125.16, 19. 6 vTM 78.125.17. 7 vTM 78.125.10. 
8 vTM 78.125.18, 20–22. 

25/12. BeLTeRÜLeT:   á–kk  kö
(kÖh 26440)

A falu közepén, a hajta-patak oldalága Ék-i 
partjára meredeken lejtő dombhát tetején, a Turai út 
2. és a Petőfi utca 2. szám alatti, szomszédos tel-
keken, a veteményeskertekben igen sok, árpád-
kori településre utaló cserepet lehetett gyűjteni: a 
Xii–Xiii. századra jellemző, fehér fazekak tagolt 
perem-, valamint vízszintes vonalas és fogaske-
rékkel benyomott mintás oldaltöredékeit; kavi-
csos anyagú, világosbarna, hullámvonallal és víz-
szintes vonallal díszített válltöredéket.1 A Turai út 
2. számú telken sok embercsontot is kiforgattak a 
földből, de falakra utaló törmeléket nem találtunk. 
(Kvassay, 1983.) A lelőhely kiterjedését a beépített-
ség miatt nem tudtuk tisztázni. ennek tudható be a 
késő középkori leletek hiánya is.

A lelőhelyet a falu középkori előzményével azo-
nosítjuk.2 nevét templomának Szent László védő-
szentjéről kapta.3 A Xii–Xiii. században megte-
lepült falu első okleveles említése a többi ákos-
birtokhoz hasonlóan igen kései: 1394-ben ákos fia 
László özvegyének, Frank erdélyi vajda feleségének 
hitbér és kártétel címén ákos fia Mikcs több birto-
kát, köztük Szentlászlót is átadta.4 A későbbiekben 
is az ákos birtokok sorsában osztozott. 1425-ben a 
nemzetségből származó Prodavizi Ördög istván fia 



522

Miklós összes Pest megyei birtokát, így Szentlászlót 
is átengedte a királynak, akitől cserébe a kőrös 
megyei Szentgyörgy várát és tartozékait kapta.5 
1438-ban Albert király sok egyéb között a korábbi 
ákos birtokokat a Rozgonyiaknak adományozta.6 
1440-ben György rác despota a Zsigmond által neki 
elzálogosított birtokokat, a zálog megfizetése után 
átadta Rozgonyi istvánnak.7 ettől kezdve 1523-ig a 
Rozgonyi családé volt. 1519-ben Rozgonyi istván és 
veje, Báthori András, istván és György kölcsönös 
örökösödési szerződést kötöttek,8 ennek értelmé-
ben a Báthoriakat 1523-ban beiktatták Szentlászló 
birtokába is.9 A korszakból fennmaradt nagyszámú 
oklevél többsége a Rozgonyi családon belüli birtok-
ügyekre vonatkozik, ezekben Szentlászló érdemi 
adatok nélkül csak felsorolásban fordul elő, nem 
foglalkozunk velük.

1468-ban a Rozgonyiak panaszt emeltek 
Bessenyő-i Gáspár és Menyhért ellen, akik a 
bessenyői (10/2. lh.) Fekethew János nevű jobbá-
gyukat éjjel az ő Zenthlazlo Pest megyei birto-
kuk határain belül lévő erdőbe küldötték és vele 32 
darab kövér és jól meghízott disznót, mely hagónak 
mondott ágoston és Ambrus nevű szentlászlói job-
bágyaiké volt, elhajtattak.10

1546-ban 28, 1559-ben 38, 1562-ben 34, 1580-ban 
40, majd 1590-ben 34 személyt vettek fel a def-
terbe.11 Az 1632/1633-as évre a közepesnek vagy 
inkább kisebbnek számító 7 hánéval írták össze.12

A magyar adóösszeírásokba 1565-ben és 
1571-ben 8, 1572-ben, 1574-ben és 1582-ben 6, majd 
1588-ban 3 portával vették fel.13 1626–1627-ben 
a Báthoriak leányágán öröklő homonnai János és 
nyári istván birtokában volt 3 portával.14 ezután 
1635-ben és 1639-ben 2,5, 1647-től 1683-ig 2 por-
tával vették fel a dicajegyzékbe.15 1686-ban elmene-
kült lakói hamarosan visszatértek.

A Báthoriak a törökkor elején bujáki (nógrád m.) 
uradalmukhoz csatolták Pest megyei falvaikat, így 
Szentlászlót is. A Báthori család kihalása (1605) 
után leányági örökléssel az esterházyak szerezték 
meg a bujáki uradalmat. 1653-tól adatolhatóan a 
korszak végéig ők bérelték az uradalom helysége-
inek dézsmáját.16

1650-ben vámossy istván és vámossy erzsébet 
eltiltotta a szadaiakat (21/1. lh.), valkóiakat 
(26/19. lh.), szentlászlóiakat (25/12. lh.) és hévízieket 
(8/1. lh.), Gödöllő (10/1. lh.) falu, Besnyő (10/2. lh.), 
Babat (10/9. lh.) és egerszeg (6/4. lh.) puszták hasz-
nálatától.17

Az 1546-ban összeírt András pap 1559-re meg-
halt.18 1670-ben Szarka Miklós szentlászlói plé-

bános bérbe vette Gödöllő (10/1. lh.) dézsmáit.19 
hamvay Ferenc özvegye, Mocsáry Judit viszont 
eltiltotta a gödöllői (10/1. lh.) tizedek eltulajdoní-
tásától.20 1675-ben Pongrácz György a katolikus 
falvak között sorolta fel. Ugyanebben az évben 
a garamszentbenedeki zsinaton Goysa Simon 
szentlászlói plébános is részt vett.21

A templomot 1697-ben jól fedettnek, 1702-ben kör 
alakúnak írják. 1746-ban régiként említik. Az 1733-
ban készült vármegyei összeírás szerint kőtemp-
loma van. A Turai úttól mintegy 500 m-re emel-
kedő új templom alapkőletétele 1743-ban, megál-
dása 1745-ben történt. A régi templomot 1772-ben 
már elhagyottnak mondják. állítólag köveiből épült 
a plébánia pincéje, a turai uradalmi istálló.22 chobot 
Ferenc adatai szerint a falu 1790-ben elbontott kis-
méretű, kör alakú temploma a régi temetőben állott.23 
Az i. katonai felmérésen a belterület Dk-i széle mel-
lett, a Turára vezető út D-i oldalán tüntetik fel közép-
kori eredetű templomát. Megjegyzendő, hogy az 
újabb templomot ezen még nem ábrázolják.24 A köz-
ség 1812-ben és 1836–1837-ben készült térképén25 
a Turára és a Zsámbokra vezető út találkozásánál a 
lelőhelyünknek megfelelő helyen látható egy sza-
bálytalan kör alakú fallal kerített temető.

1 vTM 83.22.1–2. 2 A teljes forrásanyagra épülő rész-
letes történetét l. horváth 2001. és 2001a., tömör átte-
kintését Asztalos istván tollából: Pest megye kézi-
könyve ii. köt. 607–608.; néhány adat: csánki 1890, 
34.; Dedek-crescens 1910, 219.; chobot 1915, 210.; 
varga 1997, 359. 3 kiss 1988, ii. 562. A Baranya megyei 
Szentlászlónál.; Alaptalan horváth 2001, 32. feltétele-
zése, hogy a falu eredeti neve ákosudvarhelye volt 
(Utóbbinak helyére: 13/+ + +). 4 oL Dl. 7934.; Bártfai 
Szabó 1938, 469. reg.; Zsigmokl i. 3350. reg.; horváth 
1980, 89. reg. 5 oL Dl. 43654.; Bakács 1982, 1445. reg.; 
horváth 1980, 136–138. reg. 6 oL Dl. 13163, 13170 
(DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., téve-
sen 1437-es évszámmal.; horváth 1980, 146–148. reg. 
7 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 1938, 692.; horváth
1980, 153. reg. 8 oL Dl. 56809, 23285.; horváth 1980, 
307–308, 312. reg. 9 oL Dl. 26294, 89179, 24653.; 
horváth 1980, 316–318. reg. 10 oL Dl. 16782.; A részle-
tekben tévesen: horváth 1987, 41/a. reg. és horváth 2007, 
95. 11 káldy-nagy 1971 284–285.; káldy-nagy 1977, 
148.; káldy-nagy 1885, 573–574. 12 hegyi 2001, 318. 
13 Szakály 1995, 30, 33, 35, 40, 48, 53, 56, 61. 14 Szakály 
1995, 66.; A leányági öröklésre Asztalos 2000a, 105.  
15 Szakály 1995, 69, 72, 75, 85, 96.; kosáry 1965, 17. 
táblázatos formában. 16 Szakály 1995, 156, 162, 168, 
171, 173, 177, 180, 183, 186, 188, 190.; Részben eltérő 
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adatokkal Szarka 2008, 457. 17 horváth 1981, 102. reg. 
18 káldy-nagy 1977, 148.; Tari 2000, 154. oldalon ezt 
az adatot tévesen valkó-Szentlászló néven külön hely-
ként tárgyalja. A többi adatot a 163. oldalon helyesen 
vácszentlászlónál sorolja fel. 19 horváth 1987, 170. 
reg. 20 horváth 1981, 253. reg. 21 Mezősi 1939, 48, 50.; 
Szarka 1947, 108. 22 Pest megye műemlékei ii. köt. 383.; 
1733: Borosy–kiss 2004, 59. old. 23 chobot 1915, 210. 
24 i. kat. felm. coll Xvi. Sect. 19. 25 PmL PmU 143–144. 

25/13. nYoLcAS BeRek: + R
(kÖh 26441)

varga József traktoros a határ ny-i részében 
emelkedő dombon egy 28,7 cm hosszú, jászladányi 
típusú (Petreşti variáns) ellentett élű rézcsákányt 
szántott ki.1

1 vTM 78.134.1.; Patay 1984, 74., 33. t. 369. ; említi 
kulcsár 2001, 12. és Bondár 2007, 72., 7. k. 369. 

25/14. TekenYŐS-PART ÉS SZáLkA-
LAPoS kÖZÖTT:  B
(kÖh 26442)

A határ ny-i részén, a csörsz-árok közelében, a 
Tekenyős-part és a Szálka-lapos között, 1946–1947 
körül tuskózáskor egy urnát és edénytöredékeket 
találtak. A bekarcolt vonalakkal díszített, kettős 
kúpos testű, kissé tölcséres nyakú, kétfülű, 41,5 cm 
magas urnát (19. t. 11.) kocsárdy károly a gödöl-
lői helytörténeti gyűjteménynek adta.1 A lelőhelyen 
minden bizonnyal a hatvani kultúra korai szaka-
szába keltezhető sírt ástak ki.

1 GvM 82.40.1.; kéziratunk alapján ismerteti kulcsár 
2001, 12. 

25/15. eReSZTvÉnY: + B
(kÖh 26443)

A gödöllői múzeumban őriznek egy 6 cm magas, 
gömbölyű testű, rövid hengeres nyakú, fekete, szem-
csés anyagú őskori, leginkább bronzkorinak tartható 
edénykét. Az ajándékozó kocsárdy károly vissza-
emlékezése szerint a csörsz-árok (25/17. sz. lh.) D-i 
oldalán találták, ott, ahol az kilép az erdőből.1

1 GvM 82.24.1. 

25/16. eBÉDLŐi-eRDŐ: ▼ kk
(kÖh 26444)

A községhatár ny-i széle közelében, az erdőben 
tuskózáskor, a gyökerek között ívelt szárú, osztott 
felkötőfüles, hatágú csillagtaréjos, késő középkori 
sarkantyút1 találtak, melyet kocsárdy károly erdész 
ajándékozott a gödöllői múzeumnak.

1 GvM 82.35.1. 

25/17. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26445, 56633)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en határoló, 
nagy valószínűséggel 322 és 332 között kiépült,1 a 
Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a Tiszántúlon Ördög-
ároknak nevezett sáncrendszer nyugati kezdetei Pest 
megye Ék-i részén találhatók. Sáncai árokból és az 
árok déli oldalán emelt töltésből állnak, észak felől 
fenyegető veszedelem elhárítására létesültek. A 
rendszer alsó (déli), 102,5 km hosszú, Pest megyében 
Csörsz-ároknak, a Jászságban Kis-ároknak is neve-
zett, az északiaknál valószínűleg későbbi2 vonala 
Dunakeszi déli határában (MRT 9. 5/16. lh.) kez-
dődik, egy azóta betöltődött Duna-ágnál. kelet felé 
Fót ny-i határrészén,3 Fót és Mogyoród belterületén 
át, majd Gödöllőtől délre, vácszentlászlótól északra, 
Turától délre halad el, metszi a Galgát a megyeha-
tár közelében, s Jászfényszaru–Jászapáti–Jászivány 
(Jász–nagykun–Szolnok m.) érintésével a Pély–
kisköre (heves m.) községhatáron húzódva éri el a 
szabályozás előtti Tiszát.4 A déli vonal rövid kutatás-
történetét l. a 10/40. lh-nél. vácszentlászlói szakaszát 
a csörsz-monográfia második, bővített kiadása alap-
ján írjuk le.

vácszentlászló Ény-i határrészén erdőben, az 
É-i határrészen szántókon húzódik az itt is csörsz-
ároknak nevezett sánc.5 A valkó–vácszentlászló 
határúttól ny-Dny–k-Ék-i irányban, erdőben haladó 
sánc töltése és árka általában igen jó állapotú – Pesty 
Frigyes adatközlői szerint 1860 körül néhol egy öl 
magas és 2–3 öl széles volt6 – nyomvonala egyenes. 
Az erdőt elhagyó, ellaposodott sánc nyomvonalát 
az eresztvény határrészt É-on határoló földút (mel-
lette az egykori töltést talajhullám, elszíneződés) jelzi 
kb. 1500 m hosszan, a korábbi irányt tartva.7 Innen 
a Mogyoróska-dűlőig nincs terepen megfigyelt rész-
lete. Talajhullám és elszíneződés alapján követhető 
az egykori sánc a Mogyoróska-dűlő Ény-i részén,8 
majd a dűlő É-i részén, a Galgahévíz–vácszentlászló 
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községhatártól délre a nyomvonal széles ívben a 
korábbi ny-Dny–k-Ék-i irányból k-Dk felé kanya-
rodik. Tovább k-Dk felé a községhatáron levő 
földúttól kb. 20 m-re Dny-ra halad, a Galgahévíz–
vácszentlászló–Tura közös határponttól kb. 40 m-re 
Dk-re már turai területen folytatódik.9 (Folytatása k 
felé 22/4. lh., ny felé 26/26., 10/40., 15/8. és 17/2. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT 9. 8/16. lh.; 
Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. térkép. 4 Pest 
megyei szakaszáról összefoglalóan Dinnyés 2007, 
358. 5 Az i. katonai felmérés coll. Xvi. Sect. 19. 
lapja a csörsz-árok itteni részletét megszakítás nél-
kül, végig erdőben ábrázolja, kevéssé hangsúlyos jel-
zéssel. A községtől É-ra levő, ny-Dny felől k-Dk 
felé kanyarodó részt – a terepbejárások megfigyelé-
seitől eltérően – igen elnyújtott, enyhe ívben rajzolja 
meg.; Pesty 1864/1979, 59. 6 Pesty 1864/1976, 59-60. 
7 A iii. katonai felmérés 5863. sz. szelvénye ábrázolja 
a csörsz-árok erdei és a leírt szántóföldi szakaszát. Az 
1940 körüli 4970 sz. lapon már csak az erdei nyomvo-
nal szerepel. 8 Garam–Patay–Soproni 2003, 2. tábla 2. 
kép. 9 Réső ensel 1875, 6–7.; Garam–Patay–Soproni 
2003, 21., 3–4. térkép. 

25/18. MŰveLŐDÉSi háZ: ? Bv
(kÖh 26446)

Szira Ferenc (Petőfi u. 7.) egy tokos bronz-
baltát őriz, amelyet 1944-ben a mai művelődési 
ház (Fő u. 2.) udvarán találtak gödörásás közben. 
elbeszélése szerint még sok hasonló balta és más 
bronztárgy is napvilágot látott, amiket a gyerekek 
széthordtak. A 10,3 cm hosszú baltán a füle aljánál 
két borda fut körbe, alattuk mindkét oldalon 3 kis 
dudor van. A balta testén két ívelt borda fut végig.1 
A megmaradt tárgy alapján a raktárleletet a hA végén 
vagy a hB elején rejthették el. A kultúrház udvarán 
megnéztük a domboldal levágását, de sem beásást, 
sem cserepet nem találtunk. (Kvassay–Miklós, 1978.)

1 Fényképe az MTA Ri Adattárában. A lelőhelyet 
említi kulcsár 2001, 12. 

25/19. TeJÜZeM (MAJoR):  V
(kÖh 26447)

A község k-i szélénél levő tejüzemnél 1976-ban 
vagy 1977-ben végzett földmunka során csont-

vázas sírra bukkantak. A mellékleteket a munká-
sok kiszedték, ezeket később, 1982-ben Dancsházi 
Gyula az aszódi Petőfi Múzeumnak ajándékozta. 
elmondása szerint a sírt kb. 50 cm mélyen találták, 
a csontokat visszatemették. A sírban talált, jelleg-
zetesen szkíta tárgyak1 a következők. Szürkésbarna 
színű, behúzott peremű, korongolt tál, M: 9,6 cm, 
Pá: 27,4 cm, Fá: 10,1 cm (29. t. 13.). Sárga színű, 
fekete foltos, kettős kúpos testű, kézzel formált, 
kissé aszimmetrikus bögre, a pereme hiányzik, 
M: 12,7 cm, Fá: 7 cm (29. t. 14.). 5,9 × 6,4 cm átmé-
rőjű, egymásra hajló végű bronzkarperec, mindkét 
végén stilizált, poncolással díszített kígyófej lát-
ható, amelyeken a szemeket pontszerű bemélye-
dés jelzi (29. t. 10.). nyolc egész és egy fél, zöld, 
bordó és sárga színű, hordó alakú gyöngy (29. t. 11.).  
A leleteket kulcsár valéria közölte.2

1 APM 84.22.1–4. 2 kulcsár 2001, 14., 2. kép 1–5. 

25/20. GYÚPUSZTA:  á–kk?
(kÖh 26448)

A középkori Diódteleke nevének előtagja a dió, 
gyió fanév –d képzős származéka,1 utótagját elpusz-
tulása után kapta. Gyogot 1312-ben birtokosa megne-
vezése nélkül Szörény (26/2. lh.) k-i szomszédjának 
írják.2 1342-ben az ákos-nembéli ákos lányának, 
ilonának és férjének, Jánosnak adta eltartása fejében, 
leánynegyedként többek között Gyos birtokot Pest 
megyében.3 1438-ban Albert király sok egyéb között 
a korábbi ákos birtokokat is, így a hévízvölgyben 
fekvő Diódteleke pusztát is a Rozgonyiaknak adomá-
nyozta.4 1440-ben György rác despota a Zsigmond 
által neki elzálogosított birtokokat, köztük Diódot is, 
a zálog megfizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.5 
1446-ban Rozgonyi Sebestyén és Rozgonyi János 
megosztoztak birtokaikon, így Dióteleke (Dyo 
Theleke, Dyothelek) pusztán is.6 ezután már egyálta-
lán nem említik a Rozgonyi birtokokról fennmaradt 
nagyszámú oklevélben.

nem fordul elő a törökkori forrásokban sem. 
nevének emlékét vácszentlászló határának Ény-i 
sarkában Gyúpuszta és Gyú-tető őrizte meg a bagi 
nagy-völgy felső végénél. A Gödöllői-dombvidék 
belsejében, erdőben fekvő területen nem tudtunk 
eredményesen terepbejárni. A legkésőbb a Xv. sz. 
közepére végképp elpusztult falu régészeti marad-
ványainak felkutatása a jövő feladata.7

itt említjük meg, hogy i. károly 1322-ben az 
ákos nembéli Mikcs királynéi udvarbírónak ado-
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mányozta a Pest megyei Gyulwa birtokot,8 amelyet 
horváth Lajos Dióddal azonosít.9 ezzel szemben 
Györffy György a bizonytalan olvasatú, Gelvának 
is írt helyet nem tudta lokalizálni, szerinte legin-
kább az ákosmonostori uradalom táján kereshető.10

1 kiss 1988, i. köt. 371., az erdélyi Diódnál.; nem 
tekinthető többnek megalapozatlan ötletnél, hogy 
Györffy 1977, 59. az újkori Gyű puszta nevét Géza 
fejedelem nevéből eredezteti. Annál is inkább, mert 
a Gyü ~Gyű névalak csak ritkán fordul elő, az újkor-
ban többnyire a Gyú, Gyús alakot használták (v. ö. 
horváth–kovacsics 2000, 209.; Pesty 1864/1984, 42, 
465.). Györffy György későbbi műveiben nem is for-
dul elő ez a feltételezés. 2 Györffy 1998, 515.; hiányo-
san: Bakács 1982, 331. reg. 3 Zichy okmt. ii. 12. okl.; 
Tringli 2001, 133–134. 4 oL Dl. 13163, 13170 (DL/
DF 4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., tévesen 1437-
es évszámmal.; Györffy 1998, 515. 5 oL Dl. 13520.; 
Bártfai Szabó 1938, 692. reg. 6 horváth 1980, 158, 
161. reg. 7 Történeti adatait többen említik: horváth 
1982, 17, 30, 36, 48, 51.; Pest m. kézikönyve ii. köt. 
608., tévesen vonja ide a Pest megye közéletében sze-
repet játszó Diósd-i családot. Az időnként keszinek 
is nevezett család a mai Diósdról kapta nevét (v. ö. 
MRT Xiii/1. köt. 7/12. lh., illetve 4/1. és 4/6. lh.).  
8 oL Dl. 40413.; horváth 1980, 22. reg. 9 horváth 
1982, 30., még nem tudta pontos helyét meghatározni, 
de a mutatóban már Diódhoz teszi. horváth 1998, 151. 
már egyértelműen állítja az azonosságot. 10 Györffy 
1998, 517. 

25/21. eReSZTvÉnY: ▼ á
(kÖh 26449)

A községtől Ény-ra, a csörsz-ároktól D-re egy 
átfúrt, Béla dux ezüstdénár (cnh i. 15 = h 11 típus) 
hevert a szántásban.1 (Kvassay, 1984.)

1 ckM É 84.37.1.; kovács 1997, 132.

* * *

 + Bv, v, Sza ? LT ▼ Ő, á, kk

ismeretlen a pontos lelőhelye és lelőkörülménye 
a vTM-ben őrzött két edénynek. A egyik a halomsí-
ros kultúra jellegzetes darabja: fekete színű, kismé-
retű, 16,2 cm magas, csonkakúpos nyakú, kihajló 
peremű, erősen összeszűkülő aljú urna, melynek 
vállát 4 helyen háromágú, plasztikus minta díszíti. 

Az edény pereme és oldala kissé hiányos1 (21. t. 4.). 
A másik egy 4 cm magas, fekete színű, ún. halsütő 
tál kb. kétharmad része.2

varsányi János 1870-ben, Rómer Flórisnak írt 
levélben számolt be a leghíresebb vácszentlászlói 
leletről: „idei kutatásaimat a szó teljes értelmében 
bekoronáztam, mivel utolsó kirándulásom alkalmá-
val, kékes-zöld ritka szépségű fényes burával bevont 
koronát fedeztem fel… vácz-Sz.-Lászlón, csörsz 
árkától nem nagy távolságban pihent ezen dicső 
fejdísz több más tárggyal együtt, mintegy más-
fél lábnyi mélységre a földben. köröskörül a véle-
ményem szerint helytelenül elnevezett négy bronz 
orsóval volt mintegy megerősítve. orsó már nagy 
sulya miatt sem lehetett, … miért szúrtak volna 
22 ¾ ″-nyi hosszú orsókat le? … A fejdísz közepén 
belülről egy szintén bronzból csinosan készített csé-
sze alakú edény volt letéve, és tele rakva nagyobb 
részt lószerszám (?) bronz diszitményekkel; ezen 
kivül egy sarló töredék, négy gyürühöz hasonló 
spiralis alakban készült ismeretlen tárgygyal. ezen 
ritka nevezetességü tárgyak összesen 32 darab-
ból állanak.”3 ezekre vonatkozhat varsányi János 
Galga-menti térképén P. Sz. Lászlónál leletek jel-
zése4 (57. t.).

varsányi János gyűjteményét,5 benne a 
vácszentlászlói leleteket, az MnM 1872-ben meg-
vásárolta. A leltározáskor részben összekevered-
tek aszódi és más leletekkel. hampel József elő-
ször tévesen Aszód vidékét jelölte meg lelőhely-
ként,6 majd a diadém, a bronzcsésze és két, koron-
gos bronztű lelőhelyének vácszentlászlót adta meg.7 
A leletet és különösen a diadémot tárgyaló vagy csak 
említő, nagyszámú irodalom felsorolásától eltekin-
tünk. A különleges diadém8 egyértelműen a pilinyi 
kultúra emléke. A testét alkotó bronzlemez két, egy-
mással szembe fordított csonkakúpot formáz. Felső 
pereme elől középen felcsúcsosodik. A hátsó olda-
lon a lemez két végét visszahajlították, a visszahaj-
lított részben két, négyszögletes átmetszetű bronz-
huzal van, a huzalok a diadém teste fölé emelkedő, 
ellentétes irányba hajló spirálkorongban végződnek; 
a spirálkorongok közepét kúpos gomb díszíti. A dia-
dém testén elől, a középső, beszűkülő részen trébelt 
pontsor fut körbe, amely hátul v alakban kiszélese-
dik. Méretei: átm. fent: 23 × 22 cm, középen (belül): 
16,7 cm, alul: 21,7 cm; mag.: 9,4 cm, a spirálok átmé-
rője: 6,2 és 6 cm. Mozsolics Amália a bronzcsészével 
együtt az ópályi kincshorizonthoz (B ivb) sorolta.9 
kemenczei Tibor a két tárgyat a pilinyi kultúra rak-
tárleletei között írja le.10 A szájnyílása alatt és a vál-
lán trébelt bütyöksorral díszített, egyfülű bronzcsé-
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szét11 (M: 4,7, Pá: 12,6, Fá: 4,2 cm) Patay Pál az általa 
elkülönített Gusen típusnál tárgyalja. Mozsolics 
Amáliával és kemenczei Tiborral egyetértve a 
pilinyi kultúra emlékének tartja.12 Az orsónak, majd 
tőrféle eszköznek13 tartott, 60 cm hosszú tárgyak 
valójában bronztűk voltak. Az MnM-be varsányitól 
egyetlen 60 cm-es, tehát a lelethez tartozó tű („kerek 
hajlított csúcsos fejű s alább körülrovatolt, 60 c hosz-
szú hegyes orsóféle”) került,14 a másik tű hiányos: 
„kerek gombja alatt, rovatolt szárú, törött hegyű 
tő”.15 Lelőhelyük nincs feltüntetve, egyik sem azono-
sítható a hampel J. leírta, nyilván nem ehhez a lelet-
hez tartozó tűkkel. varsányi J. szűkszavú leletismer-
tetése alapján a sarlótöredék és a gyűrűhöz hasonló 
tárgyak bekerültek az MnM-be,16 a „lószerszám (?) 
díszek” azonosítása reménytelen. A leltárkönyv alap-
ján varsányi J. gyűjteményével kettő 10 cm-es, egy 
7,5 cm-es, késő bronzkori, füles tokosbalta és egy 
12 cm-es, fületlen tokosbalta,17 valamint egy sarló18 
került vácszentlászlóról az MnM-be.

Tóth imre nyugalmazott vácszentlászlói tanár 
1987-ben átadott egy bronzkardot az aszódi múze-
umnak. elmondása szerint a tárgyat még az 1960-as 
években kapta egy traktorostól, aki a határ köze-
lebbről meghatározhatatlan pontján találta.19 Az 
1990-ben beleltározott20 kardot 1993-ban vissza-
kérte. A visszaadás előtt másolat és több fénykép 
készült. A csészés markolatú kard pengéjének hosz-
sza 53 cm, legnagyobb szélessége 5 cm. A marko-
lat hossza 10 cm, szélessége 3 cm, a sérült, hiányos, 
enyhén deformálódott csésze átmérője 5 cm. Az erős 
középbordás penge az alsó részén kiszélesedik. A 
pengéhez 2 szegeccsel erősítették a bekarcolt mintá-
val gazdagon díszített markolatot. A visszaadás előtt 
a kardot restaurálták, ennek során azonban a marko-
lat díszítése részben megsemmisült, így a minta nem 
rekonstruálható teljes pontossággal.21 csésze alatti 
felső, kissé összeszűkülő részén 3 sorban fenyőág 
minta, alatta vonalkötegek közötti mezőkben spiráli-
sok, a spirálisok között és a belsejükben pontok vagy 
kis koncentrikus körök helyezkednek el. A marko-
lat kiszélesedő, alsó részén hurkos közepű hullám-
vonal van. A csésze közepén, a gomba alakú mar-
kolatgomb körül koncentrikus vonalkötegek figyel-
hetők meg, a legbelső vonalköteg külső szélét pont-
sor kíséri (27. t. 13.). Mozsolics Amália meghatáro-
zása szerint a kard a hajdúböszörményi szinthez tar-
tozik, és a B via (Reinecke ha B1) periódusra keltez-
hető. kemenczei Tibor felosztását követve22 a csészés 
markolatú kardok típusai közül leginkább a T típus 4. 
variánsának felel meg és az urnasíros kultúra fiata-
labb periódusához sorolható.

varsányi J. gyűjteményével, vácszentlászló lelő-
hellyel került az MnM-be egy kr. e. viii. századra 
keltezhető, preszkíta (mezőcsáti kultúra), bronz 
zablarúd. A 13,5 cm-es, kerek metszetű, közel egye-
nes rúd középső részén, a hossztengellyel párhuza-
mosan három karika helyezkedik el egymás alatt.23 

Szintén lószerszámhoz tartozhatott 3 db, egymás-
hoz sorban illeszkedő öt, egybeöntött korongból 
(korongokon 5 körborda, középen csúcs) álló, hát-
oldalán többször áttört fülű bronzdísz.24 varsányi J. 
gyűjteményéből még 2 db füles és 3 db kétfüles 
bronzgomb25 tartozhat lószerszámhoz. kétséges 
viszont a zablarúd és a többiek összetartozása.26

Az MnM 1892-ben, báró Prónay Aurél végren-
deleti hagyatékából többek között vácszentlászlói 
tárgyakat is szerzett, melyek „állítólag egész emberi 
koponyával urnában” voltak.27 Márton Lajos sze-
rint ezek „a iii. századba benyúlónak látszanak 
… melyek állítólag urnatemetkezésből erednek, 
korongon készült agyagedények, melyeket bronz-
láncz és bronzlemez-töredékek kísértek; a leme-
zek egyike késhegy módjára csúcsba fut.”28 nem 
tekinthető hitelesnek a lelőkörülményre vonat-
kozó leltárkönyvi bejegyzés. A két bronztöredék 
és a lapos, korong alakú, átfúrásnál kissé kicsúcso-
sodó, 6,8 cm-es orsókorong29 bizonyára bronzkori. 
kelta a sötétszürke, korongolt, fésűs díszű, hiányos 
edényke.30

Ma már hiányzik a négy, 2,1–2,7 cm átmérőjű, 
egymásra csavart végű, huzalkarikából álló szar-
mata bronzlánc, mely a Prónay hagyatékkal került 
az MnM-be.31

kovrig ilona leltári szám nélkül közöl egy, a iv. 
század 1–2. harmadára keltezhető, hiányos (ken-
gyelvégi gomb és tű), hagymagombos bronzfibu-
lát (h: 6,6 cm, Sz: 4,6 cm). A kengyel és kereszt-
rúd találkozásnál tagolt kiemelkedések a kengyel 
bal oldalát vésett, leveles-virágos inda, jobb olda-
lát „futókutya” motívum díszíti, lába közepén hosz-
szúkás mélyedés.32

Sperlágh József adományaként 1876-ban 
került az MnM-be egy buzogány a Pest megyei 
Szentlászlóról.33 A bronzból öntött, csillag alakú, 
5 nagyméretű gúla alakú tüskével ellátott fegyver 
kovács László szerint a Xii–Xiii/Xiv. századból 
származik.34 Závodszky istván régiséggyűjteménye 
1878-ban egy talán középkori kősúllyal (?) és egy 
hatágú csillagtaréjos, késő középkori vassarkantyú-
val gyarapodott, közelebbi lelőhelyük ismeretlen.35

Prónay Aurél gyűjteményéből halványzöld, 
kiugró szegélyes, késő középkori üvegkorong töre-
dékek36 kerültek az MnM-be.
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1 vTM 79.322.1. 2 vTM 79.322.2. 3 Arch. Ért. 4 (1871) 
195–196., a diadém rajza a 196. oldalon.; kulcsár 2001, 
12–13. old. 1. kép 1. 4 Rómer 1877, i. tábla. 5 MnM 
164/1872.i.1–viii.6. Lelőhely, (vác-)Sz.László csak 
néhány bronztárgynál szerepel: 164/1872.i.1–4, 10, 
12–13. 6 hampel 1886, LXv. t. 2. (csésze), XXXXviii. 
t. 2. (diadém); Márton 1910, 181., figyelmetlenség-
ből gödöllői trébelt edényeket említ. 7 hampel 1892, 
168.; hampel 1896, 124. tévesen írta, hogy sírlelet-
ből származik a diadém, a 143. oldalon tévesen sze-
repel két, korongos fejű tű vácszentlászlóról, a 163. 
oldalon tévesen aszódi, majd vácszentlászlói leletként 
írt a füles csészéről. 8 MnM RŐ 164/1872.i.1.; Gallus–
horváth 1939, 33., Xii. t. 9 Mozsolics 1973, 187., 24. t. 1. 
10 kemenczei 1984, 122. 11 MnM RŐ 164/1872.i.10., az 
elsőként leírt edény. 12 Patay 1990, 49., 36. t. 72. a vonat-
kozó irodalommal.; kővári 1998, 52, 56.; kulcsár 2001, 
13., 1. kép 2.; A diadém és a csésze kalicz 1997, 10. 
kép 1., 11. kép 1.; Szilas 2007, 164., 4. kép. 13 Századok 
5 (1871) 50. 14 MnM 164/1872.i.15. A tárgy nincs meg 
vagy nem azonosítható. 15 MnM RŐ 164/1872.i.14. 
A leltárban nincs további leírt tű, tűtöredék. 16 MnM 
RŐ 164/1872.i.4, a sarlótöredék Sz.László lelőhellyel 
és talán a 164/1872.i.29. 4 db huzaltekercs (de lelőhely 
nélkül és hiányoznak). 17 MnM RŐ 164/1872.i.2–3. 
18 MnM RŐ 164/1872.i.4., az „egész” tárgy. 19 A kard 
történetéről Balogh Éva 1990-ben kővári klárának írt 
levelében számolt be. 20 APM 90.2.1. 21 ez az oka annak, 
hogy a tárgy APM-ben található másolatán, ill. kulcsár 
v. publikációjában (kulcsár 2001, 1. kép 5.) a kard raj-
zán csak a csésze belső oldala díszített. 22 kemenczei 
1991, 50–54., Taf. 44–50. 23 MnM RŐ 164/1982.i.13.; 
Gallus–horváth 1939, 33–34, 124., XLiii. t. 1.; 
Mozsolics 1973, 74.; kulcsár 2001, 14., 1. kép 3.; 
kemenczei 1988a, Abb. 2.: zablák lelőhelytérképén 
szerepel vácszentlászló.; Aszódiként említette nagy 
1904, 150., aszódi vagy vácszentlászlóiként kalicz 
1997, 52.; kemenczei 2005, 141., 48. t. F. 24 MnM RŐ 
164/1872.i.21., egy hiányzik, a lelőhely nincs feltün-
tetve. vácszentlászlói leletként, 2 db: Gallus–horváth 
1939, XLiii. t. 2–3.; Aszódi vagy vácszentlászlóiként 
említi kalicz 1997, 52. 25 MnM RŐ 164/1872.i.26., 
lelőhely nélkül. Aszódi vagy vácszentlászlóiként 
említi kalicz 1997, 52. 26 kemenczei 1984, 122. var-
sányi idézett levele lószerszám (?) díszei nem azono-
síthatók, ha a zablarúd köztük volt, akkor nem egy-
korú, s nem egy helyen talált leleteket kapott összetar-
tozóként. 27 MnM 103/1892.27–39. 28 Márton 1910, 189. 
29 MnM RŐ 103/1892.31–32, 39. 30 MnM 103/1892.38.; 
hunyady 1942–1944, 139.; hunyady 1957, 117–118.; 
említi Bondár 2007, 122. 31 MnM 103/1892.27–30.; 
Márton 1910, 189. 32 kovrig 1937, 85., XiX. t. 196. 

33 MnM Fegyver 54.2219. (198/1876.47.) 34 kovács 1971, 
178. 35 Závodszky 30/1878. 36 MnM 103/1892.33–36. 
Már csak a 33. van meg a középkori gyűjteményben. 

– – –

Az MnM leltárkönyvben utóbb, tévesen 
vácszentlászlói lelőhelyűnek jelölték meg varsányi 
János gyűjteményének két hatvani urnáját,1 ame-
lyek valójában a Bag–peresi temetőből (3/4. lh.) 
származnak. A tévedésre kalicz nándor hívta fel a 
figyelmet.2

hampel József aszódi leletként (v. ö. 2/5. lh.) 
mutat be egy bronzbográcsot,3 amelyet az MnM-
ben a vácszentlászlói csészével azonos tételszá-
mon és lelőhellyel vettek nyilvántartásba.4 varsányi 
János beszámolójában5 nem szerepel, a diadémos 
leletegyütteshez való tartozását kronológiai hely-
zete (B vb periódus) kizárja.

A budai szandzsák 1562. évi összeírásában 19 csa-
ládfővel és 2 nőtlen fiúval szereplő Magyarasabád 
falu káldy-nagy Gyula szerint azonos Abáddal, 
amely csánki Dezső szerint hévíz, Monostor, Tura 
helységekkel együtt tűnik fel, talán a Galgahévíz és 
vácszentlászló között húzódó Mogyoróska helyén 
lehetett.6 ez az azonosítási és lokalizálási kísérlet 
nem fogadható el. A csánki Dezső által említett 
Abád7 nem szerepel a hivatkozott 1447. évi oklevél-
ben, ilyen nevű környékbeli falura nincs más közép-
kori adatunk, ezért törölnünk kell a Pest megyei 
helységek közül. csánki feltehetően a heves megyei 
Abáddal (a mai Abádszalók egyik elődje) keverhette 
össze. Az 1562-es összeírásnak az a része, amely-
ben Magyarasabád előfordul, a falvakat nem szoros 
földrajzi sorrendben tartalmazza, ezért nem alkal-
mas a lokalizálásra. A Szodakház, Magyarasabád, 
ecser, Locsod, Gyál, Tete, Alag, Battyán sorrend 
alapján talán mégis leginkább a volt dabasi vagy 
monori járás területén kereshetjük. neve minden 
bizonnyal téves olvasat eredménye.

1 MnM RŐ 164.1872.v.62, 69. 2 kalicz 1997, 42. 
Részletesebben l. a 3/4. lh-nél. korábban a leltár-
könyvi bejegyzésnek megfelelően mindkét edényt 
vácszentlászlóiként közölte: kalicz 1968, 125. old., 
142. lh., 95. t. 20, 22.; vácszentlászlói lelőhellyel 
említi Bondár 2007, 98. 3 hampel 1886, LXv. t. 5. 
4 MnM RŐ 164/1872.i.10., a másodiknak leírt edény. 
5 Arch. Ért. 4 (1871) 196. 6 káldy-nagy 1971, 325.; 
káldy-nagy 1985, 415, 735. 7 csánki 1890, 24.
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26. vALkÓ 
(gödöllői járás, 3759 ha)

 1  R, nk, á ▲ á
 2  U, Sza, M, á–kk ▼ kk
 3  U, R, B, LT, Sza, á, kk ▼ kk
 4  U, Bv? Sza, kk
 5 ▼ Ő  Sza, nk
 6  Ő, nk
 7 ▲ B
 8   Sza
 9  U, Bv, Sza, á ▼ kö?
10    á  Ő
11  U, LT
12  Sza

13 ▲ B  U, R, B, Sza  I
14  U, R, B, Bv, v, Sza, kk + LT? 
   ▼ kk
15  U, R, Sza
16  U, Sza
17 + A
18  Sza
19  U, B, á–kk  kk?
20   Sza
21 ? B?
22  Bv
23  Ő

24  I
25 ? Ő ? Ő?
26  Sza
27  B
28 ? i
29  nk?
30  Ő
31  U
32  á
33  U, Bk?
34  R  B, Sza, nk? M? á
35  Sza

A Malom-patak (szabályozások után a hajta-
patak valkói ága) völgyének mindkét oldalán és a 
patakvölgybe torkolló völgyekben helyezkednek el 
a község lakótelkei 150–185 m tszf. magasságban. 
A határ nagyobbik, Ény–Dk-i irányú dombokkal, 
völgyekkel tagolt része a Gödöllői-dombság k-i szé-
léhez tartozik. Ény-on a 280–300 m-t elérő dom-

bok Dk felé fokozatosan alacsonyodnak. A telepü-
léstől Dk–D-re levő, kevéssé tagolt, 175–210 m-ről 
Dk felé 145–150 m-re lejtő terület a hatvani-sík 
(-öblözet) része, a Tápió-vidék É-i peremének rész-
lete. A táj kialakulása a harmadkori, homokos-
agyagos, tengeri üledéket a harmadkor és a negyed-
kor határán kiemelő és feldaraboló, Dk felé meg-
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süllyesztő hegyképző erők tevékenységének ered-
ménye. vastag, löszös takaró borította be a felszínt 
a jégkorszakokban, melyen főleg barna erdőtala-
jok képződtek. A felszín lepusztulása eredménye-
ként a Dk-i határrészen futóhomok is keletkezett. 
Öntéstalaj a valkói patakág völgyében alakult ki. 
A határ teljes egészében a Tisza vízgyűjtő területé-
nek ny-i széle, vizeit a Malom- (hajta)-patak gyűjti 
össze, a Dk-i határrészről a nagy-völgyi-patak 
továbbítja a hajtába.

A községhatár nagyobbik, ny–Dny-i részén 
levő dombokat és völgyeket akác-, cser-, gyertyán-, 
tölgy- és fenyőerdők borítják. A szántók többsége 
az Ék–Dk-i, kevéssé tagolt határrészen terül el.

kötetünk területén a legkorábbi falumonog ráfia 
valkóról jelent meg (Papp–Rádóczy–Tóth 1969.). 
ebben a község régészeti leleteit és történetét 
Rádóczy Gyula gyógyszerész tudományos igény-
nyel, kutatástörténeti összefoglalással, magas szín-
vonalon tárgyalja. Felhasználta az addig ismert tel-
jes régészeti és történeti forrásanyagot. közreadta a 
község határának régészeti lelőhelyeit ábrázoló tér-
képvázlatot.

26/1. cSákÓ-PART:  R, nk, á ▲ á
(kÖh 26450)

A falutól Dny-ra kb. 4 km-re, az egykori patak-
völgy mentén emelkedő, Ény–Dk-i irányú dombvo-
nulat Ék-i oldalán fekvő földvár tengerszint feletti 
magassága kb. 213 m, a völgy feletti relatív magas-
sága kb. 12 m. A 30 m átmérőjű, közvetlen környe-
zetéből mintegy 1,5 méterre kiemelkedő, nagyjából 
kör alakú halom ÉÉny-i és DDk-i oldalán jól lát-
ható az egykori sáncárok, a többi oldalon azonban 
már elszántották. A felszínen néhány Xiii. századi 
fazéktöredéket és paticsdarabokat figyeltünk meg.1 
A földvárat körbeveszi a 26/3. lelőhely. (Kvassay–
Miklós, 1977, 1978.) 1994. évi terepbejárásunkon 
az egykori erődítést már alig lehetett felismerni: 
a lakóterület még kiemelkedett a környezetéből, 
az árkot azonban már szinte teljesen elszántották.  
A domb tetején a talaj szürke, patics- és kőtörmelé-
kes; oldala sárga, valószínűleg a sáncárokból kido-
bott föld miatt. A felszínen egy pattintott kőeszközt2 
és több árpád-kori cserepet és egy malomkő töre-
déket találtunk.3 (Kővári–Miklós, 1994. – 29. kép) 

Miklós Zsuzsa 1999-ben két alkalommal (ápri-
lis 6-án és július 6-án) készített légi fotókat a lelő-
helyről, a földvár egyiken sem látszott.4 2005-ben, 
szántásban igen halványan mutatkozott a sáncárok.5 

2006-ban viszont az infra filmen sem látszanak az 
erődítés nyomai.6 A légi fotózás után végzett terep-
bejáráson ismételten megállapíthattuk, hogy a föld-
vár állapota igen sokat romlott. A sáncárok alig lát-
szott, a védett területen felszínre bukkant az egy-
kori toronyra utaló, paticsos fal betöltése. ezen 
kívül a felszínen akkor csak két árpád-kori csere-
pet találtunk.7 (Miklós, 2000.) 2007 tavaszán, szán-
tásban a felszínen kevés árpád-kori cserepet és 
paticsot találtunk. A védett terület Ény-i és Dk-i 
oldalán gyengén látszott a sáncárok. (Miklós, 2007.) 
2008 őszén az erődítésből már alig látszott valami. 
(Miklós, 2008.) 2009. július elején viszont, az érett 
búzában háromnegyed körben mutatkozott a sánc-
árok.8 

A földvárat Závodszky istván 1879-ben „diód 
vára” néven említi.9 A középkori Diód azonban jóval 
északabbra, a mai vácszentlászlói határ Ény-i sar-
kában helyezkedett el (25/20. lh.). A földvár közelé-
ben a Diód-kút nevű hely fekszik. 1908-ban Márton 
Lajos kutatóárokkal megvizsgálta a lelőhelyet.  
A dombot övező sánc már akkor is erősen elszántott 
állapotban volt. A leletek – elsősorban egy sarkan-
tyú – alapján a Xii. századra keltezte a földvárat.10

Miklós Zsuzsa 1979-ben kutatóárokkal átvágta 
a földvár központi részét, az árkot és a feltételezett 
sánc belső oldalát. Lakóépületre a domb középső 
részén 5 m hosszan, 30–40 cm vastagságban mutat-
kozó, szürke, kormos, paticsos réteg utalt. A mel-
lette kétoldalt húzódó sárgásfehér, homokos talaj 
az árokból kerülhetett ki, így valószínű, hogy ezzel 
magasították meg a dombot. Az épület kiterje-
dését további kutatóárkokkal sikerült megállapí-
tani: kb. 5 × 5 m-es, négyzet alaprajzú volt, átla-
gosan 60 cm vastagságú, gerendavázas falakkal. 
Az épületet övező árok szélessége 460 cm, mély-
sége – a jelenlegi talajszinttől számítva – 226 cm 
volt. Sánc az ásatás során nem mutatkozott.11 
A lakóépület pusztulási rétege alatt néhány függő-
legesen kannelúrázott, illetve ujjbenyomásos léc-
dísszel ellátott badeni fazéktöredék került elő.12 
A kézzel formált, befésült hullámvonalköteges 
díszítésű fazékoldalak viii–iX. századiak.13 A föld-
vár központi területén, valamint az árok betöltéséből 
a Xiii. századra keltezhető szürkésfehér, kavicsos 
anyagú, kettősen tagolt peremű, vízszintes bekarco-
lásokkal díszített;14 valamint szürke, redukált ége-
tésű, galléros peremű fazéktöredékek15 kerültek fel-
színre. Az edénytöredékek közül említést érdemel 
egy ferdén levágott szélű, harang alakú fedőtöredék 
és két szürkésfehér, vékony falú, vállán bekarcolt 
párhuzamos vonalakkal díszített csészetöredék.16 
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29. kép. valkó. csákó-part, 26/1. sz. lelőhely, árpád-kori földvár 
(virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)

A kerámián kívül egy szekérvasalás17 töredéke, egy 
állati bordából készült, egyik oldalán simára csi-
szolt, csontszegecsekkel ellátott tárgy, amely egy-
kor nyerget díszíthetett18 (54. t. 6.), egy négyszögle-
tes vascsat19 és két kerek malomkő töredék20 került 
elő a földvár területén.

A sáncárkon kívül, D-i irányban több gödröt 
figyeltünk meg. Az A-gödör foltja 60 cm mélység-
ben jelentkezett. Alakja kerek, átmérője 130, mély-
sége 120 cm. Betöltéséből igen sok edénytöre-
dék, néhány vastárgy és egy durva szemcsés kézi 
malomkő részlete került elő. valamennyi edény-
töredék fazékból származik, belőlük 3 felsőrészt 
és egy teljes edényt lehetett összeállítani. A szür-
késfehér, kavicsos anyagú, kettősen tagolt peremű 

fazekak testét a nyaktól lefelé mélyen bekarcolt, 
csigavonalban haladó vonalak díszítik21 (48. t. 7., 
49. t. 7.). A szürke, redukált égetésű, a barna és a 
szürkés-rózsaszínes, erősen kavicsos anyagú faze-
kak pereme alig, vagy enyhén tagolt, testük díszítet-
len vagy sekély, széles hornyolással tagolt.22 Szintén 
Xiii. századi a finoman iszapolt, szürke, redukált 
égetésű korsóoldal, melynek vállát széles, sekély 
hornyolat tagolja.23 hasonló korú a patkótöredék és 
az ásópapucs is24 (56. t. 14.). Ugyancsak a sáncárkon 
kívüli gödörben találtunk egy szürkésbarna, egye-
nesen levágott peremű, ép fazekat, alján küllőkkel 4 
részre osztott kör alakú bélyeggel.25

Az ásatási megfigyelések és a leletek szerint a 
csákó-parton kisméretű földvár állt, amely a Xiii. 
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században épült, s még abban a században el is 
pusztult. A közelében levő falu (26/2. lh.) birtoko-
sának megerősített lakóhelye lehetett.

1 vTM 77.98.1–4. 2 vTM 94.45.1. 3 vTM 94.45.2–7. 
4 neg.sz.: SZFM 56 155–56 156, 56 208–56 209, 56 
249–56 250. 5 MTA Ri neg. sz. 205.585. 6 MTA Ri 
neg. sz. 206.089–090. 7 APM 2001.1.10–11. 8 2009. 
július 1. digitális felvétel: DSc 0040-0042. 9 Závodszky 
10/1879. 10 MnM Jelentés 1908, 171.; Márton 1910, 
168., a sarkantyú nem azonosítható. 11 MnM Adat-
tár 438/1979.XXXvi.; 32/1980.iv.; 74/1980.vi.; Rég. 
kut. 1979, 87–88.; Mitt. Arch. inst. 10–11 (1980–1981) 
296–297., 26–28. t.; Miklós 1982, 55–56., 37. kép, 
1–2., 53. kép 1, 5., 54. kép 1–3. 12 vTM 80.107.7–8, 20. 
13 vTM 80.107.5. 14 vTM 80.107.1, 3, 10, 11, 18, 19, 21. 
15 vTM 80.107.2, 13, 15, 16, 38. 16 vTM 80.107.12, 
14, 17. 17 vTM 80.107.39. 18 vTM 80.107.9. 19 vTM 
80.107.40. 20 vTM 80.107.41–42. 21 vTM 80.107.25, 27, 
31, 33. 22 vTM 80.107.23, 26, 29, 32. 23 vTM 80.107.28. 
24 vTM 80.107.36, 35. 25 vTM 80.107.37. 

26/2. MUSZáJ-SZŐLŐk (DiÓD-kÚT):  U, 
Sza, M, á–kk ▼ kk
(kÖh 26451)

A falutól Dny-ra, vizenyős völgy fejénél és két 
oldalán, 700 × 200–460 m-es területen, részben 
megművelt szőlőkben húzódik a lelőhely, amely-
nek teljes hosszában patics, állatcsont és igen sok 
edénytöredék volt a felszínen. Dk-i végénél néhány 
újkőkori és szarmata cserepet találtunk. (Kvassay–
Miklós, 1977.)

Újkőkoriak a homokos és pelyvás soványí-
tású oldalak.1 A szarmatákat egy finoman isza-
polt, korongolt, barna, kissé kihajló, megvasta-
godó perem, kavicsos anyagú, szürke, korongolt 
házikerámia töredékek és egy kézzel formált fazék-
perem2 képviselik.

A X–Xi. századra tehetők a homokos anyagú, 
vörösesbarna és szürke, sűrű vízszintes vonalak-
kal, illetve hullámvonalköteggel és vízszintes vona-
lakkal díszített oldaltöredékek.3 A Xi–Xii. századra 
jellemzőek a kavicsos soványítású, barna-szürke 
foltos oldalak, vízszintes vonalakkal, körömmel 
bekarcolt ferde vonalkákkal, fogaskerékkel benyo-
mott mintával.4 Xii–Xiii. századiak a leletanyag 
zömét alkotó fehér fazekak tagolt perem- és víz-
szintes vonalas oldaltöredékei, valamint a kavicsos, 
barna, enyhén tagolt perem és vízszintes vonalas 
oldal.5 A fehér anyagú, vonalkötegekkel díszített 

korsó válltöredéke és a redukált égetésű, szélesen, 
sekélyen bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldal 
Xiii–Xiv. századi.6

Minden bizonnyal ehhez a lelőhelyhez sorolható 
az az ívelt szárú sarkantyú, amelyet varga Mihály 
valkó–öreg-hegyi szőlőjében rigolírozásnál találtak 
és Závodszky istvánnak ajándékoztak. A sarkantyú 
a Xiv. század végéről–Xv. század elejéről szárma-
zik.7 A csákó-földön egy „közép nagy” sarkantyút 
is találtak.8 Ugyancsak a csákó-dűlőből származik 
egy régi tőrkés, amelyet szántásnál, valamint egy 
balta, amelyet gyeptöréskor találtak.9 Mindkét tárgy 
a középkorra tehető.

A lelőhelyet legnagyobb valószínűséggel Szörény 
(Szörém) faluval azonosíthatjuk.10 ide tartozik a 
26/3., 26/32. lelőhely és a 26/1. lelőhelyen található 
földvár is. neve puszta személynévből keletkezett 
magyar névadással.11 1312-ben Szörémi Jakab fia 
László az apja által vásárolt Szörém földet, illetve 
birtokot a Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolná-
val 60 márkáért eladta ákos nembéli Mikcs mes-
ternek. A birtok délről Szentkirállyal (5/8. lh.) és 
Sáppal (Tápiósáp, ma Sülysáp), nyugatról nyerrel 
(nyír, 13/4. lh.), keletről Dióddal (Gyog, 25/20. lh.) 
volt szomszédos.12 Szörény 1425-ig az ákosoké 
maradt, ekkor a nemzetségből származó Prodavizi 
Ördög istván fia Miklós Pest megyei falvait, köztük 
Szörényt (Zwryn) átengedte a királynak, akitől cse-
rébe a kőrös megyei Szentgyörgy várát és tartozé-
kait kapta.13 1438-ban Albert király sok egyéb között 
a korábbi ákos birtokokat is, így Szörény (Zewrin) 
falut is a Rozgonyiaknak adományozta.14 1440-ben 
György rác despota a Zsigmond által neki elzálogo-
sított birtokokat, köztük Szörényt is, a zálog meg-
fizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.15 ettől 
kezdve 1523-ig a Rozgonyi családé volt. 1519-ben 
Rozgonyi istván és veje, Báthori András, istván és 
György kölcsönös örökösödési szerződést kötöttek,16 
ennek értelmében a Báthoriakat 1523-ban beiktat-
ták Szörény birtokába is.17 A korszakból fennmaradt 
nagyszámú oklevél többsége a Rozgonyi családon 
belüli birtokügyekre vonatkozik, ezekkel nem fog-
lalkozunk.

Szörém pusztát 1580-ban és 1590-ben vették fel 
a defterbe „irsaszeg falu és Szekcsuj város köze-
lében”. Fele részben az isaszegiek (13/1. lh.), fele 
részben a szekcsuji (Tápiószecső) nagy György és 
Simoni Benedek használta.18

később sem magyar, sem török forrásokban nem 
fordul elő, emlékét nem őrizte meg helynév. ez a 
körülmény megnehezíti lokalizálását. Az 1312. évi 
oklevélben megadott égtájak pontatlanok, a négy 
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szomszédos birtokot – Diód, nyír, Szentkirály, Sáp 
– összekötve enyhén ívelt É-D-i vonalat kapunk. A 
túlságosan távol fekvő Sápot figyelmen kívül kell 
hagyni. Az oklevél pontatlansága ellenére Szörény 
a mai valkói határ ny-i részében kereshető. ezt 
támasztja alá, hogy a török defterek szerint is isaszeg 
közelében feküdt, a távoli Tápiószecső viszont nem 
vehető figyelembe. A szóba jöhető területen lelőhe-
lyünk felel meg leginkább a történeti forrásoknak, 
habár nem találtunk templomra utaló nyomokat.

Amennyiben helyes a lokalizálásunk, a Xiii. sz. 
végén, Xiv. század elején vált lakatlanná. ezzel 
szemben 1523-ig possessióként szerepel, mindösz-
sze 1446-ban írják prédiumnak.19 Megjegyzendő 
azonban, hogy 1425 és 1523 között kizárólag felso-
rolásokban fordul elő. Az oklevelek mechanikusan 
átvett listái véleményünk szerint nem felelnek meg 
a valós állapotnak.

1 vTM 78.66.1–2.; 78.126.1. 2 vTM 78.66.3, 9, 10, 
12, 22.; 78.126.2. 3 vTM 78.66.14–15, 20. 4 vTM 
78.66.16–20. 5 vTM 78.66.4–11, 13, 19, 21, 24. 6 vTM 
78.66.23, 25. 7 Závodszky 16/1886. = MnM F 54.2096. 
8 Závodszky 11/1879. 9 Závodszky 11, 14/1876. 10 Tör-
ténetére néhány adat csánki 1890, 35.; Érintőlege-
sen Pest megye monográfiája több helyen.; Temp-
lomát Tari 2000, 79., isaszegnél tárgyalja.; Pest m. 
műemlékei i. 376., tévesen azonosítja az 1284-ben sze-
replő Zumorynt Szörénnyel, amit Galgahévíz határába 
helyez. Zumoryn a mai Galgamácsa területén helyez-
kedett el (vö. 9/2. lh.). 11 kiss 1988, ii. köt. 597., a bara-
nyai Szörény falunál. 12 Györffy 1998, 558., Sáp helyett 
Ság szerepel szomszédosként.; hiányosan: Bakács 
1982, 331. reg. 13 oL Dl. 43654.; Bakács 1982, 1445. reg. 
14 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 
1938, 663. reg., tévesen 1437-es évszámmal. 15 oL Dl. 
13520.; Bártfai Szabó 1938, 692. 16 horváth 1980, 307–
308, 312. reg. 17 horváth 1980, 316–318. reg. 18 káldy-
nagy 1985, 617. 19 horváth 1980, 159. reg. 

26/3. cSákÓ-PART:  U, R, B, LT, Sza, á, kk 
▼ kk
(kÖh 26452)

A falutól Dny-ra 3 km-re, Ény–Dk-i irányú 
domb tetején és oldalán, legelőn elszórtan találtunk 
újkőkori és szarmata edénytöredékeket. (Kvassay–
Miklós, 1977, 1978.) 1994-re az egykori patakme-
derre lejtő dombot teljesen felszántották. Az immár 
jó megfigyelési körülmények alapján a lelőhely kiter-
jedése mintegy 900 × 200 m. Őskori leletek – nem 

sűrűn – az egész területen gyűjthetők. Újkőkori lele-
tek a lelőhely közepe táján fordultak elő. Az árpád-
kori edénytöredékek a földvár (26/1. lh.) környékén 
sűrűsödnek, de találtunk néhányat a lelőhely Dk-i 
végén, az egykori karám területén is. Utóbbi kor-
szak leletei a földvártól Ény-ra sűrűsödnek, egészen 
az erdőszélig, s lehet, hogy az erdőben is folytató-
dik a lelőhely. (Kővári–Miklós, 1994.) Miklós Zsuzsa 
1999-ben két alkalommal készített légi fotókat a lelő-
helyről: tavasszal, a már száraz völgy közelében, fia-
tal vetésben kerek foltok látszottak.1 A 2000 tava-
szán, szántásban végzett terepbejárásunk szerint a 
kerek foltoknál valószínűleg az altalaj felszínre kerü-
lése okozza az elszíneződéseket. Több helyen elő-
bukkant a vöröses homok altalaj és a fehéres, löszba-
bás altalaj. ezeken a helyeken nem volt lelet. Máshol, 
a szürkésbarna, humuszos felszínen helyenként sötét, 
hamus folt látszik, őskori cserepekkel, amelyek az 
egész lelőhelyen, de főleg a dombtetőn gyűjthetők. 
A völgy felőli lejtőn, ahol felszínre került az altalaj, 
kevés a lelet. (Miklós, 2000.)

Az újkőkori leletek2 többsége pelyvás anyagú, 
díszítetlen oldal, de találtunk néhány kottafejes 
töredéket is. A néhány rézkori cserép3 közül egy 
meredek falú táltöredék oldalán kicsi hegyes bütyök 
van, egy másik darabot peremből kiinduló kis fül-
lel készítették (11. t. 5.). A meglehetősen jellegte-
len bronzkori cserepek4 közül a vékony falú, eny-
hén kihajló pereme alatt ferdén bevagdosott rovátka 
soros bögre töredéke5 a hatvani kultúrához sorol-
ható. egy grafitos anyagú, fésűs díszű kis oldal 
kelta.6 Gyűjtöttünk több pattintott kőeszközt (köz-
tük obszidiánból készített példányokat),7 valamint 
egy 7,4 cm hosszú, trapéz alakú kőbaltát8 is.

A szarmatákat néhány, kézzel formált és koron-
golt edénytöredék képviseli. Találtunk egy szürke, 
finoman iszapolt, vízszintesen kihajló, lekerekített 
szélű peremet és két korongolt oldalt is.9 A kézzel 
formált perem- és oldaltöredék kidolgozása durva, 
faluk vastag.10 Talán szintén szarmata a szürkés-
barna, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék.11

A leletanyag zöme Xiii. századi. Jellemző a fer-
dén vagy egyenesen levágott, lekerekített szélű, 
illetve enyhén vagy kettősen tagolt fazékperem,12 
a vízszintes bekarcolásokkal díszített fazékol-
dal.13 előfordul a bekarcolt hullámvonalas dísz is.14 
Találtunk egy szürke, redukált égetésű, kihajlóan 
legömbölyített peremet is.15 két fazékalj töredék 
kézikorong használatára utal.16 előkerült egy sár-
gásfehér színű, piros festésű kancsóoldal is.17 A késő 
középkort egy Xv. századi, vízszintesen levágott 
szélű, pohár alakú kályhaszem töredék képviseli.18 
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1879-ben Závodszky istván egy hatágú taréjos sar-
kantyút kapott, amelyet a „diód vára” (26/1. sz. lh.) 
melletti csákó területén, feltehetően lelőhelyünkön 
találtak.19

1 neg. ltsz: SZFM 56.155–156, 56.208–209, 56.249–250. 
2 vTM 78.67.1.; 94.43.5–8.; APM 2001.1.14–17. 3 APM 
2001.1.18–20. 4 vTM 94.43.10–12.; APM 2001.1.21–27. 
5 vTM 94.43.9. 6 vTM 94.43.13. 7 vTM 94.43.1–3.; 
44.1–2.; APM 2001.1.12–13. 8 vTM 94.43.4. 9 APM 
2001.1.1–2. 10 vTM 94.43.14–17.; APM 2001.1.29–30. 
11 APM 2001.1.28. 12 vTM 94.43.18, 19, 21.; 94.44.4–7, 
9.; APM 2001.1.3–6. 13 vTM 94.43.22.; 94.44.10.; 
APM 2001.1.7. 14 vTM 94.44.3, 15. vTM 94.44.8. 
16 APM 2001.1.8–9. 17 vTM 94.44.11. 18 vTM 94.43.20. 
19 Závodszky 10/1879. 

26/4. cSákÓ-PART:  U, Bv? Sza, kk
(kÖh 26453)

A község határának D-i részében, egy Ény–Dk-i 
irányú dombhát tetején, lucernásban csupán néhány 
cserepet sikerült gyűjteni. (Kvassay, 1977.) A meg-
ismételt bejárás során a jó megfigyelési körül-
mények ellenére is csak kevés, szórványos csere-
pet találtunk a szántásban, a 400 × 110 m kiterje-
désű lelőhelyen.1 (Kővári–Miklós, 1994.) Ugyanitt 
kálmán Pál is szedett össze leleteket, amelyeket a 
vTM-nek ajándékozott.2

két, pelyvával, ill. homokkal soványított anyagú, 
díszítetlen oldal újkőkori.3 egy táltöredék behúzott, 
vízszintesen levágott tetejű peremmel talán késő 
bronzkori.4 néhány jellegtelen őskori darab köze-
lebbi korhatározásra alkalmatlan.5

A szürke színű, jól iszapolt fenéktöredék szar-
mata,6 talán hasonló korú egy kézzel formált, apró 
kavicsos anyagú kis töredék is.7 A szürkésfehér, 
apró kavicsos anyagú oldal késő középkori.8

1 vTM 78.68.1–2.; 94.47.1–3. 2 vTM 80.108.1–3. 
3 vTM 78.68.2.; 94.47.1. 4 vTM 80.108.2. 5 vTM 
78.68.1.; 80.108.1.; 94.47.2. 6 vTM 80.108.3. 7 vTM 
94.47.2. 8 vTM 94.47.3. 

26/5. SZiLUSkA-PART: ▼ Ő  Sza, nk
(kÖh 26454)

A falutól Dny-ra, egykori, Ény–Dk-i irányú 
patakvölgy Ék-i oldalán, dombháton, az 1570 m 
hosszan, 200 m szélesen húzódó lelőhelyen hamus, 

paticsos foltokban cserepeket, állatcsontokat, pati-
csot találtunk. A leletek főleg a lelőhely Ény-i 
részén, a valkó–isaszeg közti földút két oldalán 
sűrűsödtek. (Kvassay–Miklós, 1977; Kvassay, 1977; 
Kővári–Miklós, 1994.)

A terepbejárásokon talált leletek között egy 
pattintott kovadarab1 is van. Závodszky istván 
a Sziloska-partról egy szerpentin baltatöredéket 
kapott.2

A lelőhelyen gyűjtött szarmata anyagból3 a jól 
iszapolt, korongolt, kerekítetten vastagodó, félgöm-
bös tál- és edényperemek, a kihajló, kerek hombárpe-
remek, a bordás, vagy árkolt hombár-, korsótöredé-
kek4 és néhány durva, kézzel formált töredék5 a késő 
szarmata időszaknál korábbi is lehet. Jellegzetes késő 
szarmata kerámiához a jól iszapolt, korongolt, szürke, 
sötétszürke, vastagodó, kissé behajló peremű félgöm-
bös, a meredek oldalon bordás mély tálak,6 vízszin-
tes, tagolt peremű hombárok7 töredékei és a homo-
kos-kavicsos anyagú, korongolt, változatos peremű 
fazekak töredékei8 sorolandók. A piros, koron-
golt, enyhén tagolt, vízszintes peremű, a perem alsó 
részén éles bordás tál-, vagy tányértöredék9 a provin-
ciális importot képviseli. Legnagyobb valószínűség-
gel lelőhelyünk É-i részén gyűjtött Juhász vilmos két 
terra sigillata töredéket és késő szarmata, korongolt, 
szürke, illetve barna-fekete fenék- és peremtöredé-
ket, továbbá fedőfogót.10

késő avar telepet jeleznek a homokos anyagú, 
kézikorongon készült, kihajló, kerekített fazékpe-
rem, a kézikorongolt, vállán ferdén beszúrt pont-
sorok alkotta szalag alatt bekarcolt, kettős vonallal 
díszített (41. t. 13.) és egy kézzel formált, kihajló, 
kerekített peremén ujjbenyomásos fazéktöredék.11

1 vTM 78.69.1. 2 Závodszky 13/1876.; nagy 1904, 101.; 
Rádóczy 1969, 36. 3 vTM 78.69.2–5.; 80.109.1–10.; 
94.46.1–8. 4 vTM 78.69.4. részben; 80.109.1. részben, 
4, 6.; 94.46.3–8. 5 vTM 78.69.2.; 94.46.1–2. 6 vTM 
78.69.4. néhány töredéke; 80.109.1. táltöredékeinek 
többsége, 3. 7 vTM 80.109.2. 8 vTM 78,69.3.; 80.109.5. 
9 vTM 80.109.7. 10 MnM Rn 70.10.1–7. isaszeg–valkói 
szőlők lelőhelynévvel.; A lelőhelyet kormeghatározás 
nélkül említi Szathmáry 1977, 26.; Gabler–vaday 1986, 
30. o., 155. lh. 11 vTM 80.109.8–10. 

26/6. SZiLUSkA-PART:  Ő, nk
(kÖh 26455)

A falutól Dny-ra, az Ény-Dk-i irányú, vizenyős 
völgy Dny-i oldalán, domboldalon, elhagyott sző-
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lőkben, 350 × 50 m-es területen elszórtan kevés, 
jellegtelen őskori és népvándorlás kori edénytöre-
déket figyeltünk meg, melyek közül egy kavicsos 
soványítású, vörösesbarna, törésfelületében szürke, 
hullámvonallal díszített, talán a viii–iX. századra 
keltezhető oldaltöredéket1 őriztünk meg. (Kvassay–
Miklós, 1977.)

1 vTM 78.70.1. 

26/7. ABRoncSoS (FeRenG): ▲ B
(kÖh 26456)

A falutól ny-ra, a Malom- (hajta)-patak kiszá-
radt, legfelső szakasza végénél, a Fereng-forrás 
közelében a környezetéből erősen kiemelkedő dom-

bon, a ritkás erdővel, kevés bokorral fedett, enyhén 
domború területen mindössze egy díszítetlen bronz-
kori oldaltöredéket találtunk.1 (Torma, 1990.) Szabó 
Zoltán 2006-ban bronzkori cserepeket gyűjtött, volt 
köztük egy egyenesre vágott peremű, gömbszelet 
alakú táltöredék is.2

A lelőhelyen nehezen megfigyelhető földvár 
maradványai vannak. A domb tengerszint feletti 
magassága kb. 253 m, relatív magassága 7–8 m.  
A védett terület nagysága kb. 65 × 45 m (0,29 ha).  
A lakóterületet ny felől, a domb folytatásától mint-
egy 250 m hosszú, az alján 5 m széles, 5 m mély 
átvágás választja el. ehhez kapcsolódik az É-i olda-
lon a tetőtől 3–4 m-rel lejjebb futó, átlagosan 10 m 
széles terasz, ami részben a k-i oldalon is folytató-
dik. A közepesen meredek, D-i domboldalon nincs 
nyoma erődítésnek (30. kép). (Miklós, 2008.).

30. kép. valkó. Abroncsos (Fereng), 26/7. sz. lelőhely, bronzkori földvár (Badics Balázs felmérése, Réti Zsolt rajza)



536

1954-ben a 93. számú erdőrészlegben ásott három 
talajvizsgáló gödör közül valamelyikben cserepe-
ket, állatcsontokat, ép és töredékes őrlőkövet talál-
tak. A bejelentés nyomán a helyszínre kiszálló B. 
Mikes katalin a mély völgyből hirtelen kimaga-
sodó, minden oldalról meredek, kb. 30 × 20 m-es 
felületű, ritkás erdővel fedett, majdnem sík felszínű 
dombról ír. A mélyítés alatt álló 4. gödröt 5 × 2 m-es 
árokká bővítette, amelynek D-i vége a fennsík k-i 
szélétől 10 m-re, D-i szélétől pedig 5 m-re volt. A 
feltárt területet vékony, alig 5 cm vastag humuszré-
teg fedte, ez alatt, az É-i részen 60 cm vastag, majd-
nem steril homokréteg feküdt. A humusz, illetve a 
homok alatt helyezkedett el a leleteket „legnagyobb 
tömegben” tartalmazó, 25–30 cm vastag, fekete, 
zsíros földréteg. A barnásvörös, erdei nyersföld 
75–100 cm mélyen jelentkezett. Az árok D-i végén 
cserepek és állatcsontok, az É-i végén főleg állat-
csontok kerültek elő. Találtak tűzhelylap töredéket 
és paticsokat is. Az alaprajzon, illetve a metszetraj-
zon fel van tüntetve egy kisebb edény, egy nagyobb 
edény töredékei és egy átfúrt agancseszköz elő-
kerülési helye is. A feltáró a települést a bronzkor 
iii. szakaszába keltezte.3 Az MnM-ben valkó–
Abroncsos lelőhelyről, az előkerülés adatai nélkül, 
1974-ben leltározták be a leletmentés öt (!) csere-
pét.4 Az egyenesre vágott és külső oldalán benyom-
kodott peremű bütyökdíszes, illetve bekarcolt vona-
las fazéktöredékek a hatvani kultúra emlékei. A fel-

tárás állatcsontjai közel azonos arányban a gímszar-
vas és a szarvasmarha között oszlanak meg.5

A földvárat méretei és az 1954-es szondázás lele-
tei alapján a hatvani kultúra idején létesítették.

1 vTM 90.88.1. 2 APM leltározatlan. 3 MnM Adat-
tár 71.v.i (a feltárás dokumentációja). A jelentéshez 
csatolt 1:75 000-es térképvázlat tévesen adja meg a 
lelőhelyet. A helyes lokalizálást a lelőhely leírása és 
kozma László erdőgazdasági főmérnök vázrajza tette 
lehetővé.; Rég. kut. 1954. 97., szűkszavú összefog-
lalás.; Rádóczy 1969, 32, 36. 4 MnM RŐ 74.24.1–5. 
5 Bökönyi 1959, 46, 68.; Bökönyi 1974, 421. 

26/8. SZenT PáL-heGY:   Sza
(kÖh 26457)

A községhatár Ény-i részén emelkedő Szent 
Pál-hegy Dk-i, meredek oldalú nyúlványán, 237–
244,5 m tengerszint feletti magasságban található 
halomcsoport első említése Fényes elektől szárma-
zik: valkó „határában számos halmocskák vannak, 
mellyeket a nép tatárhányásoknak nevez.”1 huber 
Béla, a gödöllői koronauradalom főerdésze 1866 
és 1876 között készített térképvázlatot a halmok-
ról (58. t.).2 1996-ban nováki Gyula felmérte a 18 
kurgán alkotta halomcsoportot3 (31. kép). A mere-
dek domboldal fölött, két, ny–k-i irányú sorban 

31. kép. valkó. Szent Pál-hegy, 26/8. sz. lelőhely, szarmata kori sírhalmok (nováki Gyula felmérése, Réti Zsolt rajza) 
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helyezkedik el az 1–14. halom egymástól 2–9 m-re, 
de néha össze is érnek (4–5–6., 13–14. halom). Az 
É-i sor ny-i végén levő 13. halomtól kb. 24 m-re 
ny-ra a 15. halom, a 13. halomtól É felé, 16–32 m-re 
a 16–18. halom emelkedik. Az épnek látszó, kerek 
halmok átmérője 6,3–6,4 (16.) és 12 (14.) m, magas-
ságuk 0,8–1,9 m közötti. Legmagasabb az É–D ová-
lis alakú 13. halom: 2,4 m. Szintén É–D ovális a 2., 
12. és 17., ny–k ovális a 15. halom. A csoport k-i 
végénél levő 1., 3., 4., 6. halom tetején kerek gödör-
szerű, a 2. és 5. halmon árokszerű beásás látszik. 
Megsemmisült, csak nyomai látszanak a déli sorban 
levő 8. halomnak. Az É-i sor 11. kurgánja szétbon-
tott, ny–k és ÉÉk–DDny irányú árok nyomai is 
keresztezik. ny–k-i árok halad át a 17. kurgánon is.

Pesty Frigyes adatközlői szerint a „Tatár hányá-
sok … kőzül néhány felbontatván, benne emberi 
csontok találtattak.”4 A nemzetközi ősrégészeti 
és antropológiai kongresszus résztvevőinek 1876. 
szept. 6-i látogatása alkalmára huber Béla főer-
dész két halom (talán a felmérés 8. és 11. kurgánja) 
feltárását kezdte meg „keresztvonalban”,5 az egyik 
halomban 6 m (?) mélyen tölgygerendákat, mind-
két (?) halomban kőpakolás alatt csontokat talált.6 
A bizonyára szarmata, feldúlt temetkezésekből más 
leletek előkerüléséről nincs adatunk.7 A halmok 
alá és a kurgáncsoporttól D-re, a Fereng-szorosi 
útkanyarulatnál levő temetőbe (26/20. lh.) minden 
bizonnyal a hegy D-i lábánál megfigyelt település 
(26/12. lh.) lakói temetkeztek. A kurgánok a közel-
múltig8 – talán a korhatározó leletek hiánya miatt 
– elkerülték a korszakkal foglalkozók figyelmét.

1 Fényes 1851, iv. köt. 258.; Rádóczy 1969, 45. Az 
1876. évi feltárást ugyan ismerte, de tévesen árpád-
kori földvárnak véli a tatárhányásokat. 2 Rómer 1877, 
55–56., ii. t. 2.; Rómer 1878, ii. t. 2. 3 MTA Régé-
szeti intézet Adattár 31.004. 4 Pesty 1864/1979, 53. 
5 henszlmann 1876a, 248. 6 Rómer 1877, 55–56.; 
Garam 1964, 57. 7 henszlmann 1876a, 248.; Rómer 
1878, ii. t. 2.; nagy 1904, 152. 8 kulcsár 2001a, 49.; 
Dinnyés 2007, 361. 

26/9. koZMA-vÖLGY:  U, Bv, Sza, á ▼ kö?
(kÖh 26458)

A belterülettől Ék-re, a Malom- (hajta)-patak 
É-i partja melletti domboldalon nagy kiterjedésű, 
840 × 320 m nagyságú lelőhely húzódik. k-i részén, 
a vácszentlászlóra vezető út É-i oldalán, az útbevá-
gás 4 m magas falában három, vörösre égett agyag-

gal, hamuval betöltött, téglalap alakú beásást figyel-
tünk meg, amelyekből újkőkori és késő bronzkori 
cserepeket szedtünk ki. Az út D-i oldalán szántás-
ban gyűjtöttünk bronzkori és szarmata töredékeket, 
valamint egy pajzs alakú fémlemezkét. (Miklós–
Torma, 1976; Kvassay, 1977, 1978.)

Az újkőkori leletanyagban1 a díszített cserepeken 
kottafejes és zselizi minta látható; a házikerámiát 
pelyvával és homokkal soványított, egyenes 
peremű táltöredékek, hengeres, kihajló nyakú edény 
darabja, körömcsípéses és ujjbenyomásos oldalak 
képviselik. A kevésbé jellegzetes, bronzkori csere-
pek2 mellett a grafitos bevonatú oldalak, a vékony 
falú, mindkét oldalán grafitos bevonatú kis bögre 
darabja és egy kihajló, ívelt nyakú, hangsúlyozott 
vállú, belül grafitos tál töredéke (24. t. 3.) a csekei 
csoporthoz sorolható.3 

1876–1878-ban Závodszky istván gyűjtemé-
nyébe több tárgy került a lelőhely D-i részéről, a 
vácszentlászlói országút melletti urasági tégla-
ház (téglavető) bányájából: csontszerszámok (lyu-
kasztók, bordából készített simítók, átlyukasztott 
eszköz); egy 9,5 cm magas, „narancs gömbölyű-
ségű s alakú” bögre, amelynek oldala „7 szakasz-
ban 4–4. hosszúkás s középen kimélyített vonás-
sal díszített”; egy „négyszögletű pyramis alakú 
9 cent. magas”, a felső részén átfúrt agyagnehe-
zék; csiszolt kőeszköz töredéke; edényalj töre-
déke, őzagancs.4 Az 1870-es években a községi 
csősz talált a „téglaháza felől a pap földjén” egy 
„egészen ép füles bronze szekercz”-et, amelynek 
„hossza 9 1/2 cent., élének szélessége 4 1/2 centm., 
szája nyerges és tojás alakú” és mindkét oldalán 
bordákkal díszített.5 A Závodszkynak ajándéko-
zott tokos-füles balta a leírás alapján egyértelműen 
késő bronzkori.

A szürke, jól iszapolt, korongolt, gömbös edény 
oldaltöredéke6 szarmata. Római pikkelypáncélhoz 
tartozott a 2 × 2,5 cm-es, egyenes tetejű, félkörös 
aljú, pajzs alakú, felül két-két, alul egy átfúrásos 
bronzlemezke7 (35. t. 18.).

árpád-kori, ausztriai import a szürke, grafitos 
anyagú fazéktöredék, vállon két szélesen bemélyí-
tett hullámvonal dísszel.8

Závodszky istván egy 23 cm hosszú „köpűs 
nyársszög”-et, naplója margójára írt megjegyzés 
szerint legvalószínűbben páncélszúrót kapott, ame-
lyet a téglaháznál találtak.9

1 vTM 78.71.1–6.; 72.1.; 78.127.1–3. 2 vTM 78.73.1–3.; 
127.4–6. 3 vTM 78.71.7–9; 72.3. 4 Závodszky 17/1876., 
18/1876., 25/1876., 9/1877., 10/1877., 12/1877., 10/1878.; 



538

nagy 1904, 101., felsorolva a leleteket egy koponyacsont 
alapján temető előfordulását is feltételezi, Závodszky 
naplójában azonban a „koponya csonttal még együtt 
lévő őzagancs” szerepel: Závodszky 10/1877.; Rádóczy 
1969, 34. 5 Závodszky 3/1878. 6 vTM 78.73.4. 7 vTM 
78.73.5. 8 vTM 78.73.6. 9 Závodszky 5/1878. 

26/10. SZenT PáL-heGY:    á  Ő
(kÖh 26459)

A községtől Ény-ra az erdőben, a Malom- 
(hajta)-patak völgyéből kiágazó, vizenyős völgy 
fölött meredeken emelkedő domb tetején, a Szent 
Pál-hegy Ék-i oldalán 120 × 50 m-es, futóárkokkal 
és gödrökkel bolygatott területen templomra és körü-
lötte fekvő temetőre utaló tégladarabokat1 és ember-
csontokat figyeltünk meg. Szarka András erdész 
(Szabadság út 205. sz. alatti lakos) elmondta, hogy 
kb. 50 évvel ezelőtt még látszottak a pálos temp-
lom és kolostor falai, ahová gyakran jártak kincs-
keresők. A domb Ék-i lejtőjén pedig a templom alá 
vezető barlang bejárata nyílott, melyben embercson-
tokat találtak. (Kvassay, 1977.) Újabb bejárásunkon 
két kicsi, díszítetlen, közelebbi besorolásra alkal-
matlan őskori cserepet találtunk.2 (Kvassay–Miklós, 
1993.) Rádóczy Gyula szerint az i. világháború ide-
jén a romokból a valkói erdészet irodájába beszállí-
tottak egy faragott követ, ami még a hatvanas évek-
ben is látható volt.3 Závodszky istván gyűjteményébe 
a Szent Pál-hegyen tuskóásásnál talált tárgyak: „nyi-
las hátu szántó vas egy középen lyukas vaspánt és 
egy nagyobb és kisebb vassarló.…4 kerültek.

A lelőhelyet az elpusztult Szentpál falu5 temp-
lomával azonosítjuk. A hozzá tartozó falu marad-
ványai a környező erdőben rejtőzködnek. nevét 
templomának védőszentjéről kapta.6 Semmi nem 
támasztja alá a széles körben elterjedt monda helyi 
adaptációját, ami szerint pálos kolostor volt itt.7 
A helyi hagyomány a szakirodalomba is beke-
rült. Az „alaktalan középkori kőhalmaz” Genthon 
istvánnál is pálos kolostorromként szerepel.8

Alább tárgyalt névváltozatai a település jelle-
gét, történetét érintő téves értelmezések kiindu-
lópontjává váltak, ezért foglalkozni kell velük. 
horváth Lajos szerint „Szentpálülése jelentése sze-
rint az egyház patriciumáé a település, általa jött 
létre, ez igazolni látszik a hagyományt, miszerint a 
hegyen a pálos rendnek kolostora áll. Szentpálteleke 
a szentpáliak, szentpálülésiek által megművelt szán-
tóföld egésze és Szentpálárnyéka – egy kis fantá-
ziával – a Szentpálhegy északi, árnyékos oldala.”9 

Fentiek közül éppen az utóbbi megállapítás nem 
tekintendő a fantázia termékének. heves megyében 
az árnyék(a) szót ma is gyakran használják hegyek 
északi oldalának megnevezésére. A teleke utótag 
tulajdonképpeni jelentése valójában „faluhely”, az 
elpusztult falu helyére, „beltelkére” utal. A névtí-
pus rendkívül széles körben elterjedt. Legyen ele-
gendő itt a szomszédos, illetve közeli Diódtelkét 
(25/20. lh.) és Szentgyörgytelkét (13/10., 22/23. lh.) 
említeni. Az ugyancsak igen széles körben elterjedt 
ülése utótag rokonértelmű a telekével, lakóhelyet, 
kisebb települést, megülést jelent. Leggyakrabban 
a létrehozója nevéhez kapcsolódik. két környékbeli 
példa: imreülése ecskend környékén (v. ö. 9/3. lh.) és 
Pálülése iklad és kisdomony között (v. ö. 12/8. lh.). 
Természetesen nem állja meg a helyét az a névmagya-
rázat, ami szerint a késő középkorban templomának 
nyoma sem volt, csak „árnyéka” lehetett.10 A névtí-
pus alapján minden bizonnyal árpád-kori falu legké-
sőbb a Xv. sz. elejére elnéptelenedett. eredetileg az 
ákos-nemzetség birtoka lehetett. 1438-ban Rozgonyi 
istván és rokonai megkapták a Zsidó és az ákos nem-
zetség korábbi birtokait. A felsorolásban szerepel 
először Szentpálárnyéka puszta.11 1440-ben György 
rác despota a Zsigmond által neki elzálogosított bir-
tokokat, köztük Szentpálülését (Zenthpaliles) is, a 
zálog megfizetése után átadta Rozgonyi istvánnak.12 
Ugyanebben az évben a király utasította a fehérvári 
káptalant, hogy iktassa be a Rozgonyiakat birtoka-
ikba. Szentpálárnyéka puszta szerepel, de a beikta-
tásról szóló jelentésben felsorolják Szentpáltelekét is 
(kérvölgy, Diódteleke, Szentpálteleke, Szigetegyház, 
oroszló, Szentpálárnyéka, Ancsteleke, kápolna, Tas, 
Szentkeral, prediumok hevizvölgy tartozékain).13 
1446-ban a Rozgonyi család tagjai megosztoztak bir-
tokaikon. Az ügy irataiban egyazon oklevélben sze-
repel Szentpálteleke és Szentpálárnyéka (kerwelgh, 
Dyothelek, Zenthpalteheleke, Lygetheghaz, 
Zentpalarnyeka, Anchtheleke, Porozlo, kapolna, 
Thaas és Zenthkyral) puszta is a hévízvölgy kerü-
letben.14 1519-ben Rozgonyi istván és veje, Báthori 
András, istván és György kölcsönös örökösö-
dési szerződést kötöttek, ebben lelőhelyünket ille-
tően csak Szentpálárnyéka szerepel.15 A megállapo-
dás értelmében a Báthoriakat 1523-ban beiktatták 
Szentpálárnyéka birtokába is.16 A néha együtt elő-
forduló két névváltozat egy elpusztult falu határának 
részeire vonatkozik.

A későbbiekben egyik névváltozatában sem for-
dul elő sem a magyar, sem a török forrásokban. 
emlékét a Szent Pál-hegy neve és a néphagyomány 
őrizte meg.
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1 vTM 78.74.1. 2 vTM 2002.4.1–2. 3 Rádóczy 1969, 46. 
nincs alapja annak a feltevésének, hogy valkó (26/19. 
lh.) eredeti helye a Szent Pál-hegy, Fereng környékén 
lett volna. 4 Závodszky 4/1878. 5 Történetét vitatható 
következtetésekkel horváth 1982, 386. tárgyalja.; Tari 
2000, 155., a topográfia kézirata és az ismert történeti 
adatok alapján. 6 kiss 1988, i. köt. 398., Dunaszentpál 
címszó alatt. 7 Rádóczy 1969, 46. és 113–114., kincs-
mondával. 8 Genthon 1961, 313. 9 horváth 1982, 48. 
10 varga 1997, 378. 11 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 
4.2.).; Bártfai Szabó 1938, 663. reg., tévesen 1437-es 
évszámmal. 12 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 1938, 
692.; Pest m. műemlékei i. 376., Galgahévíznél sorolja 
fel Szentpálárnyékát. 13 oL Dl. 13163, 13172.; Bártfai 
Szabó 1938, 1223. illetve 672. reg.; horváth 1980, 
147–148. reg. 14 Pl. oL Dl. 56803.; horváth 1980, 159, 
161. reg. 15 horváth 1980, 307–308, 312. reg. 16 horváth 
1980, 316–318. reg. 

26/11. káSA-TeTŐ:  U, LT
(kÖh 26460)

A falu k-i széle mellett, a Malom- (hajta)-patak 
D-i partjára lejtő domb alsó részén 450 × 110 m 
nagyságú a lelőhely, amelynek D-i széle átnyú-
lik a 26/14. lelőhely területére. (Kvassay, 1977.) Az 
összegyűjtött leletanyag1 egyöntetűen kelta: kihajló 
tál- és urnaperemek, grafitos anyagú, fésűs díszű 
fazéktöredékek, kifelé megduzzadó peremek jel-
lemzik. Ugyanitt 2008-ban dr. Zalabai Béla is gyűj-
tött a szántásban hasonló kelta leleteket és egy 
újkőkori, ujjbenyomásos, vastag töredéket.2

1 vTM 78.75.1–11. 2 APM leltározatlan. 

26/12. FeRenG:  Sza
(kÖh 26461)

A Gödöllőről valkóra vezető országútról a Szent 
Pál-hegy alatt egy erdei út ágazik ki ny-i irány-
ban. Az országút és a Fereng-forrás között az út 
a Malom- (hajta)-patak felső, kiszáradt szakasza 
melletti, lapos teraszon halad. Az É-i oldalán virág-
föld kitermeléssel megbolygatott, 30–50 cm magas 
partból néhány szarmata cserepet: szürke korongolt 
oldalakat, egy peremet és kézzel formált oldalakat, 
továbbá egy körömbenyomásokkal tagolt peremű 
töredéket gyűjtöttünk.1 A lelőhely kiterjedését nem 
tudtuk meghatározni. (Torma, 1990.)

hasonlóképpen szarmata telepre következtet-
hetünk huber Béla beszámolójából, aki 1876-ban 
kutatott itt: „…a ferengi források mellett gyanított 
tanyázási helyeket kerestem, itt találtam tetemes 
mennyiségű részint korongon készült szürke agyag, 
részint egész kezdetleges alig gyúrt durva edénytö-
redéket, két és egykörmű állatcsont maradványokat 
… egy zúzó követ, egy kovaszilánkot és egy bölény-
szarvat.”2 A településhez tartozó halmos temetkezé-
sek a Szent Pál-hegy tetején (26/8. és 26/35. lh.), a 
halom nélküliek pedig a lelőhely k-i szomszédságá-
ban (26/20. lh.) voltak.

1 APM leltározatlan. 2 Rómer 1877, 56., 2. kép. 

26/13. káSA-TeTŐ: ▲ B  U, R, B, Sza  I
(kÖh 26462)

A belterülettől k-Dk-re, a Malom- (hajta)-patak 
völgyét Dny-on kísérő dombhát tetejének Ék-i szé-
lén terül el a kb. 220 × 180 m-es lelőhely. ennek Ék-i, 
középső részén helyezkedik el a hatvani kultúra föld-
vára, amelyet kvassay Judit fedezett fel. (Kvassay, 
1977.) A földvár tengerszint feletti magassága 
162–162,5 m, kb. 25 m relatív magasságban levő, 
kb. 55 × 75 m-es, védett területét Ény–Dny–Dk 
felől mintegy 25 m széles, erősen betöltődött árok 
övezi. Patak felőli, ÉÉk-i oldalán a szántásban meg-
figyelt, széles, sötét sáv jelzi az egykori árkot a domb  
160–161 m magasságú, felső peremén1 (32. kép). 

(Miklós, 1977.) A földvárról és környékéről Miklós 
Zsuzsa első ízben 1995. április 10-én készített légi fel-
vételeket.2 2002-ben czajlik Zoltán is lefényképezte.3 
A szántásban sötét gyűrű formájában szépen kirajzo-
lódik a szabálytalan ovális alakú sáncárok. A védett 
területen a talaj kissé szürkés, szürkésbarna. A föld-
vár közvetlen környékén, a nyílt telepen több kisebb, 
sötét gyűrű figyelhető meg, amik a település külön-
böző objektumaira utalhatnak. ezek a felszínen is 
azonosíthatók, területükön nagy mennyiségű, a hat-
vani kultúrához tartozó edénytöredék gyűjthető.4 
(Miklós, 1995.) Péntek Attila is gyűjtött a lelőhelyen,5 
egy emberi koponyatöredéket is talált. A földvár és 
a hozzá csatlakozó, nyílt telep temetője a 26/27. lelő-
hely.

Az elmúlt években a kása-tetőnek a horgásztó 
felőli oldalát felparcellázták, és jelenleg már nagy-
számú hétvégi ház és telek található itt. ez a körül-
mény is hozzájárul ahhoz, hogy az 1998. július 4-én 
és 1999. július 6-án készült légi fényképeken már 
alig látható régészeti jelenség. 1998-ban a dombte-
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tőt kukorica fedte, amely – feltehetően a bronzkori 
objektumok miatt – foltos, helyenként igen gyé-
ren kelt ki.6 1999-ben ugyanitt búza volt, de régé-
szeti jelenségek nem mutatkoztak.7 2005 májusá-
ban, szántásban a földvár beépítetlen részén még 
jól látszott a sáncárok sötét sávja. A kisparcellákon 
pedig a növényzet sötétebb színe utalt az árokra.8 
2006-ban viszont búzában az infra film sem jelezte 
az erődítést.9

A kisszámú újkőkori cserép10 közt kissé pely-
vás anyagú, egyenes peremű táltöredék, csőtalp 
darabja, körömcsípéses és benyomott tetejű kerek 

bütykös oldalak találhatók. egy kannelúrázott oldal 
és egy nagyméretű hombáredény ferde ujjhúzgálá-
sos nyaktöredéke a klasszikus badeni kultúrához 
tartozik.11

A leletanyag túlnyomó többségét kitevő hat-
vani cserepekből12 a kultúra jellegzetes edénytí-
pusai rekonstruálhatók: tölcséres nyakú, textil-
mintával borított, plasztikus bajuszfüles urnák;13 
mély tálfazekak;14 seprűzött, bekarcolt hálómin-
tás, fésűszerű bekarcolásokkal díszített fazekak a 
peremből kinyúló hosszúkás vagy a peremen cso-
portokban elhelyezett kis hegyes bütykökkel;15 

32. kép. valkó. kása-tető, 26/13. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)
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tagolt nyakú, omfaloszos aljú, szalagfüles bögrék.16 
A kultúra késői szakaszára jellemzők az ansa 
lunatás bögrefül, az árkolt bütykös darabok és a 
bütyök körüli pontkör díszes oldal.17 Megemlíthető 
még a belső oldalán bütykös és lazán bekarcolt háló-
mintás, kívül textildíszes cserép, valamint több, 
edényoldalból kivágott orsókarika. egy picike, 
díszített töredék a dunántúli mészbetétes kerámia 
import lelete.18 különleges darab a hatvani kultúra 
hegedű alakú idoljának töredéke (20. t. 1.). A fekete 
színű, háromszögletű alsó rész hossza 4,1 cm, szé-
lessége 4,5 cm, vastagsága 1,3 cm.19 A terepbejárá-
sokon gyűjtött néhány magkőn, pattintékon, szilán-
kon, balta töredéken és ütőkőn20 kívül igen nagy-
számú kőanyagot szedett össze a lelőhelyen Péntek 
Attila: gömbölyded és lapított gömb alakú, az egyik 
vagy mindkét oldalukon a használattól laposra kop-
tatott dörzsköveket, kavicsból csiszolt, trapéz alakú, 
átfúratlan baltát, különböző pattintott eszközöket, 
szilánkot, magköveket.21

két szürke, korongolt, kerekítetten vastagodó 
peremű táltöredék szarmata.22

1 Miklós 1982, 39., 22–23. kép.; kalicz 1984a, 59. t. 6. 
átveszi a felmérést.; A földvárat említi Bondár 2007, 99.  
2 MTA Ri neg. Sz. 168.883–886. 3 czajlik 2004, 167., a 
felsorolásban. 4 Miklós 1998, 98., 5. kép.; MTA Ri neg. 
sz. 168 883–168 886.; APM 95.80.1–84.9. 5 APM-ben, lel-
tározatlan. 6 MTA Ri neg. sz. 179.110. 7 SZFM neg. sz. 
56.157. 8 Miklós 2006, 165.; MTA Ri neg. sz. 205.586. 
9 MTA Ri neg. sz. 206.088. 10 vTM 78.77.1.; APM 95.80.1. 
és APM leltározatlan. 11 APM leltározatlan. 12 vTM 
78.77.5–34.; APM 95.80.2–5.; 81.1–5.; 82.1–8.; 83.1–15.; 
84.1–9. és APM leltározatlan. 13 vTM 78.77.19–21, 26–27, 
31–32.; APM 95.80.2–3.; 82.1, 6, 11. és APM leltározatlan.  
14 vTM 78.77.6.; APM 95.81.3, 5.; 82.3.; 84.9. és APM leltá-
rozatlan. 15 vTM 78.77.5, 8, 10–18, 22–25.; APM 95.80.4.; 
81.1.; 82.2.; 83.1-5, 8–10., 84.1–2, 4–7. és APM leltározat-
lan. 16 vTM 78.77.7.; APM 95.82.5.; 83.6–7, 13.; 84.2–3. és 
APM leltározatlan. 17 vTM 78.77.28.; APM 95.80.5.; 82.4.; 
83.14. 18 APM leltározatlan. 19 APM 95.83.15.  20 vTM 
78.77.4.; APM 95.80.6.; 82.9–10.; 83.16. 21 APM leltározat-
lan. 22 vTM 78.77.2. 

26/14. káSA-TeTŐ:  U, R, B, Bv, v, Sza, kk 
+ LT? ▼ kk
(kÖh 26463)

A Malom- (hajta)-patak völgyét D–Dny-on 
kísérő dombháton, a belterülettől k-re kezdődően, 
930 × 200 m-es területen figyeltük meg a lelőhe-

lyet, ahol barna és szürke foltokban kövek és állat-
csontok kíséretében újkőkori cserepeket, pattin-
tott kőeszközöket és egy csiszolt kőbaltát találtunk. 
A lelőhelyen késő rézkori, kora bronzkori és kora 
vaskori cserepek is előfordulnak.1 (Kvassay, 1977; 
Kvassay–Torma, 1983.) Péntek Attila is gyűjtött itt 
terepbejárásainkkal lényegében megegyező korú 
leleteket.2 A lelőhely Ény-i szélére átnyúlik a 26/11. 
lelőhely.

Az újkőkort a kottafejes mintával és párhuzamo-
san bekarcolt vonalakkal (2. t. 8.) díszített töredé-
kek mellett a pelyvás anyagú házikerámia darab-
jai (félgömb alakú, ujjbenyomásos és hegyes 
bütykökkel díszített nagy tálak töredékei, cső-
talp töredékek, ujjhúzgálásos felületű és külön-
böző bütyökdíszes oldalak) képviselik3 (6. t. 12.). 
A badeni kultúra klasszikus szakaszához kétosz-
tású tálak darabjai, tölcséres nyakú tálak kívül-belül 
pontsordíszes töredékei (13. t. 7.), benyomkodott, 
egysoros bordás fazékperem és a két szélén lefutó 
pontsorral díszített szalagfül tartoznak.4 A kihajló, 
háromszög átmetszetű fazékperem, a seprűs és a 
középen benyomott, hosszúkás bütyökdíszes oldal, 
valamint a homorú edénytalp a makói kultúrára 
jellemző.5 két plasztikus bajuszfül és egy seprű-
díszes fazéktöredék a hatvani kultúrát képviseli.6 
A pilinyi kultúrához sorolható a grafitos bevonatú, 
függőlegesen árkolt, profilált válltöredék7 (23. t. 2.). 
néhány cserép8 a csekei csoport hagyatéka: így egy 
félgömb alakú csésze perem fölé emelkedő fülű 
darabja (24. t. 6.), valamint egy grafitos bevonatú, 
vékony falú, kihajló peremű táltöredék. A durvább 
kidolgozású, kihajló fazékperem, a tagolt borda-
díszes és bütykös oldal késő bronzkori vagy kora 
vaskori.9 A kora vaskori cserepek10 közt koron-
golt, behúzott szkíta tálperem, a vállukon függő-
legesen árkolt urnatöredékek (az egyik korongolt) 
(28. t. 5, 10.), hordós testű fazék benyomkodott bor-
dás oldala, nagyméretű, ovális bütyökfogó és egy 
fekete, vékony falú, tagolt nyakú, kihajló peremű 
csésze eredetileg grafitos bevonatú, a vállán függő-
legesen kannelúrázott töredéke (28. t. 3.) található. 
Az őskori leletanyagot néhány pattintott kő, egy 
átfúratlan, téglalap alakú kőbalta, valamint ütő- és 
dörzskövek egészítik ki.11

A XiX. században lelőhelyünktől É-ra, a patak 
túloldalán malom állt, ezért itt tárgyaljuk Závodszky 
istván kása-tetői leleteit, amelyeknél többször utal 
a malomra. egy részüknél nem zárható ki a bronz-
kori földvár és környéke (26/13. lh.) sem. 1876-ban 
a kása-tetőn egy cserepet [terra sigillatát?] gyűjtött, 
amelynek külső oldalán „valami állatot vagy virá-
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got ábrázoló alakzat” látható. Sibak Mihály ugyan-
itt talált egy dörzsölőkövet, fia pedig két átfúrt csi-
gagyöngyöt, majd egy 2,8 cm hosszú, szürke kővé-
sőt talált.12 1877-ben egy nyéllyukas, szerpentin 
kőbaltatöredéket és egy őzagancsból csiszolt lyu-
kasztót gyűjtött.13 1877-ben Lukács József ugarján 
„egy igen primitív 8.3 cm hosszú három szöggel 
szögezett bronz lándzsa hegyet” [valójában bronz-
tőrt?] talált.14 1878-ban a kása-tetőn a malom-gát 
feletti földön 12 cm hosszú kővéső és kőbaltatöre-
déket, két gyöngyöt, kova nyílhegyet (?), 1879-ben 
egy töredékes csontárat gyűjtött.15 Őskori tele-
pülésre utaló további leleteket is szedett össze a 
kása-tetőn: csont- és kőszilánkok, kova nyílhegy 
(?), kettétört agancscsákány, csontsimító, agyag-
kúp, zúzókő.16 végül 1888-ban „Pintér Mátyás … 
hozott egy bronz tárgyat, valami zabla rész lehetett 
két részből áll, egy karika által összetartva, mind-
két rész közepén egy-egy dudor s egyik felett kiága-
zik egy zsiraff nyak és fej forma kapocs, külső 
része az egésznek ilyen (rajz a naplóban: koncentri-
kus körök, X és sűrű ferde vonalak) czifrázattal van 
diszitve mindkét végén karika tartó lyukak vannak 
… találta szántás közben a malom melletti dülőben 
… az ekéje egy két itczés cserép bögrével vetette 
ki, de a bögre darabokra tört.”17 A ma azonosítha-
tatlan bronztárgyat csak feltételesen tarthatjuk kelta 
övlánc részének. Závodszky istván leletei alapján 
nagy Géza és Márton Lajos újkőkori és bronzkori,18 
Patay Pál és kalicz nándor a hatvani kultúra lelő-
helyei között sorolja fel a kása-tetőt.19 Az 1876. évi 
kongresszus kirándulásán gyűjtött tárgyak között 
van egy bronz lándzsacsúcs 7,5 cm hosszú töredéke 
is, amit állítólag a kása-tetőn gyűjtöttek.20

A szürke, korongolt, talpkorongos táltöredék és 
a Péntek Attila gyűjtéséből származó pici, szin-
tén korongolt, szürke oldal szarmata.21 egy tégla-
lap alakú, a végénél átfúrt fenőkő 4,8 cm hosszú, 
0,5–0,7 cm vastag töredékének kora bizonytalan.22

Szórványleletként értékelhető a kása-tető-dűlőn 
kapálás közben talált késő középkori vassarkantyú, 
amelynek a taréja és szíjkarikái hiányoztak.23

1 vTM 78.78.1–27. 2 APM leltározatlan. 3 vTM 78.78.3–
10.; APM leltározatlan. 4 vTM 78.78.11–12.; APM lel-
tározatlan. 5 vTM 78.78.13–16. 6 APM leltározatlan. 7 
vTM 78.78.25.; kővári 1998, 52. 8 APM leltározatlan. 
9 vTM 78.78.18, 20–21. 10 vTM 78.78.17, 19, 22–24.; 
APM leltározatlan. 11 vTM 78.78.1–2;. APM leltározat-
lan. 12 Závodszky 20/1876., 22/1876.; említi Rádóczy 
1969, 34. 13 Závodszky 16/1877. 14 Závodszky 15/1878. 
15 Závodszky 23–24/1878., 27/1878., 6/1879.; említi 

Rádóczy 1969, 34. 16 Závodszky 29/1878, 6/1879.; 
említi Rádóczy 1969, 34. 17 Závodszky 17/1888. 18 nagy 
1904, 98, 100, 158.; Márton 1910, 168. 19 Patay 1958, 
25.; kalicz 1968, 125. 20 MnM 321/1876.1.; nagy 1904, 
101. 21 vTM 78.78.27.; a jellegtelen kis oldalt nem őriz-
tük meg. 22 vTM 78.78.26. 23 Závodszky 16/1878. 

26/15. keRTALJA:  U, R, Sza
(kÖh 26464)

A belterület Ék-i szélénél, egy Ény–Dk-i irányú 
vizenyős völgy D-i oldalán húzódó domb tetején, a 
falu szélső házaihoz tartozó felszántott parcellák-
ban, kb. 520 × 150 m nagyságú területen, hamus fol-
tokból sok cserepet, állatcsontokat, őrlőkő töredé-
keket gyűjtöttünk. Őskori cserepek az egész lelőhe-
lyen, szarmata töredékek a Dk-i végénél fordultak 
elő. (Kvassay, 1978; Kvassay–Torma, 1983.) 

Újkőkoriak a homokos-pelyvás soványítású, 
díszítetlen vagy körömcsípéses cserepek, egy kot-
tafejes oldal és a hasonló díszítésű, magas, áttört 
csőtalp darabja.1 néhány díszítetlen oldal, az egye-
nes tálperem és a széles szalagfül újkőkori vagy 
rézkori.2 középső rézkori a ludanicei csoportra 
jellemző harangos csőtalp részlete (11. t. 11.), két 
kiugró, kerek bütyök és a kihajló pereme alatt kicsi, 
vízszintesen átfúrt füles fazéktöredék.3 A két, töl-
cséres nyakú táltöredék és a rücskös oldal talán a 
protobolerázi fázisra keltezhető.4

A kézzel formált durva oldal, a kihajló, ill. a 
külső szélén kerek benyomásokkal díszített fazék-
perem szarmata.5

1 vTM 78.129.2–4, 6–7. 2 vTM 78.129.1, 12.; 83.24.2–
4, 6. 3 vTM 78.129.5, 9.; 83.24.1, 5. 4 vTM 78.129.10–
11.; 83.24.7. 5 vTM 78.129.8.; 83.24.8. 

26/16. ALáJáRÓ:  U, Sza
(kÖh 26465)

A falu határának Dk-i szélén, a nagy-völgyi-
patak és egy kisebb patak által közrefogott domb-
tetőn, 825 × 265 m nagyságú területen sok csere-
pet találtunk a szántásban. (Kvassay, 1978, 1981.) 
A lelőhely k-i vége átnyúlik Dány határába.

egy zselizi díszítésű töredék és a pelyvás 
anyagú, ujjbenyomásos, körömcsípéses darabok 
újkőkoriak.1

A szarmata–késő szarmata telepanyaghoz jól 
iszapolt, korongolt, szürke, kevéssé jellegzetes 
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hombár-, tál- és korsótöredékek2 és durva, kézzel 
formált, részben ujjbenyomásokkal tagolt fazékpe-
remek3 tartoznak. késő szarmata a szürke, ellenté-
tesen ferde, mélyen besimított vonalakkal díszített 
válltöredék4 és a homokos-kavicsos anyagú, koron-
golt, profilált peremű fazéktöredékek.5

1 vTM 78.130.1–4. 2 vTM 78.130.5–9. 3 vTM 
78.130.10–11. 4 vTM 82.68.1. 5 vTM 78.130.12–14. 

26/17. TekenYŐS-PART: + A
(kÖh 26466)

A községhatár Ény-i szélénél, a csörsz-árok mel-
lett az 1950-es években fakitermelésnél kézzel for-
mált kis avar fazekat (43. t. 19.) találtak.1 Az edényt 
kocsárdy károly erdész adta a gödöllői múzeumnak.

1 GvM 82.21.1. 

26/18. nYÍRkÚT-LAPoS:  Sza
(kÖh 26467)

A Dny-i községhatárnál, egy Ény–Dk-i irányú, 
vizenyős völgy Dny-i oldalán, 320 × 140 m nagy-
ságú területen kevés cserepet tudtunk gyűjteni a 
felszántott vadföldön. (Kvassay–Miklós, 1978.) 
késő szarmata a szürke, jól iszapolt, korongolt, eny-
hén behajló, vastagodó tálperem, a homokos-kavi-
csos anyagú, korongolt fazékperem és egy kézzel 
formált fazékoldal.1

1 vTM 78.132.1–3.

26/19. BeLTeRÜLeT:  U, B, á–kk kk?
(kÖh 26468)

A középkori valkó1 a mai település központjá-
ban, a Malom-patakra lejtő, Ény–Dk-i irányú dom-
bon helyezkedett el. A lelőhely É-i határán a Xviii. 
században a Malom-patakba torkolló kisebb patak 
folyt.2 A római katolikus templom környékén, a 
patakra nyúló kertekben, valamint az általános 
iskola udvara melletti telken, építkezésnél gyűjt-
hettünk leleteket kb. 450 × 100–200 m-es területen. 
(Kvassay, 1978; Kvassay–Torma, 1978, 1983.)

egy homokkal és pelyvával soványított díszítet-
len oldaltöredék újkőkori,3 néhány perem- és oldal-
töredék a bronzkoron belül nem keltezhető.4

A Xii–Xiii. századra keltezhető a kézikorongon 
készült, szürkésfehér színű, kavicsos-homokos 
anyagú, profilált fazékperem, a szürke, szemcsés 
anyagú fedőgomb, a vízszintes bekarcolással díszí-
tett fazékoldal és két fazékfenék töredék.5

A falu belterületéről Závodszky istván jegyző 
1876–1878-ban több tárgyat kapott. Felső Sziráki 
Mihály kertjében, varga Mihály kútja körül és az 
udvarán, valamint Tusor Pál kertjében egy-egy kővé-
sőt találtak.6 Talán őskori volt az az orsógomb is, amit 
a patakból kihordott sárban találtak „a Gréberek” 
előtt.7 kerekes ignác a kertjében egy régi kancsónyak 
töredéket talált.8 Az alábbi vastárgyak is feltehetően 
középkoriak voltak: Juhász Pál beltelkén ép sarló, a 
községháza előtti vízmosásban nyolcágú sarkantyú-
taréj, Bauer Dávid háza előtt talán lándzsa végére 
való, köpűs vas, ugyancsak Juhász Pál „Szt. Jánosnál 
lévő házuk beltelkén” ásóvas (?), Grébel udvarán az 
istálló körül kés alakú átlyukasztott, de mindkét élén 
tompa eszköz került elő.9

valkó szláv eredetű helynév, a farkas jelentésű szó 
birtokos esetéből képezték, tulajdonképpeni jelentése 
„farkasé”. Figyelembe veendő azonban a régi német 
Walko személynév is: ebben az esetben magyar név-
adással, puszta személynévből keletkezett.10

A Xii–Xiii. században megtelepült falu első okle-
veles említése a többi ákos-birtokhoz hasonlóan igen 
kései: 1425-ben a nemzetségből származó Prodavizi 
Ördög istván fia Miklós összes Pest megyei birtokát, 
így valkót (Walko) is átengedte a királynak, akitől 
cserébe a kőrös megyei Szentgyörgy várát és tarto-
zékait kapta.11 horváth Lajos felveti, hogy a valkói 
Bán-hegy esetleg a Xiv. század első felében szereplő 
ákos nembéli Micsk bánról kapta nevét.12 Feltevése 
nem bizonyítható, de nem is cáfolható. A későbbiek-
ben is az egykori ákos birtokok sorsában osztozott. 
1438-ban Albert király sok egyéb között a korábbi 
ákos birtokokat a Rozgonyiaknak adományozta.13 
1440-ben György rác despota a Zsigmond által neki 
elzálogosított birtokokat, a zálog megfizetése után 
átadta Rozgonyi istvánnak.14 ettől kezdve 1523-ig 
a Rozgonyi családé volt. 1519-ben Rozgonyi istván 
és veje, Báthori András, istván és György kölcsö-
nös örökösödési szerződést kötöttek,15 ennek értel-
mében a Báthoriakat 1523-ban beiktatták valkó bir-
tokába is.16 A korszakból fennmaradt nagyszámú 
oklevél többsége a Rozgonyi családon belüli birtok-
ügyekre vonatkozik, ezekben valkó érdemi adatok 
nélkül, csak felsorolásban fordul elő, nem foglalko-
zunk velük.

1469-ben Rozgonyi János, Rénold és László 
panaszt emeltek Bessenew-i (10/2. lh.) Menyhért 
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és Gáspár ellen, akik valkó, nyír (13/4. lh.), hévíz 
(8/1. lh.) és Monostor (8/3. lh.) erdeit felgyújtották, 
és ezzel 4000 Ft kárt okoztak.17

1546-ban 46, 1559-ben 36, 1562-ben 37, 1580-ban 
45, majd 1590-ben 24 személyt vettek fel a def-
terbe.18 Az 1632/1633-as évre a kisebbnek számító 2 
hánéval írták össze.19

A magyar adóösszeírásokba 1565-ben 8, 
1571-ben 7, 1572-ben és 1574-ben 6, majd 1582-
ben 5, 1578-ban és 1588-ban 4 portával vették fel.20 
A dézsmajegyzék szerint a tizenötéves háború után 
1628-ban még puszta, 1634-ben már lakott hely.21 
Az 1635-től kezdődő Xvii. századi adatok 1683-ig 
1,5 portáról szólnak.22 1686-ban elmenekült lakói 
hamarosan visszatértek.

A Báthoriak a törökkor elején bujáki (nógrád m.) 
uradalmukhoz csatolták Pest megyei falvaikat, így 
valkót is. A Báthori család kihalásakor (1605), 
átmeneti időszak után, leányági örökléssel az 
esterházyak szerezték meg a bujáki uradalmat. 
1653-tól adatolhatóan a korszak végéig ők bérelték 
az uradalom helységeinek dézsmáját.23 1634-ben 
eszterhas Ferencet már valkó birtokosának írták.24

1650-ben vámossy istván és vámossy erzsébet 
eltiltotta a szadaiakat (21/1. lh.), valkóiakat, 
szentlászlóiakat (25/12. lh.) és hévízieket, Gödöllő 
(10/1. lh.) falu, Besnyő (10/2. lh.), Babat (10/9. lh.) és 
egerszeg (6/4. lh.) puszták használatától.25

Dány (5/2. lh.) földesura, Fáy László kérésére 
1670-ben megállapították a valkó és Dány közötti 
határt, amely „az Asszony harasztyán keresztül 
viszen által, ugy hogy az sürü Asszony harasztya a 
dani határhoz marad, az másik része pedig valkóhoz 
és a mégh nevezet Dani és valko között való határ 
el kezdődik az kettős határon és onnan viszen az 
Geczőre, onnan pedig az csakóra.”26 1676-ban a 
valkóiakat eltiltották az Asszony harasztya elfogla-
lásától.27 Még 1726-ban is szükség volt a két falu 
közötti határ vizsgálatára, majd 1730-ban járták be 
a határt és újították fel a határjeleket.28 Gecső és 
csákó ma is ismert helynév a határ mindkét olda-
lán. Az Asszony harasztja a két utóbbi irat alapján 
a közös határ középső részén, a ma is részben erdős 
nagy-háton volt.

Templomos hely volt. Az 1546-ban össze-
írt Tamás nevű papja 1559-re meghalt.29 Pongrácz 
György 1675. évi információjában a katolikus fal-
vak között sorolja fel valkót.30 A canonica visitatio 
1697-ben templomát jól fedettnek írja. 1702-ben egy 
oltára volt. 1728-ban új templomot építettek, majd a 
szűk és romos épület helyett 1816–1820 között épült 
fel mai temploma,31 a megelőzővel azonos helyen.32 

Ugyanitt állhatott a középkori templom is. Mai titu-
lusa (Szent Mihály) középkori eredetű lehet. valami 
félreértésen alapulhat az 1653. évi dézsmajegyzék-
ben a valkói Szent Mihály prépostságra vonatkozó, 
más kézzel utólag beírt megjegyzés: Diligenter 
inquirenda praepositura alias praepositi sancti 
Michaelis de valko.33 Mindenesetre figyelemre 
méltó a védőszent egyezése.

Tari edit valkó-Szentlászló néven felvett helye34 
egyértelműen a mai vácszentlászlóval (25/12. lh.) 
azonos.

1 A közölt források alapján közép- és törökkori törté-
netét részletesen leírta Rádóczy 1969, 45–60.; néhány 
Xiv–Xv. sz-i adat: csánki 1890, 36.; Dedek-crescens 
1910, 220.; Reiszig 1910, 160. szerint 1382-ben nagy 
Lajos király vadászott az itteni erdőben. ennek forrá-
sát nem ismerjük.; chobot 1915, 211. és varga 1997, 
437. vázlatosan törökkorát is tárgyalja.; Török adóösz-
szeírások: káldy-nagy 1971, 283–284.; káldy-nagy 
1977, 147.; káldy-nagy 1985, 685–687.; Történe-
tének tömör összefoglalását Asztalos istván készí-
tette el (Pest m. kézikönyve ii. köt. 611.). 2 i. kat. 
felm. coll. Xvi. Sect. XX. 3 vTM 78.133.1. 4 vTM 
78.133.2–3.; 83.23.1. 5 vTM 78.133.4–7. 6 Závodszky 
24/1876., 2/1877., 6/1877., 32/1878.; nagy 1904, 101.  
7 Závodszky 20/1878. 8 Závodszky 5/1876. 9 Závodszky 
26/1876., 4/1877., 20/1877., 9/1878., 21/1878. 10 kiss 
1988, ii. köt. 727. 11 oL Dl. 43654.; Bakács 1982, 1445. 
reg.; horváth 1980, 136–138. reg. 12 horváth 1982, 33. 
13 oL Dl. 13163, 13170 (DL/DF 4.2.).; Bártfai Szabó 
1938, 663. reg. tévesen 1437-es évszámmal.; horváth 
1980, 146–148. reg. 14 oL Dl. 13520.; Bártfai Szabó 
1938, 692.; horváth 1980, 153. reg. 15 oL Dl. 56809, 
23285.; horváth 1980, 307–308, 312. reg. 16 oL Dl. 
26294, 89179, 24653.; horváth 1980, 316–318. reg.  
17 oL Dl. 16783.; Bártfai Szabó 1938, 978. reg.; 
horváth 1980, 202. reg. 18 káldy-nagy 1971, 283–
284; káldy-nagy 1977, 147.; káldy-nagy 1885, 685.  
19 hegyi 2001, 318. 20 Szakály 1995, 30, 33, 37, 40, 48, 
53, 59, 61. 21 Szakály 1995, 143, 149. 22 Szakály 1995, 
69, 72, 97, 106.; kosáry 1965, 17. táblázatos formában. 
23 Szakály 1995, 156, 162, 166, 168, 171, 173, 177, 180, 
183, 186, 188, 190.; Részben eltérő adatokkal Szarka 
2008, 456. 24 Szakály 1995, 149. 25 horváth 1981, 102. 
reg. 26 Borosy 1984, 1408. reg. 27 Borosy 1984, 1789. 
reg. 28 Borosy–Szabó 2000, 438, 505. reg. 29 káldy-
nagy 1977, 147. 30 Mezősi 1939, 50. 31 Pest m. műemlé-
kei ii. köt. 384.; chobot 1915, 211. tévedésekkel.; Tari 
2000, 154. 32 Az 1783-ban készült i. katonai felmé-
rés a maival azonos helyen ábrázolja (coll. Xvi. Sect. 
XX.). 33 Szakály 1995, 159. 34 Tari 2000, 154. 
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26/20. FeRenG-SZoRoS:   Sza
(kÖh 26469)

A belterülettől ny-ra, a Malom- (hajta)-, más 
néven Fereng-patak legfelső, az újkorra már kiszá-
radt szakasza mellett, a Szent Pál-hegy Dk-i lábá-
nál, a gödöllői út kanyarjának Gödöllő felőli végén 
helyezkedik el az a nem halmos, szarmata temető, 
amelynek feltárása kötetünk területén legelsőként 
kezdődött el.

1870-ben az erdőben haladó országút É-i, partos 
oldalának szabályozási munkái kapcsán huber Béla, 
a gödöllői koronauradalom főerdésze az útkanyaru-
lattól Ény-ra, az út Ék-i oldalán előkerült sírokra 
figyelt fel. A feltárásokról legrészletesebb és leghi-
telesebbnek tartható beszámolót a Rómer Flórisnak 
1877-ben írt levelében olvashatjuk. A levél teljes 
terjedelmű közlése sajnos elkerülte a kutatás figyel-
mét, ezért az érdemi részt teljes egészében újra 
közöljük. Az „út valkóról Gödöllőre vezető jobb-
felőli részén találtuk ez első csontvázat, melynek 
jobb oldalán egy szabályos, szürke agyagból égetett 
hamvveder volt, két karján szétvonható és a karok-
hoz alakított bronz karpereczekkel, a nyakán pedig 
kapocscsal összeakasztható bronz sodronnyal… Az 
agykoponya homlok-átmérője 20 cm. volt.” 1872. 
novemberben1 Rómer Flórissal „… Folytattuk fenti 
csontváz mellett az ásatást, és találtunk két külön-
böző irányban fekvő csontvázat. Továbbá kutattunk 
ugyanezen útmélyedés délnyugati oldalán … talál-
tunk egy – valószinüleg női – csontvázat, lábánál 
egy kézzel gyúrt kezdetleges 17 cm magas urná-
val. Találtunk továbbá fehér, vörös és zöld gyön-
gyöket, a nyakán és mellén hosszúkás csiszolt kék 
üveggyöngyöket, a mellén pedig krajczár nagyságú 
borostyánkő ékszert. … Továbbá találtam az … első 
lelet mellett egy kelettől nyugatnak fekvő csontvá-
zat, mely a congresszusi tagok ittléte alkalmával a 
kőkeménységű agyagból kiásatott. ezen csontváz 
ugyszolván be volt zöld, fehér és vörös – részint 
gömbölyű, részint szögletes és somalaku – gyön-
gyökkel hintve. A csontváz közepe táján volt két 
nagyobb zománczozott gömbölyű gyöngy, melyek 
egyike ketté törött, és a zománczozás még belsejé-
ben is látható. Továbbá a nyakán egy balta alaku kis 
fehér amulettet, lábainál pedig két kis terra sigillata 
csészét találtunk.”2 A compte-Rendu ii. „Les 
cimetieres” fejezetben Rómer Flóris összefoglalóan 
ismertette a feltárást. Szerinte az első (1870.), 1,28 
m-es váz tájolása kDk–nyÉny-i, a „két különböző 
irányban fekvő” – egyébként említésre méltó lelet 
nélküli – váz tájolása Dk–Ény-i és É-Ény–D-Dk-i 

volt. Az út D-i oldalán koponyát találtak, a vázcson-
tok megsemmisültek az út menti árokrézsű kiala-
kításakor. Sírmellékletek kapcsán nagyon primitív 
és finom kivitelű, római kereskedelemmel ide került 
edényeket, egyik sírnál a jobb oldalon, bronzkarpe-
rec mellett 11 db, a balon bronzkarperec töredéket 
és 10 db facettált, kék üveggyöngyöt, a nyak köze-
lében korong alakú borostyángyöngyöket említett. 
Fibulák és más tárgyak alapján a temetkezéseket a 
római korra keltezte.3 Az 1876-ban kibontott ötödik 
sír kapcsán csak a gyöngyöket és a kréta baltacsün-
gőt említette meg, szükségesnek ítélve a kutatás 
folytatását.4 A további feljegyzésekben, részpubli-
kációkban ettől részben eltérő adatok olvashatók.5

Az 1870. és 1872. évi sírleleteket huber Béla 
1872-ben ajándékozta az MnM-nek, 1875-ben pedig 
az általa feltárt első, D–É-i (?) tájolású6 1. sírból való 
koponyával és bronzsodrony nyakpereccel egészí-
tette ki.7 A leletek közül a sodrott bronztorques,8 

az ovális alakú, végeinél megvastagodó, késő szar-
mata bronzkarperec pár9 az 1. női sír lelete. A szin-
tén nyitott, kör alakú bronzkarperecet10 az út Dny-i 
oldalán talált 3. sírhoz kapcsolhatjuk, ide vonatkoz-
tatva Rómer leírását a karperecek mellett talált 11 és 
10 kék üveggyöngyről,11 valamint a nyaktáji boros-
tyángyöngyökről.12 A külső ívvezetésű 4-es rugóte-
kercses, aláhajlított lábú bronzfibula13 és a kisebb, 
külső ívvezetésű 4-es rugótekercses, láb felé egyen-
letesen keskenyedő kengyelű, kengyelen vésett zeg-
zug vonallal, a kengyel és láb találkozásánál kétol-
dali bevágással, lábvégen bordákkal és kis gomb-
bal díszített, kvád típusú fibula14 valamelyike, vagy 
mindkettő a 3. sírhoz tartozhatott.15 Mivel gyöngyö-
ket csak az utóbbi sírból említenek, a 64 db több-
nyire gömb, részben henger alakú, zöld, piros, fehér 
és kék üveggyöngyöt16 is a 3. sírhoz kapcsoljuk. 
A közel egykorú tudósítások vastárgyat nem emlí-
tenek, így a leletek közötti vaskarikát17 (bizonyára 
karperecet, esetleg övkarikát) nem tudjuk sírhoz 
kötni. 1876. szept. 6-án, a nemzetközi ősrégészeti 
és antropológiai kongresszus résztvevőinek kirán-
dulása alkalmával és jelenlétükben tárta fel huber 
Béla az 5. sírt az út Ék-i oldalán. Leletei alaposan 
szétszóródtak. A kirándulással az MnM-be került 
3 elnyújtott hordó („somalakú”) és egy gömb alakú 
piros, egy hatszögű hasábos zöld üveg-, egy lapos, 
hatszögű hasábos karneolgyöngy és a trapéz alakú, 
keskeny oldalánál lapjában átfúrt krétacsüngő.18 

kerültek gyöngyök Gyulára és vácra,19 bizonyára 
Prónay Aurél báróhoz20 is. 1891-ben ajándékként 
kapott az MnM az 1876. évi leletekhez 4 db hat-
szögű hasábos és egy kerek zöld, 4–4 db gömbös 
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piros és fehér üveggyöngyöt.21 A lábaknál talált 
terra sigillata csészék22 sorsa ismeretlen.

nem tudjuk egyik temetkezéshez sem kapcsolni 
a Prónay hagyatékból23 MnM-be került, Ferreng-
szoros lelőhelyű, ácskapocs alakú koporsókapocs 
töredékeket.24 nincs adatunk, de nem zárható ki, 
hogy – esetleg 1870 és 1876 között, vagy inkább 
után – további sírok25 kerültek elő. Lehetséges, de 
nem bizonyos, hogy a Prónay hagyaték valkói szar-
mata leletei erről a lelőhelyről származnak: egy kb. 
2 cm átmérőjű, tág furatos, korongszerű borostyán-, 
1-1 négyszögű hasáb és lapos korong, 2 henger 
alakú fehér, 1-1 hosszúkás hordószerű, négyszögű 
hasáb, henger és nagyobb gömb alakú piros, 2 hat-
szögű hasáb alakú zöld üveg- és egy nagyobb hordó 
alakú krétagyöngy.26 Továbbá bronzlemez dobozka 
(esetleg tűtartó) töredékei,27 egy 4,2 cm-es, aláhaj-
lított lábú (?), kéttagú bronzfibula28 és fenőkő (?) 
töredék.29

A iii–iv. századra keltezhető szarmata temető-
részletet30 Márton L. két lelőhelyként (Szentpálhegy 
alja és Ferreng-szoros) ismertette,31 rá hivatkozva 
mások is két lelőhelyként32 tárgyalták. A temetőt – 
csakúgy mint a Szent Pál-hegy tetején található hal-
mos temetőt (26/8., 26/35. lh.) – a szomszédos telep 
(26/12. lh.) lakói használhatták.

1938. februárban, a valkó és Gödöllő közötti 
országút 8. km-kövétől kezdődően valkó felé, a 
„domboldalba vágott út” oldalának rendezése köz-
ben kisebb-nagyobb szarmata gödröket lehetett 
megfigyelni. Az egyik gödör vastag edénytöredé-
kekkel kirakott alján női és gyermek vázat talál-
tak.33

1 Rómer hagyaték Xvii. csomag 1872.; Rómer 1878, 
166. 2 Teljes egészében közli Rómer 1877, 55–57. A ii. 
t. 2. huber B. térképvázlatán a iii. lh. jelzi az út menti 
öt, beszámozott sír elhelyezkedését, közülük a 3. sír az 
út Dny-i oldalán. 3 Rómer 1878, 166. 4 Rómer 1878, 167., 
98–99. kép. 5 Arch. Ért. 7 (1873) 12.; compte-Rendu i. 
köt. 214.; nagy 1904, 100, 152.; Márton 1910, 188–189.; 
henszlmann 1876a, 248. és csetneki Jelenik 1876, 586. 
tévesen írja, hogy a kongresszus tagjainak látogatá-
sakor itt két sírt tártak fel. két sírról szól henszlmann 
1876a alapján nagy 1904, 152. is. 6 Tájolása „arccal 
délnek fekvő váz” Arch. Ért. 7 (1873) 12. 7 MnM Rn 
281/1872.1–12. és 213/1875.1–2., az 1. koponya nincs 
meg. 8 MnM 213/1875.2. 9 MnM Rn 281/1872.1. 
10 MnM Rn 281/1872.2. A karpereceket említi 
Dinnyés 2007, 363.; Fényképük Rádóczy 1969, 45. 
o-on. 11 MnM Rn 281/1872.11., 20 db van meg.; Rómer 
1878, 166. 12 MnM 281/1872.9, 12. (utóbbi talán az Rn 

56.18.7. újraleltározott gyöngyökkel azonos); Rómer 
1878, 166. 13 MnM Rn 281/1872.3.; említi kovrig 1934, 
67, mint Xii. t. 125. típust. 14 MnM Rn 281/1872.4.; 
említi Dinnyés 2007, 364, 368, 373.; A két fibula fény-
képe Rádóczy 1969, 42. o-on. 15 Arch. Ért. 7 (1873) 
12., a másik (nyilván a 3.) sírnál „érc melltűt” is felso-
rol. csak említi a fibulákat Rómer 1878, 166. 16 MnM 
Rn 281/1872.10.; képük Rádóczy 1969, 43. o - on, felül.  
17 MnM Rn 281/1872.5., ma már csak kis töredéke van 
meg.; említi nagy 1904, 152. 18 MnM Rn 321/1876.2–
3.; Rómer 1878, 167., 98–99. kép.; vaday 1989, a 6. képen 
(a balta alakú csüngők elterjedése) 22. lh. valkó, kalcium 
csüngővel. 19 Gyulai erkel Múzeum 1674.: 11 db gyöngy, 
már nincsenek meg, említi Mogyoróssy 1876/77, 169.; 
12 db-ot a „valkói sírokból” huber B. ajándékozott a 
váci múzeum egyletnek: váczi közlöny 1881. nov. 13., 3.  
20 MnM Rn 103/1892.5–16. 21 MnM Rn 58/1891.3–16.; 
MnM irattár (középkori osztályon), 191/1891.; nagy 
1904, 152. 22 Rómer 1877-re hivatkozva említi Gabler–
vaday 1986, 30., 156. lh.; Gabler–vaday 1992, 96., a 
13. j-ben terra sigillata mellékletes sírok között felso-
rolva. 23 hampel 1893, 87.: B. Prónay Aurél hagyaté-
kából, valkó vidékéről római kori sírokból származó 
bronz, vas, üveg és kagyló leleteket kapott az MnM.  
24 MnM Rn 103/1892.17–21.; Márton 1910, 189., 17. sír-
ként, de a leltárkönyv csak a közelebbi lelőhelyet nevezi 
meg.; Tévesen S alakú (?) koporsókapocs lelőhelye-
ként Dinnyés 1975, 61, 67.; említi Dinnyés 2007, 361.  
25 Márton 1910, 189., a 17–19. sírok leleteiről ír, ennyi 
temetkezésről nincs más adat. 26 MnM Rn 103/1892.5–
16.; képük Rádóczy 1969, 43. o-on, alul, jobbra.  
27 MnM Rn 103/1892.22–24. Leltárkönyvben „lemez-
kapszula töredékei”, egy töredéken pici szegecslyuk.  
28 MnM 103/1982.25. A tárgy hiányzik, leírása szerint 
bizonyára aláhajlított lábú lehetett, a rugótekercs tenge-
lye pedig vashuzal volt. 29 MnM 103/1892.26. hiány-
zik. 30 említi kalicz 1963, 10. 31 Márton 1910, 188–189. 
32 Párducz 1931, 135., 245–246. lh.; Párducz 1950, 55., 
367–368. lh.; Soproni 1958, 43. 33 Gallus S. jelentése, 
MnM Adattár 37.v.i.; Soproni 1958, 43. 

26/21. kenDeR-FÖLDek: ? B?
(kÖh 26470)

Rómer Flóris teljes terjedelmében közölte huber 
Béla 1877-ben írt beszámolóját valkói kutatásairól. 
ebből tudjuk meg, hogy a „…kenderföldek mel-
letti homokhalmokban találhatók számos vékony 
gömbölyü alakú fekete urnák égetett csont és 7 cm 
átmérőjű gömbölyü agyagkarika beltartalommal.”1 
huber Béla a lelőhely megnevezése nélkül egy 
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valkói kőéket, kettős kúpos orsógombot és 10 db 
edénytöredéket ajándékozott az MnM-nek.2 
Ugyanebben az évben Závodszky istván huber 
Bélától egy csontlyukasztót kapott, amelyet szintén 
itt találtak.3 A kenderföldek melletti partoldalban 
földhordáskor előkerült „középnagyságú” hiányos 
urnát ajándékoztak Závodszky istvánnak, amely 
szállítás közben nyolc darabra tört.4

Amennyiben huber Béla leírása jó, őskori, talán 
bronzkori urnasírokra gondolhatunk. A Malom- 
(hajta)-patak felső, kiszáradt szakasza mellé, a falu 
ny-i végére lokalizálható lelőhely mára beépült 
(Petőfi Sándor u.), nem volt módunk kutatásra.

1 Rómer 1877, 56. 2 MnM 104/1875. 2–4. A leletek 
nincsenek meg. 3 Závodszky 3/1877.; nagy 1904, 101.; 
Rádóczy 1969, 36. 4 Závodszky 17/1890. 

26/22. káSA-TeTŐ:  Bv
(kÖh 26471)

Závodszky istván feljegyzése szerint 1876-ban 
Sziráki Mihály valkói lakos a kása-tető dűlő-
ben levő földjén szántás közben bronz tárgyakkal 
teli cserépedény alsó részét fordította ki a földből. 
A kataszteri térkép segítségével a lelőhelyet a bel-
területtől k-re, a Malom- (hajta)-patak D-i partja 
melletti dombvonulatra sikerült lokalizálni. A lele-
tek pontos előkerülési helyét a parcellán belül nem 
ismerjük.

A raktárlelet 3 karperecből, 7 gyűrűből, 1 
kapocsból, egy „hajtű forma” tárgyból, valamint 
5 db gyűrű- és kapocs töredékből állt.1 A leletek 
közül Závodszky még ugyanebben az évben egy 
6,7–4,5 cm átmérőjű, díszített, nyitott lemez kar-
perecet és egy 1,2 cm átmérőjű, bronz sodronyból 
készült, belül lapos gyűrűt az MnM-nek ajándéko-
zott, a tárgyak ma már nincsenek meg.2 Závodszky 
részletes leírása alapján rekonstruálhatók az éksze-
rek. A karperecek sima és bevagdosott bordákkal 
(„recézett gerincekkel”), valamint „halgerinccel,” 
azaz váltakozva bekarcolt függőleges, átlós, három-
szögű és fekvő X-alakú vonalcsoportokkal díszítet-
tek. A „kígyós,” azaz spirálgyűrűk mellett bordá-
zott, egymásra hajtott végű lemez gyűrűk fordul-
nak elő. A „hajtű” kerek, lapos fejű, az alsó részén 
csavart szárú tűnek határozható meg. A felsorolt 
tárgyak a késő bronzkor elejére jellemzőek. Az 
MnM-be került pecsétlős végű, bordás lemez kar-
perecet kovács Tibor a halomsíros kultúra leletei 
közt említve a Reinecke B2–c periódusra keltezi.3

1 Závodszky 8/1876. 2 MnM 278/1876.16–17.; A lele-
teket bronzkori kincsként említi nagy 1904, 100–
101, 151–152., szerinte a raktárlelet többi tárgyát a 
Závodszky-gyűjtemény megvásárlása után a 2/1896. 
szám alatt leltározták be az MnM-ben. ebben a tétel-
ben azonban nem tüntették fel a lelőhelyeket, ezért a 
tárgyakat nem lehet azonosítani. nagy Géza közlését 
átveszi Patay 1958, 28, kora vaskori raktárleletről ír.; 
Rádóczy 1969, 36. 3 kovács 1966, 188–189. 

26/23. GecSŐ:  Ő
(kÖh 26472)

A községhatár D-i szélén, a nagy-völgyi-patak 
mellékvölgyéből kiemelkedő, meredek lejtőjű domb 
tetején néhány jellegtelen, őskori cserepet találtunk 
a letarolt napraforgótáblában (nem tartottuk meg 
őket). (Kvassay, 1981.) 

26/24. nYÍR-kÚT-LAPoS:  I
(kÖh 26473)

A községhatár Dny-i szélénél, egykor vizenyős 
völgyre enyhén lejtő domboldalon zegzug vonal-
ban megtörő, kb. 2 mély, ismeretlen korú és ren-
deltetésű árok és töltés 650 m-es szakasza volt lát-
ható az erdőirtásban. Az árok helyenként megsza-
kad, a sűrű bozótban nehéz volt nyomon követni. 
(Kvassay–Miklós, 1980.)

26/25. FAiSkoLA: ? Ő ? Ő?
(kÖh 26474)

1878-ban és 1879-ben a „faiskola melletti tele-
pen” Závodszky istván két-két füles bronzgomb 
töredéket gyűjtött.1 1878-ban ifjú Závodszky istván 
a „faiskolánál lévő temetőn” két fél bögrikét talált, 
az egyiknek hengerded feneke volt, az eredetileg 
füles, másik „mintegy négy krajczáros nagyságú 
vízirányos fenékkel” rendelkezett. egy fél agyagpe-
recet és egy csontszerszámot is összeszedett.2 1888-
ban Pál Miklós lánya a faiskola feletti part olda-
lában, agyagásás közben „egy mintegy két itczés 
nagyságú” sérült – Závodszky vázlatos rajza alap-
ján nyomott gömbtestű, hengeres nyakú – kis urnát 
talált.3 A leírás alapján az őskoron belül nem tudjuk 
keltezni a már azonosíthatatlan leleteket.4

Problematikus a lelőhely lokalizálása is. valkón 
több faiskola létezett, talán a Malom- (hajta)-patak 
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felső, kiszáradt szakasza mellett volt a lelőhely. nem 
zárható ki azonban annak a lehetősége sem, hogy 
valójában a belterület közelében, ma már beépített 
területen kerültek elő a leletek.

itt említjük meg, hogy a Fereng-szorosi szarmata 
síroktól 300 m-re Ék-re, valkó irányában az út mel-
lett huber Béla talált egy sírt, „…melynek alapja 
égetett agyag, égetett csontmaradványokkal.”5

1 Závodszky 12/1878., 9/1879. 2 Závodszky 18/1878.; 
nagy 1904, 101., a neolitikus leletek között sorolja fel. 
3 Závodszky 25/1888. 4 A leleteket megemlíti Rádóczy 
1969, 36. 5 Rómer 1877, 56. 

26/26. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26475)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találha-
tók. Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt 
töltésből állnak, észak felől fenyegető veszede-
lem elhárítására létesültek. A rendszer alsó (déli), 
102,5 km hosszú, Pest megyében Csörsz-ároknak, 
a Jászságban Kis-ároknak is nevezett, az északi-
aknál valószínűleg későbbi2 vonala Dunakeszi déli 
határában (MRT 9. 5/16. lh.) kezdődik, egy azóta 
betöltődött Duna-ágnál. kelet felé Fót ny-i határ-
részén,3 Fót és Mogyoród belterületén át, majd 
Gödöllőtől délre, vácszentlászlótól északra, Turától 
délre halad el, metszi a Galgát a megyehatár köze-
lében, s Jászfényszaru–Jászapáti–Jászivány (Jász–
nagykun–Szolnok m.) érintésével a Pély–kisköre 
(heves m.) községhatáron húzódva éri el a szabá-
lyozás előtti Tiszát.4 A déli vonal rövid kutatástör-
ténetét l. a 10/40. lh-nél. valkói szakaszát a csörsz-
monográfia második, bővített kiadása alapján írjuk 
le.

A valkó Ény-i határrészén, erdőben húzódó 
sánc,5 a csörsz-árok töltése és árka általában igen 
jó állapotú. Az 1860-as évek elején magassága 
elérte az egy ölet, szélessége 2–3 öl volt.6 elhagyva 
a Gödöllő–valkó közigazgatási határt, nyomvo-
nala ny-Dny–k-Ék-i irányú. A Tekenyős-part 
dombvonulat gerincénél ívben k-Dk felé kanya-
rodik, majd derékszögben É-Ék felé fordulva 
keresztez egy keskeny völgyet, a túloldali gerincen 
ismét derékszögben fordul k-Dk felé. Rövid sza-
kasz után, újabb közel derékszögű töréssel Ék felé 

fordul a sánc, majd ívben k felé kanyarodva völ-
gyön halad át.7 Az Ördöngős-part dombhát Ény-i 
részén, a sáncot hegyesszögben keresztező földút 
(vácszentlászló–valkó határút) közelében, még 
valkói területen enyhe ívben k-Ék felé kanyarodva 
lép át vácszentlászló határába.8 (Folytatása k felé 
25/17. és 22/4. lh., ny felé 10/40., 15/8. és 17/2. lh.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 17. 3 MRT Xiii/2. 
8/16. lh.; Garam–Patay–Soproni 2003, 19–20., 1. 
térkép. 4 Pest megyei szakaszáról összefoglalóan 
Dinnyés 2007, 358. 5 Az i. kat. felm. coll. Xv. Sect. 19. 
lap Dk-i sarkában hangsúlyozottan szerepel a sánc, de 
a nyomvonal töréseit nem jelzi. A coll. Xvi. Sect. 19. 
lap Dny-i részén kevéssé hangsúlyos a sánc jelzése. 
A iii. katonai felmérés 5863. szelvényén a csörsz-
ároknak csak a valkó–vácszentlászló határút közelé-
ben levő ny–k-i részlete szerepel. 6 Pesty 1864/1976, 
59–60. 7 Rómer 1877, ii. t. 2. és Gerecze 1905, 324. 
hasáb.; A Réső ensel Sándor és huber Béla 1866. évi 
bejárása nyomán huber Béla készítette térképvázlat 
kissé tágabb törésszögekkel ábrázolja ezt a részletet. 
8 Réső ensel 1875, 6.; Garam–Patay–Soproni 2003, 
21., 3. térkép. Az 1940 körüli 4963 számú 1:50000-es 
térképlapon szerepel a sánc valkói és vácszentlászlói, 
erdőbeni része, a terepbejárásokon megfigyelthez igen 
közeli nyomvonallal, de kevéssé hangsúlyos töréspon-
tokkal.

26/27. káSA-TeTŐ:  B
(kÖh 26476)

1978-ban a belterülettől Dk-re, a kása-tetőn 
keresztülmenő gázvezetékárkot ástak a Zöldmező 
TSz telephelyéhez. Az árokkal több objektumot 
átvágtak, ezekből a munkások és a falubeli gye-
rekek edényeket szedtek ki, amelyeket összetör-
tek. néhány példányt bevittek a TSz portájára. 
Utóbbiakat kvassay Judit sikertelenül próbálta 
megszerezni. Az árok partjára kidobott töredékek-
ből a jellegzetesebbeket összegyűjtötte.1 Péter János 
(Aszód, Berkes u. 20.) ugyanebből az árokásásból 
származó edényeket vitt be az aszódi múzeumba, 
ahonnan végül az akkor területileg illetékes váci 
múzeumba kerültek.2

Az edények és töredékek mind formájuk (tölcsé-
res nyakú kis urna, hengeres nyakú, illetve hordó 
alakú fazekak, svédsisak alakú tálka, egy- és két-
fülű bögre), mind a bajuszfülek, bütyökdíszek és a 
rendszertelen bekarcolás miatt a hatvani kultúra jel-
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legzetes készítményei (19. t. 2–4, 6–8.). A körárkos 
bütykökkel és ívelt besimításokkal díszített svédsi-
sak alakú tál töredéke a kultúra fiatalabb szakaszá-
hoz köthető3 (20. t. 11.).

Az árokásással a szomszédos hatvani földvár és 
nyílt telep (26/13. lh.) lakóinak temetőjét bolygatták 
meg.

1 vTM Adattár 1042.; vTM 78.128.1–4. 2 vTM 
79.321.1–6. 3 Miklós 1982, 46–47. kép. 

26/28. ABRoncSoS: ? i
(kÖh 26477)

A falutól ny-ra az erdőben, egy Ény–Dk-i irá-
nyú mellékvölgyben haladó mélyút falában gyengén 
átégett kemence 110 cm hosszú alját és egyik eny-
hén ívelt oldalának 40 cm-es szakaszát, valamint a 
beomlott boltozat darabjait figyeltük meg. cserepet 
nem találtunk sem a kemencében, sem a környé-
kén. (Kvassay, 1984.) ismételt bejárásunkkor lénye-
gében hasonló megfigyelést tehettünk: a kemence 
enyhén ívelt feneke kb. 50 cm mélyen jelentkezik, 
fenekén 1 cm vastag szürke, enyhén átégett, széteső 
tapasztás (?) látható. Leleteket most sem találtunk. 
A kemence korát nem ismerjük, újkori is lehet. 
(Kővári–Torma, 2008.)

26/29. vALkÓi SZŐLŐk:  nk?
(kÖh 32992)

A falutól DDny-ra, egy ma már száraz völgyre 
lejtő domb aljában, kb. 30 x 200 m-es területen 
gyűjtöttünk néhány cserepet. A jellegtelen töre-
dékek közül valószínűleg késő avar a belül fekete, 
kívül kormos, homokos anyagú, vastag falú oldal 
befésült vizszintes vonalköteggel.1 (Kővári–
Miklós–Repiszky, 1994.)

1 vTM 94.48.1. 

26/30. ZSiDÓ-heGY:  Ő
(kÖh 33989)

A falu D-i szélén, a Malom- (hajta)-patak vize-
nyős völgyének D-i oldalán levő, erősen kiemelkedő 
domb oldalán és tetején Miklós Zsuzsa 1999-ben, 
légi fotózás során az érett gabonában zöld folto-

kat figyelt meg.1 ezek esetenként régészeti objek-
tumokra utalhatnak. A fénykép alapján végzett 
terepbejáráson az őszi vetésben szórványosan for-
dult elő néhány edénytöredék. ezeket a domb lejtője 
és teteje között találtuk. (Kulcsár–Miklós, 2000.) 
A három igen apró, erősen kopott felszínű töredék 
az őskoron belül nem keltezhető.2

1 SZFM neg. ltsz. 56.154. 2 APM 2001.3.1. 

26/31. cSákÓ-PART:  U
(kÖh 33990)

A község határának Dny-i részében, egykori 
patakvölgy melletti dombvonulaton, 320 × 140 m 
nagyságú területen szántásból gyűjtöttünk lele-
teket. A lelőhely Ék-i széle átnyúlik a 26/3. lh-re. 
(Kulcsár–Miklós, 2000.) Az újkőkorra keltezhető 
cserepek1 többsége pelyvával soványított, díszítet-
len, csak egy töredéken látható bekarcolt vonaldísz.

1 APM 2001.5.1–4 (Abroncsos néven). 

26/32. cSákÓ-PART:  á
(kÖh 33991)

A falutól Dny-ra, a 26/3. lelőhelytől ny-ra, szán-
tásban mintegy 100 m-es körzetben gyűjtöttünk 
néhány cserepet. (Kulcsár–Miklós, 2000.)

A szürkésbarna, homokos anyagú, lekerekített 
szélű fazékperem, valamint a vörös, apró kavicsos 
anyagú, fogaskerékdíszes fazékoldal a Xiii. század-
ból származik.1

1 APM 2001.2.1–2. 

26/33. ABRoncSoS (kÖZÉP-PART):  U, Bk?
(kÖh 33992)

A községtől Dny-ra, egy ma már száraz völgy 
D-i oldalán, 50 m-es körzetben néhány cserepet és 
paticsszemcsét találtunk. (Kulcsár–Miklós, 2000.) 
egy kívül vörös, belül fekete színű, pelyvás anyagú, 
vastag falú oldal újkőkori.1 A kívül barna, belül 
fekete, rendszertelen bekarcolásokkal díszített töre-
dék talán kora bronzkori.2

1 APM 2001.4.1. 2 APM 2001.4.2. 
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26/34. káSA-TeTŐ, TÓPART:  R  B, Sza, 
nk? M? á
A lelőhely a falutól Dk-re, a vácszentlászlói határ 

közelében, a valkó–vácszentlászló közti horgásztó 
Dny-i partja melletti domb D-i lejtőjén található. 
2004 szeptemberében Fecske csaba hétvégi telkén 
(hrsz. 1686), a tulajdonosok a kerítés árkának ásása 
közben, az árok Ék-i végében kb. 25–30 cm mély-
ségben, közvetlenül a humusz alatt cserepeket talál-
tak, amelyeket átadtak az aszódi Petőfi Múzeumnak. 
kulcsár valéria helyszínelése során a kidobott föld-
ben további cserepeket, valamint néhány emberi 
koponyadarabot talált. Az ezt követő leletmentés-
kor egy sírfolt nélküli, ÉÉk–DDny-i tájolású, a 
bal oldalán fekvő, zsugorított helyzetű, igen rossz 
megtartású vázat sikerült feltárnia. egyetlen in situ 
megmaradt melléklete a térdek elé helyezett behú-
zott peremű, 4,9 cm magas tálka volt, míg a sírföld-
ből, a felsőtest környékéről egy korong alakú mész-
kőgyöngy került elő.1 A sír földjében a váz körül 
és a kerítésárok falában további cserepek voltak: 
lefelé szélesedő, ívelt, valamint harangos csőtal-
pas edények töredékei, behúzott peremű táltöredé-
kek, hordó alakú edény darabja a pereme alatt kis 
fülekkel, az oldalán bütykökkel. Patay Róbert a sírt 
a ludanicei kultúra erőteljes bodrogkeresztúri hatá-
sokat mutató lelőhelyei közé sorolja.2

2005-ben ugyanezen a telken, a házalap bőví-
tését megelőzően kulcsár valéria végzett újabb 
leletmentést.3 Az 1–2. ásónyomból a makói kultú-
rához tartozó kihajló, lekerekített peremű, behú-
zott nyakú, a vállon keskeny, vízszintes bordadí-
szes táltöredékek, kihajló fazékperem, pelyvás 
anyagú, seprűs fazékoldalak kerültek elő. A feltárt 
3 objektum közül a 110 cm átmérőjű, kerek, ívelt 
oldalú 2. gödör faszenes, paticsdarabkás betöltése 
szarmata kerámiát (többségében szürke, koron-
golt korsó- és hombár oldalakat, egy téglaszínű, 
korongolt töredéket és kézzel formált durva csere-
peket), valamint egy kis őrlőkő darabot tartalma-
zott. Feltehetően szarmata az 1 m átmérőjű, sekély, 
ovális alakú 4. gödör is, amelyre ráásták a 3. sz. 
objektumot.4 oszlopnak ásott árokból szórvány-
ként került elő egy nagyméretű, szürke, koron-
golt szarmata hombár vastag falú oldaltöredéke. 
A 3. objektum árpád-kori, földbe mélyített ház 
részlete, Ék-i sarkában tűzhely maradványával, 
a betöltésében kevés cserép (szürkésbarna, apró 
kavicsos anyagú, enyhén tagolt, Xii–Xiii. századi 
fazékperemek, néhány jellegtelen oldaltöredék), 
viszont sok őrlőkő- és terméskő darab volt. A cse-
repek között előfordult néhány korábbi is: a szür-

késbarna, apró kavicsos, csillámos anyagú, lekere-
kített szélű, nyakán befésült hullámvonallal, vállán 
sűrű vízszintes vonalazással díszített fazéktöredék 
és néhány jellegtelen oldal késői avar (viii–iX. 
század) vagy ? honfoglalás kori (X–Xi. sz.) lehet.5

1 APM Adattár 1268.; Rég. kut. 2004, 299., kul-
csár valéria újkőkori leletanyagról ír. 2 Patay 2007, 
99–102., 1–4. kép.; APM 2005.1.1.1–4.; 1.2.1–2.26. és 
APM leltározatlan. (Patay 2007, 2. lj-ben téves leltári 
számokat közöl.) 3 APM Adattár 1300.; Rég. kut. 2005, 
330.; A leletanyag: APM leltározatlan. 4 Az objektum 
leletanyaga az APM-ben elkeveredett. kulcsár valéria 
az ásatási dokumentációban és a jelentésben mindkét 
gödör keltezésénél a szkíta kort valószínűsíti. 5 APM 
Adattár 1268, 1300.; Rég. kut. 2005, 330.; APM lel-
tározatlan. Takács Miklós meghatározása. Segítségét 
ezúton is köszönjük. 

26/35. SZenT PáL-heGY:  Sza

A belterülettől Ény-ra emelkedő Szent Pál-hegy 
fennsíkjának D-i pereme közelében, a meredek lejtő 
felett, a 26/8. lh. kurgánjaitól mindössze 200 m-re 
egy kissé ovális alakú, 15–20 m átmérőjű, alig fél m 
magas, magányos halmot figyeltünk meg az erdő-
ben. (Jankovich–Nagy–Torma, 2008.)

* * *

▼ Ő, kk + Bk, B, Bv, Sza, á?  LT

Az 1876-ban, a nemzetközi kongresszus résztve-
vőinek valkói látogatása alkalmából MnM-be került 
obszidián szilánkok1 közelebbi lelőhelye ismeret-
len. Závodszky istván valkói jegyzőként közelebb-
ről ismeretlen lelőhelyű, őskori tárgyakat is gyűj-
tött, illetve kapott (L. még 26/– – – alatt is).2 ilyen 
az 1876-ban kapott, trapéz alakú, fekete kőbalta: az 
MnM-nek ajándékozott, 6,5 cm hosszú balta ma 
is megvan.3 A babonás hiedelem miatt a különféle, 
elsősorban trapéz alakú kőbaltákat sokáig őrizték, 
amikor átadták őket Závodszkynak, többnyire már 
nem emlékeztek lelőhelyükre.4 két dörzsölőkövet 
is kapott.5 A verebész útja körüli földeken talált és 
ismeretlen helyről származó agyag orsógomb is volt 
a gyűjteményében.6 Rádóczy Gyula sorol fel a volt 
urasági táblán és az erdőben talált, csiszolt kőeszkö-
zöket,7 melyeket nem tudunk lelőhelyhez kapcsolni.

Az MnM-ben Gallus Sándor gyűjtéseként 
egy valkói kettős kúpos testű, enyhén ívelt nyakú 
kora bronzkori füles bögrét őriznek.8 huber Béla 
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1875-ben a valkói szőlőkben talált kettős kúpos 
testű, hosszú nyakú bögrét adott az MnM-nek. Az 
öblén 3 × 3 függőleges rovátkával díszített bögre 
a leltárkönyvi rajz alapján a hatvani kultúrához 
köthető.9 Báró Prónay Aurél végrendeleti hagya-
tékából az MnM 1892-ben több vácszentlászlói 
(25/*** lh.), valkói és ismeretlen lelőhelyű régészeti 
tárggyal gyarapodott10 (l. még a 26/20. lelőhelynél). 
közéjük tartozik egy textildíszes hatvani urna is.11 
hampel József felsorolásában szerepel valkóról egy 
késő bronzkori, peremes balta.12

heltai Miklós a történeti szakkör tagjaival „a 
valkó és Zsámbok közötti erdőben” grafitos anyagú 
duzzadt kelta peremet, két, kettős csonkakúp alakú 
és edényoldalból kivágott orsógombot gyűjtött.13 
Ugyanezen a tételen egy késő középkori vaskul-
csot is nyilvántartásba vettek.14 A kerek fülű, felül 
füleccsel ellátott kulcsot egy darabból készítették. 
A fül alatt két, mélyen bekarcolt, körbefutó vonal 
díszíti. A híjazás egyszerű. közelebbi adatok nél-
kül őrzött az MnM 53 db korong alakú szarmata 
(?) borostyángyöngyöt valkóról.15 Talán szarmata 
lelőhelyről származott az a két bronzfibula, és 
római az a bronzkulcs, amelyeket Závodszky istván 
Szontágh Gusztávtól kapott.16

A fehéres sárga színű, korongolt, tojásdad alakú 
testén „bemélyített spirálvonallal ékes”, profilált 
peremű, 17 cm magas, a leltárkönyvben ii–iii. szá-
zadra keltezett, inkább Xiii. századi kis fazekat17 a 
Prónay hagyatékkal kapta az MnM.

Závodszky istván gyűjteményében több, köze-
lebbről ismeretlen lelőhelyű középkori tárgy volt: 
Papp Mihály valkói lakos a „Tatár hányás táján” 
gyeptöréskor egy Xvi. századi „kuruc” vas-
fokost talált.18 1879-ben Gago János kanász a 
Tatárhányásnál, szántásban egy széles lemezű, 
hosszú nyakú, 8 ágú taréjjal ellátott Xvi. századi 
sarkantyút talált.19 Talán középkori az a „közép-
szerű tüdőszinkő kláris szem”, amelyet 1879-ben 
„az erdőrül hozott tuskó gyökerei között visszama-
radt földből” szedtek ki.20 A valkói határban találtak 
egy „gombos négyszögbe ménő vas sarkantyút, 2 
kulcsot” és egy lópatkót. A vassarkantyú bizonyára 
árpád-kori, a kulcsok a leírás szerint késő középko-
riak lehetnek.21 Más alkalommal is egy szintén késő 
középkori vaskulcsot22 és egy-egy tarajos vassar-
kantyút találtak.23 ismeretlen a lelőhelye a „csorba 
hegyű régi” sarlónak,24 egy „török lópatkó”-nak,25 
egy feltehetően középkori vasfokosnak és egy pár 
kengyelnek.26 Bényi ádám valkói lakos egy vas-
fokost talált a Báboson.27 A Bodzásról származott 
egy „régi sárgaréz fejes gyűrű”, egy régi gomb, egy 

hosszú nyakú sarkantyú, egy kardtöredék és egy 
lópatkó.28 A korona részen a Sűrű nevű szántón 
sarkantyútöredéket és két baltát találtak.29 A határ 
ny-i, Gödöllővel és isaszeggel határos részén volt 
az Ökörállás. innen Závodszky istván gyűjtemé-
nye egy nyolcágú csillagtaréjos sarkantyúval, két-
ágú, köpűs, vas nyílheggyel és 42 cm hosszú vas-
késsel gyarapodott.30 A váci múzeum gyűjteményé-
ben található egy széles lemezű, hosszú nyakú Xvi. 
sz-i sarkantyú. egyik oldalán még megfigyelhető a 
felkötőkapocs. Rögzítőgombja ép, szárai és a nyak 
szakaszosan hornyoltak. A recézett taraj csaknem 
teljesen elpusztult.31 Az ismeretlen lelőhelyűként 
beleltározott tárgy minden bizonnyal azonos azzal 
a valkón talált sarkantyúval, amelyet huber József 
adott a múzeumnak.32 huber Béla erdész 1859-ben 
a valkói erdőben talált Xv. sz-i markolatnyúlvá-
nyos vaskést33 és Xiii. Lajos francia király 1615-ben 
vert rézérmét34 ajándékozta az MnM-nek. Ugyanő 
1874-ben meghatározhatatlan régi ezüstpénzecskét 
adott az Éremtárnak.35 Dancs Antal 1970-ben aján-
dékozta az APM-nek i. Mátyás 1479–1485 közötti 
garasát (cnh ii. 213A = h 695 típus, vj: k–v/A,). 
Az adományozó a pénz találóját és a pontos lelőhe-
lyet nem ismerte.36

1 MnM 321/1876.4., ma már nincsenek meg.; Rómer 
1878, 15.; nagy 1904, 101. 2 Őskori tárgyait naplója 
alapján felsorolja nagy 1904, 101. és Rádóczy 1969, 36. 
3 MnM 278/1876.9.; Rádóczy 1969, 36., fényképe: 37. 
oldal 1. sor balra az első kép. 4 Závodszky 2–3/1876., 
6/1876., 12/1876. (vajas-dűlő), 16/1876., 29–30/1876., 
1/1877., 15/1877., szám nélkül, 2/1878., 3/1879., 5/1879. 
(közép-dűlő), 13/1879. 5 Závodszky 37/1876., 31/1878. 
6 Závodszky 19/1876., 19/1878. 7 Rádóczy 1969, 36. 
8 MnM RŐ 20/1939. 9 MnM 104/1875.5. 10 MnM 
103/1892.1–68.; hampel 1893, 87; Rádóczy 1969, 36. 
11 MnM 103/1892.4.; kalicz 1968, 125.; említi Bondár 
2007, 98. 12 hampel 1892, 46–47.; hampel 1896, 41. 
oldalon 2 db szerepel.; nagy 1904, 101. Sorsáról 
nincs adatunk. 13 GvM 82.67.1–4.; A lelőhely neve 
a Gyarapodási naplóban szerepel így, a leltárkönyv-
ben csak valkó erdő a megnevezés. 14 GvM 82.67.5. 
15 MnM 44/1952. A gyöngyök ma már nem azonosít-
hatók. 16 Závodszky szám nélkül. 17 MnM 103/1892.63. 
nincs meg. 18 Závodszky 21/1876. 19 Závodszky 8/1879. 
20 Závodszky 4/1879. 21 Závodszky 3/1882. 22 Závodszky 
35/1876. 23 Závodszky 26/1878.; 2/1890. 24 Závodszky 
23/1876. 25 Závodszky 27/1876. 26 Závodszky 11/1877.; 
31/1876. 27 Závodszky 15/1876. 28 Závodszky 33/1876.; 
21/1877.; 14/1878. 29 Závodszky 13/1877.; 18/1877.; 
22/1877. 30 Závodszky 17/1877.; 22/1878.; 7/1882. 
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31 vTM 53.56.11.59.; Temesváry 1984, 169., képe a 
178. oldalon. 32 Tragor 1912, 110. old. 101. sz. 33 MnM 
54/1859.1. = MnM F 53.275.1.; ipolyi 1861, 308.  
34 MnM 54/1859.2. 35 MnM É 192/1874.; ortvay 1876, 
133. 36 APM Adattár 269.; APM 70.4.1.

– – –

Rádóczy Gyula több pattintott kőeszköz, csont-
szerszám, orsógomb (egyikük kettős csonkakúp 

alakú, karcolt vonalakkal díszített, avar orsógomb), 
csiszolt kőeszköz fényképét közli.1 ezek az egy részü-
kön látható leltári szám szerint a Závodszky istván 
halála után a gyűjteményéből az MnM-be jutott tár-
gyak,2 lelőhelyüket valójában egyáltalán nem ismer-
jük. valkói leletként nyilván azért közli őket, mert 
gyűjtőjük 1876-tól 1880-ig valkói jegyző volt.

1 Rádóczy 1969, számozatlan kép a 33, 35, 37. oldalon. 
2 MnM 2/1896. tétel.; Rádóczy 1969, 33. tévesen írja, 
hogy 1876-ban kerültek a múzeumba.



553

27. veRSeG (aszódi járás, 2958 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  U, B, Bv, LT, Sza, á–kk  á–kk 
    á, kk ☼ kk  kk  R, Ak + A
 2  R, B  U, R, B, Bv, LT, Sza, 
   M–á + R
 3  Sza
 4  U? R? LT
 5  LT
 6  U? R? nk, á  á
 7  U, Sza, M–á
 8  U, Sza, nk, M–á
 9  U, Bv, n, á
10  B, LT
11  U, Bv, v, LT, Sza, A, á–kk
12  U ▲ B ? kk
13 ▼ P  U, R, Sza
14  B, Bv

15  Sza, á
16  Ő, Bv? Sza
17  Ő, Sza, M–á
18  B, LT, Sza, M–á
19  Sza, á
20  Ő, LT, Sza
21 + R, Bv
22  Ő, Sza
23  Ő, Sza, á
24  U, Bv? LT, Sza
25  U, Sza
26  U, Bv, á
27  Bv? v?
28  P, U, B, á
29  U
30  Ő, LT

31  U?
32  U, Bv? v, Sza, kö
33  U, Bv?
34  LT
35  Ő
36  U, R? Sza
37  Bv? Sza
38  U, B, Bv? LT, Sza
39  U? Sza
40  LT, Sza
41  P, U, R
42  Ő? LT, A? á? kk?
43  Ő, B, LT
44  U, Bv, LT, Sza
45  U, v, LT, Sza, á? kk?
46  Bv, Sza  Ő



554

A nógrádi (vanyarci)-patak és a versegi 
(kömrök)-patak összefolyásánál, nagyobb rész-
ben a patakok Dny-i és D-i oldalán levő dombol-
dalakon, kisebb részben a nógrádi-patak Ék-i olda-
lán fekvő település telkei 132–160 m magasságban 
helyezkednek el. A település határának nagyobb, 
ÉÉny-i fele a Déli-cserhát részét képező Aszód-
Sziráki dombvidékhez tartozik, dombhátai elérik a 
240 m-es magasságot. A kevéssé tagolt, 120–160 m 
magasságban levő D–Dk-i határrész a hatvani-sík 
(-öblözet) Ény-i peremvidéke. A változatos térszínt 
a harmadkori homokos-agyagos, tengeri üledéket a 
harmadkor és a negyedkor határán kiemelő és fel-
daraboló, Dk felé megsüllyesztő hegyképző erők 
tevékenysége alakította ki. vastag lösztakaró borí-
totta be a felszínt a jégkorszakokban, melyen főleg 
barna erdőtalajok képződtek. A szél és a csapadék 
formálta a Dk-i terület Ény–Dk-i irányú, alacsony 
dombhátait és sekély völgyeit, melyekbe a nógrádi 
(vanyarci)- és a Magyalos-patak is mélyített völ-
gyeket. A patakvölgyekben öntéstalaj alakult ki. 
verseg csapadékvizeit a nógrádi (vanyarci)- és a 
Magyalos (versegi)-patak a Zagyvába továbbítja. 
verseg és környékének természetföldrajzi vázlatát 
Asztalos istván rajzolta meg (Asztalos 1991.).

A határ túlnyomó része szántó, szőlő-gyümöl-
csös parcellák a település közelében, legelők a patak-
völgyekben vannak. kevés erdő (akác, nyár, tölgy) a 
domboldalakon, részben patakvölgyekben található.

27/1. BeLTeRÜLeT:  U, B, Bv, LT, Sza, á–kk 
 á–kk  á, kk ☼ kk  kk  R, Ak + A

(kÖh 26478)

A lelőhely a belterület közepén, a versegi 
(kömrök)-patak É-i partjára enyhén lejtő domb-
oldalon helyezkedik el, jelenleg ismert nagysága 
360 × 240 m. A XX. sz. eleje óta ismertek innen 
leletek. Márton Lajos 1909-ben és 1910-ben arról 
tudósít, hogy a plébánia udvarán harangos csőtalpú 
edényeket találtak és „különböző vermelések alkal-
mával” csontvázakat bolygattak meg, állítólag az 
egyik melléklete rézkarperec volt. Ugyanitt a jelen-
létében „ástak ki egy kis tál-félét, a melyben elége-
tett emberi hamvak voltak összegyűjtve.” A csőtal-
pas edények lelőkörülményeiről nem szól, de úgy 
véli, hogy a lucskai edényekhez való hasonlóság 
miatt ezek hamvasztásos sírokhoz tartozhattak,1 
erre azonban nincs bizonyíték. Dobó istván plébá-
nos 1908-ban az MnM-nek ajándékozta a plébánia 
udvarán előkerült leleteket: a három csőtalpas edé-

nyen kívül a rézkarperec töredékét, egy vaskarikát, 
vassarló töredékét és egy vaslemezt.2 ezek közül 
ma már csak a karperec3 és egy harangos csőtalp 
van meg,4 míg egy majdnem ép, harangos csőtalpas 
tál rajza a leltárkönyvből ismert.5 A vasból készült 
tárgyak nincsenek meg, lehettek újkoriak is.

Asztalos istván jelentése szerint 1969-ben a 
templommal szemben, a Fő u. 1. sz. alatti orvosi 
rendelő és lakás építésekor cserepeket, csonto-
kat találtak. A Tanács dolgozói megmentették egy 
sír maradványait is, csontokat és egy ép edényt. A 
tetem lábszárán állítólag bronz lábperec volt, ez 
azonban elkallódott,6 így a sírhoz tartozása kérdé-
ses. Az APM-be kevésbé jellegzetes bronzkori és 
középkori edénytöredékek, áglenyomatos patics-
darabok és az edény került.7 1979. évi terepbejárá-
sunkkor a templom közelében álló, Ady endre u. 
12. sz. ház patakra lejtő kertjében találtuk a legtöbb 
leletet, valamint az Ady endre u. 14. ház kertjében 
és a Fő u. 13. sz. háznál volt lehetőségünk terepbejá-
rást végezni, őskori és középkori leleteket gyűjteni.8 
(Miklós, 1979.) Bene Mihály és Füzi Lajosné, a 
helyi általános iskola pedagógusai az 1970–1980-as 
években a lelőhely több pontján gyűjtöttek lelete-
ket: az iskola (iskola köz 1.) előtti vízakna ásása-
kor bronzkori cserepeket,9 az iskola gyakorlókert-
jében késő bronzkori, szarmata és középkori töre-
dékeket;10 a József A. u. 9. sz. kertjében bronzkori, 
kelta, szarmata és árpád-kori;11 az Ady e. u. 17/b. 
sz. telek kertjében újkőkori, késő bronzkori, szar-
mata és középkori cserepeket.12 Utóbbi helyszínen 
1982 tavaszán és nyarán krizsán Gábor, a telek 
tulajdonosa szemetesgödör és vízvezeték árok ásá-
sakor bolygatott meg leleteket, nagyszámú edény-
töredék, kerék modellek, két állatszobrocska és egy 
harmadiknak töredéke került elő.13 Asztalos istván 
értesítése nyomán kővári klára végzett rövid lelet-
mentést itt ugyanezen év októberében.14 A kert Ék-i 
sarkában, a tulajdonos által ásott szemetesgödör 
mellett kijelölt 4 × 2,50 m nagyságú kutató árok-
ban 60–80 cm vastag, újkori töltés alatt nagyobb 
gödör vagy ház (?) részlete került elő rétegződött 
betöltéssel. A felső 6–8 cm vastagságú hamucsík 
alatt 90–110 cm vastag, fekete színű, tömör betöl-
tés, majd átlag 10 cm vastag, kemény, sárga agya-
gos planírozás (?) következett, ez alatt, 240–265 cm 
mélyen 6–10 cm vastag faszénréteg volt az objek-
tum alján. késő bronzkori, a pilinyi kultúrához tar-
tozó cserepek, állatcsontok végig voltak a betöltés-
ben, a fekete, tömör rétegből emberi állkapocs is 
előkerült. Sajnos a vetemények miatt nem volt mód 
az objektum teljes feltárására. 
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A leletanyagban egyetlen újkőkori cserép van, 
egy nagyméretű, elvékonyodó peremű, félgömbös 
tál darabja.15 A plébánia udvarán talált harangos 
csőtalpas edényeket többször említik a szakiroda-
lomban, középső rézkori keltezésük egységes, kul-
turális besorolásuk azonban eltérő. Patay Pál sze-
rint a bodrogkeresztúri kultúrához tartoznak, de 
megjegyzi, hogy ez az edénytípus a kultúra perem-
területén (az Alföld É-i széle, Duna-könyök) talál-
ható lelőhelyekre jellemző.16 kalicz nándor szerint 
viszont a ludanicei csoporthoz sorolhatók.17 nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy a versegi edé-
nyek sír vagy sírok mellékletei voltak, akárcsak az 
ugyanitt előkerült, 7 mm széles, 1 mm vastag réz-
karperec kb. fél töredéke.

A jellegtelen bronzkori oldalak18 mellett néhány 
cserép (textildíszes és beböködött díszítésű töredé-
kek és egy ívelt nyakú, füles bögre darabja) a hatvani 
kultúrát képviseli.19 Az őskori kerámia túlnyomó 
többsége a pilinyi kultúra településéhez tartozik,20 
annak fiatalabb szakaszához sorolható.21 Jellemzőek 
erre a korszakra a többnyire fekete színű, simított, 
fényes felületű, sokszor grafitos bevonatú töredé-
kek, amelyek hangsúlyozott, néha erősen profilált 
vállú, kis talpon álló urnák, tálak darabjai; a váll 
sokszor függőleges árkolással, páros bütykökkel 
díszített; a vállon és a nyakon gyakori a benyomott 
pontokból álló virágszirom minta (23. t. 4–8, 10.). 
két állatszobrocskával talán lovat és szarvasmarhát 
mintáztak meg,22 megemlíthetők még a kiugró ten-
gellyel ábrázolt kerékmodell töredékek.23 egy szé-
les, ferde kannelúrákkal díszített oldal és a félgömb 
alakú, perem fölé emelkedő, háromszög átmetszetű 
füllel készített csészék töredékei a csekei csoport 
tipikus darabjai.24 A sötétszürke, grafitos anyagú, 
kifelé megduzzadó fazékperemek kelták, az egyik 
töredéken a perem alatt két besimított hullámvo-
nal látható25 (31. t. 4.). A plébánia udvarán előke-
rült vassarló töredékét hunyady ilona a kelta lelet-
anyag közt sorolja fel,26 a mára elveszett tárgy azon-
ban középkori is lehetett.

A lelőhelyen gyűjtött szarmata kerámiából27 a 
szürke, jól iszapolt, korongolt, kerekítetten kifelé 
megvastagodó peremű, mély tálak töredékei, az 
ívelten kihajló, kereken vastagodó perem, a felül 
kettő, alul egy árok között fogaskarcolt díszű hom-
bárváll, a fogaskarcolt hombároldal (37. t. 5.) és az 
egy-két árokkal tagolt szalagfül töredékek28 ponto-
sabban nem keltezhetők. késő szarmata korszakból 
származik a szürke, kerekítetten vastagodó, kissé 
behúzott peremű, oldalán lépcsőszerűen tagolt tál-
töredék, az alul homorú, elvékonyodó tálfenék, a 

fekete, hornyolatokkal tagolt, vastagodó tálperem és 
a világosszürke, nyomott gömbös testű, rövid nyakú 
edény töredéke.29 ii–iii. századi provinciális áru a 
szürke, finoman iszapolt, horpasztott oldalú pohár 
két töredéke30 (33. t. 5.). Avar kori a sötétszürke, 
homokos-kavicsos anyagú, vállán mély, ferde bevá-
gásokkal díszített fazék töredéke.31 Az 1969-ben 
csontváz mellett talált, kézzel formált, durva kidol-
gozású, rövid nyakú, hosszúkás, kissé aszimmetri-
kus testű fazék (43. t. 18.) az avar kor első felére kel-
tezhető.32

A középkori falu a templom körül helyezke-
dett el, az eddigi megfigyelések szerint mintegy 
360 × 240 m-es területen. Miután a jelenlegi falu is 
itt áll, további megfigyelések szükségesek a pontos 
kiterjedés megállapítására. A felszíni leletek közül 
a Xi–Xii. századból származik a szürke, kavicsos 
anyagú, rövid nyakú fazéktöredék, vállán mély, 
ferde bevágásokkal.33 A cserepek zöme a Xiii–
Xvii. század közé keltezhető. nagy részük fazéktö-
redék. Jellemzőek a Xiii. századi, vízszintes bekar-
colással díszített fazékoldalak, egy kettősen tagolt 
és egy lekerekített szélű, kavicsos anyagú perem.34 

A Xiii–Xiv. századra tehető a redukált égetésű, 
enyhén grafitos anyagú osztrák fazékperem.35 Xiv. 
századi a sárgásfehér színű, kihajló szögfej formájú 
perem.36 A Xiv–Xv. századból származik több 
hornyolt fazékoldal,37 néhány tagolt fazékperem38és 
egy levágott szélű fedőtöredék.39 egy barna szalag-
fül, piros festéssel Xv–Xvi. századi.40 A Xvi. szá-
zadra keltezhető két piros festésű edénytöredék.41 
Xvi–Xvii. századi egy sárgásfehér, jól iszapolt, 
belül zöld mázas cseréptöredék.42

verseg (Wersegh, Wersegd, versegh, versegd) 
falu43 neve feltehetőleg szláv eredetű személynév-
ből keletkezett magyar névadással, de számításba 
jöhet a magyar népi vörsög~verseg „a varsa szűk 
bejárója” jelentésű szó.44

Az 1246-ban, kálló és kökényes között fekvő, 
kökényes nembeli János nógrád megyei visepel 
(helyesen vrsegd) nevű birtokát Györffy Györggyel 
egyetértve verseg faluval azonosítjuk.45 1386 körül, 
illetve 1391-ben Mária királynő Demeter eszter-
gomi érsek rokonainak, László egykori erdélyi és 
János egykori orosz vajdának, valamint Dezsőnek 
adományozta a jószágvesztésre ítélt ompod bir-
tokait, a nógrád megyéből Pest megyébe áthelye-
zett verseg (Wersegh) és Mindszent (Mendzenth) 
possessiókat.46 (csánki Dezső a csonka, hiányos 
oklevélben a személynevet helynévnek olvasta.47 
ompod nevű helység nógrád, illetve Pest megyé-
ben nem volt, ezért törölni kell a helységek sorá-
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ból.) ompod mégsem veszíthette el birtokait, mert 
1395-ben Wersegd-i ompod kijelölt királyi ember 
a Boldogasszonyhatvana birtokba (heves m.) tör-
ténő beiktatásnál.48 Leszármazottja lehet a falut a 
Xv. század második felében birtokló, köznemes 
Wersegd-i család. A Wersegd-i família tagjai 1446-
ban zsidói (23/1. lh.),49 1465-ben rátóti (MRT 9. köt. 
35/28. lh.),50 1466-ban herédi (nógrád m.),51 1520-
ban kartali (14/1. lh.),52 1539-ben szentgyörgyi53 bir-
tokügyekben szerepeltek királyi emberként, szom-
szédként.

1461-ben a Süly-i ethele Albert és kartal-i Pál 
perelte versegd-i Györgyöt és rokonait a Wersegd 
és karthal (14/1. lh.) közötti vitás terület miatt. 
Megtörtént a két falu közötti határ bejárása.  
A határjárást a déli rész felől kezdték, a herédtől 
kartalig haladó útnál. A nyárastóban (nyarastho) 
talált három határjel közül a keletit és az északit 
verseg, a nyugatit kartal határának ismerték el. 
Észak felé haladva egy Fenyőszög (fenywzeg) nevű 
határjelet megtartottak, innen tovább ugyanebben 
az irányban az Urbánvölgyéig (Urbanwelgye) és a 
henyélőparlag (henyelewparlag) nevű szántóföl-
dig, majd egy dyosgemrek nevű völgyig vagy áro-
kig jutottak. eddig tartott a felperesek szerinti határ 
bemutatása. ezután a már említett hármas szög-
határtól kiindulva versegd-i György mutatta be a 
határjeleket. nyugat felé haladva három, majd észak 
felé fordulva egy földhatárjelet, tovább ugyanebben 
az irányban egy domborulatot, amelyet a felek elis-
mertek határjelnek. itt meghallgatták a szomszédos 
nemeseket és a két faluból elköltözött nem neme-
seket, akik lényegében véve egybehangzóan állítot-
ták, hogy a Mindszentvölgyéig (Mendzenthwelgye) 
terjedő szántóföldeket a versegdiek mindig használ-
ták. Ugyanígy egy bizonyos széles út melletti közö-
sen elfogadott szöghatártól keletre fekvő szántó-
földeket is a versegdiek használták. A rétről nem 
tudtak semmit.54 Fenyőszög emlékét a mai versegi 
határ Dk-i sarkában Fenyőharaszt őrzi. ettől 
ny-ra, a Magyalos-víz É-i oldalán (a versegi 27/32., 
illetve 27/33–35. lh. között) húzódik az orbán-
völgy. Tovább ny-ra a Magyalos-víznek az elpusz-
tult Mindszent falu (27/6. lh.) melletti szakaszát 
nevezték még az újkorban is Mindszenti-völgynek. 
Az azonosítható helynevek alapján megállapít-
ható, hogy az oklevélben megjelölt északi irány 
helyett valójában északnyugati irányban halad-
tak. A versegdi György által bemutatott határsza-
kasz sajnos nem tartalmaz helyneveket, de értelem-
szerűn délebben fekvő területet jelölt meg, mint a 
kartaliak. A széles út a két falut összekötő út lehe-

tett, amelynek nyomvonala megegyezhetett a mai-
val. A per végső kimenetelét nem ismerjük.

1470-ben derült ki egyértelműen, hogy a 
Wersegd-ieknek Zsidón (23/1. lh.) részbirtokuk volt, 
mert Wersegd-i Györgyöt kenderesi Balázs özve-
gye és testvérei perelték a kenderes-i Balázsnak 
elzálogosított birtoka miatt.55

1511-ben Wersegd-i Bán Gergely, apja Pál és Pál, 
Benedek, Ferenc testvérei nevében is tiltakozott az 
ellen, hogy néhai Wersegd-i András versegi birto-
kát leányainak, klárának és katalinnak adja vagy 
eladja.56

Wersegd-i László özvegye Margit 1514-ben áten-
gedte Toronyaljai (Thornalja-i) Jakabnak a férje 
után maradt versegi birtokát néhai férje 200 Ft tar-
tozása fejében, amit ő nem tudott megfizetni.57

verseg falu a török hódoltság alatt a budai szan-
dzsák pesti náhiéjához tartozott. A török összeírá-
sokban 1546-ban 96 (egy pap, 3 deák, 8 juhos gazda), 
1559-ben 48 (2 deák, 4 juhos gazda), 1562-ben 81 
(egy deák, 3 juhos gazda), 1580-ban 79 (egy deák, 
egy kovács, 3 juhos gazda), 1590-ben 63 (egy deák) 
felnőtt férfival szerepel. Az 1546. évi összeírásban 
halastó is szerepel, 1559–1590-ben összeírták fél 
évig járó, egykerekű malmát.58

A magyar rovásadó jegyzékekben verseg 
(Wersegd, versegd) 1553-ban 9 portával, 1565-ben 
7, 1571-ben 10, 1573-ban 12, 1575-ben 12, 1578-ban 
23, 1582-ben 15 (ebben az évben Borsos Bálint bíró 
13 porta után befizetett 13 Ft-ot), 1583-ban 7 Ft 50 
dénár hátralékkal, 1588-ban 11 portával szerepel.59

Dézsmája 1560-ban 14 Ft, 1561-ben 15 Ft, 
1568-ban tizedét Posgay György bérelte, 1578-ban 
14 Ft, 1583-ban 23 porta után 32 Ft 66 dénár, 
1585-ben a bárány dézsma bérlete 3 Ft, 1586-ban a 
tized bérlete 5 Ft a fennmaradt jegyzékekben.60

Az 1514. évi 200 Ft kölcsön fejében a Toronyaljai 
család szerzett birtokot versegen, mert 1580-ban 
Thornallyay János lánya Anna végrendeletében bir-
tokait, verseg negyedrészét és a monostori (8/3. lh.) 
telket férjére, Serényi Mihályra hagyta, rendelke-
zését Rudolf király megerősítette.61 A Serényiek 
később is birtokosok versegen.

1583-ban, 1585-ben és 1586-ban a falu tizedét 
a bizonyára a királyi országrészben élő földesúr, 
Wersegdy László bérelte,62 ezek az utolsó adatok a 
család birtoklásáról.

A tizenötéves háborúban, elsősorban a tatár 
segédcsapatok 1596. évi pusztításai következtében 
a falut elhagyták a lakosai. visszatelepedésük ide-
jére nincs biztos adat, de 1620 körül már megtör-
ténhetett.
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verseget a rovásadó jegyzékek 1626–1627-ben 
3 1/2, 1635-ben 4, 1639-ben 4, 1647-ben, 1661-ben 
és 1668-ban 3, 1683-ban 2 portával tüntetik fel.63 
A megye által 1685-ben kivetett, portánkénti 
50 Ft-os adóból a falu 11 Ft-ot fizetett meg, hátra-
léka 89 Ft volt.64

A váci püspökség tizedjegyzékei szerint 1620-ban 
a tizedbérlet 6 Ft, 1622-ben 20 Ft a szécsényi kato-
nák bérletében, 1628-ban 20 Ft, 1634-ben 20 Ft-ból 
7 Ft megfizetve, 1646-ban a tized fele folyt be: 4 Ft 
50 dénár, 1652 és 1661 között a tized bérlete 9 Ft, 
bérlője Serényi Pál más földesurakkal, 1666-ban a 
9 Ft a templomra fordítva, 1668 és 1678 között szin-
tén 9 Ft, 1679-ben 9 Ft, melynek a fele a templomra 
fordítva.65

1624-ben kartal (14/1. lh.) birtokosa, Bosnyák 
Tamás nevében Ztrucz Ferenc tudatja mindenki-
vel, hogy a puszta birtokot, amíg meg nem szállják, 
a versegiek használhatják, a földesúrnak az őszi és 
tavaszi vetésből tizennegyedet, kaszálásból tizedet 
kell adniuk, a kartali határ használatát másoknak 
nem engedhetik meg.66

1626–1627-ben a rovásadó jegyzék szerint 
kürti György és kenesy György a falu birtokosa.67 
1651-ben az Aszód (2/4. lh.) és Bag (3/6. lh.) közötti 
határ vizsgálatakor Győri Ferenc, horváth András, 
Megyeri Pál, Peszréni Pál és Serényi Pál versegi job-
bágyai,68 1654-ben Győri Ferenc, horváth András, 
Serényi (Szerini) Pál és Tisztes Pál jobbágyai és a 
versegdi csordás tettek vallomást.69

1656-ban és 1657-ben Mindszent puszta 
(27/6. lh.), 1657-ben és 1658-ban kartal puszta 
(14/1. lh.) használatától tiltották el a versegieket.70

1657-ben a gyarmati katonák turai (22/1. lh.) 
pusztításai kapcsán versegről Serényi (Szereni) Pál, 
Patay Péter és király Mihály jobbágyai tettek vallo-
mást.71 Az Aszód és Bag között kitűzött határ bejá-
rásán a versegi bíró Tablicz János és négy jobbágy 
vett részt 1658-ban.72 Szada (21/1. lh.) és Gödöllő 
(10/1. lh.) közötti határról, 1660-ban folytatott tanú-
meghallgatásokon Gyóni Ferenc és Serényi (Sereny) 
Pál egy-egy jobbágya tett vallomást.73

1663-ban a versegiek levelet írtak földesuruknak 
Serényi (Seréni) Pál generálisnak és a megyének 
a szadai Somogyi Lőrincnek, a parasztvármegye 
kapitányának török fogságból való kiváltása ügyé-
ben. A megye szerint a váltságdíj falura eső összegét 
versegnek is meg kell fizetnie.74 1666-ban verseg 
(versegh) a parasztvármegye harmadik, „Pest eleji” 
hadnagyságához tartozott 14 másik faluval.75 

1671-ben verseget is felsorolta a megyei beszá-
moló az előző évben, várerősítésre kivetett ingyen-

munkát (fa, pénz és gyalogmunka) teljesítő tele-
pülések között.76 1676-ban harnos Balázs és Tassy 
Ferenc, 1679-ben Tassy Ferenc bérelte verseg tize-
dét.77

A török kiűzéséhez vezető háború időszaká-
ban a falut elhagyhatták lakosai. erre utal, hogy az 
1685-ben kivetett 100 Ft különadóból csak 11 Ft-ot 
fizettek meg.78 néhány év múltán a lakosság kezdett 
visszaköltözni, 1692-ben 15 Ft 62 dénár adót szedett 
be, 1693-ra 94 Ft 75 dénár adót és további szolgálta-
tásokat vetett ki a megye.79

A török uralom évtizedeiben is katolikus falu 
híveit 1546-ban istván pap gondozta, aki 1559-ben 
már nem élt.80 Talán még a tizenötéves háború előtti 
időre utal 1652-ben a hévízgyörkiek (11/1. lh.) visz-
szaemlékezése arról, hogy az előtt versegről is 
járt át pap, „tanító” hozzájuk.81 1675-ig nincs adat 
plébános vagy licentiátus működésére. 1675-ben 
a garamszentbenedeki egyházmegyei zsinaton a 
katolikus versegről vadász Ferenc plébános82 vett 
részt, aki 1679-ben tizedbérlő is,83 1679–1682-ben 
pedig vikárius volt.84 elfogadható Ferenczy József 
közlése 1673-ban fennálló plébánia épületéről.85

A középkori eredetű Szent Miklós plébánia-
templom a jelenlegi falu és a lelőhely középpontjá-
ban található. A hatvani uradalom 1711. évi össze-
írása szerint verseg összes lakója katolikus, akik 
“elegantem ecclesiam habentes”.86 Az 1725-ös 
canonica visitatio szerint – több környékbeli temp-
lomhoz hasonlóan – versegen is kőből faragott szó-
szék állt. Baranyai Béláné a kő szószékeket Xvi–
Xvii. századi eredetűnek tartja, mivel a Xviii. 
századiakat többnyire fából készítették.87

Az egyhajós, homlokzati tornyos templom első 
szakszerű leírását Arányi Lajos készítette el: a hajó 
É-i falán látható, “egy erős ölnyire terjedő kör-
íves bodor” szerinte a Xii–Xiii. századra; “a csi-
nos tagozású párkányzattal bíró támok, … a nyolc-
szög feléből alkotott – kissé megnyúlt szentély is, 
természetesen megfelelő, és szorgalmasan tago-
zott támokkal, nemkülönben a templomot körül-
futó szokollal” a Xiv–Xv. századra keltezhető.  
A hajó ny-i részét a toronnyal együtt a Xviii. 
század elejére keltezte. Dokumentálta a templom 
D-i oldalán látható két, Xv. századi címert is.88 
Genthon istván tömör leírása szerint a templomnak 
egyetlen, homlokzat előtti tornya van. Az É-i hom-
lokzat közepén román, ívsoros párkány, a D-i olda-
lon befalazott későgót, gyámköves ajtókeret, felette 
sárkányrendes Báthory-címer és másik címer koro-
nából kinőtt szarvassal. A nyolcszög három oldalá-
val záruló szentélyhez balról sekrestye csatlakozik, 
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a ny-i homlokzat mellett jobbra csigalépcső vezet a 
karzatra. egyhajós, csehboltozatos belső tér.89

1967–1968-ban a Műemléki Felügyelőség – tata-
rozással kapcsolatos – falkutatást végzett a temp-
lomon. ekkor derült ki, hogy É-i fele románkori, 
kváderekből épült és ívsoros párkánya is megvan. 
A D-i fal a korábbi helyén áll, de már a gótikában 
épült. Ugyanekkor bővítették a szentélyt is.90 ennél 
a falkutatásnál került elő két csúcsíves, gótikus 
ablak és kora barokk ablaknyílások a D-i hajófal-
ban.91 egyed endre 1984-ben készített számunkra 
részletes felmérést.92

1987-ben Mezey Alice végzett ismét csak a 
templom külsejére korlátozott műemléki kutatást 
a templomon: egyrészt hitelesítette a Dümmerling 
Ödön és várnai Dezső által 1967–1968-ban meg-
figyelteket, másrészt pontosította eredményeiket. 
Alapos elemzés után elvégezte a templom perio-
dizációját. Szerinte a templom É-i kváderfalának 
k-i, mintegy 5,5 m-es szakasza a Xiii. században 
épült. ennek Ék-i saroklizénája, ívsoros párkánya 
és profilos lábazata maradt meg. Az É-i kváderfal 
eltérő, 6,4 m-es szakasza valószínűleg a Xiv. szá-
zadban készült. A románkori templom ny-i falát 
elbontották, az innen származó kvádereket hasz-
nálták fel a ny-i irányú toldás építéséhez. Az így 
kialakult templomot a Xv. században D felé bőví-
tették: felhasználták az elbontott D-i fal faragott 
kőanyagát is, amelyek között egy festett is volt. 
A Xv. századi templomhoz tartozott a D-i oldal 
szemöldökgyámos, gótikus ajtaja, a gótikus abla-
kok, két Xv. századi kőcímer (egyikük sárkány-
rendes Báthory-címer), valamint az 1987-ben, a 
D-i oldalon előbukkant két saroktámpillér alapo-
zása. A török pusztítás után, a Xviii. század ele-
jén a szentélyt és sekrestyét újjáépítették és bebol-
tozták, a gótikus nyílásokat befalazták és három 
új, félköríves ablakot nyitottak. A karzatot ekkor 
kis körablak világította meg, a hajónak festett 
famennyezete volt. Mai formáját a Xviii. század 
második felében nyerte a templom, amikor a hajót 
beboltozták, és a boltszakaszoknak megfelelően 
nagyméretű ablakokat nyitottak az É-i és D-i olda-
lon. Az É-i ablakokat az 1969-es helyreállításkor 
falazták be. Az 1987. évi tatarozáskor a D-i oldal 
gótikus saroktámpilléreit, a hozzájuk csatlakozó 
k-i és ny-i falelválásokat, valamint a gótikus és 
kora barokk nyílásokat mutatták be93 (33. kép).

A templom kis harangját – felirata szerint – 
1624-ben öntötték. Részletes leírását Patay Pál 
közölte. A hagyomány szerint ezt a harangot a “víz 
hozta”.94

1 Márton 1909, 171.; Márton 1910, 172. 2 MnM Jel. 
1908, 35.; MnM 85/1908.1–9. 3 MnM RŐ 85/1908.6. 
4 MnM RŐ 67/1950.3. A leltárkönyvi bejegyzés szerint 
az újra leltározott tárgy azonos a 85/1908.1–3. tárgyak 
valamelyikével. 5 MnM 85/1908.1. 6 APM Adattár 264, 
267. 7 APM 76.292.1–299.1. 8 APM 80.19.1–13. 9 APM 
93.2.1–37. 10 APM 84.102.1–17. 11 APM 84.101.1–7. 
12 APM 84.100.1–38. 13 vTM Adattár 1211. (kővári 
klára jelentése); APM 84.46.1–57. A leltárkönyvben 
tévesen szerepel, hogy a tétel kővári klára leletmen-
tésekor került elő. 14 MnM Adattár 77/1983.ii.; Rég. 
kut. 1982, 32.; kővári 1998, 53–54., 11–15. kép.; APM 
84.36.1–45.5. 15 APM 84.100.1. 16 Patay 1960, 18.; Patay 
1961, 59.; Patay 1963, 16., iii. t. 5. 17 kalicz 1966, 13, 
16. 18 APM 93.2.1–5, 9–37. 19 APM 93.2.6–8. 20 APM 
84.36.1–46, 57.; 100.2–26.; 101.1–4.; 102.1–9. 21 kővári 
1998, 56.; A lelőhelyet említi Szilas 2007, 162, 163., 13. 
t. 22 APM 84.46.1–2.; kővári 1998, 14. kép 1–2. 23 APM 
84.46.4–5.; kővári 1998, 14. kép 7. 24 APM 84.44.2.; 
46.28.; 102.7–8. 25 APM 84.100.27–28.; 101.5. 26 MnM 
85.1908.8.; hunyady 1957, 118. 27 APM 84.100.29–35.; 
101.6–7.; 102.10–14. 28 APM 84.100.29, 31–33.; 101.7.; 
102.11–12. 29 APM 84.100.30.; 101.6.; 102.10, 14. 30 APM 
94.102.13. 31 APM 84.102.15. 32 APM 76.298.1. 33 APM 
84.102.15. 34 APM 80.19.1–2.; 84.101.8. 35 APM 80.19.3. 
36 APM 80.19.5. 37 APM 80.19.4, 6. 38 APM 80.19.7, 9, 
10. 39 APM 80.19.8. 40 APM 80.19.12. 41 APM 80.19.11. 
42 APM 80.19.13. 43 Történetére néhány adat: csánki 
1890, 37.; Dedek-crescens 1910, 220.; Arató é. n. 
22–23.; Pest m. kézikönyve ii. 637.; Részleteseb-
ben chobot 1915, 193–194.; Pest m. műemlékei ii. 
394–395.; varga 1997, 467–468.; A teljesség igényé-
vel: Bene 1980, 11–36.; Tömören Mezey 1994, 13–14.  
44 kiss 1988, ii. 755. 45 Györffy 1998, 320. 46 oL Dl. 
7228.; horváth 1980, 80, 86. reg.; Bakács 1982, 994, 
1031. reg.; Györffy 1998, 320. 47 csánki 1890, 104.; 
Tévedését átvette Dedek-crescens 1910, 220.; Mások 
helyesen értelmezik az adatot. 48 oL DF 251781.; 
Bakács 1982, 1062. reg. 49 oL Dl 14004.; Bártfai Szabó 
1938, 732. reg.; horváth 1980, 162. reg. 50 oL Dl 97287.; 
Bártfai Szabó 1938, 909. reg.; horváth 1980, 190. reg.  
51 oL Dl 97290.; horváth 1980, 192. reg. 52 oL Dl 
62068.; Bártfai Szabó 1938, 1414. reg.; horváth 1980, 
311. reg. 53 horváth 1981, 11. reg. 54 Bártfai Szabó 
1938, 869. reg (teljes szöveg).; horváth 1980, 186. reg. 
(korábbi időben készült magyar fordítás néhány érte-
lemzavaró pontatlansággal, tévedéssel.).; Bene 1980, 
17., részletes ismertetés, tévedésekkel. 55 oL Dl. 9713.; 
Bártfai Szabó 1938, 998. reg.; horváth 1980, 208. reg. 
korábbi keletű birtoklásra utalhat az 1446. évi szerep-
lés. 56 oL Dl 106083/15., az oklevél vége hiányzik.; 
Bártfai Szabó 1938, 1286. reg.; horváth 1980, 280. 
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33. kép. verseg. Belterület, 27/1. sz. lelőhely, középkori templom 
(egyed endre felmérése és Mezey 1994 alapján rajzolta Réti Zsolt) 
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reg. 57 Bártfai Szabó 1938, 1370. reg.; horváth 1980, 
288. reg. 58 káldy-nagy 1971, 261.; káldy-nagy 1977, 
133.; káldy-nagy 1985, 708–710. 59 horváth 1981, 16, 
28.; Szakály 1995, 28, 32, 33, 37, 41, 48, 51, 56, 57, 61.  
60 horváth 1981, 24, 35, 41. reg.; Szakály 1995, 116, 
120, 123, 129, 130. 61 horváth 1981, 36/a–37. reg. 
62 Szakály 1995, 123, 129–130. 63 horváth 1981, 65, 91, 
246, 273, 304. reg.; Szakály 1955, 66, 69, 72, 75, 85, 
96, 105. 64 horváth 1981, 306. reg. 65 horváth 1981, 61, 
130, 191, 279. reg.; Szakály 1995, 134, 136, 142, 148, 
153, 157, 163, 166, 169, 172, 174, 178, 181, 184, 187, 
193, 203, 207.; Részben más adatokkal Szarka 2008, 
458. 66 horváth 1981, 57. reg. 67 Szakály 1995, 66. 
68 horváth 1981, 106. reg. 69 horváth 1981, 136, 141, 
143. reg. 70 horváth 1981, 149, 151, 152, 156–157, 163, 
175. reg. 71 horváth 1981, 153. reg. 72 horváth 1981, 
164. reg. 73 horváth 1981, 187. reg.; horváth 1987, 108, 
123. reg. a tanúskodások szövegével. 74 horváth 1981, 
205, 207. reg.; Somogyi Lőrincről: 21/1. lelőhelynél.  
75 horváth 1981, 223. reg. 76 horváth 1981, 258. reg. 
77 Szakály 1995, 193, 207. 78 horváth 1981, 306. reg. 
79 horváth 1983, 16, 19. reg. 80 káldy-nagy 1977, 138. 
81 horváth 1981, 116. reg. 82 Mezősi 1939, 48, 50.; Szarka 
1947, 75, 84.; horváth 1981, 280. reg. 83 horváth 1981, 
288–288/a. reg. 84 Szarka 1947, 25. 85 Ferenczy 1844, 
171. 86 Urb. et consc. 248. 87 Baranyai 1954, 266. 
88 Arányi 1878, 46.; kÖh Tervtár 13634, 13635. 
89 Genthon 1951, 368.; Pest m. műemlékei ii. 518. kép.; 
Genthon 1961, 327. 90 Tóth 1970, 389. 91 Rég. kut. 1987, 
108. 92 MTA Ri Rajztára 22 771. 93 MnM Adattár 
208/1987.Xv.; Rég. kut. 1987, 108–109.; Mezey 1994, 
11–15. old., 1. kép.; Tari 2000, 166–167. 94 Patay 1977, 
43.; Patay 1989, 29. 

27/2. kÖkÉnYeSi ÚT:  R, B  U, R, B, Bv, 
LT, Sza, M–á + R
(kÖh 26479)

A belterület Ék-i szélén, a nagykökényesre vezető 
út É-i oldalán, a nógrádi (vanyarci)-patak É-i partja 
és a körteszói völgyben É felől folyó patak alsó, a 
nógrádi (vanyarci)-patakba torkolló szakasza közti 
domboldalon, a TSz sertéshizlalda (egykori Zoltán-
tanya) mellett, kb. 450 × 150 m nagyságú, kissé gyo-
mos területen közepes sűrűségben találtunk újkőkori, 
rézkori, bronzkori és szarmata cserepeket. A leletek 
a domb kertek végével érintkező, alsó részén sűrű-
södtek.1 (Kővári–Miklós, 1979.) A lelőhely D-i része 
a beépített terület alá nyúlik.

A lelőhely Ény-i szélén, a Zoltán-tanya körül 
Bene Mihály és Füzi Lajosné, a versegi általános 

iskola pedagógusai is gyűjtöttek leleteket.2 Dny-i 
szélén, a homokosi u. 1. sz. alatt 1956-ban házépí-
tésnél, vályogtégla készítéséhez ásott gödörben, 
kb. 1,5 m mélyen „öblös edény kb. negyed részét 
és egy sárga színű, keményre égetett, kulacsszerű, 
letört szájú edényt” találtak. A leletek nem jutottak 
múzeumba.3 A lelőhely ny-i szélén, a Tarcsai utca 
több pontján bukkantak leletekre. Sztraka László 
1979. évi közlése szerint a 7. sz. alatti kertjében 
az 1970-es évek elején, meszesgödör ásásakor kb. 
40 cm mélyen cserepeket talált, amelyeket azonban 
nem őrzött meg. 1977-ben az utca végén, Tasnádi 
károly krumplis verem ásásakor talált bronzkori és 
nagyon sok szarmata töredéket, utóbbiak a Bene–
Füzi gyűjteménybe, majd az APM-be kerültek.4 
A 7. és 8. számú kertben 1983-ban kővári klára a 
felszínről sok szarmata cserepet gyűjtött.5 A lelő-
hely Dk-i szélén, a kökényesi út 15. sz. ház kert-
jében a telektulajdonos fia, ifj. kovács László a 
felszínről újkőkori, bronzkori, kelta, szarmata és 
viii–X. sz-i cserepeket szedett össze.6

1977 augusztusában kurucz Sándor értesítette 
az aszódi múzeumot, hogy a kökényesi út 16. sz. 
házának kertjében edényeket talált. A telek a lelő-
hely Dk-i szélén, a nógrádi (vanyarci)-patak árte-
réből kiemelkedő dombvonulat lejtőjének alján 
van. A leletbejelentés nyomán kővári klára a hat-
vani kultúra 9 edényt tartalmazó sírját tárta fel. 
A tulajdonos által kissé megbolygatott temetkezés 
az edények közt levő, kevés kalcinált csont alapján 
szórthamvas rítusú volt. A sír melletti, teljesen fel 
nem tárható gödörből újkőkori cserepek, állatcson-
tok és áglenyomatos paticsdarabok kerültek elő.7 
A leletmentést követő, 1978–1981. és 1983. évi fel-
tárások a telken a hatvani kultúra temetőrészletét, 
egy középső rézkori sírt, újkőkori, bronzkori, kelta, 
szarmata településmaradványokat, valamint szór-
ványos, kisszámú rézkori és X–Xi. sz-i leletanyagot 
hoztak napvilágra. 1981-ben a szomszédos 17/a. sz. 
telken húzott kutatóárokban kelta objektum rész-
lete, újkőkori, bronzkori és kelta cserepek kerültek 
elő.8 A továbbiakban a feltárt és a terepbejárások 
során, illetve a véletlenszerűen talált leletanyagot 
korok szerint csoportosítva, együttesen ismertetjük.

A 37 feltárt gödör9 – egy kivételével – a 
kökényesi u. 16. sz. telken került elő, a 27. számú a 
kökényesi u. 17/a. sz. telken húzott kutatóárokban.

A dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájához 11 
(a 8–9., 13., 23., 29–33., 36–37.) gödör tartozik. egy 
részük nagyobb anyagnyerő hely részlete, a többi 
kerek vagy szabálytalan alakú, teknős oldalú vagy 
méhkasos hulladékgödör. Többségük csak pelyvás 
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anyagú házikerámiát tartalmazott. A 32. gödörben 
kottafejes darabok is voltak. együtt fordultak elő a 
36. gödörben a kultúra korai szakaszára jellemző, 
bekarcolt spirálmeanderes töredékek (2. t. 2–4.), 
a kottafejes és a zselizi (4. t. 20.) cserepek; a 37. 
gödörből kottafejes és zselizi töredékek is előke-
rültek. Az igen nagyszámú, szórványos neolit lelet-
anyag (2. t. 18–19, 23.) a későbbi korokban meg-
bolygatott, szétrombolt objektumokhoz tartozhat. 
ebben is a durvább kidolgozású, pelyvával sová-
nyított, változatos formájú bütykökkel, körömcsí-
péssel, ujjbenyomás-sorral, rovátkolással díszített 
házikerámia dominál (6. t. 14.). A rekonstruálható 
töredékek alapján a leggyakoribb edényforma a fél-
gömbös, behajló szájú tál, megtalálhatók a henge-
res nyakú fazekak, nagy hombáredények és az ala-
csonyabb-magasabb csőtalpak töredékei. A vékony 
falú, általában polírozott finomkerámiában több a 
kottafejes, kevesebb a zselizi mintás cserép. egy 
sárgás színű, kívül kissé érdes felületű oldaltöredé-
ken sávos, fekete festés látszik.10 néhány töredék a 
mélyen bekarcolt, széles, ívelt vonalas díszítés alap-
ján (2. t. 5–6.) a kultúra régebbi szakaszához sorol-
ható.11 A szakálháti csoporthoz köthető egy nagy-
méretű, ívelt oldalú edény alsó részének töredéke, 
amelyen a vízszintes és függőleges, keskeny, üres 
sávok a sűrű, apró beszurkálásokkal kitöltött, szé-
les mezőkkel váltakoznak, míg a vállon hosszúkás 
bütyök van12 (5. t. 6.). Szintén a szakálháti csoport-
hoz kapcsolhatók, esetleg annál fiatalabbak a jel-
legzetesen neolit (pelyvával soványított) anyagú, 
többszörös, sűrű zegzug vonalas díszítésű olda-
lak13 (5. t. 8–10.). A díszítés töredékessége miatt 
nem dönthető el, hogy az alföldi vonaldíszes kerá-
mia vagy a szakálháti csoport terméke-e a bekar-
colt spirálmeander részletét mutató oldal14 (5. t. 13.) 
és a fenék felett vonalcsoportokkal díszített töre-
dék15 (5. t. 3.). egy pelyvás táltöredéken sérült kiön-
tőcső van.16 Ugyancsak pelyvás soványítású az a 
fazéktöredék, amelynek belső oldalából a kihajló 
perem alatt hosszúkás bütyök nyúlik ki.17 egy 
töredékes fül stilizált állatfejet ábrázol két hosz-
szú szarvval és a szemeket jelölő kerek benyomá-
sokkal.18 Az újkőkori leletanyaghoz tartozik két tra-
péz alakú és egy kaptafa alakú, töredékes kőbalta,19 
néhány pattintott kőeszköz20 (közülük 3 db obszidi-
ánból készült), két, szépen kidolgozott csont simító21 

(2. t. 20.), valamint egy pelyvás anyagú, bikónikus 
orsógomb.22

Az 1980-ban feltárt 19. számú sír a 
bodrogkeresztúri kultúrához tartozik. A bal oldalán 
fekvő, zsugorított, erősen bolygatott, hiányos váz 

iránya megközelítőleg Ény–Dk-i, a sírfolt nem raj-
zolódott ki. A koponyához két edényt23 helyeztek: 
egy enyhén kúpos nyakú tejesköcsögöt a perem-
ből kiinduló 2 kis füllel és a hasi törésvonalon ülő 
két bütyökkel (9. t. 11.), valamint egy alacsony, hen-
geres nyakú, egyenes peremű, nyomott hasú tálat, 
amelynél a nyakhajlatban két kis fül, míg a hason, a 
fülek közötti részen, egymással szemben két hegyes 
bütyök van (9. t. 7.). Az edények közelében került elő 
egy 5,6 cm átmérőjű, sárga színű, homokkal sová-
nyított bikónikus orsógomb,24 a felsőtestnél a boly-
gatott csontok között pedig egy kis agyagcsüngő.25 

ez utóbbi fekete színű, csillámos homokkal, kevés 
apró kaviccsal soványított anyagú, kissé aszimmet-
rikus körtealak. Felső elkeskenyedő és megvasta-
godó részén vízszintesen átfúrták. Az elülső oldal 
alsó részének enyhén homorodó közepéből hegyes 
bütyök nyúlik ki, a hátoldala díszítetlen. h: 4,8 cm, 
Sz: 3,8 cm, vastagsága a felső részén 1, az alsó 
részén 0,6 cm. Az oldala körben eldolgozott, tehát 
nem edényoldalból vágták ki. Az orsógomb és a 
csüngő sírhoz tartozása bizonytalan. A váz egyik 
alkarcsontján zöldes elszíneződés (patinanyom?) 
látszik. A váz mellett, attól néhány cm-re, bolyga-
tott helyzetben egy másik vázhoz tartozó néhány 
hosszúcsont és egy kis medencetöredék feküdt. 
Szórványként került elő a bodrogkeresztúri kultú-
rára jellemző, bekarcolt rácsmintás, mészbetétes 
oldaltöredék26 (11. t. 3.), valamint néhány középső 
rézkori cserép,27 amelyek közül egy alacsony nyakú, 
öblösödő hasú, a nyakat áthidaló fülű tál darabja 
(11. t. 9.) és a kerek, lapos bütyökkel díszített olda-
lak említhetők. egy fekete színű, harangos csőtalp 
(11. t. 13.) a ludanicei csoportra jellemező.28

Feltételesen sorolható csak lelőhelyünkhöz a 
badeni kultúra egysoros bordadíszes fazékpereme 
és kétosztású táljának osztógombja. A cserepe-
ket Bene Mihály és Füzi Lajosné a „Zoltán-tanya 
felett” gyűjtötte.29

A kökényesi u. 16. sz. alatt a hatvani kultúra 26 
sírját (3 sírt a kertben levő szőlőlugas miatt csak 
részlegesen) sikerült feltárni.30 14 sír szórthamvas, 7 
urnás rítusú volt, 5 sírban nem voltak hamvak (közü-
lük kettő csak részben feltárt temetkezés). Sírgödröt 
csak 4 esetben lehetett megfigyelni: a 7. és 28. sírnál 
ovális, a 22. sírnál lekerekített sarkú négyszögletes, 
míg a 25. sírnál lekerekített sarkú, trapéz alakú göd-
röt ástak. Több temetkezést kövekkel jelöltek. A 2., 
3. és 10. sírnál a köveket nagyjából félkör alakban 
rakták le, a 20., 21., 22. sírnál zárt gyűrűt alkottak, 
az edények a köveken belül, azoknál mélyebb szin-
ten feküdtek. A 12. sírhoz nagy, lapos homokkövet, 
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a 15.-hez nagyméretű, hosszúkás kőtömböt helyez-
tek. A 7., 14., 28. sírban az edények között és felett 
voltak kisebb kődarabok. A sírokba rakott edények 
száma 3 és 19 között váltakozott. Érdekesség, hogy 
a 13. sírnál csak egy sorban fekvő köveket találtunk, 
itt sem edények, sem hamvak nem voltak.

A sírkerámiában31 jól megkülönböztethető típu-
sok figyelhetők meg. egy kivételével a teljesen fel-
tárt temetkezések mindegyikében volt urna. Az álta-
lános típus tölcséres nyakú, kettős kúpos testű, a 
legömbölyített hasélen rövid fülek, a vállon hegyes 
szalagfülek vannak, a has alsó része a körbefutó 
bekarcolt vonal alatt textildíszes, befésült vonalas, 
seprűzött vagy durva, rücskös felületű. A díszítést 
a hasélre rakott pici bütyökcsoportok, rövid, füg-
gőlegesen bevagdosott bordák, plasztikus bajusz-
fülek alkotják, a késői típusú urnák vállán nagy, 
árkolt bütykök, kerek benyomások, girlandszerű és 
rövid, vízszintes vagy függőleges árkolások jelen-
nek meg. Megtalálható a hengeres nyakú, tojásdad 
testű forma is. igen gyakoriak a fazekak. Az ala-
csony, fordított csonkakúpos testű, ívelt oldalú és 
a magas, enyhén S-profilú edények teste a legtöbb-
ször függőlegesen bekarcolt vagy seprűzött, pere-
mük bevagdosott, kicsücskösödik, sokszor kis büty-
kökkel vagy bütyökcsoportokkal díszített, néha 
benyomkodott bordát raktak rá. Ritkább típus a hor-
dós testű, füles fazék. egy kétfülű példány felső 
részét S-alakú plasztikus bordák, az öblét körben 
felrakott, apró bütykök díszítik. A legegyszerűbb 
táltípus fordított csonkakúpos, a perem külső széle 
bevagdosott, bütykös. késői típusúak az alacsony 
nyakú, fordított csonkakúpos testű, ívelt oldalú 
darabok, amelyeknél a vállon kicsi fül ül, a nyakat 
négy, felcsücskösödő „nyelves” fül hídalja át, vállu-
kon árkolt bütykök vannak. A svédsisak alakú tálak 
általában díszítetlenek, de vannak gazdagon díszí-
tett darabok is. Utóbbiaknál a széles nyak galléro-
san kihajlik, a gömbszelet alakú testet többszörö-
sen árkolt, hegyes bütykök, kerek és ovális benyo-
mások, az omfaloszt koncentrikus besimítás díszíti. 
egy gömbszelet alakú, behúzott peremű, omfaloszos 
tálkán beböködött pontokból álló zegzug minta van.  
A széles szájú, mély tálfazekak nyakhajlatában 
hegyes fülek ülnek, a has alsó része textildíszes vagy 
bekarcolt vonalas, a váll többször árkolt bütykös.  
A füles bögrék nyaka hengeres, nyomott hasúak 
vagy kettős kúpos testűek, a késői darabokon árkolt 
bütykök, benyomott pontok vannak. A lapos, fel-
hajló szélű fedők fogója gombos vagy osztott, szarv 
alakú; míg a gömbszelet alakú példányok fogantyú-
ját kis fül alkotja vagy fogantyú nélküliek.

A kerámia elemzése azt mutatja, hogy a teme-
tőrészlet a hatvani kultúra egész időszakát felöleli. 
A legkorábbinak a 26. sír tekinthető, amelyből 1 
tokodi bögre, 3 textildíszes urna (az egyik karcsú, 
tojásdad testű), 3 textildíszes, valamint egy elna-
gyoltan bekarcolt tálfazék, 2 alacsony, bekarcolt 
vonalas, bütykös peremű fazék, 1 tölcséres nyakú, 
nyomott gömbhasú, füles bögre és 1 gömbszelet 
alakú, felhajló szélű fedő került elő.32 A késői temet-
kezések már a koszideri periódusra keltezhetők az 
árkolt bütykös urnák, tálfazekak, bögrék, svédsisak 
alakú, gazdagon díszített tálak és a nagy, felülről 
félkörösen árkolt bütykökkel, benyomott pontokkal 
díszített, ansa lunatas, kétfülű bögre alapján (2., 3., 
8., 12., 14., 15., 19., 25., 28. sír). A korai és a késői 
periódus közti időszakhoz sorolható 10. sírban az 
észak-dunántúli mészbetétes kerámia miniatűr 
füles bögréje volt; ennél a nyak felső részén és a vál-
lon körbefutó, bekarcolt mészbetétágy alatt kerek 
mészbetétágyak vannak. Ugyanakkor előfordulnak 
olyan temetkezések, amelyekben textildíszes urna 
együtt fordul elő árkolt bütykössel (11. sír) és díszí-
tett svédsisak alakú tállal (17. sír).

hatvani telepobjektum nem került elő, a szórvá-
nyos hatvani kerámia33 a kultúra későbbi korokban 
elpusztított sírjaiból származhat. Jelzi ezt pl. a iii. 
szelvény 3. ásónyomából kiszedett nyomott hasú, 
töredékes bögre, urnanyak részlet, plasztikus díszű 
urnaoldal és egy „nyelves” tál darabja34 (a szelvény-
ben 4 hatvani sír volt). A szórványos leletanyag-
ban is a sírokból megismert edények töredékei for-
dulnak elő. Seprűs és befésült díszítésű fazék- és 
urnaoldalak, tölcséres, kihajló peremű urnanyakak, 
bajuszfüles darabok (az egyiken a bajuszfül több-
szörösen tagolt, hosszúkás), textilmintás töredékek, 
benyomkodott, rövid bordákkal elválasztott, simí-
tott felső részű és durvább felületű, elnagyolt bekar-
colásokkal díszített alsó részű, öblös urnaoldal, fél-
gömb alakú, peremének külső szélén ferdén bevag-
dosott táltöredék és késői típusú, körárkos bütykös 
tál vagy urnatöredékek.

A hatvani sírokba a légvonalban kb. l km-re 
levő, Makkoson található földvár és nyílt telepü-
lés (27/12. sz. lh.) lakói temetkezhettek. A temető 
kiterjedése nem ismert. É-i és ny-i irányba min-
den bizonnyal tovább húzódik, k felé a szomszé-
dos, 17/a. sz. telken húzott kutatóárokban már 
nem került elő sír, ezen a részen a körteszói-patak 
egyébként is lezárja a lelőhelyet. csak kismértékű 
kiterjedést tételezhetünk fel D felé, ahol az országút 
D-i oldala mellett már a nógrádi (vanyarci)-patak 
ártere kezdődik.
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A halomsíros kultúrát 4 objektum képviseli.  
A kerek, méhkas alakú 3. gödör hamus, faszenes betöl-
tésében deszkalenyomatos, nagy tapasztásdarabok35 

is voltak. A cserepek36 közül a benyomkodott bordás 
fazékoldalak, T-alakú bordadíszes urnaváll, kihajló 
urnanyakak, nyomott gömbhasú, füles bögretöredék, 
az alján sűrűn átlyukasztott, 4,2 cm magas, egyenes 
peremű, fordított csonkakúpos szűrőedény töredéke 
és egy másodlagosan salakosra átégett, a hasán árkolt 
bütykös, töredékes bögre említhető. A gödörből a 
hatvani kultúra fordított csonkakúpos, ívelt oldalú, 4 
helyen kicsücskösödő peremű, 8,5 cm magas, füles 
bögréje37 is előkerült. A 10. sz., hengeres gödörrész-
let földjében is hamucsíkokat, faszenet lehetett meg-
figyelni. Leletei38 közt jellegzetesek a kúpos nyakú, 
gömbös testű urna darabjai; a behúzott peremű tál-
töredék a peremből felhúzott, kihajló csücsök alatt 
elhelyezett kis füllel (22. t. 1.); a magas, tölcsé-
res nyakú bögretöredék és a fordított csonkakúpos 
tál részlete az egyenes peremből kiinduló pici fül-
lel (22. t. 8.). A 18. objektumnál a gödör foltja nem 
rajzolódott ki, néhány edény darabjai feküdtek egy 
csomóban.39 A töredékek a halomsíros kultúra tipi-
kus edényeihez tartoznak, ilyen pl. a simított nyakú, 
érdes oldalú, a vállán benyomkodott bordás, nagy-
méretű fazék és a fekete, vékony falú, fényes, políro-
zott külsejű bögre, hengeres nyakán két apró pontsor 
között sűrűn bekarcolt, körbefutó vonalakkal, vál-
lán sugarasan bekarcolt vonalcsoportokkal (22. t. 5.). 
A 28. sz. kisebb gödörrészletből kottafejes és hat-
vani cserép is előkerült, de egy kihajló peremű urna 
töredékei40 alapján a halomsíros kultúrához tarto-
zik. A szórványos halomsíros kerámiából41 kiemel-
hetők a v-alakú bekarcolásokkal, vonalcsoportokkal 
(22. t. 6.), rovátkolásokkal díszített darabok; táltöre-
dékek a peremből felnyúló lapos vagy háromszög 
átmetszetű, kívül bordás bütyökkel, az egyik példá-
nyon (22. t. 2.) kétoldalt hosszúkás átfúrás van; elő-
fordul a kettősen felcsücskösödő peremű tál, a perem 
alatt kis füllel (22. t. 3.); gyakoriak a simított nyakú, 
érdes oldalú, a vállon tagolt bordadíszes vagy büty-
kös fazekak töredékei (22. t. 13.), és előkerült egy 
füles, talpas bögre függőlegesen kannelúrázott, nyo-
mott hasú, alsó része is (21. t. 5.).

A 15. gödör 2 db, díszítetlen cserép42 alapján a 
bronzkoron belül pontosabban nem keltezhető. 
Szórványként is kerültek elő kevésbé jellegzetes, 
bronzkori töredékek.43 

A keltákhoz köthető a kerek, ill. ovális alakú, 
hengeres oldalú 5. és 19. gödör, valamint a csak 
részben feltárható 11., 12. és 27. gödör. A belő-
lük kiszedett cserepek44 alapján (grafitos anyagú, 

fésűs díszű, duzzadt peremük alatt bekarcolt vona-
las vagy hornyolt fazekak és legömbölyített vagy 
kihajló peremű tálak, urnák töredékei) a La Tène c 
periódusra keltezhetők.45 Ugyanezen edénytípusok 
töredékei kerültek elő szórványosan is46 (31. t. 6, 8, 
10, 12.), a leggyakoribb a grafitos-fésűs fazék, két 
töredéken a perem alatt ferdén bevagdosott borda 
van (31. t. 5.). előkerült néhány kézzel formált cse-
rép47 is: egy barna, grafitszemcsés anyagú, félgömb 
alakú táltöredék, elkeskenyedő, egyenes pereme 
alatt kiugró bütyökkel; egy durva kidolgozású, 
behúzott peremű tál töredéke; vízszintesen levá-
gott peremű, hordós testű, az oldalán kiugró büty-
kös fazék darabja; kerek benyomássorral díszített 
oldal, ill. ugyanilyen mintájú, befelé ferdén levágott 
peremű táltöredék.

Az őskori leletek sorát egészíti ki két nyéllyukas, 
töredékes kőbalta,48 néhány pattintott kő-49 és csi-
szolt csonteszköz (köztük a 34. szarmata gödörben 
talált 11,9 cm hosszú, mindkét végén hegyes ár),50 
egy csonkagúla alakú, a felső harmadában átfúrt 
agyagnehezék,51 egy dörzskő,52 valamint több ép és 
töredékes őrlőkő.53 

A lelőhely szarmata települését az ásatások során 
feltárt 12 (1–2., 4., 6–7., 17., 20–22., 24, 26. és 34.) 
gödör54 és a humuszréteg jelentős mennyiségű 
szórványanyaga,55 valamint felszíni szórványok56 

képviselik. A szerény leletanyagú gödrök közül 
kiemelendő a 21. gödör, melynek jellegtelen anya-
gát közép-galliai Drag. 18/31. típusú táltöredék57 

(34. t. 1.) keltezi a ii. század 2–3. harmadára. Az 
1. gödörben szürke, korongolt (köztük fogaskarcolt 
díszű) hombártöredékek és sötétszürke, homokos-
szemcsés anyagú, kézzel formált, kívül simított ger-
mán (kvád?) fazéktöredék volt.58 Szürke, korongolt, 
vízszintes hombárperem59 a 6. gödörből került elő. 
A sötétszürke, kerekítetten vastagodó, kissé behú-
zott peremű és lépcsősen tagolt oldalú, félgömbös 
táltöredékek,60 a szürke és pirosas, keskeny talp-
gyűrűs, homorú tálfenekek61 és a szürke, két víz-
szintes bordás hombárváll62 alapján a 17., 20., 22. 
és 26. gödör a késő szarmata korszakba sorolandó.  
A kézzel formált, durva anyagú fazéktöredékek 
majd minden gödör anyagában megtalálhatók,63 a 
22. gödörből fedőperem64 is előkerült. A 7. gödörben 
kísérő leletek nélkül talált kézimalom felső köve65 is 
szarmata lehet. Provinciális házikerámia a 20. gödör 
vörös, kopott vörös festett korsótöredéke.66 A szór-
ványanyagból a település korai, a ii. században már 
biztosan fennálló szakaszához tartoznak a koron-
golt, ívben kihajló, kerekített szélű szürke, sötét-
szürke tálperemek,67 néhány fekete, törésfelületen 
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réteges, barna, vízszintes sávokban fényezett hom-
bároldal.68 A kerekítetten kifelé vastagodó peremű 
mély tálak töredékei,69 az ívelten kihajló, kere-
ken vastagodó70 és a vízszintes, tagolatlan71 hom-
bárperemek a korai és késői időszakban egyaránt 
megtalálhatók. késő szarmata korszakra jellem-
zők a korongolt, szürke, sötétszürke, rövid henge-
res vagy ferdén kissé kihajló nyakú, nyomott gömb-
testű edények,72 a vízszintes, tagolt peremű hombá-
rok,73 a kifelé kerekített peremű, meredek oldalú,74 
kissé behúzott peremű, néha perem alatt bordás,75 a 
lépcsőszerűen tagolt oldalú,76 a csonkakúpos felső 
részű, bordadíszes77 mély tálak töredékei, a kerek és 
középen bordás korsófülek.78 késő szarmata lelet-
anyaghoz tartoznak a homokos-kavicsos soványí-
tású, korongolt, változóan tagolt peremű fazék-
töredékek,79 a szélesen bemélyített vonallal, hul-
lámvonallal díszített fazékoldal és a széles, sekély 
árok felett és alatt bekarcolt hullámvonalas oldal.80 
A finoman iszapolt, korongolt kerámián a vízszin-
tes sávos, vagy a felületre kiterjedő fényezésen túl 
besimított hullámvonalat táloldalon81 és hombárvál-
lon,82 fogaskarcolást tál-,83 korsó-84 és hombártöre-
dékeken,85 bekarcolt, vízszintes vonalköteget korsó-
vállon86 találunk. A jelentős számú, kézzel formált, 
durva kerámiából néhány ujjbenyomásokkal, ferde 
bevágásokkal tagolt fazékperem87 (40. t. 8.), vállán 
ujjbenyomás sorral88 (40. t. 10.), bekarcolt hullám-
vonallal89 díszített fazékoldal, kúpos fedőtöredék90 
(40. t. 9.) említhető. eszközök: ló lábközépcsontból 
csiszolt korcsolya,91 malomkő töredék92 és szürke, 
korongolt oldaltöredékből készített orsókarika töre-
dék.93 Germán, bizonyára kvád készítmény a kéz-
zel formált, jól iszapolt anyagú, barna, csonkakúpos 
vállán sűrű és apró fogú fogaskerékkel benyomott 
sorokkal kitöltött, csúcsukkal érintkező háromszö-
gekkel díszített edénytöredék (32. t. 14.) és a fekete, 
simított felületű, kihajló peremű, válltól függőlege-
sen kannelúrás (32. t. 11.) fazéktöredék.94 A Kárpát-
medence Ék-i részéről, vandál területről származ-
hat az a világosbarna, fekete foltos, jól iszapolt, kéz-
zel formált, tagolt vállú, gömbös testű, kisebb fazék, 
melynek részben összeillő töredékei95 a humuszré-
tegből kerültek elő. Az edény simított felületén a 
válltól a fenékig kerek, közepén bevágott pecsételőt 
sűrűn benyomva készített, vízszintes, illetve függő-
leges sorokkal kitöltött felületek váltakoznak (32. t. 
16a–c.). Római importok a rheinzaberni Drag. 32. 
(?), 37. táltöredékek és a Drag. 33. csészetöredék,96 
a szürke, sötétszürke bevonatos, bepecsételt levéldí-
szű, Drag. 37. alakú táltöredék97 (34. t. 14.), a piros 
festésű táltöredékek98 és korsóoldal,99 az ívelt oldalú, 

sárgás, kívül és részben belül világospiros festett, 
kívül egymás alá felrakott, kerek, kis bütykökkel, 
sekély vízszintes vonalakkal díszített ii–iii. századi 
csészetöredék100 (34. t. 16.), valamint a fekete, fésűs 
díszű, kora császárkori fazékoldal101 (33. t. 10.).

A Zoltán-tanya körül gyűjtött leletek között pár-
huzamos és hullámos vonalköteges, valamint víz-
szintes, sűrűn bekarcolt vonalas (46. t. 1, 5, 8.) kora 
árpád-kori cserepek is voltak.102 néhány hasonló 
korú, kihajló fazékperemet és egy profilált aljat a 
kökényesi út 16. sz. ház kertjében is lehetett gyűj-
teni.103 Ugyanitt a feltárás során mindössze néhány, 
részben sűrűn bekarcolt, körbefutó vonalakkal 
díszített, X–Xi. századi fazéktöredék (46. t. 2–4.) 
került elő a 2. és 3. ásónyomból.104

1 APM 81.71.1–7. 2 APM 84.105.1–106.3. 3 Özv. 
Rádóczky Mihályné telektulajdonos közlése 1978-ban. 
4 APM 84.107.1–6. 5 A leletek az APM-ben elkeve-
redtek. 6 A leletek nem kerültek múzeumba. 7 MnM 
Adattár 14/1978.ii.; Rég. kut. 1977, 31. 8 MnM Adat-
tár 11/1980.i.; 26/1984.iv.; Rég. kut. 1978, 32–33.; 
Rég. kut. 1979, 26.; Rég. kut. 1980, 23–24.; Rég. kut. 
1981, 28.; Rég. kut. 1983, 33. 9 4 gödör (14., 16., 25., 
35.) lelet nélküli vagy csak állatcsontot tartalmazott, 
így koruk ismeretlen. Az 1977-ben, csak kis részben 
feltárt gödör nem kapott számot. 10 APM 83.126.20. 
11 APM 83.98.1.; 126.1–2. 12 APM 83.156.20. 13 APM 
83.126.8. 14 APM 83.98.2. 15 APM 83.126.6. 16 APM 
83.91.1. 17 APM 84.65.1. 18 APM 83.153.6. 19 APM 
83.164.4.; 168.29.; 84.66.2. 20 APM 78.2.13.; 83.168.29.; 
84.66.3.; 68.1. 21 APM 83.126.34. 22 APM 83.163.13. 
23 APM 84.57.1–2. 24 APM 84.57.4. 25 APM 84.57.3. 
26 APM 83.75.2. 27 APM 81.71.3.; 83.30.3–5.; 151.21–
22.; 84.106.1. 28 APM 83.106.8. 29 APM 84.106.2–3. 
30 Rövid beszámoló a temetőről: kővári 1986.; említi 
Tárnoki 1992, 88–89.; Bondár 2007, 101. 31 APM 78.1.1–
9.; 81.1.1–63.7.; 84.49.1–56.5.; 58.1–64.14.; 93.1–97.8.  
32 A 26. sír urnacsoportjának képe: Dombokká vált évszá-
zadok. Bronzkori tell-kultúrák a kárpát-medence szí-
vében. Bp.–Szolnok, 1991–1992, 27. oldalon.; Ugyanaz: 
Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen 
an Donau und Theiss. Bp. 1992, 53. kép. A teljes 
síregyüttes képe a 208. oldalon: kat. nr. 461. 33 APM 
83.19.1.; 22.2.; 23.1–4.; 26.3.; 27.1.; 29.4.; 30.6.; 32.4.; 
33.4.; 50.1.; 51.2.; 56.5.; 57.1.; 58.1, 3.; 59.4.; 64.2.; 68.2.; 
75.3.; 93.2–7.; 94.2–4.; 100.2.; 108.2.; 109.4–6.; 110.3–
6.; 114.1.; 144.3.; 147.17–18.; 159.7–13.; 163.16.; 164.5.; 
166.1.; 168.31–32.; 178.1–3.; 84.47.1–3.; 69.1.; 105.14.;  
A Rég. kut. 1978, 32–33. old-on említett hatvani gödör-
ről (3. gödör) a feldolgozás során derült ki, hogy valójá-
ban a halomsíros kultúrához tartozik, bár egy hatvani 
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bögre is volt benne. 34 APM 83.23.1–4. 35 APM 83.86.1–4. 
36 APM 83.41.1–14, 16. 37 APM 83.41.15. 38 APM 83.80.1–7. 
39 APM 83.114.2–6. 40 APM 83.144.2. 41 APM 81.71.5.; 
83.11.2–4.; 29.5–6.; 53.6–9.; 56.6.; 57.2–5.; 63.2.; 
65.5–6.; 74.3.; 100.4–5.; 104.1.; 105.3–7.; 107.18–19.; 
115.1–3.; 122.4.; 137.5.; 140.1.; 148.2–7.; 151.23–24.; 
154.8.; 159.6.; 167.10–15.; 168.34–35.; 84.62.1.; 64.6.; 
105.15–17. 42 APM 83.84.2. 43 APM 81.71.4.; 83.9.1–3.; 
10.1.; 22.3.; 24.4.; 29.7.; 40.1.; 53.3–5.; 55.10–12.; 
56.4.; 58.2, 4.; 62.1.; 65.7.; 66.11–12.; 67.1.; 68.3.; 
82.1, 4.; 84.2.; 89.2.; 99.3–4.; 100.3.; 101.2.; 104.2–3.; 
107.20–21.; 115.4.; 116.5–6.; 118.14–18.; 120.1–3.; 
121.1–4.; 125.12–13.; 131.3.; 132.6.; 134.1–3.; 135.2–5.; 
136.16–19.; 137.3–4, 6.; 142.3–5.; 144.4.; 147.16, 19–20.; 
154.1–7, 9.; 155.6–8.; 162.3–5.; 163.15;. 168.33. 44 APM 
83.43.2–4.; 81.1–2.; 82.2–3.; 115.5–6.; 148.8–9. 45 Az 
ásatási jelentésekben tévesen LT D keltezés szere-
pel. 46 APM 83.9.4–14.; 10.2–3.; 11.5.; 15.1–7.; 16.2–3.; 
17.1.; 18.1.; 19.3.; 22.4–5.; 28.2–3.; 29.8–9.; 31.8.; 
34.4.; 39.2.; 40.2.; 49.1–4.; 50.2.; 51.3.; 55.1.3.; 56.7–9.; 
56.6–7.; 58.5–8.; 59.5–7.; 60.2–4.; 61.4–7.; 62.2–4.; 
63.3.; 64.3–4.; 67.2–7.; 68.5–6.; 70.11–13.; 71.11.; 
74.4–6.; 75.4.; 76.6.; 77.8.; 89.3–4.; 93.8–9.; 95.1–2.; 
99.5–6.; 104.4.; 109.7.; 120.4–18.; 121.5–8.; 122.5–8.; 
123.2–3.; 125.14–16, 18.; 129.7–9.; 132.7.; 134.4–10.; 
136.20.; 137.7–11.; 143.2.; 146.11–13.; 147.21–26.; 
163.17.; 167.16.; 84.48.2.; 105.18. 47 APM 83.15.5–6.; 
67.2.; 120.17. 48 APM 83.19.2.; 59.1. 49 APM 81.71.1.; 
56.1–2.; 163.14.; 84.105.11. 50 APM 83.129.10.; 136.21.; 
147.15.; 150.12.; 153.7.; 84.67.1.; 69.5. 51 APM 83.159.5. 
52 APM 83.150.13. 53 APM 83.20.1.; 25.1.; 165.8.; 168.30. 
54 APM 83.39.3–10.; 40.3–4.; 42.1–5.; 44.2–3.; 46.1.; 
113.1–3.; 138.1–3.; 139.1–3.; 140.2–5.; 142.6.; 143.1, 
3–4.; 175.1.; 84.69.2–4. 55 APM 78.3.1–2.; 83.9.15–26.; 
10.4–5.; 19.4.; 22.6.; 24.5–7.; 29.10–13.; 30.7–8.; 
32.5–11.; 33.5–8.; 34.5–9.; 35.2–3.; 49.5–17.; 50.3–5.; 
52.3.; 56.10.; 57.8.; 62.5–6.; 63.4–5.; 67.8.; 68.4, 7.; 
69.6–7.; 71.12–13.; 74.7–11.; 75.5–6.; 76.7–10.; 77.9–11.; 
78.13.; 88.1–11.; 89.5–6.; 90.2–5, 9–14.; 93.10.; 94.5.; 
95.3–4.; 96.6.; 97.1.; 99.7–18.; 100.6–10.; 101.3–6.; 
102.3.; 107.22.; 109.8.; 112.1–6.; 116.8–10.; 118.19–24.; 
120.19–22.; 121.9–11.; 122.9–14.; 123.4–6.; 125.17, 
19–21.; 128.1–4.; 130.1–5.; 131.4–10.; 134.11–15.; 
149.3, 7–10.; 150.14–17.; 151.25–26.; 153.8–10.; 155.9.; 
162.6–7.; 163.18.; 164.6.; 167.17.; 168.28.; 84.47.4–5.; 
48.1. 56 APM 84.105.19–28.; 107.1–6. 57 APM 83.139.1.; 
Gabler–vaday 1992, 128., 11/1. kép. 58 APM 83.39.3–5, 
7. 59 APM 83.44.3. 60 APM 83.113.1.; 138.1.; 143.4. 
61 APM 83.140.3.; 143.1. 62 APM 83.140.2. 63 APM 
83.39.9.; 42.5.; 113.3.; 139.3.; 140.5.; 175.1.; 84.69.3–4. 
64 APM 83.140.4. 65 APM 83.46.1. 66 APM 83.138.3. 
67 APM 83.50.3–4.; 118.9.; 122.11. 68 APM 83.30.7.; 

99.16.; 122.13. 69 APM 83.9.18.; 14.4.; 50.5.; 56.10.; 
57.8.; 90.4–5.; 99.15.; 100.8.; 107.22.; 118.21–22.; 
120.19.; 122.10.; 84.47.4. 70 APM 83.29.12.; 32.7.; 49.10.; 
69.6.; 74.8.; 76.7.; 77.9.; 88.4–5.; 90.11.; 116.8.; 128.1.; 
131.5.; 151.26.; 164.6.; 167.17. 71 APM 83.9.15, 20.; 
29.11.; 32.8.; 62.5.; 74.10.; 77.10.; 90.4.; 99.11.; 100.7.; 
118.20.; 122.12. 72 AMP 83.9.17.; 50.4.; 94.5.; 150.14. 
73 APM 83.34.6.; 151.25. 74 APM 83.9.16.; 34.5.; 49.11–
12.; 52.3.; 88.6.; 149.7. 75 APM 83.22.6.; 24.5.; 49.6.; 
71.13.; 74.7.; 78.13.; 88.1, 6.; 95.4.; 99.7.; 101.4.; 131.6.; 
149.3.; 150.15–16.; 155.9. 76 APM 83.29.10.; 32.6.; 49.5.; 
99.8.; 130.3.; 134.12.; 162.7. 77 APM 83.67.8. 78 APM 
83.68.4.; 88.7.; 162.6. 79 APM 83.9.21–22, 25.; 10.5.; 
89.6.; 99.12. 80 APM 83.88.10.; 153.8. 81 APM 83.99.8.; 
125.9. 82 APM 83.24.7. 83 APM 83.9.18.; 120.19. 84 APM 
83.71.12.; 168.28. 85 APM 83.29.11.; 131.5.; 84.105.27. 
86 APM 83.88.9. 87 APM 83.32.11.; 34.7–9.; 49.15–16.; 
76.9.; 118.24.; 120.20.; 123.4–5.; 125.20.; 134.14.; 
150.17.; 84.47.5.; 48.1.; 105.28. 88 APM 83.120.18. 
89 APM 83.153.9. 90 APM 83.15.7. 91 APM 83.33.8. 
92 APM 83.120.22. 93 APM 83.134.13. 94 APM 83.29.9.; 
76.10. 95 APM 83.53.9. 96 APM 83.32.5.; 90.2.; 125.17.; 
130.1.; 149.9.; Gabler–vaday 1992, 128., 6/14., 11/1, 10., 
15/1. kép. 97 APM 83.35.2.; Maróti 1985, 124., Xv. t. 
11.; Maróti 1991, 376. 98 APM 83.89.5.; 90.3, 9.; 109.8. 
99 APM 83.29.13. 100 APM 83.134.11. 101 APM 83.35.3. 
102 APM 84.105.29–32. 103 APM 78.3.3–5.; Megemlíti 
Bene 1980, 12. 104 APM 83.109.9.; 167.18–19. 

27/3. cSÖRSZ-áRok:  Sza
(kÖh 26480)

A szarmata szállásterületet É-on és k-en hatá-
roló, nagy valószínűséggel 322 és 332 között 
kiépült,1 a Tiszától ny-ra Csörsz-ároknak, a 
Tiszántúlon Ördög-ároknak nevezett sáncrendszer 
nyugati kezdetei Pest megye Ék-i részén találhatók. 
Sáncai árokból és az árok déli oldalán emelt töltés-
ből állnak, észak felől fenyegető veszedelem elhárí-
tására létesültek. A feltehetően a csörsz-árok sánc-
rendszer É-i, felső vonalához tartozó Galgagyörk–
Galgamácsa–verseg sáncszakasz részleteit a Patay 
Pál vezette munkacsoport terepmunkái és monog-
ráfiájuk második, bővített kiadása2 alapján írjuk le. 
(kutatástörténeti összefoglalás a 2/22. lh-nél.)

A községhatár ny-i részén és a település Dny-i 
széle közelében levő egykori sáncnak a mai felszí-
nen alig van nyoma. A váci-völgy D-i szélén, az 
erdőből (kálló, nógrád m.) kilépő sánc kb. 80 m 
hosszan követhető a szántón, k-Ék felé, a völgy-
fenék D-i szélénél légi felvételek mutatják még 
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5–600 m-es részletét. Majdnem 1000 m-es hiány 
után a települést kettéválasztó patakvölgy D-i olda-
lán, szintén légi felvételek alapján határozható meg 
a domboldalon fokozatosan felhaladó és ny-ról szé-
les ívben Dk felé kanyarodó, talajfúrásokkal is 
vizsgált nyomvonal. átvágásban a v-szerű met-
szetű sáncárok a jelenkori felszínnél 460 cm szé-
lesnek és 253 cm mélynek bizonyult, töltése telje-
sen lepusztult. ismert Dk-i végpontjánál kezdődik 
a Dny–Ék-i irányú, mély Tyúkász-árok vízmosás. 
Tovább Dk felé a sáncnak nincs nyoma.3 (A sánc 
ny-i részét l. a 9/4. és 8/22. lh-nél.)

1 Soproni 1969.; Garam–Patay–Soproni 2003, 69–70. 
2 Garam–Patay–Soproni 2003, 31., 11. térkép. 
3 Garam–Patay–Soproni 2003, 31., 7. t. 2., átvágás 
metszete a 3. képen. 

27/4. MinDSZenT:  U? R? LT
(kÖh 26481)

A falutól Dny-ra, a Magyalos-patak É-i part-
jára lejtő domboldalon 500 × 190 m nagyságú, fel-
szántott területen hamus foltokban és azok környé-
kén gyűjtöttünk cserepeket és egy őrlőkő töredé-
ket is megfigyeltünk. (Miklós, 1979.) A leletanyag-
ban van egy obszidián penge,1 valamint egy sárga 
színű, függőleges átfúrású fül,2 amelyről nem dönt-
hető el, hogy az újkőkor végére vagy a rézkor első 
felére keltezhető-e? A többi cserép kelta: bepecsé-
telt, pontkörös díszű töredék, kihajló tálperemek, a 
két szélén ferde bevagdosásokkal díszített fül, gra-
fitos anyagú fazekak duzzadt perem- és fésűzött 
oldaltöredékei jellemzik.3

1 APM 80.20.1. 2 APM 80.20.2. 3 APM 80.20.3–10. 

27/5. MinDSZenT:  LT
(kÖh 26482)

A falutól Dny-ra, a Magyalos-patak É-i partja 
melletti domboldalon, 380 × 170 m nagyságú terü-
leten, a szántásban hamus foltokat láttunk, ezekből 
és a környékükről cserepeket gyűjtöttünk. Láttunk 
egy őrlőkő darabot is. (Miklós, 1979.) A kihajló, 
lekerekített tál- vagy urnaperem, egy orsógomb 
töredéke és a grafitos anyagú, duzzadt fazékpere-
mek kelták.1 van egy őskori pattinték is.2

1 APM 80.21.2–5. 2 APM 80.21.1. 

27/6. MinDSZenT:  U? R? nk, á  á
(kÖh 26483)

A falutól Dny-ra, a Magyalos-patak É-i olda-
lán, a patakra lejtő domboldalon és a domb tete-
jén 700 × 150–250 m-es kiterjedésű területen szór-
ványosan heverő őskori és középkori cserepeket 
gyűjtöttünk a szántóföldön. középkoriak az egész 
lelőhelyen találhatók, őskoriak csak a k-i részen. 
(Miklós, 1979, 1980.)

Az enyhén kihajló, elvékonyodó peremű töredék-
ről és a szemcsés anyagú edényfenékről nem dönt-
hető el, hogy újkőkori vagy rézkori.1 Ugyancsak 
nem tudjuk egy kovaszilánk és egy őrlőkő pontos 
korát.2 

A befésült hullámvonallal díszített, szürkés-
barna, homokos anyagú fazékoldal késő avar.3

A szürkésfehér színű, kavicsos anyagú, kettő-
sen tagolt, lekerekített, illetve ferdén levágott szélű 
fazékperemek; a hasonló anyagú, befésült vonalkö-
teggel vagy vízszintesen bekarcolt vonalakkal díszí-
tett oldalak a Xii–Xiii. századból származnak.4

1876-ban báró Podmaniczky Géza egy agyag-
edényt ajándékozott az MnM-nek. A tárgy lelőhe-
lye a leltárkönyvi bejegyzés szerint: „kis-kartal, a 
Mindszenti határban,”5 ennek alapján az edény lelő-
helyünkről származhat. A sárgásfehér színű, hur-
katechnikával készült, szűknyakú, fenékbélye-
ges, Xiii. századi palackot először höllrigl József 
közölte kiskartal lelőhellyel.6

A lelőhelyet a dűlőnév alapján az árpád-kori 
Mindszent faluval azonosítjuk,7 amely nevét a min-
den szentek tiszteletére emelt templomáról kapta.8 
Templomának nyomát terepbejárásunkkor nem 
találtuk meg. 1386 körül, illetve 1391-ben Mária 
királynő László erdélyi és János egykori orosz vaj-
dának, valamint Dezsőnek adományozta a jószág-
vesztésre ítélt ompod birtokait, a nógrád megyé-
ből Pest megyébe áthelyezett verseg (Wersegh) és 
Mindszent (Mendzenth) possessiókat.9 A régészeti 
leletek bizonysága szerint ekkor már puszta volt, a 
gyűjtött leletek között a Xiii. századnál nincs fiata-
labb. ezután legközelebb csak földrajzi névként sze-
repel, amikor 1461-ben kartal (14/1. lh.) és verseg 
(27/1. lh.) határjárásakor a tanúk azt vallották, hogy 
a Mindszentvölgyéig (Mendzenthwelgye) terjedő 
szántóföldeket versegi nemesek használták.10

A kartal és verseg falu közelében fekvő, lakat-
lan Mindszent pusztát csak 1580-ban és 1590-ben 
vették fel a török defterbe.11 1653-ban a kállói és 
mácsai (9/1. lh.) határvizsgálat kérdései között első 
helyen áll: Tudja-e a tanú, hogy a Makra szőlő aljá-
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tól kezdve a mindszenti templom „keresztjére” visz 
a kállai határ versegd felől? A kérdésre nem jegyez-
tek fel választ.12 Megjegyzendő, hogy ekkor már nem 
a templom réges-rég elpusztult keresztjéről, hanem 
csak irányjelzésről volt szó. A Xvii. század közepén 
a váci püspökség kísérletet tett az elpusztult települé-
sek tizedjövedelmeinek valamilyenféle behajtására. 
1653-ban több helységet először írtak össze. köztük 
van a versegd melletti Mindszent is, jövedelme és 
használója megnevezése nélkül.13 Ugyanebben az 
évben egy másik kimutatásban kartal fölött, versegd 
és kálló között elhagyottként szerepel.14 1674-ben 
több más pusztáéval együtt, behajthatatlansága 
miatt tizedeit a lévai katonáknak ingyen engedték 
át.15 1676-ban és 1678-ban is összeg megjelölése nél-
kül írták össze.16 A korszakból váltakozó birtokosa-
iról van tudomásunk. 1656-ban és 1657-ben Dienes 
(Génes és Gyenes alakban) György, Milajkovics 
(Milojkovith) Miklós és Legény (Leszenyei) nagy 
Ferenc tiltották a versegieket Mindszent puszta hasz-
nálatától.17 Dienes György 1657-ben kétszer megis-
mételte a tiltást, utoljára iii. Ferdinánd 1655. évi ado-
mánylevelére hivatkozva.18 1694-ben Gyury Gábor a 
saját és birtokos társai nevében tiltakozott az ellen, 
hogy Aszód lakói jogtalanul legeltetnek Mindszent 
pusztán.19

Az 1719-ben kartal és Mindszent puszta határai 
ügyében végzett vizsgálat számunkra fontos adato-
kat tartalmaz. „A Mindszenti-völgyön felmenvén, 
ugyan a mindszenti telekre, a kállói határig, ahol ott 
a kartali határtól dél felöl azon Mindszenti-völgyre 
bemenő völgy torkában … a mindszenti puszta-
templom irányában … földhányásnál elkezdettük 
és ugyanazon Mindszenti-völgyön levő szekérúton 
lementünk napkelet felé…”20 A Mindszenti-völgy 
a mai Magyalos-patak völgye, amely a faluhely 
(telek) közepe tájától kezdve ny felé ma is elvá-
lasztja kálló és verseg (Mindszentpuszta) határát. 
A „bemenő” völgy (a 27/29. lh. ny-i oldalán) szintén 
ma is határ a két falu között. Az irányjelzés alapján 
a pusztatemplom lelőhelyünk közepe táján lehetett.

Mindszent puszta az újkorban végül verseg hatá-
rába olvadt be.

1 APM 81.70.2–3. 2 APM 81.70.1.; 82.71.1. 3 APM 
81.70.4. 4 APM 80.140.1–4.; 81.70.5–6. 5 MnM Rk 
26/1876. 6 höllrigl 1930, 151., 99. kép.; A lelőhely elne-
vezést átveszi Parádi 1955, 144. o. és XXXv. t. 2., vala-
mint holl 1956, 27. kép (elterjedési térkép). 7 kevés tör-
téneti adata: csánki 1890, 103.; Dedek-crescens 1910, 
220.; Bene 1980, 16.; varga 1997, 259.; Tari 2000, 
167. 8 kiss 1988, ii. köt. 146. 9 oL Dl. 7228.; Bakács 

1982, 994, 1031. reg.; horváth 1980, 80, 86. reg.  
10 Bártfai Szabó 1938, 869. reg., teljes szöveg.; horváth 
1980, 186. reg., teljes magyar fordítás. 11 káldy-nagy 
1985, 433. 12 horváth 1981, 124. reg.; Borosy 1998, 93. 
reg. 13 Szakály 1995, 160. 14 horváth 1981, 130. reg. 
15 horváth 1981, 279. reg.; Szakály 1995, 188. 16 Szakály 
1995, 194, 200. 17 horváth 1981, 149, 151. reg. 18 horváth 
1981, 156, 157. reg. 19 horváth 1983, 28. reg. 20 Borosy–
kisfaludy–Szabó 1999, 347. reg. 

27/7. kÖRTeSZÓi-vÖLGY:  U, Sza, M–á
(kÖh 26484)

A falu Ék-i szélén, a nógrádi (vanyarci)-patak és 
a körteszói-völgy találkozásánál, a völgy Ék-i olda-
lán, domboldalon, 400 × 100–200 m kiterjedésben 
gyűjthetők leletek. Több alkalommal, különböző 
megfigyelési körülmények között (szántás, tárcsá-
zott napraforgó, gyomos kukorica) jártuk be a lelő-
helyet, de minden esetben csak kevés leletet talál-
tunk. (Miklós, 1979; Miklós–Torma, 1984.) A csere-
pek zöme szarmata, ezen kívül néhány újkőkori és 
árpád-kori töredéket gyűjtöttünk.

egy pelyvás soványítású, vastag falú oldal és egy 
homokos anyagú fenéktöredék újkőkori.1

A szarmatákat szürke, jól iszapolt, korongolt 
oldalak és kézzel formált, durva kidolgozású dara-
bok képviselik, az egyiken ujjbenyomásos léc van.2

A vízszintes és hullámvonalköteggel díszí-
tett fazékoldal talán iX. századi. A szürkésbarna, 
homokos anyagú, kihajló, elvékonyodó szélű fazék-
perem inkább X–Xi. századi. 3

A Xi–Xii. századra tehető a kívül barna, belül 
fekete színű, párhuzamos vonalköteggel díszített 
fazékoldal.4 Több szürkésbarna és fehér, homok-
kal, kaviccsal soványított anyagú, vízszintes bekar-
colással díszített oldaltöredék, valamint egy szürke, 
homokos anyagú, enyhén kihajló perem a Xiii. szá-
zadra keltezhető.5 

1 APM 85.11.1–2. 2 APM 80.24.1–3.; 26.1–2.; 85.11.3–
5. 3 APM 80.24.4–5. 4 APM 85.11.7. 5 APM 80.26.3., 
85.11.6, 8–9. 

27/8. káRoLY-hALMA-PUSZTA:  U, Sza, 
nk, M–á
(kÖh 26485)

A falutól k-re kb. 1 km-re, a nógrádi (vanyarci)-
patakra Ék-en lejtő domboldalon, az ártér szélé-
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től a dombtetőig, 1600 × 150–400 m kiterjedésben 
húzódik a lelőhely. A szántásban árpád-kori lelete-
ket mindenütt, újkőkorit az ártérbe félszigetszerűen 
benyúló terület ny-i részén, valamint a lelőhely 
Dk-i harmadában, szarmatát a félszigetszerű nyúl-
vány egész felületén találtunk. késő bronzkori lele-
tek szintén a Dk-i harmadban voltak. Ugyanitt egy 
kőbalta is hevert. A cserepek elsősorban a hamus 
foltokban fordultak elő. két őrlőkő töredéket a lelő-
hely ny-i részén, árpád-kori környezetben, ket-
tőt pedig a félszigetszerű nyúlványon találtunk. 
(Miklós, 1979; Kvassay–Miklós, 1980.)

Az újkőkori leletanyagban1 a néhány kottafejes 
és zselizi díszítésű darab vékonyabb falú, homo-
kos anyagú, jól iszapolt edényekből származik; a 
házikerámia pelyvás soványítású, az elvékonyodó, 
kissé behúzott peremű táltöredékek mellett osz-
tott bütykös, körömcsípéses és sűrű benyomkodás 
sorokkal díszített oldalak alkotják. ebbe a korba 
sorolható több kőpenge és egy szerpentinből csi-
szolt, kaptafa alakú kőbalta is.2

Szarmata településhez tartoznak a jól isza-
polt, korongolt, szürke, kifelé kerekítetten vasta-
godó tálperemek, a kihajló, kerekített korsópe-
rem, a fogaskarcolt díszű és dísztelen oldalak3 és 
néhány durva, kézzel formált fazékperem.4 A mere-
dek felső rész alján lépcsőszerűen tagolt oldalú, 
szürke, korongolt, mély tálak töredékei5 késő szar-
mata koriak.

Minden bizonnyal késő avar kori az enyhén 
kihajló szélű fazékperem, amelynek belső felü-
letét ferdén, többször benyomott pontsor díszíti6 
(41. t. 4.); a kívül vízszintes bekarcolással, belül pár-
huzamos vonalköteggel ellátott töredék;7 valamint a 
befésült vonalköteggel díszített, homokos anyagú és 
az egymást metsző vonalkötegekkel díszített, kéz-
zel formált oldaltöredék.8 Talán iX. századi a szür-
késbarna színű, apró kavicsos anyagú, lekerekített 
fazékperem.9

A X–Xi. századra tehető egy sárgásbarna, homo-
kos anyagú, egyenes peremű töredék.10 Xi–Xii. szá-
zadi lehet a vörösesbarna színű, homokos anyagú 
fazékoldal, szabálytalan vízszintes bekarcolás-
sal.11 A Xii–Xiii. századra tehetők a szürkésfehér 
és barna, kavicsos, illetve homokos anyagú fazék-
töredékek: a peremek lekerekítettek, kettősen tagol-
tak, vagy ferdén levágottak, az oldalakon vízszintes 
bekarcolás vagy fogaskerékdísz látható.12

1 APM 80.22.1–7, 11.; 141.2–5. 2 APM 80.22.8–10.; 
141.1. 3 APM 80.22.13–14.; 141.6, 9. 4 APM 80.22.16. 
5 APM 80.141.7–8. 6 APM 80.22.22. 7 APM 80.22.17. 

8 APM 80.22.12, 15. 9 APM 80.141.10. 10 APM 80.22.27. 
11 APM 80.22.28. 12 APM 80.22.18–21, 23–26.

27/9. káRoLY-hALMA-PUSZTA:  U, Bv,
n, á
(kÖh 26486)

A falutól k-re kb. 1 km-re, a nógrádi (vanyarci)-
patak Ék-i oldalára lejtő domboldalon, egy É felől 
húzódó, egykori vízfolyás ny-i partján, a szántás-
ban, mintegy 200 m-es körzetben, hamus foltok-
ban és környékükön találtunk cserepeket. A foltok 
a domb peremén figyelhetők meg. A leletek eléggé 
ritkásan helyezkednek el. A domb tetején újkőkori, 
a D-i részen árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk. 
A neolit töredékek környezetében egy nagymé-
retű őrlőkövet is találtunk. (Miklós, 1979; Miklós–
Torma, 1984.)

egy vöröses színű, kavicsos anyagú csőtalp töre-
déke és egy pelyvával soványított, sárgás színű 
kopott oldal újkőkori.1 néhány cserép a jellegzete-
sebb darabok alapján (pl. fekete színű urna vállá-
nak töredéke, grafitmáz nyomait mutató oldal) késő 
bronzkori.2

A sárga-fekete színű, kavicsos és kissé pelyvás 
anyagú, erősen kihajló, lekerekített szélű peremtö-
redék népvándorlás kori.3

Több fazéktöredék származik a Xi–Xii. század-
ból: a belül vöröses, kívül szürkésbarna fazékol-
dalt befésült hullámvonalköteg, a sárga, homokos 
oldalt vízszintesen bekarcolt vonal díszíti. A nagy 
kavicsdarabokkal soványított anyagú fenéktöredé-
ken bélyeg részlete látható.4 A sárga, kívül korom-
foltos fazékoldalon bekarcolt hullámvonal és sűrű 
hornyolás van.5

1 APM 85.12.1, 3. 2 APM 80.23.1–4.; 85.12.2. 3 APM 
85.12.4. 4 APM 80.23.5.; 85.12.5–6. 5 APM 85.12.7. 

27/10. kePÉS-TAG, nYáR U:  B, LT
(kÖh 26487)

A belterület É-i szélénél, a nógrádi (vanyarci)-
patak É-i partja melletti domboldalon, 390 × 260 m 
nagyságú területen ritkásan találtunk cserepeket a 
tárcsázott napraforgóban. (Miklós–Torma, 1984.) 
A lelőhely k felé a házak alá húzódik. ezen a részén, 
a nyár u. 15. sz. alatt 1978 körül, emésztőgödör 
ásásakor cserepeket találtak, amelyeket kidobtak.  
A ház tulajdonosától, nyéki Lászlótól 1984-ben 
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egy db jellegtelen őskori töredéket kaptunk.1 A terep-
bejáráskor gyűjtött leletek közül egy enyhén kihajló 
és egy behúzott peremű táltöredék bronzkori.2 
A szürke színű, grafitos-kavicsos anyagú, kopott oldal 
és a homokos-kavicsos anyagú urnából származó, 
kihajló, lekerekített peremű nyaktöredék kelta.3

1 A cserepet nem őriztük meg. 2 APM 85.13.1–2. 
3 APM 85.13.3–4. 

27/11. Deák F. U., RÓZSA U:  U, Bv, v, LT, 
Sza, A, á–kk

A belterület É-i részén, a nógrádi (vanyarci)-
patak és a versegi (kömrök)-patak között, a 
nógrádi (vanyarci)-patak D-i partja melletti domb-
oldalon húzódó utcákban található lelőhely kiterje-
dését a beépítettség miatt nem lehet meghatározni. 
A Deák Ferenc utca 22. sz. alatt, Szeles istván tel-
kén több alkalommal kerültek elő leletek. 1974-ben 
a tulajdonos felesége meszesgödör ásásakor talált 
egy nagyméretű, 17,7 cm hosszú, a foknál 7 cm szé-
les, háromszögletes, átfúratlan kőbaltát, amelyet 
1974-ben Bene Mihály versegi tanárnak adott, a 
tárgy tőle jutott az APM-be.1 Pontosan nem ismert 
időpontban, a kertben pinceásás közben kerültek 
elő cserepek.2 Szeles istvánné elmondása szerint 
1992 tavaszán a kertjükben ásás közben 40–50 cm 
mélyen álló helyzetű, nagyobb edényre bukkant, 
amely a kiszedéskor darabokra esett szét. A csere-
peket és egy agyag állatszobrocskát 1993-ban átadta 
a helyszínelést végző kővári klárának, aki a kert-
ben és a szomszédos kukoricásban a felszínről sok 
cserepet gyűjtött.3 A Deák Ferenc utcával párhuza-
mos Rózsa F. utca (ma Rózsa u.) 21. sz. alatt, Dóra 
Miklós telkén 1993 előtt, vízóraakna és vízvezeték 
ásásakor került elő nagyszámú lelet.4

egy vörös színű, kavicsos anyagú, kopott fenék-
töredék újkőkori.5

A bronzkori cserepek6 egy része a halomsíros 
kultúrát képviseli, említésre kívánkozik a függő-
leges, keskeny bordadíszes urnaoldal; a peremből 
felhúzott, háromszög átmetszetű bütyökkel díszí-
tett táltöredék és az a darab, amelyen a bekarcolt 
vonalakkal kitöltött lógó háromszögeket bebökö-
dött rovátka-sorok kísérik.7 valószínűleg a halom-
síros kultúrához sorolható az 1992-ben előkerült, 
részben kiegészített, nyak nélküli, töredékes állapo-
tában 29,2 cm magas, fordított csonkakúpos fazék 
is.8 A pilinyi kultúrára jellemző az élesen profilált, 
árkolt díszű, bütykös válltöredék; egy grafitmázas 

urna bütykös válla és egy fordított csonkakúpos 
tál befelé profilált peremű darabja.9 nagy valószí-
nűséggel a pilinyi kultúrához köthető az 1992-ben 
talált, 4,1 cm hosszú, 1,9 cm széles, 2,9 cm magas 
szobrocska is, amely négylábú állatot ábrázolt, saj-
nos az állat feje és lábai letörtek.10 A háromszög 
átmetszetű fül, a széles, vízszintes kannelúrákkal 
díszített kis töredék és egy ívelten kihajló nyakú tál 
darabja a BD–ha A periódusra, az urnasíros kul-
túra idősebb szakaszára keltezhető.11 nagy való-
színűséggel késő bronzkori egy tű szárának 5,8 cm 
hosszú töredéke is.12 A kora vaskori cserepek13 közt 
a legjellegzetesebb egy kívül grafitmázas, rövid 
nyakú, a hasán függőlegesen kannelúrázott csésze 
vagy kis tálka darabja (28. t. 4.). egy kívül vörös, 
belül barnás színű, korongolt edényalj kelta.14

A kihajló, lekerekített, ill. kifelé megvastagodó 
perem, valamint a korongolt, szürke és barna színű 
oldalak a szarmatákhoz köthetők.15 néhány kézzel 
formált, kavicsos anyagú, durva kidolgozású cse-
rép – így a benyomkodott peremű fazéktöredékek –  
legnagyobb valószínűséggel avar korinak határoz-
ható meg.16

A néhány kevésbé jellegzetes, késő közép-
kori cserép17 mellett a Xiii–Xiv. századra tehető 
egy kívül feketére égett, belül fehér színű, vékony 
falú töredék;18 Xv. századi egy többszörösen tagolt 
fazékperem,19 míg Xvi–Xvii. századi két korsóol-
dal.20

1 APM 94.104.1. 2 APM 84.16.1–6. 3 vTM Adat-
tár 1728.; APM 94.1.1–14. 4 APM 93.3.1–61. 5 APM 
93.3.19. 6 APM 84.16.1–6.; 93.3.1–2, 4, 6, 9–10, 15–16, 
20–27, 33–36, 38, 40–42, 47–48, 60.; 94.1.1–13. 
7 APM 84.16.1, 4.; 93.3.16. 8 APM 94.1.1. 9 APM 
93.3.20.; 94.1.4, 6.; kővári 1998, 54. 10 APM 94.1.5. 
11 APM 94.1.7, 11–12. 12 APM 93.3.61. 13 APM 93.3.3, 
5, 7–8, 11–14, 17–18, 29–30. 14 APM 93.3.57. 15 APM 
93.3.52, 58–59.; 94.1.14. 16 APM 93.3.28, 31–32, 37, 39, 
43–46. 17 APM 93.3.51, 54, 56. 18 APM 93.3.50. 19 APM 
93.3.49. 20 APM 93.3.53, 55. 

27/12. MAkkoS:  U ▲ B ? kk
(kÖh 26489)

A falutól É-ra kb. 1 km-re, a körteszói-völgy és 
a nógrádi (vanyarci)-patak között emelkedő, Ény–
Dk-i irányú dombon, a 171,4 m-es magassági pont-
nál fedeztünk fel egy erődített települést. A völgyek 
feletti relatív magassága mintegy 35 m. A domb 
gerincén kb. 50 × 30 m-es területet árokkal válasz-
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tottak el környezetétől. Az árok az Ény-i és Dk-i 
oldalon jól látható, Ék és Dny felől inkább terasz 
formájú. Szélessége kb. 20 m, mélysége a védett 
terület tetejétől mintegy 2 m. Az árokkal övezett 
területen a talaj hamuszürke, itt sok állatcsont, 
valamint a hatvani kultúrához tartozó edénytöre-
dék gyűjthető. A földvár a kb. 450 × 550 m-es kiter-
jedésű nyílt telep Ény-i részén található. A domb-
tetőn és a D-i lejtőn közepes sűrűségben fordul-
nak elő a hatvani kultúrához tartozó edénytöredé-
kek.1 (Miklós, 1979; Kvassay–Miklós–Torma, 1980; 
Kővári–Miklós, 1982; Kővári, 1984.) A korábbi 
szakirodalomban nem szereplő lelőhely első leírását 
Miklós Zsuzsa közölte.2 A szintvonalas felmérést 
virágh Dénes készítette el3 (34. kép). A földvárról 
és környékéről Miklós Zsuzsa 1995. április 10-én, 
1999. április 6-án és 2007. május 15-én készített légi 
fotókat. A szántásban sötét gyűrűként jól látható a 
kör alakú sáncárok nyoma. Az árkon kívül vilá-
gos, szabálytalan négyszög alakú folt övezi a várat.  
A védett terület világos színű, a legbelső részen hal-
vány, sötét gyűrű látható, amely talán belső védelmi 
vonalra (pl. paliszádra) utalhat. Az erődítés környé-
kén észlelhető kisebb sötét foltok a nyílt település 
objektumait jelezhetik.4 2007-ben, a fiatal vetésben 
az egykori sáncárok a környezeténél sötétebb zöld 
sávként igen elmosódottan mutatkozott.5 czajlik 
Zoltán 2002-ben készített légi felvételt a földvárról.6 
A földvár állapotának ellenőrzésére Miklós Zsuzsa 
2007-ben végzett terepbejárást. Megfigyelései sze-
rint a folyamatos szántás szinte teljesen eltüntette a 
sáncárkot, a felszínen csupán az Ék-i és Dny-i olda-
lon érzékelhető. A vetés a védett területen eléggé 
kopott volt, itt a szürke talajon viszonylag sok csere-
pet, állatcsontot talált.7 Bene Mihály és Füzi Lajosné 
versegi pedagógusok is gyűjtöttek a lelőhelyen.8

1984-ben kővári klára hitelesítő ásatása során 
2 m széles, 75 m hosszú, szakaszosan feltárt, 
Ény–Dk-i irányú kutatóárokkal átvágta a földvárat 
övező árok Dk-i szakaszát.9 kiderült, hogy a felszí-
nen csak 20 m szélesen mutatkozó árok eredetileg 
kb. 34 m széles volt, míg legmélyebb pontja a mai 
felszíntől számítva 5,20 m (Az árok mélységét több 
ponton a kutatóárok aljáról indított fúrással sikerült 
megállapítani). A földvár felé eső ny-i oldala mene-
teles, a k-i, nyílt telep melletti oldala menetelesen 
indul, majd meredekebben fut lefelé. Az alja lapos. 
Betöltése rétegződött, különösen a nyílt település 
felé eső részén, ahol fekete, égett, hamus csíkok 
mutatkoztak a metszetben. A sáncárok k-i oldalába 
ásták bele a 4. sz. gödröt, amelynek csak kis része 
esett a kutatóárokba. humuszos, sötétbarna betöl-

téséből két, seprűdíszes fazékoldalt és egy bekar-
colt vonalas kis töredéket szedtünk ki.10 A kutató-
árok ny-i folytatásaként kijelölt i. és ii. szelvény 
már a földvár D-i részére esik. Az 5 × 7 m nagy-
ságú i. szelvény Ény-i sarkában -23 és -36 cm közt, 
egy csomóban a hatvani kultúra összeroskadt nagy 
fazeka, kis tálkája és egy öntőforma két része került 
elő. A leletek minden bizonnyal gödörhöz tartoz-
tak, a humuszba, ill. kis részben a humusz alatti 
kevert barna rétegbe ásott objektum foltja azon-
ban nem rajzolódott ki. A barna színű, szokatla-
nul nagyméretű, 56 cm magas fazék kettős kúpos 
testű, felső 2/3 része kissé befelé ívelődik, alja erő-
sen összeszűkül. egyenesre levágott peremének 
külső széle benyomkodott, alatta benyomott közepű 
hosszúkás bütyökfogók ülnek. Felső részét elna-
gyolt, hálószerű bekarcolások díszítik, az alsó része 
kissé érdes felületű11 (19. t. 12.). A fazék mellett 
volt a sárga színű, fordított csonkakúpos, 2–2,5 cm 
magas, 12,2 cm szájátmérőjű, díszítetlen tálka.12 
A kőből készített, 13,7 cm hosszú, 5,2–5,9 cm szé-
les öntőforma két fele egymástól szétcsúszva feküdt. 
A forma mindkét részébe két, kúpos fejű tű negatív-
ját vésték. A beöntő nyílás a nagyobbik fejű tűnél 
van, a kisebbik fejű tű szárának bevésése sekély, 
elmosódó, itt beöntő nyílás nincs13 (20. t. 6.). Az 
edények és az öntőforma körül hasonló mélységből 
(-20/23–40/43 cm között) több textildíszes és seprűs 
hatvani cserép,14 egy elnagyoltan kidolgozott, hosz-
szúkás, átfúratlan kőbalta,15 valamint egy agyagból 
égetett, a nyéllyuknál eltört balta él felőli töredéke16 
került elő, a leletek összetartozása azonban bizony-
talan. Az i. szelvényben a hatvani kultúra két gödrét 
sikerült feltárni. A 80–100 × 92 cm nagyságú, négy-
szögletes, lekerekített sarkú, függőleges, ill. kissé 
meneteles oldalú 1. sz. gödör három sarkában cölöp-
lyukak mélyedtek le. humusszal kevert betöltésében 
letört fülű, nyomott hasán bütykös, omfaloszos aljú 
miniatűr bögre alsó része, néhány seprűs és bekar-
colt díszes töredék, pár állatcsont és egy nagyobb 
paticsdarab volt.17 A mellette levő 68 × 94 cm nagy-
ságú, 2. sz. gödörrészlet paticsszemcsés, hamus föld-
jében egy díszítetlen és egy beszurkált díszű csere-
pet, valamint agyagnehezék töredékét találtuk.18 
Mindkét objektum a humusz alatti kevert, barnás, 
paticsszemszés réteget vágta át, és a sárga altalajba 
mélyedt. A gödrök mellett 20 cm átmérőjű oszlop-
helyet bontottunk ki. A szelvény oldalainak metsze-
tei jól mutatják a földvár ezen részének rétegviszo-
nyait: a 20–30 cm vastag szántott humusz alatt átlag 
30 cm vastag, a hatvani kultúra cserepeit tartal-
mazó réteg van, ami alatt már a sárga, agyagos alta-
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34. kép. verseg. Makkos, 27/12. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza)
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laj következik. (csupán az É-i szelvényfalban lehe-
tett megfigyelni a humusz alatt és a 2. gödör felett 
egy átlag 5 cm vastag szürke, hamus (?) sávot.) Az 
i. szelvénnyel megegyező rétegződés mutatkozott 
az attól ny-ra, 3 m-re kijelölt, 2 × 5 m nagyságú 
ii. szelvényben, amelyben már a 2 ásónyom alján, 
-55/60 cm-en előbukkant az altalaj. objektum ebben 
a szelvényben nem volt.

A földvár árkát átvágó kutatóárok k-i vége (a 
60–75 m közti szakasz), és az ennek folytatásában 
kijelölt iii–iv. szelvény a hatvani kultúra földvár 
melletti, nyílt települését érintette. A 60–65 m közti 
szakaszon bontottuk ki a méhkas alakú 3. gödör 
részletét. Szürkés, faszénmorzsás betöltésében töl-
cséres nyakú, gömbös testű, omfaloszos aljú kis 
füles bögre, pár seprűs fazéktöredék és sok állat-
csont volt.19 A 2,5 m széles, 12 m hosszú iii. szel-
vényben egy gödröt, egy 50 cm átmérőjű oszlophe-
lyet és két tűzhelyet sikerült feltárni. A megközelí-
tőleg kerek, 92 × 110 cm nagyságú, hengeres 6. sz. 
gödör földje feketére égett, hamucsomókat tartal-
mazott, csupán egy seprűs fazékoldal és egy díszí-
tetlen válltöredék, valamint néhány áglenyomatos 
paticsdarab volt benne.20 Az egymástól 2 m-re elhe-
lyezkedő tűzhelyek hosszúkás, téglalap alakúak, 
lekerekített sarkokkal. nagyságuk 80–84 × 160, 
ill. 58 × 86 cm. Az l. sz. tűzhely vörösre átégett 
tapasztásában textildíszes urna darabjai és seprűs 
fazék töredékei voltak.21 Mellette mintegy 40 × 40 
cm-es, nem összefüggő foltban szürke, kemény, 
töredezett tapasztást (padló?) lehetett megfigyelni. 
A tűzhely k-i oldala mellett, attól kb. 70 cm-re korai 
típusú (hengeres nyakú, fordított csonkakúpos 
testű, domború vállú, lapos fülű) bögre (19. t. 10.) 
feküdt.22 Sajnos a kis felületen végzett feltárás nem 
tette lehetővé annak megállapítását, hogy eset-
leg házhoz tartozó objektum(ok)ról van-e szó? A 
2,5 × 5 m nagyságú iv. szelvény Dny-i sarkában a 
pár textildíszes urna- és seprűs fazékoldalt, továbbá 
áglenyomatos paticsot tartalmazó 5. gödör kis rész-
lete került elő.23 Az É-i szelvényfal mellett egymás-
tól 114 cm távolságra két kerek, 50 cm átmérőjű, 12, 
ill. 18 cm mély tapasztott folt (tűzhely?) jelentke-
zett, a feketére átégett középső részt mindkettőnél 
sárga agyag övezte.

A leletanyag többsége a sáncárok betöltéséből 
került elő, egységes jellegük miatt együtt ismertetjük 
a szelvényekben talált és a felszínről gyűjtött szórvá-
nyos leletekkel.24 A kerámia túlnyomó többsége tex-
tildíszes és seprűs cserepekből áll. Az előbbiek töl-
cséres nyakú urnákhoz tartoznak, az utóbbiak víz-
szintesre vágott, sokszor benyomkodott, bevagdosott 

peremű, a peremből kinyúló vagy az alatt elhelyezett 
hosszúkás bütyökfogós fazekak darabjai. Gyakoriak 
a fésűszerű bekarcolással és bekarcolt hálómintá-
val díszített fazékoldalak is. kis számban fordulnak 
elő hengeres, ívelt nyakú, gömbtestű füles bögrék-
hez és kihajló peremű vagy behúzott szájú, félgöm-
bös tálakhoz tartozó cserepek. A szűrőedényeket 
egy alacsony, fordított csonkakúpos, az alján sűrűn 
átlyukasztott tál részlete és egy másik edény kis 
darabkája képviseli. egyetlen gombos fogójú fedőtö-
redék került elő, míg több cserép belül bütykös edé-
nyekből származik, jellegzetességük, hogy mind-
két oldalukat sűrű, mély seprűzés borítja. Az átfúrt 
vagy átfúratlan orsókarikákat edényoldalból vág-
ták ki. Mindössze 3 db késői típusú cserepet isme-
rünk: két árkolt bütykös oldalt és a benyomott pon-
tok alatt ferdén árkolt kis töredéket a sáncárok betöl-
téséből.25 importként jutott a lelőhelyre a tokodi cso-
port két mészbetétes díszítésű bögréjének töredéke, 
az egyik a sáncárokban, a másik a nyílt telepről, a 3. 
ásónyomból származik.26 Ugyancsak a nyílt telepről 
került elő (a 2. ásónyomból) az ottományi kultúra fél-
gömb alakú táljának darabja, oldalán beszurkálások-
kal kitöltött, karcolt vonalpárok láthatók27 (20. t. 3.). 
Meglepően kevés a kő- és csonteszközök száma. 
néhány szilánk, egy magkő és egy magkő mara-
dék, három balta (az egyik szerpentinből csiszolt tra-
péz alakú, a másik kettő félkész, ill. sérült), egy ép 
és pár töredékes őrlőkő, dörzskövek, valamint egy 
lapos, a lekerekített végénél kiszélesedő csontesz-
köz, továbbá egy középen átfúrt agancskapa említ-
hető.28 A földvár területén, a felszínről gyűjtöttünk 
egy kőből csiszolt kis csüngőt. A téglalap alakú lapos 
tárgy felső, lekerekített végét átfúrták, az alsó része 
egyenes. h: 3,4 cm, Sz: 2,5 cm, vast: 0,7 cm.29 2 db 
agyagból készített, töredékes, nyéllyukas baltánk is 
van, az egyik a földvár árkának betöltéséből, a másik 
a földvárból.30 végezetül említésre kívánkozik két 
töredékes és egy ép agyagszobrocska, az utóbbi lovat 
ábrázol,31 továbbá egy emberi lábat (?) ábrázoló töre-
dék.32 A földvár területén találtunk egy 5,2 cm hosz-
szú, bronz árvésőt.33

A földvárból és a nyílt telepről származó lelet-
anyag – néhány darab kivételével – a hatvani kul-
túra korai szakaszához sorolható. Az 1984-es feltárás 
alapján a Makkoson létesített földvár nem tartozik a 
kultúra tell települései közé. A Makkoson élő közös-
ség sírjait a légvonalban kb. l km-re levő, kökényesi 
út melletti temetőben (27/2. sz. lh.) kereshetjük.

Mind a földvárban, mind a nyílt településen elő-
került néhány szórványos újkőkori cserép: a dunán-
túli vonaldíszes kerámia párhuzamos, bekarcolt 
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vonalas töredéke, valamint pelyvás anyagú, köröm-
csípés soros, lapos, kerek bütykös és díszítetlen 
oldalak.34 Terepbejáráson találtunk egy fehér, kavi-
csos anyagú, Xv. századi peremet.35

1 APM 80.25.1–7.; 142.1–6.; 82.98.1–6.; 104.1.; 
92.16.1–6. 2 Miklós 1982, 40., 23. kép 2., 24. kép., 48. 
kép 1–2.; A földvárat említi Bondár 2007, 99. 3 Nála a 
földvár tengerszint feletti magassága 168,5 m. 4 Miklós 
1998, 95., 2. kép.; MTA Ri neg. sz. 168 900–168 903.; 
SZFM neg. sz. 56 213. 5 MTA Ri neg. sz. 206.459–
462.; Miklós 2008, 149. 6 czajlik 2004, 167., a fény-
képezett földvárak között sorolja fel. 7 Miklós 2008, 
149.; A leletek: APM leltározatlan. 8 APM 84.111.1–4. 
9 MnM Adattár 28/1985.ii.; Rég. kut. 1984, 30. 
10 APM 92.4.1–2. 11 APM 91.3.2. 12 APM 91.3.3. 13 APM 
91.3.1a–b 14 APM 91.3.4–16. 15 APM 91.3.18. 16 APM 
91.3.17. 17 APM 92.9.1–5. 18 APM 92.10.1–3. 19 APM 
92.6.1–4. 20 APM 92.12.1–2. 21 APM 92.11.32–33. 
22 APM 92.13.6. 23 APM 92.15.1–4. 24 APM 80.25.1–6.; 
142.1–6.; 82.98.1–6.; 104.1.; 84.111.1–4.; 91.3.l–20.; 
4.1–49.; 5.1–67.; 6.1–15.; 92.1–66.; 2.1–66.; 3.1–16.; 
5.1–3.; 7.1–3.; 8.1–7.; 11.1–27, 29–31, 34–50.; 13.1–7.; 
14.1–12.; 16.1–6.; 93.1–45. 25 APM 91.4.22.; 5.15.; 
6.6. 26 APM 92.2.13.; 11.22. 27 APM 92.11.18. 28 APM 
80.25.2.; 142.1–3.; 82.98.1–3.; 104.1.; 84.111.3–4.; 
91.4.23.; 5.31.; 6.9.; 92.1.53.; 7.3.; 8.2.; 11.46, 50.; 13.1.; 
14.8, 12.; 16.1–3, 5–6. 29 APM 92.16.4. 30 APM 91.3.17.; 
92.2.44. 31 APM 84.111.1.; 92.1.1, 14. 32 APM 92.13.2. 
33 APM 91.3.19. 34 APM 92.5.1.; 8.1, 3.; 11.23.; 14.4–5. 
35 APM 80.25.7. 

27/13. cSeR-oLDAL: ▼ P  U, R, Sza
(kÖh 26490)

A belterület Ény-i szélének közelében, a 
kállóba vezető műút k-i oldala mellett, a nógrádi 
(vanyarci)-patak D-i partja melletti ártérből eny-
hén kiemelkedő dombhátakon húzódó, 680 × 300 m 
nagyságú lelőhelyen sötét és enyhén paticsos folto-
kat figyeltünk meg, sok cserepet, több kőeszközt és 
két őrlőkő töredéket találtunk. kevés újkőkori töre-
dék a lelőhely középső és É-i részén, míg badeni és 
szarmata cserepek a teljes területen előfordultak.1 
(Kvassay–Miklós–Torma, 1980.) Ugyanitt Bene 
Mihály és Füzi Lajosné versegi pedagógusok is 
gyűjtöttek 1978-ban leleteket, amelyek később az 
APM-be kerültek.2

egy hidrokvarcitból (?) készített vaskos, pen-
geszerű szilánkon kialakított, ovális munkaélű, 
mindkét oldalán retusált, nagy, durva vakaró 

Bácskay erzsébet meghatározása szerint a felső 
paleolitikumra keltezhető.3

A néhány újkőkori cserép pelyvás anyagú, díszí-
tetlen, ill. körömcsípés-soros oldaltöredék.4 egy 
fekete színű, mélyen bevésett vonalak közt farkas-
fogszerű mintás, kis töredék (11. t. 14.) a tűzdelt 
barázdás díszű kerámiához sorolható.5 A sárga, 
kissé rücskös felületű, halszálkamintás oldal a 
bolerázi csoporthoz tartozik.6 A leletanyag túl-
nyomó többségét7 a klasszikus badeni kultúra jel-
legzetes típusai alkotják: kétosztású tálak darabjai; 
egysoros, tagolt bordadíszes fazékperem; tölcséres 
nyakú, pontsordíszes, füles táltöredékek; függőle-
gesen kannelúrázott széles szalagfül; alagútfülek; 
egy töredéken a vízszintes és ferde kannelúrázást 
benyomkodott borda választja el. Az őskori lelet-
anyagot háromsíkú penge, magas vakaróféleség, 
árvéső élű penge és egy magkődarab egészíti ki.8

A vöröses színű, lekerekített peremű, korongolt 
edény töredéke és a szürke színű, korongolt, bekar-
colt vonalas oldalak szarmaták.9

1 APM 80.145.1–13. 2 APM 84.108.1–13. 3 APM 
84.108.12. 4 APM 80.145.1.; 84.108.1. 5 APM 84.108.2. 
6 APM 84.108.3. 7 APM 80.145.2–10.; 84.108.4–9. 
8 APM 80.145.13.; 84.108.10–11, 13. 9 APM 80.145.11–12. 

27/14. kePÉS-TAG:  B, Bv
kÖh 26491)

A községtől É-ra, a nógrádi (vanyarci)-patak 
völgyére Ék-en lejtő, kissé kavicsos domboldalon, 
120 × 100 m-es területen kevés cserepet sikerült 
gyűjtenünk. (Miklós, 1984.) közülük a textildíszes 
és a seprűs töredék a hatvani kultúrához tartozik,1 
egy kívül fekete, belül sárga oldal késő bronzkori.2

1 APM 85.15.1–2. 2 APM 85.15.3. 

27/15. DÓZSA GYÖRGY U:  Sza, á
(kÖh 26492)

A versegi (kömrök)-patak völgyére Dny-on 
lejtő domboldalon húzódó Dózsa György utcában, 
a 33. sz. alatt, Benkéék telkén egy szarmata fazék-
töredéket találtak, amelyet Bene Mihály gyűjtemé-
nyében láttunk. A 34. számú telken Lovas i. tanuló 
1980-ban egy kézzel formált szarmata aljtöredéket1 
és egy belül szürke, kívül szürkés, fehéres-rózsa-
szín, kavicsos anyagú, kettősen tagolt, Xiii. szá-
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zadi fazékperemet2 talált. A lelőhely kiterjedését 
nem tudtuk megállapítani. (Kővári, 1986.)

1 APM 84.15.1. 2 APM 84.15.2. 

27/16. cSeR-oLDAL:  Ő, Bv? Sza
(kÖh 26493)

A falu Ény-i szélénél, a nógrádi (vanyarci)-
patak Dny-i árteréből alig kiemelkedő dombolda-
lon, 160 × 80 m nagyságú területen apróra tört cse-
repeket találtunk a szántásban. (Kvassay–Miklós–
Torma, 1980; Miklós, 1993.) egy sárga színű, 
apró kavicsos anyagú, kopott oldal és egy hosszú-
kás bütyök közelebbi korhatározásra alkalmatlan 
őskori.1 egy kívül fekete, belül sárga színű töredék 
talán késő bronzkori.2 Találtunk néhány kevésbé 
jellegzetes szarmata cserepet is.3 

1 APM 94.9.1–2. 2 APM 94.9.3. 3 A szarmata cserepe-
ket nem őriztük meg. 

27/17.:  Ő, Sza, M–á
(kÖh 26494)

A falu Dk-i szélénél, a nógrádi (vanyarci)-
patak Dny-i partján, az ártérből kiemelkedő dom-
bon, szántásban kevés őskori, szarmata és árpád-
kori cserepet találtunk. A lelőhely kiterjedése kb. 
200 × 120 m. (Miklós, 1979.) Az őskort egy sár-
gásbarna színű, kissé pelyvás anyagú töredék kép-
viseli.1 A finoman iszapolt, szürke fültöredék és a 
sárgásbarna színű, kavicsos anyagú, kézzel formált 
oldal szarmata.2 A X–Xi. századra tehető néhány 
homokos anyagú fazékoldal, ezeket bekarcolások, 
illetve hullámvonalak díszítik.3

1 APM 80.27.1. 2 APM 80.27.2–3. 3 APM 80.27.4–5. 

27/18.:  B, LT, Sza, M–á
(kÖh 26495)

A falutól Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-patak 
jobb, Dny-i partján, az ártérből kiemelkedő dombon 
húzódik a lelőhely, kb. 500 m hosszan, 50–100 m 
szélességben. A szántásban néhány hamus foltot 
figyeltünk meg. Őskori cserepek a Dk-i részen, a 
dombhát magasabb felén, árpád-koriak elsősorban 
a lelőhely Ény-i szakaszán gyűjthetők. kevés szar-
mata töredéket is találtunk. (Miklós, 1979.)

A kívül fekete, belül barna színű, egyenes, leke-
rekített peremű töredék bronzkori.1 A keltákhoz 
grafitos anyagú, fésűs díszű fazékoldal és kifelé 
megvastagodó peremek tartoznak.2

A szürke, jól iszapolt, korongolt edény oldaltö-
redéke és a kézzel formált edények oldal-, illetve 
peremtöredéke szarmata.3

A barna, homokos anyagú fazékoldalak, ame-
lyeket befésült párhuzamos és hullámvonalkötegek 
díszítenek, a iX. századból vagy a X–Xi. század-
ból származhatnak.4 Az árpád-korra, azon belül 
a Xiii. századra keltezhető több fehér, szürke és 
barna, homokos, illetve kavicsos anyagú, vízszintes 
bekarcolással díszített fazékoldal.5 Minden bizony-
nyal szintén Xiii. századi a vékony falú, lekerekí-
tett szélű fazékperem.6 A Xiii–Xiv. századból szár-
mazik egy szürkésfehér, kavicsos anyagú, hornyolt 
fazékoldal, a hornyolás felett hullámvonalas bekar-
colással.7 hasonló korú egy fehér, kavicsos anyagú, 
durván eldolgozott, kívül piros festésű kancsó 
nyaktöredéke.8

1 APM 80.28.1. 2 APM 80.28.2–4. 3 APM 80.28.5–8. 
4 APM 80.28.9. 5 APM 80.28.10, 12. 6 APM 80.28.11. 
7 APM 80.28.13. 8 APM 80.28.14. 

27/19.:  Sza, á
(kÖh 26496)

A falutól Dk-re kb. 1 km-re, a nógrádi 
(vanyarci)-patak jobb, Dny-i partján, az ártérből 
kiemelkedő dombon mintegy 100 m-es körzetben, 
szántásban néhány szarmata és árpád-kori cserepet 
találtunk. (Miklós, 1979.) A szarmatákat egy szürke, 
jól iszapolt, korongolt edényből származó oldaltöre-
dék és néhány kézzel formált edény peremtöredéke 
képviseli.1 A Xii–Xiii. századra keltezhető a barna, 
kavicsos anyagú, kifelé ferdén levágott szélű fazék-
perem és a hasonló anyagú, vízszintes bekarcolá-
sokkal díszített oldal.2

1 APM 80.29.1–2. 2 APM 80.29.3–4. 

27/20.:  Ő, LT, Sza
(kÖh 26497)

A falutól Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-patak 
melletti ártérből kiemelkedő dombon, 230 × 120 m 
nagyságú területen pár cserepet gyűjtöttünk a 
szántásban. (Miklós, 1979.) egy kavicsos anyagú, 
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behúzott, lekerekített szélű őskori peremtöredék 
közelebbi korhatározásra alkalmatlan.1 A szür-
késbarna színű, jól iszapolt, duzzadt perem és a 
grafitos anyagú oldal kelta.2 Találtunk egy szürke 
színű, korongolt, szarmata oldaltöredéket is.3

1 APM 80.31.1. 2 csak a peremtöredéket tartottuk meg: 
APM 80.30.1. 3 nem tartottuk meg. 

27/21. FenYŐhARASZT, Xvi. TáBLA: + R, Bv
(kÖh 26498)

A határ Dk-i részén fekvő Fenyőharaszttól k-re, 
1962-ben komlótelepítéskor ellentett élű rézcsákányt 
találtak.1 A jászladányi típus Petreşti variánsához 
tartozó csákányt Patay Pál publikálta.2 nyéki László 
(verseg, nyár u. 15.) 1984-ben közölte velünk, hogy 
a telepítéskor egymást követő napokon, különböző 
helyeken összesen három tárgyat találtak. közülük 
az egyik a rézcsákány volt; előkerült egy 70–80 cm 
hosszú bronzkard is. A harmadik kb. 15 cm széles, 
leginkább ásóra emlékeztető, lapos bronztárgy volt, 
közepén enyhe, bordaszerű kiemelkedéssel. Szélei 
élesek voltak. Az irodába bevitt leletek további sor-
sáról az adatközlő nem tudott.

1 MnM RŐ 63.6.1. 2 Patay 1984, 75., 35. t. 378.; említi 
Bondár 2007, 72., 7. k. 378. 

27/22.:  Ő, Sza
(kÖh 26499)

A belterülettől Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-
patakot Dny-on kísérő dombháton, 100 × 80 m-es 
körzetben néhány cserepet, köztük egy őskori dara-
bot és egy jól iszapolt szürke szarmata edényfeneket 
találtunk. A cserepeket nem őriztük meg. (Miklós, 
1979.)

27/23. TŐkÉS:  Ő, Sza, á
(kÖh 26500)

A falutól Dk-re kb. 2 km-re, a nógrádi  
(vanyarci)-patak Dny-i partján, az ártérből kiemel-
kedő alacsony dombháton, szántásban kevés őskori, 
szarmata és árpád-kori cserepet találtunk. Az 
árpád-kori cserepek kb. 30 m-es körzetben fordul-
tak elő. A lelőhely kiterjedése mintegy 500 × 100–
200 m. (Miklós, 1979.)

Az őskort egy vörösesbarna, jellegtelen töre-
dék képviseli.1 A vörösesbarna, erősen kavicsos 
anyagú, kézzel formált oldaltöredék szarmata.2 
A Xi–Xii. századra keltezhető egy belül fekete, 
kívül barna, fogaskerékdíszes fazékoldal.3 A sár-
gásfehér, kavicsos anyagú, vízszintes bekarcolással 
díszített fazékoldalak Xiii. századiak.4

1 APM 80.32.1. 2 APM 80.32.2. 3 APM 80.32.3. 4 APM 
80.32.4. 

27/24. MAGYALoS:  U, Bv? LT, Sza
(kÖh 26501)

A falutól Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-patak és a 
Magyalos-patak között, a nógrádi (vanyarci)-patak 
árteréből kiemelkedő domb tetején, 560 × 250 m 
nagyságú lelőhelyen közepes sűrűségben talál-
tunk cserepeket, az egyik alkalommal szántásban. 
(Miklós, 1979; Kvassay–Miklós, 1980.)

Az újkőkori leletek1 részben pelyvás anyagú, 
durvább kidolgozású, díszítetlen darabok, részben 
finomabb, bekarcolt vonalakkal, egy esetben zselizi 
mintával díszített oldalak; de van egy csőtalp töre-
dék is. néhány kevésbé jellegzetes oldal és egy 
kihajló perem talán késő bronzkori.2 egy szürke, 
grafitos anyagú és egy szürkésbarna, jól iszapolt 
oldaltöredék kelta.3

A barna színű, korongolt, kívül simított felületű 
oldal szarmata, valószínűleg hasonló korú a szürke, 
finoman iszapolt, lekerekített szélű perem- vagy 
fültöredék is.4

1 APM 80.33.1–5.; 81.21.1–2. 2 APM 80.33.6.; 81.21.3–4. 
3 APM 81.21.6–7. 4 APM 80.33.7.; 81.21.5. 

27/25. TŐkÉS:  U, Sza
(kÖh 26502)

A falutól Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-patak és a 
Magyalos-patak között, a nógrádi (vanyarci)-patak 
árteréből kiemelkedő dombon, 170 × 100 m-es terü-
leten szórványosan találtunk cserepeket a szántás-
ban. (Miklós, 1979.) Az őskort egy pelyvás anyagú, 
vastag falú újkőkori oldal és egy pattintott kőesz-
köz képviseli.1 egy szürke, korongolt, lekerekített 
peremű táltöredék és egy kézzel formált, kavicsos 
anyagú oldal szarmata.2

1 APM 80.34.1–2. 2 APM 80.34.3–4. 
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27/26. cSAPáS U:  U, Bv, á
(kÖh 26503)

A falu ny-i szélén, a Tatár-domb alatt, a domb 
felől vezető vízmosásban ismeretlen körülmények 
között kerültek elő bronzkori és árpád-kori cse-
repek.1 A versegi (kömrök)-patakra lejtő dombol-
dalon, a patakkal párhuzamosan haladó dűlőút D-i 
oldalán, háztáji földeken kevés, hasonló korú csere-
pet gyűjtöttünk. (Miklós, 1981.)

egy szürke, jól iszapolt, vékony falú, újkőkori 
töredéken kottafejes díszítés részlete látható.2 
Ugyanitt, Patay Pál szóbeli közlése szerint a csörsz-
árok kutatásához végzett talajfúrásnál a pilinyi kul-
túrához tartozó töredékeket talált. nem mond ellent 
ennek a kulturális besorolásra alkalmatlan néhány 
fekete, barna, sötétszürke színű, díszítetlen oldal-
töredék3 és a füle alatt függőlegesen kannelúrázott 
töredék.4

A szürkésfehér, kavicsos anyagú, fogaskerékkel, 
vízszintesen bekarcolt vonallal díszített fazékolda-
lak a Xii–Xiii. századból származnak.5 hasonló 
korú a szürkésfehér, apró kavicsos anyagú, enyhén 
tagolt fazékperem is.6 egy sárgás színű, jellegtelen 
fazékoldal7 az árpád-koron belül; a sárgásszürke, 
vastag falú fazékalj a középkoron belül nem hatá-
rozható meg.8 két darab belül mázas, kívül festett 
edénytöredék újkori.9

1 APM 66.32.1–11. 2 APM 82.17.1. 3 APM 66.32.1–3, 
11.; 82.17.2. 4 APM 82.17.3. 5 APM 66.32.4–6.; 82.17.5. 
6 APM 82.17.4. 7 APM 66.32.7. 8 APM 66.32.10. 9 APM 
66.32.8–9. 

27/27. kÖRTeSZÓ:  Bv? v?
(kÖh 26504)

A falutól Ény-ra, a kállói határnál, a körteszói-
völgyben levő kis vízfolyásra Ék felől lejtő domb-
oldalon, 170 × 125 m nagyságú területen vetésben, 
ill. szántásban is csak kevés, apróra tört cserepet 
találtunk. (Kvassay–Miklós–Torma, 1980; Miklós, 
1981; Miklós–Torma, 1984.) A díszítetlen, vöröses- 
és szürkésbarna, őskori oldaltöredékek alkalmat-
lanok a közelebbi korhatározásra;1 a kívül fekete, 
belül szürke színű, ferdén kannelúrázott kis oldal 
késő bronzkori vagy kora vaskori.2 eltettünk egy 
kőpenge töredéket is.3

1 APM 81.22.1. 2 APM 85.14.1. 3 APM 85.14.2. 

27/28. TATáR-DoMB:  P, U, B, á
(kÖh 26505)

A falutól ny–Dny-ra, a cser-völgyre lejtő domb 
tetején, kb. 1600 × 200 m nagyságú területen vetés-
ben találtunk sok kőeszközt, néhány cserepet és 2 
őrlőkő töredéket. A cserepek főleg a lelőhely k-i 
szélén, 100–150 m hosszan fordultak elő.1 (Miklós–
Torma, 1980.) Bácskay erzsébet 1983-ban gyűjtött 
itt kőeszközöket.2 Jelentős számú kőanyagot sze-
dett össze a lelőhelyen Bene Mihály és Füzi Lajosné 
versegi pedagógus, gyűjteményüket a helyi álta-
lános iskolában őrizték, innen került 1983-ban az 
APM-be.3 Péntek Attila az 1990-es években gyűj-
tött, több doboznyi kőanyagot az MnM-nek ajándé-
kozta.4 Soós elemér a név miatt, megalapozatlanul 
földvárnak tartotta.5 Más vélemény szerint a tatár-
járás vagy törökdúlás emlékét tartotta fenn.6

A nagyszámú felszíni leletanyag hitelesítésére 
és a feltételezett paleolit telep megkeresésére 1985 
szeptemberében Dobosi viola végzett ásatást.7 
A lelőhelyet átvágó, Ék–Dny-i irányú földút ny-i 
oldalán, a felszíni leletek sűrűsödésének helyén 
kijelölt kutatóárkok azonban negatívnak bizonyul-
tak, belőlük sem paleolit, sem későbbi leletek nem 
kerültek elő. A felszínről gyűjtött újabb szórványos 
kőanyagot az MnM-ben leltározták be.8

Balogh Éva és Dobosi viola tanulmányukban az 
1980. és 1983. évi terepbejárás leleteit, a Bene–Füzi 
féle gyűjteményt és a Dobosi viola 1985. évi fel-
színi gyűjtéséből származó köveket dolgozzák fel. 
A hitelesítő feltárás stratigráfiája alapján feltéte-
lezik, hogy a domb lepusztult, részben áthalmo-
zott tetején a későpleisztocén-holocén leletanyag az 
újkori mezőgazdasági művelés következtében keve-
redett össze és került a felszínre. különválasztásuk 
csak tipológiai alapon történhetett meg.9 A paleo-
litnak meghatározható anyaghoz különböző vaka-
rók, árvésők, kaparók, csonkított és retusált pen-
gék, egy gyalu, továbbá magkövek tartoznak, anya-
guk hidrokvarcit, kova, radiolarit és északi tűzkő 
(1. t. 2, 4, 6, 9–14.).10 egy hidrokvarcitból készített 
bifaciális levélhegy átlagosnál erősebb kopottsága 
felveti a másodlagos lelőhely lehetőségét.11 A szer-
zők szerint a leletek egy aurignaci jellegű idősebb 
felső paleolit településhez tartoznak.12

Az újkőkorba sorolható vakarók, gyaluk, árvé-
sők, fúrók, csonkított és kombinált eszközök, 
hegyek, pengék13 nyersanyaga szintén hidrokvarcit, 
kova és radiolarit, de megjelenik az obszidián is. 
egy fogazott munkaélű, csonkított szilánkon és 
egy retusált pengén jól kivehető sarlófény van.  
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A kőanyag összetétele, a típusok megoszlása, a 
megmunkálás módja és a sarlóbetétek előfordulása 
alapján a neolit kőeszközök késői jellegűek, kultú-
rához kötésük azonban nem lehetséges. ezzel kap-
csolatban támpontot jelenthet viszont a szerzők sze-
rint a közeli kertekalján (27/41. sz. lh.) előkerült, a 
késő lengyeli kultúrához tartozó leletanyag.14 

A lelőhelyről származó néhány bronzkori cse-
rép15 közül a textildíszes és seprűs oldalak16 a hat-
vani kultúrához tartoznak. Megemlítendő egy erő-
sen roncsolt nyéllyukas kőbalta és két másik balta-
töredék, az utóbbiak anyaga valószínűleg andezit.17 
előkerült egy 1,7 cm hosszú, fehér, márványszerű 
kőzetből készített, átfúrt őskori (?) gyöngy (?) fél 
töredéke is.18 

két fehér színű, apró kaviccsal soványított oldal 
késő árpád-kori.19

1 APM 81.68.1–46. 2 APM 84.114.1–13. 3 APM 
84.113.1–91. ismeretlenek a lelőkörülményei az 
APM-ben 93.5.1–9, 11. ltsz. alatt beleltározott pat-
tintott köveknek és néhány edénytöredéknek 4 MnM 
Gy. 2003.20.; 2007.19. 5 Soós 1889-1928, Xvii. köt. 
225. 6 Reiszig 1910, 161. 7 Rég. kut. 1985, 33. 8 MnM 
Pb 88/652–750.; 89/230–285. 9 Balogh–Dobosi 1991, 
97–111., 1–5. kép. 10 Balogh–Dobosi 1991, 97–101., 
1–3. kép.; A lelőhelyet megemlíti Balogh 1988, 31.; 
Balogh 2007, 45., 1. t. 7. 11 Balogh–Dobosi 1991, 97., 1. 
kép. 5. 12 Balogh–Dobosi 1991, 105.; Dobosi 2005, 66., 
a felső paleolit szórványleletek közt sorolja fel a Tatár-
dombot. 13 Balogh–Dobosi 1991, 101–104., 4–5. kép. 
14 Balogh–Dobosi 1991, 105. 15 APM 81.68.43–46.; 
93.5.8, 11. 16 APM 81.68.43–45. 17 APM 81.68.40–41.; 
84.113.86. 18 APM 84.114.9. 19 APM 93.5.9. 

27/29. TeLeki-FÖLDek:  U
(kÖh 26506)

A falu határának Dny-i részében, a verseg-kálló-
kartal közös határponttól k-re, a Magyalos-patak 
D-i partjánál emelkedő, meredek oldalú domb tete-
jén, frissen boronált szántón, 270 × 200 m nagyságú 
területen kevés leletet találtunk. (Kvassay–Torma, 
1980.) A díszítetlen, pelyvás, ill. kavicsos anyagú, 
egyenes peremű táltöredékek, a kerek bütykös oldal 
és egy csőtalp (?) töredéke újkőkori.1 Gyűjtöttünk 
pattintott kőeszközöket is: egy pengevakarót, egy 
retusálatlan pengét, egy fúrót, továbbá magkő töre-
déket és szilánkokat.2

1 APM 80.143.1–4. 2 APM 80.143.5. 

27/30. MinDSZenTi-DŰLŐ:  Ő, LT
(kÖh 26507)

A falu határának Dny-i szélénél, a Magyalos-
patak É-i partján, a patak és egy mellékvölgy által 
közrefogott domb oldalán és tetején, 350 × 230 m 
nagyságú lelőhelyen szórványosan előforduló cse-
repeket és több kőeszközt gyűjtöttünk. (Kvassay–
Miklós–Torma, 1980.) néhány apró kavicsos 
anyagú, kevésbé jellegzetes, kis töredék őskori.1 
A keltákat grafitos-fésűs fazéktöredékek és kifelé 
megduzzadó peremek képviselik.2 A kőeszközök 
közül a kovapengék- és vakarók, továbbá egy obszi-
dián magkő érdemesek említésre.3

1 APM 80.144.3. 2 APM 80.144.4–5. 3 APM 80.144.1–2. 

27/31. hATáR-DŰLŐ:  U?
(kÖh 26508)

A falutól Dny-ra, a Magyalos-patak árteréből 
É-on kiemelkedő domb alsó részén, a szántásban 
20 m-es körzetben néhány őskori, talán újkőkori 
cserepet találtunk, melyeket nem őriztünk meg. 
(Miklós–Torma, 1980.)

27/32. MAGYALoS:  U, Bv? v, Sza, kö
(kÖh 26509)

A falutól D-re, a Magyalos-patak É-i partja 
melletti dombon 1100 m hosszan, 170 m szélesen 
húzódó lelőhelyen, változatos körülmények között 
(lucerna, kelő gabona, szántás) gyűjtöttünk lele-
teket. Újkőkori cserepek az egész lelőhelyen elő-
fordultak, bronzkoriak és szarmaták inkább a k-i 
részén. A dombtetőn találtunk egy őrlőkő töredéket 
is, a patak közelében pedig több foltot figyeltünk 
meg. (Miklós–Torma, 1980; Miklós, 1996.)

A cserepek többsége újkőkori: a vékony falú, 
jól iszapolt, bekarcolt vonalas, ill. kottafejes díszí-
tésű darabokon kívül pelyvás soványítású, rész-
ben bütyökdíszes házikerámia fordul elő.1 néhány 
kavicsos anyagú töredék2 (egyenes tálperemek, 
széles bordával díszített oldal) talán a lengyeli 
kultúrához sorolható. A késő bronzkorra vagy 
a kora vaskorra keltezhető cserepek közt külön-
böző bütykös oldalak, széles válltöredék, függő-
leges sávokban besimított oldal található.3 Szkíta 
kori a szürke színű, vörös törésfelületű, jól isza-
polt, korongolt, behúzott tálperem.4 van egy tra-
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péz alakú kis kőbalta,5 két kovaeszköz: egy legye-
zővakaró és egy háromsíkú, retusált pengetöredék, 
valamint több szilánk is.6

A szarmatákat jól iszapolt, szürke és vöröses tál-
peremek, bekarcolt rácsmintás oldal és kézzel for-
mált töredékek képviselik.7 A malomkő töredék és 
az átfúrt fenőkő szarmata vagy középkori lehet.8

A sárgásfehér, kavicsos anyagú oldal- és aljtöre-
dék a középkoron belül nem keltezhető.9

1 APM 80.146.1–6.; 96.17.10–20. 2 APM 80.146.8–11. 
3 APM 96.17.21–27. 4 APM 96.17.33. 5 APM 96.17.9. 
6 APM 80.146.7.; 96.17.1–8. 7 APM 80.146.12.; 
96.17.28–32, 34–36. 8 APM 96.17.38–39. 9 APM 
96.17.37. 

27/33. MAGYALoS:  U, Bv?
(kÖh 26510)

A falutól Dk-re, a Magyalos-patak Ény-i partja 
melletti, alig kiemelkedő dombháton, 530 × 130 m 
nagyságú lelőhelyet találtunk a szántásban. 
(Miklós–Torma, 1980.)

Az újkőkori cserepek1 közül egy pelyvás 
anyagú, széles, mély bekarcolásokkal díszített töre-
dék (2. t. 1.) a dunántúli vonaldíszes kerámia idő-
sebb szakaszára keltezhető.2 A fiatalabb perió-
dushoz a kottafejes díszítésű darabok tartoznak.3 
A pelyvás és kavicsos anyagú, ujjbenyomásos, 
hegyes, kerek vagy benyomott tetejű bütykös töre-
dékek a házikerámia általános típusai.4 egy folto-
san barna-fekete színű oldal talán késő bronzkori.5 
Gyűjtöttünk egy kaptafa alakú csiszolt kőbaltát és 
egy szilánkot is.6

1 APM 80.147.1–9. 2 APM 80.147.9. 3 APM 80.147.7. 
4 APM 80.147.1–6, 8. 5 APM 80.147.12. 6 APM 
80.147.10–11. 

27/34. URBán-vÖLGY:  LT
(kÖh 26511)

A falutól D-re, az Urbán-völgy É-i oldalán, vize-
nyős rész közelében 80 × 70 m nagyságú terüle-
ten mindössze 2 db cserepet találtunk a vetésben. 
(Kvassay–Miklós, 1980.) közülük a szürke, grafitos 
anyagú, kelta fenéktöredéket tartottuk meg.1 

1 APM 81.23.1. 

27/35. URBán-vÖLGY:  Ő
(kÖh 26512)

A falutól Dk-re, az Urbán-völgy É-i oldalán, a 
domblejtő közepe táján csupán egy jellegtelen, 
őskori cserepet találtunk a szántásban.1 (Kvassay–
Miklós, 1980.)

1 APM 81.24.1. 

27/36. TŐkÉS:  U, R? Sza
(kÖh 26513)

A falutól Dk-re, a kerekharaszti határ mellett, a 
Magyalos- és a nógrádi (vanyarci)-patak összefo-
lyásától D-re húzódó domb oldalán és főleg a tete-
jén, 160 × 110 m nagyságú területen szántásból 
gyűjtöttünk cserepeket. (Kvassay–Miklós, 1980.)

egy szürke, pelyvával soványított edény oldal- 
és fenéktöredéke újkőkori.1 két kavicsos anyagú 
darab: az ujjbenyomásos bordával díszített oldal és 
az enyhén kihajló, elvékonyodó peremű töredék fel-
tételesen rézkorinak határozható meg.2 előkerült 
egy áttetsző, szürke kovából pattintott, retusált 
penge is.3

A finoman iszapolt, szürke, korongolt oldaltöre-
dék szarmata.4

1 APM 81.25.2. 2 APM 81.25.3–4. 3 APM 81.25.1. 
4 APM 81.25.5. 

27/37. GAZoS:  Bv? Sza
(kÖh 26514) 

A község határának k-i széle mellett, a nógrádi 
(vanyarci)-patak É-i partján, arra lejtő dombolda-
lon, szántásban és vetésben gyűjtöttünk cserepe-
ket. A mintegy 450 × 100 m kiterjedésű lelőhelynek 
főleg a ny-i részén volt sok szarmata edénytöredék. 
(Kvassay–Miklós, 1980.)

két kihajló peremtöredék talán késő bronzkori.1
A kevéssé jellegzetes szarmata töredékek2 közül 

a szürke, korongolt, félkörösen kifelé megduzzadó 
tálperem, az ívelten kihajló, kerekítetten vastagodó 
hombár- és korsóperem és egy alul homorú, kes-
keny talpgyűrűs, késői táltöredék említhető.3

1 APM 80.148.1–2. 2 APM 80.148.3–9. 3 APM 
80.148.4–5, 8. 
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27/38. GAZoS:  U, B, Bv? LT, Sza
(kÖh 26515)

A falutól Dk-re, a nógrádi- (vanyarci)-patak É-i 
partja melletti domboldalon, 650 × 170 m nagyságú 
területen, szántásban találtunk cserepeket és néhány 
őrlőkő töredéket, amelyek főleg a domb peremén és 
a lejtő alsó részén fordultak elő.1 (Kvassay–Miklós, 
1980.) A lelőhelyen 1977-ben Bene Mihály és Füzi 
Lajosné versegi pedagógusok is gyűjtöttek leleteket.2 

A sárga, pelyvás anyagú csőtalp töredéke 
újkőkori.3 hasonló korú lehet egy obszidián magkő 
és egy kaptafa alakú, csiszolt kőbalta is.4 krizsán 
Gábor (verseg, Ady endre u. 17/b.) is ajándéko-
zott a Gazosról egy zöldesszürke kőzetből csiszolt, 
trapéz alakú, kissé aszimmetrikus élű, kis kőbal-
tát.5 A nagyméretű, belül homorú őrlőkő töredéke is 
őskori.6 néhány kihajló peremű oldaltöredék, vala-
mint a kívül barna, belül sárgás, kihajló nyaktöredék, 
peremből kiinduló, letörött füllel bronzkori,7 a kör-
befutó vonal alatt beszurkált apró pontokkal díszí-
tett, fekete foltosan sárga színű, enyhén ívelt oldal 
leginkább késő bronzkori.8 A kelta cserepek közt 
kihajló, lekerekített peremű urnanyak darabja, bekar-
colt vonalas oldal, grafitos anyagú fazekak duzzadt 
perem- és fésűs díszű oldaltöredékei vannak.9

A késő szarmata leletanyagban10 jól iszapolt, 
korongolt, szürke, sötétszürke, vastagodó, behajló 
peremű táltöredékek, vízszintes peremű hom-
bár-, kihajló, kereken duzzadó peremű korsó- és 
szürkéssárga, közel hengeres nyakú, lekerekített 
peremű, nyak alján bordás, bizonyára gömbös testű 
edény töredékei vannak. Szokatlan forma az erősen 
behajló vállú, befelé vízszintesen kiszélesedő peremű 
hombártöredék (37. t. 1.), melynek széles, lépcsősen 
tagolt peremét két, ellentétes ívű besimítások sora 
díszíti.11 kiemelendő a szürke, csonkakúpos válltö-
redék, melyen belülről kinyomott, kívül ferde sík-
kal profilált, övszerű bordán besimított hullámvo-
nal a díszítés12 (37. t. 2.). egy szürke, kissé homokos 
anyagú, korongolt, kisebb tál alsó részének töredé-
két13 két bemélyített vonal között benyomott pontsor 
alkotta, ívelt, egymáshoz kapcsolódó szalagok díszí-
tik (39. t. 14.). iii–iv. századi kvád import a feketére 
fényezett, belül szürke, jól iszapolt, korongolt edény 
félgömbös (?) alsó részének kissé jobbra dűlő, hosz-
szúkás kannelúrákkal díszített töredéke14 (32. t. 15.).

1 APM 80.149.1–7. 2 APM 84.112.1–19. 3 APM 84.112.1. 
4 APM 84.112.2–3. 5 APM 84.115.1. 6 APM 84.112.19. 
7 APM 80.149.1–2.; 84.112.4–5. 8 APM 84.112.5. 
9 APM 80.149.3–5.; 84.112.7–10. 10 APM 80.149.6–7.; 

84.112.12–18. 11 APM 80.149.7. 12 APM 84.112.17. 
13 APM 84.112.6. 14 APM 84.112.18. 

27/39. káRoLY-hALMA-PUSZTA:  U? Sza
(kÖh 26516)

A falutól k-re, a nógrádi (vanyarci)-patak Ék-i 
partján, vizenyős területből kiemelkedő domb-
háton, kb. 270 × 140 m nagyságú területen köze-
pes sűrűségben fordultak elő cserepek és néhány 
őrlőkő, a szántásban nagyon halványan sötét foltok 
is látszottak. (Kvassay–Miklós, 1980.)

A belül szürke, kívül vöröses kissé pelyvás 
anyagú oldaltöredék talán újkőkori.1

Szarmata–késő szarmata település leletei a jól 
iszapolt, korongolt, árkolt és bordás oldaltöredé-
kek, a szürke, háromsoros fogaskarcolt díszű tál-
oldal, a kihajló, kereken vastagodó hombárperem 
töredék,2 valamint a kifelé kerekített, kissé behú-
zott peremű, perem alatt hornyolt és a sötétszürke, 
kihajló pereme alatt bordadíszes, meredek oldalú, 
késői tálperemek.3

1 APM 80.150.1. 2 APM 80.150.4–6. 3 APM 80.150.2–3. 

27/40. káRoLY-hALMA-PUSZTA:  LT, Sza
(kÖh 26517)

A falutól Dk-re, a nógrádi (vanyarci)-patak 
Ék-i oldalán levő, vizenyős területből kiemelkedő, 
hosszan elnyúló domb tetején, a domb vízhez köze-
lebb eső végén, kb. 100 × 90 m nagyságú területen 
szórványosan előforduló leleteket találtunk a szán-
tásban. (Kvassay–Miklós, 1980.) kelta a grafitsze-
gény anyagú, korongolt, behajló, kifelé megvasta-
godó fazékperem töredék és a fekete, kissé homo-
kos, korongolt, bekarcolt vízszintes vonalas oldal-
töredék.1 A szürke, jól iszapolt, korongolt, kétsoros 
fogaskarcolással díszített oldaltöredék, a gömbös 
testű, kisebb edény töredéke és egy durva, kézzel 
formált oldaltöredék szarmata.2 

1 APM 80.151.1–2. 2 APM 80.151.3–5. 

27/41. keRTek ALJA (PASkoM):  P, U, R
(kÖh 26518)

A falutól D-re, a versegi (kömrök)-patak völgyét 
követő dombvonulat (Tatár-domb) teraszos jellegű, 
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É-i lejtőjén 1985-ben Dobosi viola végzett terepbe-
járást, majd ezt követően még ugyanebben az évben 
próbaásatást. A lelőhely közepére eső, Ény–Dk-i 
irányú földút két oldalán nyitott kutatóárkaiban a 
humuszban késő neolit telepnyomokat találtak, ezek 
alatt, 120–140 cm mélységben paleolit települési fel-
színt jelző, fosszilis csonttöredékeket és in situ pat-
tintott kőeszközöket bontottak ki.1 Az 1986-ban foly-
tatódó feltárás során a korábbi kutatóárkokhoz csat-
lakozó szelvényekben újabb késő neolit anyag, majd 
100–120 cm mélyen paleolit kultúrréteg került elő. 
A két ásatási idényben, összesen 80 m2 kibontása 

eredményeként kb. 16 m2 nagyságú, paleolit tele-
pülési felszínt tártak fel a humusz és a vörös agyag 
alatti, mészkiválásos löszben, a mai felszíntől szá-
mított 100–140 cm között.2 Az ásató szerint a szegé-
nyes paleolit leletanyag (kevés és objektumhoz nem 
köthető szórványos eszköz, széttöredezett állatcsont) 
rövid életű, átmeneti megtelepedést jelző vadász-
tanyára utal. egy helyen, kb. 20 × 20 cm nagyságú 
területen eszközkészítést jelző műhelyhulladékot 
figyeltek meg. A lelőhelyről származó kavicseszkö-
zök, pengék, árvésők, magkövek, szilánkok, gyár-
tási hulladék3 nyersanyaga részben a közvetlen kör-
nyéken gyűjthető kvarcitkavics és hidrokvarcit, rész-
ben a nagyobb távolságról beszerezhető radiolarit és 
„északi erratikus tűzkő”. A leletek elemzése alapján 
Dobosi viola a bizonytalanul keltezhető települést az 
idősebb felső paleolitikumra,4 ill. a felső paleolitikum 
középső szakaszára5 (Pavlovien) helyezi (1. t. 5, 7–8.). 
A kőanyagon kívül megmunkálatlan (átfúratlan) fosz-
szilis ékszercsigák is jelen voltak.6 Az állatcsontokat 
feldolgozó vörös istván 4 faj (ló, bölény, rén, mamut) 
maradványait különítette el, véleménye szerint az 1. 
és 2. lakófelszínen koncentráltan előforduló leletek-
ből a paleolit vadászok eszközkészítő és „állattran-
csírozó” tevékenységére lehet következtetni. Érdekes 
lelet egy mamutagyarból készített „kanál”.7

A neolit települést a humuszban és a humusz 
alatti vastag, erősen kötött vörös agyagban8 szórvá-
nyosan előforduló cserepek, paticstörmelék, kőesz-
közök jelezték. A mezőgazdasági művelés okozta 
bolygatás miatt objektumok már nem voltak meg-
figyelhetők, több helyen azonban cserépfészkek 
kerültek elő. A leletanyagot közlő Balogh Éva a kis-
számú kerámiát9 a lengyeli kultúra késői (iii.) sza-
kaszához sorolja a festés és a karcolt díszítés hiánya, 
valamint egyes edényformák (kihajló, bevagdo-
sott peremű és bikónikus fazéktöredékek, félgöm-
bös, enyhén behajló szájú tálak darabjai), ill. díszí-
tésmódok (vízszintes állású, függőlegesen átfúrt 
fül, az edényoldalból kiugró, gömbszerű bütykök) 

előfordulása alapján.10 A neolit kőeszközök11 (vaka-
rók, árvésők, pengék, fúrók, kaparó) és magkövek 
nyersanyaga hidrokvarcit, tűzkő, radiolarit és obszi-
dián, két eszközön sarlófény látható. Az F. szelvény 
Ény-i sarkában, 20–40 cm mélyen, kb. 0,5 m2 felü-
leten talált magkő maradékok, eszközök és szilán-
kok műhelyanyagnak tekinthetők. előkerült egy 
bazaltból vagy andezitből csiszolt, nyéllyukas balta 
töredéke is.12 A neolit kőanyag összetétele és meg-
munkálása a publikáló szerint szintén a lengyeli 
település késői jellegét húzza alá.13

A badeni kultúrát képviseli három, a perem alatt 
egysoros, benyomkodott bordadíszes, erősen kopott 
fazéktöredék.14

1 MnM Adattár 275/1987.XXiii.; Rég. kut. 1985, 33. 
2 MnM Adattár 198/1987.Xvi. (jelentés); 274/1987.
XXiii. (dokumentáció).; Rég. kut. 1986, 33. 3 MnM 
Pb 88/658, 660–661, 663, 698–699, 703–708, 712–713, 
715, 718, 721, 723, 742, 749.; 90/262. 4 Dobosi 1991, 
73–84., 1–6. kép. 5 Dobosi 2005, 62. 6 Magyar 1991, 
78. 7 vörös 1991, 85–96., 1–6. kép. 8 Dobosi 1991, 74., 
1–2. kép 9 APM 89.3.11, 28, 33–35, 45–52, 57, 60–62, 
69–70, 72–81, 82 (patics), 84–93, 95–115, 117–121, 
123–129. 10 Balogh 1991a, 113–114, 119., vii. t., viii. 
t. 3–12., iX–X. t.; Bondár 2007, 70., 228. lj.: késő len-
gyeli telepként említi, az egyik bütykös töredéket 
edénylábnak tekinti. 11 MnM Pb 88/653, 664, 665.1–2, 
672, 674, 677–682, 685–686, 688–690, 692–695, 697, 
699–700, 728–733, 735–737, 739–741.; APM 89.3.1–
10, 12–13, 15–27, 29–32, 36–44, 53–56, 58–59, 63–68, 
71, 83, 94, 116.; Balogh 1991a, 114–118., i–vi. t.  
12 APM 89.3.14. 13 Balogh 1991a, 119. 14 APM 89.3.122.; 
Balogh 1991a, 114., viii. t. 1–2. kalicz nándor meg-
határozása alapján bolerázi leletként közli. 

27/42. cSeR-vÖLGY:  Ő? LT, A? á? kk?
(kÖh 26519)

A falutól ny-ra, közvetlenül a kállói határ mellett, 
a cser-völgy D-i oldalán, a völgyből enyhén kiemel-
kedő dombháton 530 × 110 m nagyságú területen, fia-
tal vetésben ritkásan találtunk cserepeket, kevés pati-
csot is megfigyeltünk. (Miklós, 1993.) A lelőhelyen 
keresztülhalad a csörsz-árok (27/3. lh.).

néhány díszítetlen, kevésbé jellegzetes kis oldal-
töredékről nem dönthető el, hogy őskoriak-e vagy 
esetleg avar koriak.1 A cserepek többsége kelta,2 
közülük a grafitos anyagú, kifelé megduzzadó pere-
mek és a grafitos-fésűs fazéktöredékek említhetők. 
van egy pattintott kőeszköz is.3
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egy sárgásfehér, kavicsos anyagú, kívül piros 
festésű, lekerekített szélű perem a Xiii–Xv. szá-
zadra keltezhető.4

1 APM 94.10.2–3. 2 APM 94.10.4–7, 9. 3 APM 94.10.1. 
4 APM 94.10.8.

27/43. BikáZÓ-DŰLŐ:  Ő, B, LT
(kÖh 26520)

A falutól ny-ra, a cser-völgy és a kömrök-völgy 
találkozásánál, a két patak összefolyásánál emel-
kedő dombtető alsó részén, 280 × 120 m nagy-
ságú területen, vetésben gyűjtöttünk szórványosan  
előforduló cserepeket. (Miklós, 1993.) A lelőhely 
É-i része kálló határában fekszik. néhány kevésbé 
jellegzetes, díszítetlen oldaltöredék bronzkori.1
A kihajló, lekerekített tálperem, a grafitos anyagú, 
fésűs díszű fazéktöredék és a fekete színű, barna 
törésfelületű oldal kelta.2 Találtunk egy magkövet is.3

1 APM 94.11.1–3. 2 APM 94.11.4–6. 3 APM 94.11.7. 

27/44. SeLYMeS-áRok:  U, Bv, LT, Sza
(kÖh 26521)

A falutól D-re, a Selymes-ároknál levő dombte-
tőn, kipusztult lucernásban 150 × 80 m nagyságú 
területen találtunk cserepeket és kőeszközöket.1 
(Miklós, 1993.) valószínűleg ugyanitt gyűjtött lele-
teket Bene Mihály és Füzi Lajosné versegi pedagó-
gus is.2

néhány cserép – így az egyenes peremű táltöre-
dék és egy belülről kinyomott bütykös oldal – talán 
a lengyeli kultúrához sorolható.3 A késő bronzkori 
cserepek a jellegzetesebb darabok (kihajló nyakú 
csésze töredéke; fordított csonkakúpos, behúzott 
pereme alatt kis bütyökkel díszített táltöredék) alap-
ján leginkább a pilinyi kultúrát képviselik.4 A pat-
tintott eszközök5 közt hidrokvarcit penge és egy 
fúró (?) is van. előkerült egy cipó alakú őrlőkő töre-
déke is.6 A kifelé megvastagodó, ill. duzzadt pere-
mek, valamint a szürke színű, grafitos bevonatú 
töredékek kelták.7

A korongolt, szürke színű, homokos-kavicsos 
anyagú, kihajló, belül tagolt peremű, hornyolt 
oldalú fazék darabja késő szarmata.8

1 APM 94.12.1–10. 2 APM 84.110.1–11. 3 APM 94.12.3–5. 
4 APM 84.110.1–6.; 94.12.1–2. 5 APM 94.12.6–10. 
6 APM 84.110.7. 7 APM 84.110.8–10. 8 APM 84.110.11.

27/45. ZSoLnAi-oLDAL:  U, v, LT, Sza, á? 
kk?
(kÖh 57267)

Szeverényi Tamás erdőmérnök 2007-ben bejelen-
tette az APM-nek, hogy a Zsolnai-oldal nevű dűlő-
ben mélyszántáskor cserepek kerültek elő. kulcsár 
valéria a belterülettől ny-ra, a versegi (kömrök)-
patak É-i partján, a patakra erősen lejtő domb alsó 
részén fekvő, kb. 230 × 100 m nagyságú területen 
kevés újkőkori cserepet, pattintott köveket, bazalt 
őrlőkő töredéket és több paticsot talált. egy kb. 150 m 
sugarú körben helyenként sűrűn, míg a lelőhely k-i 
részén elszórtan fordultak elő kelta töredékek.1

A vonaldíszes kerámiához sorolható újkőkori 
leletanyagból2 a pelyvás anyagú, nagy hombáredé-
nyek hengeres nyak- és vastag falú oldaltöredékei, 
félgömb alakú tálka darabja, hosszúkás, többszörö-
sen benyomott tetejű bütykös oldal és egy alacsony 
csőtalp töredéke emelhetők ki. Feltehetően szkíta 
kori több kézzel formált cserép,3 többnyire díszítet-
lenek, a jellegzetesebb darabok hordós testű, oldalu-
kon ujjbenyomás-sorral díszített fazekakból valók. 
A kelta cserepek4 többsége grafitos anyagú, fésűs 
díszű fazekakból származik. előkerült két őrlőkő 
töredék és több kőeszköz is: limnokvarcit vakaró, 
magkő, szilánkok, pattintékok, valamint egy obszi-
diánból pattintott, vakaró formájú, nyelezett szilánk 
és egy mikroszilánk.5

A korongolt, sárgásszürke, szürke színű oldalak, 
a kihajló, lekerekített perem és egy szürke színű tál 
kifelé megvastagodó pereme szarmata.6

A szürkésbarna, apró kavicsos anyagú, redukált 
égetésű, jellegtelen oldal valószínűleg árpád-kori,7 
míg a fehér színű, finoman iszapolt kicsi töredék 
talán késő középkori.8

1 kulcsár valéria jelentése: APM Adattár 1315.; Rég. 
kut. 2007, 304.; A leletanyag: APM 2007.55.1–56.  
2 APM 2007.55.1–12, 33. kulcsár valéria jelentésé-
ben feltételesen a lengyeli kultúrához sorolja a csőtalp 
töredékét. 3 APM 2007.55.31–32, 34–36, 38–43, 45. 
4 APM 2007.55.13, 17, 20–30, 44. 5 APM 2007.55.46–
49, 51–56. 6 APM 2007.55.14–16, 18–19. 7 APM 
2007.55.37. 8 APM 2007.55.50. 

27/46. Deák FeRenc U. 28:  Bv, Sza  Ő
(kÖh 26488)

A belterület ny-i részén, a versegi (kömrök)-
patak É-i oldalát kísérő alacsony dombvonulaton, a 
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Gumiüzem k-i szomszédságában, a temetőtől D-re 
álló ház udvarának végében 1966-ban, meszesgö-
dör ásása közben ember és állatcsontok kerültek elő.  
A leletbejelentés nyomán Rosner Gyula hitelesítő 
ásatást végzett abból a feltevésből kiindulva, hogy 
népvándorlás kori vagy honfoglalás kori lovas sírt 
bolygattak meg. A feltáró szerint azonban kiderült, 
hogy egy kora bronzkorinak meghatározott szemét-
gödörbe temetett erősen zsugorított csontvázra buk-
kantak, amely a csípőizülettől lefelé még bolygatat-
lan volt. Az ásatási rajz alapján a jobb oldalán fekvő 
váz k–ny-i tájolású volt. A hat feltárt szelvényben 
nem találtak több temetkezést. További két, hasonló 
korúnak írt gödröt és egy Xviii. századi, méhkas 
alakú gabonatároló gödröt ástak ki.1

A feltárásról szóló beszámolók több tévedést tar-
talmaznak. A lelőhely a dokumentáció és az APM 
1966. évi feltárásairól szóló beszámoló2 szerint is 
a Dózsa György u. 1. szám alatt van, a Régészeti 
Füzetekben a versegen nem is létező árpád u. 1. 
és késő neolit keltezés szerepel.3 A nagyszámú, de 
kevésbé jellegzetes bronzkori edénytöredék4 leg-
inkább a pilinyi kultúrához köthető; erre utalnak a 
hosszúkás bütykös, profilált válltöredékek, egy füg-
gőleges, rövid bordával díszített, szélesebb váll-rész 
és két oldal, amelyeken a fülcsonk alatt benyomott 
pontok alkotta virágszirom minta, ill. 3 benyomott 
pont látható. A melléklet nélküli zsugorított csont-
vázrészletet az őskoron belül nem tudjuk keltezni.

Az 1980-as években Bene Mihály és Füzi Lajosné 
versegi pedagógusok a lelőhely É-i szélénél levő 
temetőben a halomsíros kultúra kis urnatöredékét 
gyűjtötték, amelyen három, csúcsba futó borda alatt 
körbefutó, benyomkodott bordadísz látható.5

2008 tavaszán a temetővel szemben, a kállóra 
vezető országút (Walkó Lajos u.) D-i oldalán, az 
út és a versegi (kömrök)-patak közti dombon, 
130 × 90 m nagyságú lelőhelyet lokalizáltunk, 
amelynek ny-i szélét a bozótos felszín miatt nem 
tudtuk lehatárolni. Ritka őszi vetésben, ill. szántott 
és szántatlan területen főleg a dombélen és a mere-
dek lejtő alján lehetett cserepeket gyűjteni, ezek a 
lelőhely ny-i részén a bozótos terület mellett egy 
csomóban sűrűsödtek. Megállapítottuk, hogy az 

1966. évi feltárás a lelőhely közepén volt. (Kővári–
Torma, 2008.) A leletanyag túlnyomórészt késő 
bronzkori, díszítetlen oldaltöredékekből áll, ame-
lyek néhány grafitmázas cserép alapján valószínű-
leg a pilinyi kultúrához köthetők.6 A lelőhely össze-
függ a 27/1. és 11. sz. pilinyi településsel.

egy apró kavicsos anyagú, korongolt, szürke, 
tagolt fazékperem és egy hasonló anyagú, kézzel 
formált oldal késő szarmata.7

1 Az ásatási dokumentáció: APM Adattára 29-68. 
Az ásatási jelentés: MnM Adattára 228/1966.XiX.  
2 Asztalos 1968, 105–106. 3 Rég. kut. 1966, 27. 4 APM 
79.2.2–4, 6–8, 10–20, 23–32, 34–44, 47–50, 52–81, 
85–91. A leltározás nem objektumok szerint, hanem 
ásónyomonként történt, így ma már nem különíthető 
el a csontvázat tartalmazó gödör leletanyaga. 5 APM 
84.103.1. 6 APM leltározatlan. 7 APM leltározatlan. 

* * *

▼ Ő  U, B, Bv, v

1984-ben Urbán János egy 12,5 cm hosszú, az 
egyik oldalán lapos, a másikon domború, átfúrat-
lan kőbaltát ajándékozott az APM-nek, amelyet 
„Walkó” földjén találtak.1

Bene Mihály és Füzi Lajosné Fenyőharaszt pon-
tosabban nem azonosítható részén településre utaló 
leleteket gyűjtöttek. közülük a pelyvával soványí-
tott és a benyomott bordadíszes oldal újkőkori.2 egy 
textildíszes fül a hatvani kultúra hagyatéka.3 Az 
urnasíros kultúrához sorolható a kannelúrázott és 
az ujjhúzgálásos felületű töredék.4 egy kívül fekete, 
belül barna színű, nagy bütyökkel ellátott, vastag 
oldaltöredék késő bronzkori vagy kora vaskori,5 
egy fekete színű, kavicsos anyagú, benyomkodott 
bordás darab kora vaskori.6 előkerült egy három-
szög alakú, az átfúrás megkezdését mutató, csiszolt 
kőbalta is.7

1 APM 93.10.1. 2 APM 84.109.1–2. 3 APM 84.109.4. 
4 APM 84.109.5–6. 5 APM 84.109.7. 6 APM 84.109.8. 
7 APM 84.109.3.
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28. ZSáMBok (aszódi járás, 2335 ha)
(1966-tól gödöllői járás)

 1  á–kk  kö
 2  Bk, B, Sza, nk, á
 3 + A
 4 ▲  B ? B  Bv, v, Sza, M-á 
     I
 5  Sza, nk? M?
 6  Bk, Bv, LT, Sza, nk, á
 7  R? B, Bv, LT, Sza
 8  á, kk?
 9   Sza  M, á, kk?

10  B, A
11  Ő, kö
12  B, á–kk
13  Sza
14  I
15  U, R, B, Bv, LT, Sza, nk, 
    á–kk + R, v? LT?
16  U, R, B, Bv, Sza, A? á
17  U, R, Bk, Bv, LT, á   á
18  U, á

19  á
20  U, B, Sza
21  R
22  kk
23  V
24  Ak
25  kk
26  I
27 + B

Az újabban hajtának nevezett Malom-patak 
széles völgyének Ék-i, lankás oldalán, 127–133 m 
magasságban települt a község. A hatvani-síkhoz 
tartozó, Dk felé alacsonyodó határát Ény–Dk-i irá-
nyú, alacsony, 155 m-ről 100 m-ig csökkenő magas-

ságú dombhátak, dombvonulatok és sekély völ-
gyek tagolják. kialakulása a harmadkori, homo-
kos-agyagos, tengeri üledéket a harmadkor és a 
negyedkor határán kiemelő és feldaraboló, Dk felé 
megsüllyesztő hegyképző erőknek köszönhető.  
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A jégkorszakokban vastag lösztakaró fedte be a fel-
színt, melyen főleg barna erdőtalajok képződtek. 
A szél és a csapadék lepusztították az Ény–Dk-i 
irányú, alacsony dombhátakat, a patakok (Malom-
patak, a Bőgő-völgyi patak, Ék-en a Mérges-patak 
és a kórés-ér) és időszakos vízfolyások feltöltötték 
a sekély völgyeket. A patakvölgyekben öntés- és 
réti talaj alakult ki. A Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó 
terület vizeit a határ Ék-i részén mesterséges csa-
torna és a Mérges-patak, a kórés-ér továbbítják a 
Zagyvába, a községhatár további részéről a Malom- 
(hajta)-patak gyűjti össze s viszi a Tápióba.

A községhatár csaknem egésze szántó. kevés 
legelő a patakokat kíséri. Galériaerdő foltok a 
Malom- (hajta)-patak mentén vannak, az erdőket 
kis akácos képviseli.

Zsámbok történetét az ismert régészeti leleteket is 
felhasználva Dr. Tóth József írta meg (Tóth 2000.).

28/1. BeLTeRÜLeT:  á–kk  kö
(kÖh 26522)

A falu ny-i szélénél, a Malom- (hajta)-patakra 
lejtő domb tetején, a római katolikus templom kör-
nyékén, a művelődési ház udvarán és a házak előtti 
virágágyásokban közepes sűrűségben fordultak 
elő középkori cserepek. (Kvassay–Miklós–Torma, 
1977.) A település kiterjedt a hajtára lejtő kertekre 
is, ahol a sok, újkori törmelék között szintén talál-
tunk néhány jellegtelen késő középkori cserepet. 
(Kővári–Miklós, 2008.) A lelőhely jelenleg ismert 
kiterjedése 470 × 270 m.

Xiv–Xv. századiak a szürke, durva szemcsés 
anyagú fazekak perem- és oldaltöredékei, továbbá a 
fehér, finoman iszapolt anyagú fazék- és korsótöre-
dékek. Az utóbbiak részben vörös festéssel díszítet-
tek. Ugyanerre a korszakra jellemző a szürke, szög-
letesre nyomott szájú, tál alakú kályhaszem sarok-
töredéke.1

A lelőhelyet a középkori Zsámbokkal azonosít-
juk,2 amely a régészeti adatok alapján – a hagyomány-
nyal és helytörténetírói vélekedésekkel ellentétben 
– eredetileg is a mai helyén feküdt (v. ö. 28/17. lh.). 
hozzá tartozott a 28/8. lh. is. neve magyar névadás-
sal keletkezett puszta személynévből.3 A középkor-
ban a mai Zsámbék is Zsámbok alakban szerepelt, 
ezért az irodalomban többször összekeverik a két 
helységet. Így például ide helyezik a zsámbéki pre-
montrei, majd pálos kolostort (v. ö: 28/17. lh.) és a 
várat is.4 első adataink szerint helyi nemeseké volt. 
1259-ben Zsámbok-i kozma királynéi étekhor-

dómester iv. Bélától megkapta az Abaúj várme-
gyei Garadnát. 1290–1292-ben csorba Márton és 
László a margitszigeti apácáknak tartozott kárté-
rítést fizetni. 1318-ban Simon gyömrői földeladás-
nál tanú, 1328-ban László Pest megyei szolgabíró, 
1331-ben Jakab és László kerekudvari ügyben eljáró 
királyi ember, 1341-ben pedig a Takónak mondott 
Tamás Zaheusnál tanú.5 A felsorolt szereplők egy 
része között kimutatható a rokoni kapcsolat. Magát 
a falut először 1380-ban említik, amikor Sambok-i 
Simon fia Miklós fia Péter minden birtokrészét, 
amelyeket Zsámbokon, továbbá Szentegyeden 
(28/17. lh.) és Maglódon bírt, és a kelekteleke nevű 
prediumot Pest megyében, mint öröklött birtokré-
szeit elcserélte a csongrád megyei János literátus-
sal.6 1406-ban Zsigmond a magvaszakadt kóka-i 
kalth istván fia Pál fia János több megyében fekvő 
birtokait, köztük a Pest megyei kóka és Almás 
(ma Tóalmás) lakott, valamint Zsámbok, Babl és 
Szentegyed lakatlan (habitatoribus destitutas) bir-
tokait a királyi kápolnához csatolta.7 1409-ben 
viszont Tétényi András deáknak és testvéreinek 
adta cserében többek között Zsámbok lakott, Rubly 
és Szentegyed lakatlan birtokokat,8 aki 1410-ben 
más birtokokért cserében visszaadta őket a király-
nak.9 végül 1424-ben a király Borbála királynénak 
számos birtokot adományozott, köztük van a min-
dig együtt szereplő Almás, kóka, Zsámbok lakott, 
Raby és Szentegyed lakatlan birtok.10 A birtokba 
iktatás ellentmondás nélkül megtörtént.11 itt említ-
jük meg, hogy a bizonytalan olvasatú Babl (Rubly, 
Raby) később semmilyen forrásban nem fordul elő, 
helynév sem őrizte meg emlékét, ezért nem tudtuk 
azonosítani régészeti lelőhellyel. 1439-ben Albert 
király erzsébet királynénak adta Szanda várát 
(nógrád m.) és tartozékait, köztük Zsámbokot is.12 
Ulászló viszont 1440-ben Szanda várát és tartozé-
kait a Rozgonyiaknak és a kompoltiaknak adomá-
nyozta, a beiktatást 1441-ben végezték el.13 1447-ben 
hunyadi János kormányzó egy hunyad megyei bir-
tok ügyében Zsámbokon (in villa Sambok prope 
oppidum naghatwan) adott ki oklevelet.14 1452-ben 
Zonda-i Tárnok Demeter egyebek mellett zsámboki, 
mácsai (9/1. lh.) és zsidói (23/1. lh.) birtokát is elzá-
logosította Dénes esztergomi érseknek.15 1461-ben 
Rozgonyi Sebestyén az általa addig elfoglalva tar-
tott Zsámbok birtokot visszaadta a Tárnok család 
tagjainak.16 1523-ban Tárnok Ferenc Tótzsámbokról 
megjelent a Báthoriak birtokba iktatásánál.17 
i. Ferdinánd 1549-ben Tárnok Ferenc murányi vár-
nagytól hűtlensége miatt elvette Zsámbokot és 
Tornaljai Jánosnak adta.18 ennek ellenére 1568-ban 
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Tárnok János földesúr, 1585-ben pedig Tárnok 
Ferenc árendálta Zsámbok dézsmáját.19

 A törökkor első felében folyamatosan csökkenő 
számú lakosát vették fel a defterekbe. 1546: 84, 
1559: 47, 1562: 40, 1580: 47, 1590: 37 összeírt sze-
repel.20 A Xvi. századi magyar adóösszeírá sokba 
1550-ben 16, 1553-ban, 1556-ban és 1571-ben 12, 
1572-ben és 1574-ben 10, 1578-ban 11, végül 1588-
ban 5 portával vették fel.21 A tizenötéves háború 
alatt elnéptelenedett. A dézsmajegyzékek szerint 
1622-ben és 1634-ben is még puszta, 1653-ban az 
almásiak bérelték.22 Az 1655-ben újratelepült falu23 
1661-ben, 1668-ban és 1683-ban 1/4 portával sze-
repel. 1686-ban rövid időre ismét elpusztult.24 
1699-ben Zsámbokon már 117 családot írtak össze, 
ezzel a városok után a megye legnépesebb települé-
sei közé tartozott.25

A Xvii. század közepétől 1945-ig a Beniczky 
családé volt. Lakói sokat szenvedtek a Paróca 
(22/79. lh.) és különösen a Szentegyed puszta 
miatti pereskedés következtében. A két pusz-
tát Zsámbok újratelepülésével egy időben Balassa 
imre gróf, a vármegye főispánja és gyarmati főka-
pitány kapta adományba a nádortól. 1657 januárjá-
ban a Beniczky család részére vizsgálatot tartottak 
a falu régi határairól és arról, „…hogy Szent egyed 
nevű szentegyház, ki zsámboki határban búcsújáró 
hely volt, külön falu lett volna Zsámboktúl.” A 36 
tanú ismerte Szentegyedet, ami búcsújáróhely volt, 
de mindig Zsámbokhoz tartozott. A falu igaz hatá-
rának a régi hányott határokat tartották.26 Balassa 
imre azt akarta bizonyítani, hogy Szentegyed 
különálló puszta volt és a zsámbokaiak valójá-
ban szentegyedi földön telepedtek le. ezért kéré-
sére 1657 szeptemberében meghallgatták a parócai 
és a szentgyörgyi határvizsgálatban is megkér-
dezett 77 tanút, akiknek Szentegyed puszta falu-
hely régi határairól, Zsámboktól való különál-
lásáról kellett vallaniuk. A legfontosabb kérdés: 
„Tudja-e, hogy ahol most zsámbokiak laknak, nem 
zsámboki, hanem szentegyedi határban vagyon?” 
Szentegyed külön határát most sem ismerték, de 
az egymásnak részben ellentmondó vallomások-
ból kiderült, hogy Zsámbokot lakatlansága ide-
jén a tótalmásiak és a szentlászlóiak használták. 
Utóbbiak a szentegyedi részt „külön magoknak sza-
kasztották az to töltesig ala.” Szentegyed határa a tó 
töltésénél volt, a zsámbokiak a töltés mellett száll-
tak meg, egyesek szerint zsámboki, mások szerint 
szentegyedi földön.27 A Malom- (hajta)-patak völ-
gyét a belterülettől ny-ra lezáró gát ma is megvan 
(28/22. lh.). Balassa imre továbbra is azt állította, 

hogy a zsámboki jobbágyok az ő szentegyedi bir-
tokán laknak, ezért felszólította Beniczky Tamást, 
hogy fizessen neki 200 tallért. Beniczky Tamás 
1659-ben panaszt emelt a vármegyénél a gyar-
mati főkapitány jogtalan birtokbavételi szándéka 
miatt. A zsámbokiakat annyira gyötri, hogy azok 
kénytelenek lakóhelyüket elhagyni.28 1660-ban a 
zsámbokiak azt panaszolták földesuruknak, hogy a 
gróf már behajtott tőlük 25 tallért, és megfenyegette 
őket: „…ha neki nem hódolnak, elviszi őket rabok-
nak, mint a ráczokat.”29 Többször elhajtották mar-
háikat, amelyekért 170, majd 145, 1664-ben pedig 
250 tallért kellett fizetniük. 1665-ben is elraboltatá-
suktól rettegtek. végül Beniczky Tamás 1665-ben 
200 tallérért megváltotta Szentegyedet, nyugalmat 
szerezve ezzel a zsámbékiaknak.30

kissé más volt a helyzet Zsámbok és Paróca 
viszonyával. A zsámbokiak némi huzavona, mar-
haelhajtás után elismerték Balassa imre jogát, 
1657-ben szerződést kötöttek vele a puszta hasz-
nálatára, de többszöri felszólítás után sem fizet-
tek. 1670-ben Balassa imre a zsámbokiaktól, akik 
13 évig nem fizettek a parócai legeltetésért, 104 tal-
lért követelt.31

1667-ben az esterházy Miklós és Sándor Balassa 
imre elleni perében Zsámbok lakóit eltiltották a 
turai földeknek hatalmasul való elfoglalásától, de 
„kyváltképpen azon heliektül az kiktül az elmult 
napokban az megnevezett Turaiakat Tiltattátok.”32 
A tiltás nyilván a Parócával határos részre vonat-
kozott. ennek az ügynek emléke élhetett 1717-ben, 
az egyik tanú vallomása szerint a két falu közös, 
török földesura kétfelé osztott egy vitatott földet.33 
1678-ban lévai katonák erőszakoskodása miatt 
panaszkodtak a zsámbokiak.34 A Dány és Zsámbok 
közötti határ ma a nagy-völgyi-patak bal, Ék-i 
oldalától néhányszáz m-re húzódik, a törökkorban 
azonban a patak volt a határ (részletesebben l. az 
5/2. lelőhelynél).35

Templomos hely volt, de erre nem ismerünk 
középkori adatot.36 Az 1546-ban összeírt Máté 
pap 1559-re meghalt.37 1675-ben kókai istván 
licenciátus gondozta a katolikus híveket.38 Az 
1675. évi Pongrácz-féle térkép jelzi templomát.39 
1679-ben Zsámbok dézsmáját a lerombolt temp-
lom céljára bérelték (arendavi pro diruta ecclesia 
Sambokiensi).40 1697-ben a maival megegyezően 
Szent erzsébet volt a védőszentje,41 ez bizonyára 
azonos volt a középkorival. 1702-ben 22 lépésben 
határozták meg a hosszát.42 Festett kazettameny-
nyezete volt, ami Baranyai Béláné szerint a közép-
korra utalt.43 A hatvani uradalom összeírása sze-
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rint 1711-ben kőtemploma volt.44 1746-ban már 
erősen rongáltnak mondják, a lebontott régi temp-
lom helyett 1752-ben kezdték el építeni a ma is 
álló, rokokó templomot.45 állítólag Mogyoródról 
(17/1. lh.) is hordtak ide követ.46 Arányi Lajos 1876-
ban megnézte a dombon álló, körfallal körülvett, 
keletelt, római katolikus templomot, amelynek már 
akkor sem voltak látható, középkori részletei.47

1 vTM 78.38.1–15. 2 A közölt források alapján közép- 
és törökkori történetét részletesen leírta Tóth 2000, 
27–51.; Érintőlegesen több helyen említi Pest m. 
monográfiája.; árpád-kori adatai: Györffy 1998, 564.; 
Xv. sz-i adatok: csánki 1890, 37.; Reiszig 1910, 165.; 
vázlatos, részben hiányos és téves történeti áttekin-
tések: chobot 1915, 259.; Pest m. műemlékei ii. 515.; 
varga 1997, 469–470.; Pest m. kézikönyve ii. 653.; 
Török adóösszeírások: káldy-nagy 1971, 267–268.; 
káldy-nagy 1977, 136–137.; káldy-nagy 1985, 711–
713. 3 kiss 1988, ii. köt. 814. 4 Gerecze 1906, 646. 
A zsámboki vár legendájával legutóbb Tóth 2000, 
49–50. számol le, egyúttal tárgyalja a vonatkozó iro-
dalmat is. 5 Györffy 1998, 564. 6 oL Dl. 26567. (DL/
DF 4.2.); Téves kivonatok: Bártfai Szabó 1938. 428. 
reg.; Bakács 1982, 932. reg. 7 oL Dl. 9153.; Bártfai 
Szabó 1938, 505. reg.; kumorovitz 1987, 445. okl.; 
Bakács 1982, 1197. reg., kevésbé pontos. 8 oL Dl. 
64131.; Bártfai Szabó 1938, 520. reg.; Bakács 1982, 
1232. reg.; Zsigmokl ii/2. 6681. reg. 9 oL Dl. 64132.; 
Bártfai Szabó 1938, 526. reg.; Bakács 1982, 1243. reg.; 
Zsigmokl ii/2. 7389. reg. 10 oL Dl. 39284.; Bártfai 
Szabó 1938, 601. reg.; Bakács 1982, 1430. reg. 11 OL 
Dl. 39285.; Bártfai Szabó 1938, 604. reg.; Bakács 1982, 
1437. reg. 12 Teleki 1853, XXiii. okl. 13 oL Dl. 13570, 
13634.; Bártfai Szabó 1938, 696. reg. 14 oL Dl. 29484.; 
engel 1984, 984–985. 15 Bártfai Szabó 1938, 770. reg. 
16 oL Dl. 15554.; Tévesen Bártfai Szabó 1938, 861. reg. 
17 oL Dl. 89179.; horváth, 1980, 317. reg. 18 Bártfai 
Szabó 1938, 1565. reg. 19 Szakály 1995, 121, 129. 
20 káldy-nagy 1985, 711. 21 Szakály 1995, 27, 31, 33, 
38, 41, 48, 51, 55, 60. 22 Szakály 1995, 143, 149, 159. 
23 varga 1969, 338.; Jakus 1981, 24. 24 Szakály 1995, 87, 
97, 106, 109.; kosáry 1965, 18. táblázatos formában.  
25 PmL c. P. ii. 22. iv. 23. Pest–Pilis–Solt vm. adó-
szedőinek iratai. 26 Borosy 1998, 135. reg. 27 Borosy 
1998, 142. reg. 28 Borosy 2001, 124. 29 varga 1969, 177. 
30 Jakus 1981, 25. 31 Borosy 1984, 1402. reg. 32 Borosy 
1984, 1156. reg. 33 Borosy–kisfaludy–Szabó 1999, 
332. reg. 34 Borosy 1984, 1935. reg. 35 Takács 1987, 
215. 36 Tari 2000, 174., Zsámbék R. k. templom cím-
szó alatt, az MRT 7. kötetre hivatkozva nagyobb részt 
a zsámboki templom adatait sorolja fel. 37 káldy-nagy 

1977, 136. 38 Szarka 1947, 122. 39 chobot 1915, 259.; 
Félreérthető fogalmazása alapján Pest m. műemlékei 
ii. 515. arról ír, hogy 1673-ban megnevezik titulusát.; 
Mezősi 1938, 49. 40 Szakály 1995, 206. 41 varga 1997, 
470. 42 chobot 1915, 259. 43 Baranyai 1954, 265. 44 Urb. 
et conscr. 255. 45 chobot 1915, 259.; Pest m. műem-
lékei ii. 515. 46 Tóth 2000, 80. 47 kÖh Tervtár 17574.; 
Arányi 1877, 6. 

28/2.:  Bk, B, Sza, nk, á
(kÖh 26523)

A belterület D-i szélénél, a Malom- (hajta)-patak 
Ék-i partja melletti ártérből kiemelkedő dombon, 
illetve részben a belterülethez tartozó kertek alján 
900 × 130 m nagyságú területen gyűjtöttünk cse-
repeket. (Kvassay–Miklós–Torma, 1977; Kvassay, 
1981.)

A sárga és barnás színű, homokkal soványított 
anyagú, mélyen seprűzött oldalak kora bronzko-
riak,1 az oldalán bordás fazéktöredék bronzkori.2

A szarmata kerámia részben a korszak egészére 
jellemző, szürke és barnás színű, jól iszapolt, koron-
golt, kerekítetten kifelé vastagodó peremű táltöre-
dék, oldaltöredék.3 Részben jellegzetes késő szar-
mata edénytöredékek: kerekített, kissé behúzott 
peremű, tagolt oldalú tálak,4 nyomott gömbtestű, 
rövid ferde nyakú és lekerekített peremű, nyakhaj-
latnál bordás edény,5 ívelten kihajló, elvékonyodóan 
kerek peremű, vállon besimított hullámvonalas 
korsó,6 mélyen besimított, vízszintes vonalak között 
ellentétesen ferde vonalakkal díszített hombár (?),7 
kannelúrás edény8 és homokos-kavicsos anyagú, 
korongolt fazekak9 töredékei. A leletanyaghoz tarto-
zik egy Drag. 37. típusú, valószínűleg rheinzaberni 
terra sigillata peremtöredék.10 A kézzel formált, 
csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított 
anyagú, foltosan sárgás-barna színű, sűrű köröm-
csípéses díszítésű töredék germán, bizonyára kvád. 
Az 5,7 cm nagyságú, meglehetősen szabályos, ová-
lis lapot edényoldalból vágták ki.11 néhány koron-
golt szarmata cserepet Balogh Levente is gyűjtött 
a lelőhelyen.12

késő avar kori a homokos-kavicsos anyagú, kéz-
zel formált fazékoldal és a kőzúzalékkal is soványí-
tott anyagú, vállon többsoros hullámvonalköteggel 
díszített fazéktöredék13 (41. t. 18.).

árpád-koriak a homokkal és kaviccsal sová-
nyított anyagú, kézikorongon készült, fehéres 
fazékoldalak, egyiken mélyen bekarcolt vízszintes  
vonallal.14
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1 vTM 78.39.1.; 40.1. 2 vTM 78.40.2. 3 vTM 78.39.3.; 
40.3. 4 vTM 78.39.4.; 82.69.2. 5 vTM 82.69.1. 6 vTM 
82.69.3. 7 vTM 82.69.7. 8 vTM 82.69.6. 9 vTM 
78.40.4.; 82.69.4. 10 vTM 82.69.5., Gabler Dénes meg-
határozása.; Gabler–vaday 1992, 129., 99. (252. lelő-
hely). 11 vTM 82.70.1. 12 APM leltározatlan. 13 vTM 
78.39.2.; 82.70.2. 14 vTM 82.69.8. 

28/3. ADY enDRe U: + A
(kÖh 26524)

A falu Ény-i szélénél, a lebontott kastély helyén, 
Deák Sándor kocsmáros, pálinkafőzdés földjén 
1945–1950 között földmunkáknál kisméretű, kéz-
zel formált, kihajló peremű avar fazekat találtak,1 
amelyet kocsárdy károly adott be a gödöllői múze-
umba.2 A Beniczky–Schell–Deák kúria3 a Malom- 
(hajta)-patak völgyét követő dombháton, a mai Ady 
endre u. 3. számú telek helyén állt.

1 GvM 82.15.1. 2 ADAM i. 434. old. 01–13–1870–01. 
3 virág 2000, 275. 

28/4. keRek-hALoM: ▲  B ? B  Bv, v, 
Sza, M-á  I
(kÖh 26525)

A belterület Ény-i széle közelében, a Malom-
(hajta)-patakot és a belé torkolló Bögő-völgyet 
Ék-en kísérő, hosszan elnyúló dombvonulaton terül 
el az Ény–Dk-i tengelyű, 430 x 180 m-es lelőhely. A 
patakvölgy felőli rész közepén áll a mára már jelen-
tősen lepusztult, legmagasabb részén 137,1 m-es, kb. 
12 m relatív magasságú kerek-halom,1 amit Ény–
Ék–Dk-i oldalán 30–35 m széles, sekély, kerekített 
sarkú, négyszögletes árok övez, a patak felőli, mere-
dek oldalon az ároknak nincs nyoma. A földvár árok-
kal védett területe kb. 90 × 70 m-es2 (35. kép). A föld-
vár területe hosszú ideje szántóföld. ezért felülete 
egyre jobban kopik, ez okozza a felszíni leletgazdag-
ságot. A felszínen jelenleg is elég sok a cserép, állat-
csont. Több kiszántott tűzhelyet is megfigyeltünk. Az 
árkon belül, a hamus, paticsos földben állatcsont és 
kagylóhéj kíséretében igen sok, a hatvani kultúrára 
jellemző edénytöredéket találtunk. A lelőhely a föld-
vártól Ény-i irányban még kb. 200 m hosszan húzó-
dik. A szarmata és kora árpád-kori cserepeket ezen a 
szakaszon találtuk. A telep erődített jellegére Torma 
istván figyelt fel. A nyílt telep területén a hatvani 
kultúra edénytöredékeit, néhány szarmata és korai 

árpád-kori cserepet, a földvár területén a hatvani 
kultúra jellegzetes edénytöredékeit gyűjtöttük, köze-
pén egy koponyatető darabot láttunk. A lelőhely D-i 
végét megbontó agyagbánya falában látható, égett 
földdel, hamuval betöltött beásásokból a hatvani kul-
túra cserepei mellett késő bronzkori cserepeket gyűj-
töttünk.3 A lelőhely Ény-i vége érintkezik a 28/5. sz. 
lelőhellyel. (Kvassay–Miklós–Molnár–Torma, 1977; 
Torma, 1987; Miklós, 1995, 2007; Kővári–Torma, 
2008.)

Miklós Zsuzsa 1992 óta több alkalommal készí-
tett légi felvételeket a földvárról és környéké-
ről. Minden fotón jól látható az erődítés. A védett 
területet övező, a dombhát patakparti peremén is 
haladó, lesarkított négyzet alakú árok sötétbarna 
sávja a szántásban látszik legjobban. 1992-ben 
lucernában, a környezeténél sötétebb zöld szín utalt 
az árokra. A védett terület közepén látszó, sötét-
barna folt talán épületre utal, az árkon kívül mutat-
kozó világos sáv valószínűleg a szétszántott sáncot 
jelzi.4 czajlik Zoltán a 2002-ben fényképezett föld-
várak között sorolja fel.5 A 2007. évi légi felvételek 
megerősítették a korábbi képet, a lekerekített sarkú 
árok övezte terület közepén sötétbarna folt, körü-
lötte szürkés talaj (67. t. 2.). Terepbejáráskor a szán-
tás felszínén sok lelet hevert, több kiszántott tűzhe-
lyet is meg lehetett figyelni. A később szeméttelep-
nek használt korábbi agyagbánya területét időköz-
ben a múzeum értesítése nélkül szeméttel feltöltöt-
ték, majd rekultiválták.6 (Miklós, 2007.)

1951-ben kutzián ida helyszínelt a lelőhely D-i 
végén levő agyagbányában, ahol a falban 2,3 m 
hosszú, 1,4–2,2 m mélységű, lejtős fenekű beásást 
(földbe mélyített ház?) figyelt meg, a foltból szar-
mata cserepeket és juhcsontokat szedett ki. A gya-
kori agyagkitermelés során előkerült, az általá-
nos iskolában gyűjtött leletekből egy ép bronzkori 
edényt, egy sérült szarmata edényt és töredéke-
ket, valamint egy helyi lakostól vásárolt, bronzkori 
fülesbögrét (a találó szerint a bánya ny-i részén több 
hasonló, elkallódott bögre volt) vitt be az MnM-be. 
iskolás gyerekek szerint a bánya k-i részén csont-
váz került elő.7 Az 1950-es években az agyagbányá-
ban talált hatvani kultúrás edények, töredékek és 
szarmata cserepek kerültek a gödöllői Petőfi S. ált. 
iskolába,8 majd onnan a GvM-be.9 1955-ben Mócsy 
András járt a lelőhelyen, ahol többrétegű telepre 
utaló jelenségeket figyelt meg.10

csongrádiné Balogh Éva 1992-ben a zsámboki 
önkormányzat felkérésére és támogatásával vég-
zett feltárást a földvárban. Beszámolója szerint a 
„… feltárt, közel 50 m2 régészeti objektumot nem 



588

eredményezett. Mind a felszínen, mind a kutató-
szelvényben sok, rendkívül szegényes, törmelékes 
cserépanyag került felszínre. … egyelőre úgy tűnik, 
hogy a földvár egyrétegű … település volt.”11 Péntek 
Attila hatvani kultúrás, valamint szarmata edénytö-
redékeket gyűjtött a lelőhelyen.12

A lelőhely felszíni leletei közül a hatvani kultúra 
klasszikus anyagához tartoznak a seprűs, bekar-
colt vonalas, tagolt bordás fazéktöredékek,13 a tex-
tildíszes amfóra- és más edénytöredékek,14 a ket-
tős csonkakúpos testű, alsó felén textildíszes kis 
bögre,15 az agyag kocsimodell kereke és a szűrő-
edény peremtöredéke.16 egyező korú, de gazda-
gabb leletanyagú a földvár területe: seprűs és kar-
colt vonalas, néha bütykös, tagolt bordás, hosszú-
kás vagy csúcsos bütykös díszű fazekak, mély tálak 

perem- és oldaltöredékei,17 textildíszes, széles sza-
lag- és bajszos fülű urnák,18 seprűs díszű, belső 
bütykös edények19 és svédsisak alakú, seprűs tál20 
töredékei. A lelőhely D-i részét megbontó agyagbá-
nyából pereme alatt három, háromosztatú bütyök-
kel díszített, zömök, füles bögre21 és vékony falú, 
peremből lehajló szalagfüles bögretöredékek,22 
bajszos urnafül,23 seprűzött, pereme alatt négy, 
kétosztatú bütykös kis fazék24 és néhány kevéssé 
jellegzetes edénytöredék25 került elő. A hatvani kul-
túra késői szakaszára jellemzők a sekélyen árkolt 
díszes oldalak, a fordított csonkakúp alakú, víz-
szintes peremű táltöredékek,26 az ansa lunata fülű 
bögretöredék és az árkolt bütykös oldal.27 A föld-
vár területén Pintér László 1987-ben egy sárga 
színű korsó tölcséres nyaktöredékét gyűjtötte, ame-

35. kép. Zsámbok. kerek-halom, 28/4. sz. lelőhely, bronzkori földvár (virágh Dénes felmérése, Réti Zsolt rajza és 
kiegészítése műhold fotó alapján)
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lyen a tekercselt pálcikás mészbetétágyas díszí-
tést körbefutó, kettős vonalak közti zegzug minta 
alkotja.28 hasonló, kisapostagi, tölcséres bögrepere-
met (20. t. 4.) gyűjtöttünk 2008-ban, és Péntek A. 
leletei között is van egy kisapostagi peremtöredék.29 
Dél-Alföldről, a szőregi csoport területéről szárma-
zik a kétfüles korsó.30 Szintén import a dunántúli 
mészbetétes edények kultúrája déli csoportjából 
származó sötétbarna, vékony falú, tölcséres nyakú, 
gömbös testű edény két, változatos, mészbetétes 
díszítésű töredéke31 (20. t. 2.). Miklós Zsuzsa gyűj-
téséből származik egy szépen kidolgozott pattintott 
nyílhegy.32

Az agyagbánya leletei között a fekete, simított 
felületű, két vízszintes bordával díszített oldal33 a 
halomsíros kultúrához sorolható. késő bronzkori a 
fekete, homokos anyagú, gömbös edény perem alól 
induló szalagfüles töredéke és egy sárga színű, hen-
geres bögrenyak a peremből induló szalagfüllel.34 
A fekete, homokkal kevert anyagú, csonkakúpos 
nyakú, gömbös testű edény töredéke és a hasonló, 
szalagfüles oldaltöredék korai vaskori,35 a fekete, 
finoman iszapolt anyagú, vékony falú, csonkakúpos 
nyaka alján éles válltörésű, vállán keskeny 
kannelúrákkal és hármas bütyökcsoporttal díszített, 
gömbszelet alakú alsó részű bögretöredék36 szkíta.

késő szarmata településről származnak a szürke, 
sötétszürke-fekete, finoman iszapolt, korongolt, 
kissé behajló, kifelé vastagodó peremű táltöredékek, 
a kihajló, lekerekített peremén kerek átmetszetű fül-
csonkos korsótöredék és a szürke kehely kiugró bor-
dás szártöredéke.37 egy rheinzaberni (?) Drag. 37. 
oldaltöredék38 a település korábbi szakaszára utal-
hat. kutzián ida 1951-ben az általános iskola tanu-
lói által gyűjtött leleteket vitt be az MnM-be: sárga, 
jól iszapolt, korongolt, kihajló, kerekített peremű, 
csonkakúpos felső, nyomott félgömbös alsó részű, 
peremből a hashajlat fölé lehajló (hiányzó) fülű, 
talpas bögrét, valamint jól iszapolt, korongolt, jel-
legzetes késő szarmata tál- és hombárperemeket, 
fenék- és oldaltöredékeket.39 egy szürke, korongolt, 
kihajló, kerekítetten megvastagodó hombárperemet 
és egy fenéktöredéket a GvM40 őriz a lelőhelyről. 
Az agyagbányában talált szürke, korongolt, leke-
rekített peremű, rövid ferde nyakú, csonkakúpos 
vállú, közel félgömbös alsó részű, alacsony tal-
pas (M: 16 cm, Pá: 13 cm, Fá: 8 cm) késő szarmata 
edényt 1963-ban ajándékozták a PFM-nek.41

A soványított anyagú, kézikorongolt, mélyen 
bekarcolt, nagyívű hullámvonalas fazéktöredék42 
korai árpád-kori.

1 Pesty 1864/1979, 65., kerek-part néven.; Tóth 2000, 
14. 2 Miklós 1982, 40., 25. kép 1–2.; A földvárat említi 
Bondár 2007, 99, 100. 3 vTM 78.41.1–38.; 87.4.1–2.; 
95.79.1–13.; APM leltározatlan. 4 1992. június: MTA 
Ri neg. sz. 164.620–623., 629-633.; 1995. április 10.: 
MTA Ri neg. sz. 168.887–889.; 1998. július 4.: MTA 
Ri neg. sz, 179.117.; 2005. május 25.: MTA Ri neg. 
sz. 205.653–656.; 2006. május 25.: MTA Ri neg. sz. 
206.087.; 2006. december 20.: leltározatlan; 2007. 
március 14.: MTA Ri neg. sz. 206.362–363.; Miklós 
1998, 96–97., 4. kép.; Miklós 2006, 165.; Miklós 2007, 
140., 9. kép.; kővári 2008, kép a 34. oldalon. 5 czajlik 
2004, 167. 6 Miklós 2008, 149., a 2007. június 18-i fel-
vételek: MTA Ri leltározatlanok. Leletek az APM-
ben, leltározatlanok. 7 MnM Adattára 6.Z.1. 8 kalicz 
1968, 125., a 149. (Agyagbánya Zsámbok és Dány 
között, 103. t. 5–7.) és 150. lh. (Zsámbok–halom) a 
hatvani kultúra lelőhelyeiként, valójában mindkettő 
lelőhelyünkkel azonos.; Bándi 1965, 69. Zsámbok és 
valkó között néven tévesen sorolja fel a tokodi cso-
port lelőhelyei között. 9 GvM 82.11.1., tévesen valkói 
lelőhellyel, a pontos lelőhelyet az ajándékozó közölte 
velünk 1983-ban.; 82.16.1–17.1.; 20.1.; 30.1., téve-
sen Pécel lelőhellyel.; 82.31.1–32.1.; 68.1–5., tévesen 
valkó, erdészet lelőhellyel, a pontos lelőhelyet az aján-
dékozó közölte velünk 1983-ban. 10 Rég. kut. 1955, 84. 
11 MnM Adattár 81/1993.iX.; Rég. kut. 1992, 32. Lele-
tek az APM-ben, leltározatlanok. 12 Gyűjtésének lel-
tározatlan leletei az APM-ben. 13 vTM 78.41.4–6.; 
APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 14 APM leltá-
rozatlan, Péntek A. gyűjtése. 15 vTM 78.41.1. 16 vTM 
78.41.2–3.; APM leltározatlan, Péntek A. gyűjtése.  
17 vTM 78.41.7–10, 13–15, 18.; APM 95.79.5–6, 9.; 
APM leltározatlan (Miklós Zsuzsa 2007. évi gyűjtése). 
18 vTM 78.41.11–12, 16–17, 19, 21–23.; 87.4.1–2.; APM 
95.79.1–2, 4, 10.; APM leltározatlan (Miklós Zsuzsa 
2007. évi gyűjtése). 19 vTM 78.41.20.; APM 95.79.3. 
20 APM 95.79.11. 21 GvM 82.11.1.; kalicz 1968, 103. t. 
6. 22 vTM 78.41.31.; 82.17.1. 23 GvM 82.20.1. 24 GvM 
82.31.1.; kalicz 1968, 103. t. 5. 25 GvM 82.68.1–2. 
26 vTM 78.41.28–30, 33–34. 27 GvM 82.68.3–4. 
28 APM leltározatlan. 29 APM leltározatlan és Péntek 
A. gyűjtése, leltározatlan. 30 GvM 82.32.1.; kalicz 
1968, 125., 103. t. 7.; Bóna 1975, 111., a kétfülű edényt 
Szőreg 4 típusúnak tartja. 31 GvM 82.68.5. 32 APM 
leltározatlan. 33 vTM 78.41.32. 34 vTM 78.41.26, 31. 
35 vTM 78.41.25, 27. 36 vTM 78.41.24. 37 vTM 
78.41.35–37. és APM leltározatlan, Péntek A. gyűj-
tése. 38 APM leltározatlan. 39 MnM Rn 17/1951.1–4., 
Zsámbok–Agyagos lelőhelynévvel.; Tóth 2000, 9. 
ábra. 40 GvM 82.16.1.; 30.1. 41 PFM 64.4.1. 42 vTM 
78.41.38. 
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28/5. BŐGŐ-vÖLGY:  Sza, nk? M?
(kÖh 26526)

A településtől Ény-ra, a völgyben folyó kis 
patak Ék-i partján 1440 m hosszan, 170 m széle-
sen húzódik a lelőhely, ahol elszórt foltokban, patics 
és állatcsontok kíséretében találtunk cserepeket. 
(Kvassay–Miklós–Molnár–Torma, 1977; Kvassay, 
1977.) A lelőhely Dk-i vége érintkezik a 28/4. sz. 
lelőhellyel.

A késő szarmata telepanyagban1 jellegzetesek a 
jól iszapolt, korongolt, szürke, sötétszürke, pirosas 
és világosbarna, kívül kerekítetten megvastagodó, 
kissé behúzott peremű, perem alatt besimított hul-
lámvonalas (39. t. 1.) és dísztelen félgömbös,2 a rövi-
den kifelé kerekített peremű, a rövid függőleges 
oldal alatt bordás, mély tálak,3 a vízszintes, rész-
ben tagolt és kihajló, kerek peremű kisebb-nagyobb 
tárolóedények4 töredékei, a sötétszürke, kívül 
fekete fényezett, fogaskarcolt sávval díszített oldal-
töredék.5 Szokatlan a szürke, vízszintesen kiszéle-
sedő pereme alatt fülcsonkos (36. t. 11.) edénytöre-
dék.6 késő szarmata kerámiához tartoznak a homo-
kos-kavicsos soványítású, korongolt fazéktöredé-
kek is.7 A kézzel formált, durva kerámiát kihajló 
peremű fazéktöredékek, kívül és kétoldalt ujjbenyo-
másokkal díszített fültöredék (40. t. 6.) képviseli.8 
egy szürke, korongolt, bordadíszes oldaltöredékből 
elnagyoltan kifaragott korongocska9 is van a lelet-
anyagban. Provinciális áru a szürke, erősen sová-
nyított anyagú, a kihajló peremen karcolt vonalkö-
teges, iii. századi fazékperem (33. t. 13.), a kifelé 
kereken vastagodó peremű, kívül-belül barna fes-
tett tálka töredéke (33. t. 3.) és a pirosas, kívül vörös 
festett korsóoldal.10

egy szürke-barna, homokos anyagú, 
kézikorongolt fazékváll11 késő avar vagy korai 
árpád-kori.

1 vTM 78.42.1–20. 2 vTM 78.42.2, 4, 8, 14. 3 vTM 
78.42.12. 4 vTM 78.42.3, 5, 7. 5 vTM 78.42.16. 6 vTM 
78.42.6. 7 vTM 78.42.13. 8 vTM 78.42.17–19. 9 vTM 
78.42.1. 10 vTM 78.42.10, 15. 11 vTM 78.42.20. 

28/6. keReSZT-DŰLŐ:  Bk, Bv, LT, Sza, nk, á
(kÖh 26527)

A községhatár Dk-i sarkánál, a Malom- (hajta)-
patak és a nagy-völgyi-patak között emelkedő 
dombháton 1000 m hosszan, 200–400 m-es sávban 
tudtuk a településmaradványokat nyomon követni a 

vetésben. (Kvassay–Miklós–Torma, 1977; Kvassay, 
1981; Miklós, 1994.) A lelőhely nagyobb fele a kókai 
határban van, ahol 1982-ben Dinnyés istván patics-
darabokat és állatcsontokat figyelt meg, továbbá 
hasonló korú cserepeket gyűjtött.1

A bronzkori cserepek2 közül egy kopott, sep-
rűs díszű oldaltöredék kora bronzkori.3 néhány jel-
legzetes darab (felcsücskösödő tálperem; egyenes 
fazékperem vízszintesen kinyúló bütyökkel; kör-
befutó, bekarcolt vonalakkal díszített válltöredék) 
a halomsíros kultúrához sorolható.4 egy kopott, 
fekete színű táltöredék és egy grafitos anyagú, 
kifelé megduzzadó perem kelta.5

A jól iszapolt, korongolt szürke és barnás színű, 
kifelé kerekítetten vastagodó peremű táltöredé-
kek,6 a vöröses, kihajló, kerekített korsóperem,7 a 
szürke, matt alapon függőlegesen fényezett sávval 
és besimított ferde vonalas sávval, a sötétszürke, 
vízszintes árok fölött fényezett és matt sávokkal 
díszített válltöredékek,8 valamint a homokos-kavi-
csos anyagú, korongolt fazékperem9 szarmata–késő 
szarmata telepet jeleznek.

A leletek közül a viii–iX. századra keltezhetők 
a kavicsos és csillámos soványítású, barna, szürke, 
kézikorongon felépített fazekak töredékei: kihajló, 
ferdén levágott szélű perem, vonal-, illetve hullám-
vonalköteggel díszített oldalak.10

A barna, homokkal soványított anyagú, szélesen 
bekarcolt vízszintes vonallal díszített oldaltöredék 
árpád-kori.11

1 kóka 38. lelőhely: ckM 84.8.1–57. 2 vTM 78.43.1–
13.; 82.71.1–3. 3 vTM 78.43.1. 4 vTM 78.43.9, 11, 12. 
5 vTM 78.43.14.; 82.71.4. 6 vTM 78.43.15–16. 7 vTM 
82.71.6. 8 vTM 82.71.7–8. 9 vTM 78.43.17. 10 vTM 
78.43.18.; 82.71.9–12. 11 vTM 78.43.18. 

28/7. MALoM-áRoki-DŰLŐ:  R? B, Bv, LT, 
Sza
(kÖh 26528)

A község határának D-i részében, a hajta-
(Malom)-patak vizenyős árteréből kiemelkedő 
dombon 1600 m hosszan, 290 m szélesen húzódik 
a lelőhely. Többszöri bejárás során, vetésben köze-
pes sűrűségben találtunk leleteket, míg szántásban 
sok cserepet sikerült gyűjteni. (Kvassay–Miklós–
Torma, 1977; Kvassay, 1981, 1984.)

A durvaszemcsés homokkal soványított, kívül 
barnás, belül sárga színű, benyomott körökkel 
díszített oldal talán a badeni kultúrához sorol-
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ható.1 A sűrű seprűzéssel, ill. bekarcolt, függőle-
ges vonalcsoportokkal borított fazékoldalak a hat-
vani kultúrát képviselik.2 A késő bronzkori cse-
repek a felcsücskösödő tálperem, a vízszinte-
sen levágott peremből kinyúló bütyökkel díszített 
fazéktöredék és a bordadísz maradványát mutató 
kis oldal alapján a halomsíros kultúrához köthe-
tők.3 egy kopott, grafitos-kavicsos anyagú oldal 
és a hasonló anyagú, kifelé megduzzadó, félkör 
átmetszetű pereme alatt bemélyített sávval készí-
tett fazéktöredék kelta.4

A szarmata leletek5 a szürke, jól iszapolt, koron-
golt, kifelé vastagodó, kissé behúzott peremű, fél-
gömbös és meredek oldalú táltöredékek,6 a víz-
szintes borda alatt függőlegesen fényezett és matt 
felületek váltakozásával díszített válltöredék7 és a 
homokos-kavicsos soványítású, korongolt fazéktö-
redékek8 alapján a késő szarmata korszakra keltez-
hetők.

1 vTM 78.44.1. 2 vTM 82.72.2. 3 vTM 78.44.2–7.; 
82.72.1, 3. 4 vTM 78.44.8.; 82.72.4. 5 vTM 78.44.9–10.; 
82.72.5–7. 6 vTM 78.44.9.; 82.72.5. 7 vTM 82.72.6. 
8 vTM 78.44.10.; 82.72.7.

28/8. TÓ-DŰLŐ:  á, kk?
(kÖh 26529)

A falutól ny-ra, a Malom- (hajta)-patakra 
lejtő domboldal 100 m-es sávjában, 800 m hosz-
szan néhány középkori cserép hevert a szántásban.  
A fehér fazekak tagolt perem- és vízszintes vona-
las oldaltöredékei a Xii–Xiii. századra jellemzőek.1 
A sárgásfehér, korongolt, vörös festett vonalakkal 
díszített oldalakról2 nem dönthető el, hogy Xvii. 
századiak, vagy újkoriak-e? (Kvassay–Miklós–
Torma, 1977.) A lelőhely a középkori Zsámbok 
(28/1. lh.) része volt.

 1 vTM 78.45.1–2. 2 vTM 78.45.3. 

28/9. TÓFÖLe-DŰLŐ:   Sza  M, á, kk?
(kÖh 26530)

A falutól ny-ra, a Malom- (hajta)-patakra lejtő 
domb tetején 660 × 400 m-es területen közepes 
sűrűségben gyűjtöttünk edénytöredékeket a szán-
tásban. (Kvassay–Miklós–Torma, 1977.) A szürke 
és barnás színű, jól iszapolt, korongolt, kifelé kere-

kítetten vastagodó peremű táltöredékek, a szürke, 
enyhén kihajló peremű, rövid hengeres nyak alján 
bordával tagolt mély tálperem és a homokos-kavi-
csos anyagú, korongolt fazékperem szarmata-késő 
szarmata települést jeleznek.1 Péntek Attila szürke, 
sötétszürke hombár- és tálfenék töredékeket, bekar-
colt vízszintes és hullámos vonalköteggel díszített, 
szürke hombárváll töredéket gyűjtött a lelőhelyen.2

1936-ban Bense János a lelőhelyünkön fekvő 
földjén, szőlő alá forgatáskor 25–30 cm mélyen 
ny-i tájolású, mellékletes női sírt (A. sír), egy 
további (B.) sírban hiányos fülbevalót és mellék-
let nélküli csontvázakat talált. Az MnM-be került 
késő szarmata sírleleteket Párducz Mihály közölte.3 
Az A. sírban oldalt lehajlított lábú, pántkengye-
les, kéttagú, belső ívvezetésű hosszabb rugóteker-
cses ezüstfibula, hurkos-kampós záródású, a hur-
kos részre tekercselt huzallal felfűzött két, sokszög-
letes karneolgyönggyel díszített ezüsthuzal fülbe-
való pár, (az egyik fülbevalón csak a tekercstöredé-
kek maradtak meg), kerek metszetű, a lemezzé kala-
pált végén körte alakú áttörésbe a másik huzalvégen 
levő lapos gombbal kapcsolódó ezüsthuzal nyak-
perec, ovális alakú, nyitott végein kissé megvas-
tagodó, kerek átmetszetű bronzkarperec és Drag. 
33. csészetípust utánzó edényke4 volt. A B. sírból 
az A.-hoz hasonló ezüstfülbevaló huzaltöredékei5 
jutottak a múzeumba. 

egy sötétbarna, csillámos anyagú, egész felü-
letén sűrűn bekarcolt vízszintes vonalakkal díszí-
tett fazékoldal (45. t. 15.) a X–Xi. századra tehető.6 

A Xii–Xiii. századra jellemzőek a fehér fazekak 
tagolt perem- és mélyen bekarcolt vízszintes vona-
las oldaltöredékei.7 A finom anyagú, korongolt, 
vörös festésű oldalról nem dönthető el, hogy Xvi. 
századi vagy újkori-e.8

1 vTM 78.46.3–5. 2 APM leltározatlan. 3 MnM Rn 
3/1936.1–6.; Jelentés az országos Magyar Történeti 
Múzeum 1936. évi állapotáról és működéséről. Bp. 
1937., 16., germán sírleletként említve.; Párducz 1950, 
24., LXXii. t. 1–7., LXXiii. t. 9., de a LXXii. t. 3. 
kék üveggyöngy az MnM leltárkönyvben nem szere-
pel. ekkor 350–450 közé keltezte a 2. és 5. ábrák lelő-
helytérképein.; kulcsár 1998, 140.; Párducz nyomán 
ismerteti Tóth 2000, 19, 23., 8. ábra.; Dinnyés 2007, 
361, 363., iv. t. 4, 19., v. t. 1. 4 Gabler–vaday 1986, 
59, 65., 26. kép 8. 5 MnM Rn 3/1936.6.: eredetileg 
felfűzött (hiányzó) gyöngyös töredék.; Párducz 1950, 
LXXii. t. 7. kampós végű huzalrészt közöl. 6 vTM 
78.46.6. 7 vTM 78.46.7–8. 8 vTM 78.46.9. 
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28/10. kÓRÓS:  B, A

A község határának Ék-i sarkában Szabó Zoltán 
2008-ban az egykori vizenyős területen kevés 
bronzkori és avar kori cserepet gyűjtött néhány 
m-es körzetben.1

1 Örökségvédelmi hatástanulmány Zsámbok telepü-
lésszerkezeti tervéhez. 

28/11. SeRkÉS-DŰLŐ:  Ő, kö
(kÖh 59612)

A község határának Dny-i szélén, a dányi határ-
ban folyó nagy-völgyi-patakot követő, hosszan 
elnyúló dombháton Szabó Zoltán 2008-ban kis 
területen kevés őskori és középkori cserepet talált.1

1 Örökségvédelmi hatástanulmány Zsámbok telepü-
lésszerkezeti tervéhez. 

28/12. RÓZSA U. 9:  B, á–kk
(kÖh 26547)

A Rózsa Ferenc (mai neve Rózsa) u 9. sz. ház 
kertjében, káré Sándor oszlop ásásánál kb. 1 m 
mélyen cserepeket talált, amelyeket az APM-nek 
ajándékozott. A seprűdíszes töredékek és a kihajló 
peremű, bekarcolt hálómintás fazékoldal; a nyomott 
hasú, omfaloszos aljú bögre darabja; a nagymé-
retű, textildíszes alagútfül és egy érdekes formájú, 
kihajló peremű, csúcsos aljú, 13 cm magas edényke 
(20. t. 7.) a hatvani kultúra népéhez köthető.1

egy korongolt, fehér-fekete foltos, kavicsos 
anyagú, utólag tálkának kialakított fazékalj a  
Xiii–Xv. századra keltezhető.2 

A cserepeken kívül egy bizonytalan korú, tőnél 
lefűrészelt, csiszolt ágú agancsdarab is előkerült.3 

1 APM 93.11.1–11. 2 APM 93.11.12. 3 APM 94.33.1. 

28/13. BAGi TÓ MeLLeTT:  Sza
(kÖh 59613)

A falu határának Dk-i sarkában, 200 × 80 m-es 
területen kevés szarmata cserepet gyűjtött Szabó 
Zoltán 2008-ban, a Malom- (hajta)-patak k-i olda-
lát követő alacsony háton.1

1 Örökségvédelmi hatástanulmány Zsámbok telepü-
lésszerkezeti tervéhez. 

28/14. nAGY-hALoM:  I
(kÖh 26535)

A falutól 1,2-1,3 km-re Ék-re áll a 130,5 m ten-
gerszint feletti magasságú, a sík területből 1,5 m 
magasságban kiemelkedő, 40 m átmérőjű, ember-
kéz emelte sírhalom, amelyet az i. és ii. katonai 
felmérés név nélkül, a iii. katonai felmérés pedig 
mai nevén ábrázol.1 környékén a megfigyelésre 
alkalmas körülmények ellenére sem találtunk kor-
meghatározást segítő leleteket. (Kvassay–Miklós 
–Torma, 1977.) A kurgán környékéről 1998. július 
4-én készített légi fotókat Miklós Zsuzsa. A terü-
let nagy részét érett búza fedte, régészeti jelenség 
nem mutatkozott.2 A légi fotózás nyomán végzett 
terepbejárás sem eredményezett felszíni leleteket.3 
(Miklós, 2000.) nagyjából a halom közepén jelen-
leg dűlőút halad át, ezért itt a homokos talaj már kb. 
1 m-rel lemélyült a csúcshoz képest. Az út mentén 
a halom mindkét oldalát szántják. Leletet továbbra 
sem találtunk. (Kulcsár–Miklós, 2000.) A 2006. évi 
légi fényképezés a halom sötét foltja körül széles, 
szabálytalan kör alakú, világos sávot rögzített.4

1 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. 20.; ii. kat. felm. 
XXXiv.50.; iii. kat. felm. 4963. 2 MTA Ri neg. sz. 
179.118–119. 3 MnM Adattár 33/2003.i.; Rég. kut. 
2000, 237. 4 Miklós 2007, 141.; MTA Ri neg. sz. 
206.275. 

28/15. hoSSZÚ-MeZSGYe:  U, R, B, Bv, LT, 
Sza, nk, á–kk + R, v? LT?
(kÖh 26536)

A községhatár Ény-i részén, a Malom- (hajta)-
patak Ék-i partján elnyúló dombháton 2 km hosz-
szan, 150–250 m szélességben, jó megfigye-
lési körülmények között sok újkőkori, késő réz-
kori, bronzkori, kelta, szarmata, népvándorlás- és 
árpád-kori edénytöredéket gyűjtöttünk.1 (Kvassay, 
1977, 1984.) Jelentős mennyiségű cserepet szedett 
itt össze Péntek Attila is.2 A lelőhely Ény-i vége 
áthúzódik a vácszentlászlói határba. 

Az újkőkori leletanyagban3 kottafejes (3. t. 7, 15, 
17–18, 22.) és zselizi (4. t. 4–5, 8, 11, 15–16, 23.) 
cserepek, továbbá homokkal-pelyvával soványí-
tott, félgömb alakú, egyenes peremű táltöredékek; 
kerek, benyomott közepű és osztott bütykös, vala-
mint körömcsípéses, körömbenyomásos és rovát-
kolt díszű oldalak; nagy, vastag falú tároló edények 
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darabjai; hengeres nyakú, egyenes peremű, a nyak-
hajlatban füles palack részlete, csőtalp töredékek (6. 
t. 1, 4, 6–7, 9–10, 13.) és karcolt vonalas darabok 
(2. t. 12, 14–15, 17, 22.) vannak. három töredéken 
stilizált állatfejet ábrázoló átfúrt fül, ill. átfúratlan 
fogantyú látható. egy 6,2 cm hosszú, sárgás színű, 
pelyvás anyagú, ovális átmetszetű, kissé hajlott, a 
vége felé hegyesedő tárgy fogantyú vagy láb lehe-
tett. Péntek Attila gyűjtötte az alföldi vonaldíszes 
kerámia bekarcolt geometrikus díszítésű cserepét4 
(5. t. 2.). A középső rézkorra keltezhető két nyaktö-
redék, egyenes peremükből kis fülek indulnak ki.5 
Ugyancsak középső rézkori egy ellentett élű rézcsá-
kány (10. t. 1.), amelyet Péntek Attila talált a lelő-
helyen. hossza 21 cm, súlya 1079 g, a nyéllyuknál 
kiszélesedő rész éle lekerekített. A peremes nyél-
lyuk két oldalán egymással szemben mesterjegyek 
láthatók: három kerek beütés egymással szemben 
és egy negyedik ezek felett. keskenyebbik végét a 
használat során durván elkalapálták, aminek követ-
keztében deformálódott és az egyik oldalán a nyél-
lyuknál szétvált. A mesterjegyes oldalon a nyél-
lyuk pereme is sérült, körülötte repedések látsza-
nak. A csákányt a jászladányi típus Petreşti varián-
sához soroljuk.6 A badeni kultúra klasszikus szaka-
szához – többek közt – zegzug vonalas talpastál (?) 
kis részlete; függőleges, keskeny, bevagdosott bor-
dával díszített töredék; kétosztású tálak darabjai; 
kannelúrázott bögre- és korsóoldalak; pontsordíszes 
táltöredékek; alagútfülek (16. t. 6–7.); egysoros bor-
dás fazékperemek tartoznak.7 A makói kultúrához 
sorolható egy seprűs oldal.8 A kívül fekete, belül 
szürke színű, simított felületű, alig kiugró, hosszú-
kás bütykös oldal bronzkori;9 a peremből kiinduló 
szalagfüles bögretöredék késő bronzkori.10 

Péntek Attila gyűjtéséből származik egy lovat 
ábrázoló kisméretű, öntött bronzszobrocska 
(28. t. 1a–c.). hossza: 3,6 cm, magassága a hátsó 
részénél 1,5 cm, a fejénél a füle hegyéig 2,6 cm. Az 
állat sörényét keskeny bordával ábrázolták, ugyan-
akkor a farkát és a szemeket nem jelölték. A tárgy 
a legnagyobb valószínűséggel kora vaskori (szkíta), 
esetleg kelta.11 A korongolt, kihajló, lekerekített tál-
peremek és a grafitos-fésűs fazekak duzzadt perem-
töredékei kelták; egy nagy hombáredény vízszintes 
állású, belül tagolt pereme késő kelta.12 egy barna 
színű, homokos soványítású, edényperemből (?) fel-
emelkedő, téglalap átmetszetű, a felső részén átfúrt 
fogantyú (?) az őskoron belül pontosabban nem kel-
tezhető.13 két pattinték, valamint több gömbölyű és 
hosszúkás, a használattól kopott dörzskő egészíti ki 
az őskori leletanyagot.14

i–ii. századi provinciális készítmény egy homok-
kal soványított anyagú, korongolt, fekete színű, víz-
szintesen kiszélesedő fazékperem.15

A fekete, szemcsés anyagú, durván simított felü-
letű fazekak darabjai, egy kihajló, bevagdosott 
szélű perem- és két, hullámvonalkötegekkel díszí-
tett oldaltöredék (42. t. 8.) késő avar koriak.16 

Az árpád-kori település korai lelete a barna, 
homokos anyagú fazékváll töredék, melyet víz-
szintes vonal fölött rövid bevágások, a vonal alatt 
hullámvonal díszít.17 Xii–Xiii. századiak a sötét 
és világosszürke, fehéres, homokos-apró kavicsos 
anyagú, kettősen tagolt és kihajló, profilált perem 
alatt a nyakhajlatban bevágásos díszű fazékpere-
mek, valamint a vízszintes vonalas díszű fazékolda-
lak.18 Xiv–Xv. századi a fehér, korongolt, vékony 
falú, szögfej peremű fazéktöredék.19 A sárgás színű, 
vékony falú, barna festett fazékperem, a fehér és 
sárgás színű, vörös és barna, sávos festésű, mázatlan 
és barna mázas fazék- és kancsófül töredékek  
Xvi–Xvii. századiak.20

A középkori település Szentegyed (28/17. lh.) 
részét képezi.

1 vTM 78.51.1–22.; 85.91.1–2. 2 APM leltározatlan. 
3 vTM 78.51.2–4. és APM leltározatlan. 4 APM leltá-
rozatlan. 5 APM leltározatlan. 6 A csákány Péntek Atti-
lánál van. 7 vTM 78.51.7.; 85.91.1. és APM leltározat-
lan. 8 APM leltározatlan. 9 vTM 78.51.6. 10 APM lel-
tározatlan. 11 A szobrocska Péntek Attila tulajdonában 
van. 12 vTM 78.51.8–11. és APM leltározatlan. 13 APM 
leltározatlan. 14 vTM 78.51.1. és APM leltározatlan. 
15 vTM 85.91.2. 16 vTM 78.51.15–16. 17 APM leltáro-
zatlan, Péntek A. gyűjtése. 18 vTM 78.51.17–22.; APM 
leltározatlan, Péntek A. gyűjtése. 19 APM leltározat-
lan, Péntek A. gyűjtése. 20 APM leltározatlan, Péntek 
A. gyűjtése. 

28/16. kÖPŰS-kÚT:  U, R, B, Bv, Sza, A? á
(kÖh 26537)

A községhatár ny-i szélén, a Malom-patak jobb, 
Dny-i partjára erősen lejtő domb tetején 700 m 
hosszan, 350 m szélességben, jó megfigyelési körül-
mények között újkőkori, rézkori, bronzkori, nép-
vándorlás- és árpád-kori edénytöredékeket gyűj-
töttünk. Az árpád-kori cserepeket a lelőhely D-i, 
a Malom-patakba tartó, DDny–ÉÉk-i irányú kis 
vizenyős völgy és a patak által határolt végén talál-
tuk. A lelőhely Ény-i része átnyúlik vácszentlászló 
határába. (Kvassay, 1977, 1981.) A lelőhelyen Péntek 
Attila is gyűjtött leleteket.1
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Miklós Zsuzsa 2006-ban és 2007-ben készített 
légi felvételeket a lelőhelyről. A fotók alapján úgy 
tűnt, hogy csaknem teljes körben világos sáv keríti 
a területet. ez az őszi vetésben kevésbé volt látható, 
szántásban azonban határozottan kirajzolódott.2

egy kihajló peremű, hengeres nyaktöredéken 
a függőlegesen lefutó, bekarcolt zegzug vonalak 
csúcsain apró kottafejek ülnek; a többi újkőkori 
cserép körömcsípéssel, ujjbenyomással díszí-
tett, ill. kiugró, nagy bütyökkel ellátott edény-
ből származik.3 A rácsmintás kis oldaltöredék a 
bodrogkeresztúri kultúra hagyatéka (11. t. 1.); a 
peremből kiinduló, tejesköcsög alakú edények-
hez tartozó fülek (11. t. 6, 8.) középső rézkoriak.4 
A badeni kultúra klasszikus szakaszát egy két-
osztású tál gombja és egy merice alsó része képvi-
seli.5 A rézkor végi kosztoláci csoporthoz köthető 
egyik töredéken a nyak alján a körbefutó, bemélyí-
tett vonal és az alatta levő, sűrű benyomkodások-
ból álló minta mészbetéttel van kitöltve6 (16. t. 11.); 
egy másik darabon az enyhén kihajló perem alatt 
két sorban négyszögletes benyomkodások láthatók7 
(16. t. 12.). csak feltételesen kötjük a kosztoláci cso-
porthoz azt a cserepet, melynek pereme alatt két sor-
ban apró, kerek benyomkodások vannak8 (16. t. 13.). 
A bronzkori cserepek egy része (pl. kihajló perem, 
bütyök- és benyomkodott bordadíszes oldal) a kor-
szak középső vagy késői szakaszába tartozik, kul-
turális besorolása nem végezhető el.9 A késő bronz-
kori cserepek közül a jellegzetesebb darabok – pl. a 
peremből felhúzott, háromszög alakú, belül enyhe 
középbordás bütyök; a bekarcolt vonalakkal kitöl-
tött háromszöggel díszített oldal; az alagútfüle alatt 
függőlegesen kannelúrázott töredék – a halomsí-
ros kultúrához köthető.10 Talán hasonló a keltezése 
egy kiöntőcsőnek,11 és egy kis töredéknek, amelyen 
a függőleges átfúrású, pici fül mellett zsinórdíszre 
emlékeztető, v-alakú minta van.12 A kihajló, síko-
zott peremek az urnasíros kultúrához tartoznak.13 A 
kerámián kívül Péntek Attila őskori dörzsköveket is 
összeszedett.14

A szürke, jól iszapolt, korongolt, kerekített 
pereme alatt keskeny hornyolatos, meredek oldalú 
tálka töredéke, a szürke, kereken kifelé vastagodó 
peremű, nagyméretű tál peremtöredéke és a kavi-
csos anyagú, korongolt, sűrűn, vízszintesen hor-
nyolt fazékoldal késő szarmata.15 A település 
korábbi kezdetére utal a sötétszürke, fekete felületű, 
bepecsételt tojástagos, ii. század első felére kel-
tezhető aquincumi vagy gorsiumi készítésű, Drag. 
37-es tálból származó töredék.16 két szürkésbarna, 
homokkal soványított anyagú fazékperem valószí-

nűleg avar kori. Az egyik darab széle körömbe-
nyomkodással díszített.17

Az árpád-kort két bográcsperem, jellegze-
tes fazéktöredékek és egy szürkésfehér, szemcsés 
anyagú, vastag, bevagdosással díszített szalagfül 
töredék képviseli.18 A Péntek Attila által gyűjtött 
leletek jellegzetes Xii–Xiii. századi edénytöredé-
kek: enyhén tagolt, többnyire szürke, redukált ége-
tésű fazékperemek, vízszintesen körbefutó és hul-
lámvonallal díszített fazékoldalak. egy barna, kavi-
csos anyagú oldaltöredéket fogaskerékkel díszí-
tettek. A szürke, redukált égetésű, enyhén tagolt 
perem- és oldaltöredék bögre részlete lehet. egy sár-
gásfehér fazék válltöredéken vízszintesen körbefutó 
bekarcolás és ferde bevagdosás látható. A sárgás-
fehér palack nyaktöredékén megfigyelhető a hur-
katechnika. kiemelkedik a leletek közül a szürke, 
redukált égetésű, lapított hurkafül, amelyet két sor-
ban ferde bevagdosások és ezek felett egymás-
sal párhuzamos bevágások díszítenek. (49. t. 11.). 
A korongról leemelt, vöröses színű pohártalpat 
két koncentrikus kör díszíti.19 Az árpád-kori telep 
Szentegyed (28/17. lh.) részét képezi.

1 Gyűjtése az APM-ben, leltározatlan. 2 Miklós 2007, 
140–141.; 2008, 149.; digitális felvételek és MTA Ri 
Adattára 206.364. 3 APM leltározatlan. 4 APM lel-
tározatlan. 5 APM leltározatlan. 6 vTM 78.52.2.; 
Bondár 1984, 74. 7 APM leltározatlan. 8 APM leltá-
rozatlan. 9 vTM 78.52.3–6. és APM leltározatlan. 
10 APM leltározatlan. 11 vTM 78.52.1. 12 APM leltá-
rozatlan. 13 APM leltározatlan. 14 APM leltározatlan. 
15 vTM 78.52.15. és APM leltározatlan. 16 APM lel-
tározatlan, Péntek A. gyűjtése. Maróti Éva megha-
tározása. 17 vTM 78.52.7, 9. 18 vTM 78.52.8, 10–14. 
19 APM leltározatlan. 

28/17. kÖPŰS-kÚT:  U, R, Bk, Bv, LT, á  
 á
(kÖh 26538)

A községhatár ny-i szélénél, a Malom- (hajta)-
patakba torkolló vizenyős völgy fölött emelkedő 
domb tetején és oldalán, 700 × 120–220 m-es terü-
leten közepes sűrűségben találtunk cserepeket a 
szántóföldön. A lelőhely k-i szélénél, a domb leg-
magasabb pontján kb. 10 m átmérőjű foltban nagy-
méretű, pelyvával soványított anyagú téglák töre-
dékeit, habarcsdarabokat és embercsontokat figyel-
tünk meg. (Kvassay, 1977, 1981; Miklós, 1979.) 
Miklós Zsuzsa 2006. decemberi és 2007. márciusi 
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légi felvételei az őszi vetésben kevéssé, a szántás-
ban határozottan kirajzolódó, a lelőhelyet egykor 
övező árkot (és sáncot) mutatnak. Terepbejáráskor 
megfigyelhető volt az elszíneződés sávja, ami ter-
mészetes eredetűnek tűnt.1 (Miklós, 2007.) Péntek 
Attila a lelőhely ny-i részén gyűjtött leleteket.2

Az újkőkori cserepek közt kottafejes (3. t. 19, 23.) 
és zselizi (4. t. 6, 9.) díszítésű töredékek, elnagyolt 
arcábrázolásos oldal (4. t. 7.), valamint a házikerámia 
körömcsípéssel, ujjbenyomással, különböző for-
májú bütykökkel ellátott darabjai (6. t. 3, 8, 11.) van-
nak.3 két tejesköcsög alakú (?) edény fültöredéke és 
a tűzdelt, párhuzamos vonalak felett apró pontsor-
ral díszített kis oldal (11. t. 2.) a középső rézkorra 
keltezhető.4 A zsinegdíszes oldaltöredék (17. t. 4.) 
kora bronzkori, feltehetően a makói kultúrához tar-
tozik.5 A két késő bronzkori oldal díszítését bekar-
colt vonalakkal kitöltött háromszögek alkotják.6 

kelta a grafitos anyagú, duzzadt pereme alatt fer-
dén bekarcolt, rövid vonalakkal díszített fazéktö-
redék.7 Péntek Attila egy cipó alakú őrlőkő darab-
ját, kőbalta töredékét és sok őskori dörzsölőkövet is 
összeszedett.8

A leletek legnagyobb része a Xii–Xiii. szá-
zadra jellemző: fehér fazekak tagolt peremei, hul-
lámvonallal és vízszintes vonalakkal díszített olda-
lai ; fehér anyagú kancsó pereme vörös festett csík-
kal; néhány barna, kavicsos anyagú perem- és víz-
szintes vonalas oldal, valamint bográcsperem.9 
A szürke, redukált égetésű peremek – az egyik gal-
lérszerűen visszahajló – a Xiii–Xiv. századra kel-
tezhetők.10

A hagyomány szerint régen ezen, a „puszta 
falu partjá”-nak nevezett helyen állt Zsámbok 
falu, a szántóföldön ház- és búbos kemence helye-
ket, kovácsműhelyre utaló vas gumókat (salakot?) 
figyeltek meg. „A templom talapzatja esős idő után 
szinte látszik, s ezen helyet kerítés dűlőnek neve-
zik, mert a templom környéke a régi szokás sze-
rint a látszat szerint be volt keritve.”11 erre vonatko-
zik Reiszig ede értesülése, miszerint a község nyu-
gati határában a hagyomány szerint hajdan kolostor 
állott, melynek maradványait a lakosok széthord-
ták.12 A megalapozatlan vélemény kialakulása azzal 
függ össze, hogy a dunántúli Zsámbék monosto-
rát az irodalomban néhányan tévesen Zsámbokra 
helyezték (v. ö. 28/1. lh.). chobot Ferenc ennek nyo-
mán már pálos kolostorról ír, amit a husziták dúl-
tak fel.13

A lelőhelyet és a szomszédos 28/15–16., 18–19. 
telepnyomokat az árpád-kori Szentegyed14 faluval 
azonosítjuk, amely nevét templomának titulusáról 

kapta.15 nem bizonyítható, de valószínűnek tartható 
varga Lajos felvetése, ami szerint kóka-i Lőrinc 
fia egyed építette a templomot védőszentje tisztele-
tére.16 iv. Béla 1254-ben kérésére egyednek adomá-
nyozta a királyi kovácsok kókával határos kovácsi 
nevű lakatlan földjét,17 amely a későbbi források-
ban nem fordul elő. A feltevést alátámaszthatják az 
egykori kovácsműhelyre utaló nyomok is. A kérdés 
megválaszolásához régészeti feltárás vihet bennün-
ket közelebb. 1324-ben a király a csák nembéli csák 
fia Jánostól elvett birtokok között több más megye-
ivel együtt a Pest megyei Szentegyedet, Dányt 
(5/2. lh.), Parlagot (5/+ + + lh.), Újfalut (Monor mel-
lett) és Úrit harsundorfi Wluengnek adta.18 Testvérét 
erzsébetet, kónya sárosi ispán feleségét 1347-ben 
fiúsították, így megkapta elhunyt fivére összes bir-
tokát, amelyeket ugyan tévesen nógrád megye-
ieknek, de az 1324. évivel megegyező sorrendben 
soroltak fel. A fiúsítást és az adományozást a király 
1365-ben megerősítette.19 1380-ban Sambok-i Simon 
fia Miklós fia Péter minden birtokrészét, amelye-
ket Zsámbokon (28/1. lh.), továbbá Szentegyeden és 
Maglódon bírt és a kelekteleke nevű prediumot Pest 
megyében, mint öröklött birtokrészeit elcserélte 
a csongrád megyei János literátussal.20 1406-ban 
Zsigmond a magvaszakadt kóka-i kalth istván fia 
Pál fia János több megyében fekvő birtokait, köz-
tük a Pest megyei kóka és Almás (ma Tóalmás) 
lakott, valamint Zsámbok, Babl és Szentegyed 
lakatlan (habitatoribus destitutas) birtokait a kirá-
lyi kápolnához csatolta.21 1409-ben viszont Tétényi 
András deáknak és testvéreinek adta cserében töb-
bek között Zsámbok lakott, Rubly és Szentegyed 
lakatlan birtokokat,22 aki 1410-ben más birtokokért 
cserében visszaadta őket a királynak.23 végül 1424-
ben a király Borbála királynénak számos birtokot 
adományozott, köztük van a mindig együtt szereplő 
Almás, kóka, Zsámbok lakott, Raby és Szentegyed 
lakatlan birtok.24 A birtokba iktatás ellentmondás 
nélkül megtörtént.25

ezután legközelebb csak az 1580. és 1590. évi  
defterben olvashatunk Szentegyüd pusztáról,26 a 
magyar adóösszeírásokból teljesen hiányzik. 1656-
ban gyarmati Balassa imre gróf, Pest–Pilis–Solt vár-
megye főispánja, Gyarmat várának főkapitánya nevé-
ben mindenkit eltiltottak Szentegyed, Szentgyörgy 
(22/23. lh.) és Parócza (22/79. lh.) prédiumok jog-
talan használatától. A tiltás Szentegyed esetében 
különösen Zsámbok, Szentlászló (vácszentlászló, 
25/12. lh.), Tura (22/1. lh.) és Almás lakóira vonat-
kozott.27 1657-ben megismételte az eltiltást a nádori 
adományként birtokolt pusztákra.28 1660-ban derül 
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ki, hogy Balassa imre legkorábban 1655-ben gya-
rapíthatta Pest megyei birtokait. ekkor mutatta fel 
az új nádor (Wesselényi Ferenc, 1655–1667) ado-
mánylevelét a fenti pusztákra és egy másikat több 
solti pusztára. ezzel szemben Balassa Ferenc és 
Bálint az egésznek ellentmondtak.29 Az új bir-
tokos kezdettől fogva vitába keveredett pusztái-
nak szomszédjaival és használóival. 1657. január-
ban a Zsámbokot birtokló Beniczky család részére 
vizsgálatot tartottak (az 1655-ben újratelepült) falu 
régi határairól és arról, „…hogy Szent egyed nevű 
szentegyház, ki zsámboki határban búcsújáró hely 
volt, külön falu lett volna Zsámboktúl.” A 36 tanú 
ismerte Szentegyedet, ami búcsújáróhely volt, de 
mindig Zsámbokhoz tartozott. Demjén Péter járt 
is oda húsvétkor imádkozni.30 Balassa imre kéré-
sére 1657 szeptemberében meghallgatták a parócai 
és a szentgyörgyi határvizsgálatban is megkérde-
zett 77 tanút, akiknek Szentegyed puszta faluhely 
régi határairól, Zsámboktól való különállásáról kel-
lett vallaniuk. A legfontosabb kérdés: „Tudja-e, 
hogy ahol most zsámbokiak laknak, nem zsámboki, 
hanem szentegyedi határban vagyon?” Szentegyed 
külön határát most sem ismerték, de az egymás-
nak részben ellentmondó vallomásokból kiderült, 
hogy Zsámbokot lakatlansága idején a tótalmásiak 
és a szentlászlóiak használták. Utóbbiak a szent-
egyedi részt „külön magoknak szakasztották az to 
töltesig ala.” Szentegyed határa a tó töltésénél volt, 
a zsámbokiak a töltés mellett szálltak meg, egyesek 
szerint zsámboki, mások szerint szentegyedi föl-
dön.31 A tó töltése ma is megvan (28/22. lh.). Balassa 
imre szerint Beniczky Tamás zsámboki jobbágyai 
az ő szentegyedi birtokán laknak, ezért 200 tallért 
követelt.32 A pereskedésnek az vetett véget, hogy 
Beniczky Tamás 1665-ben 200 talléron megváltotta 
Szentegyedet.33

A későbbiekben már nem találkozunk említé-
sével. Az újkorra neve is feledésbe merült, a tör-
téneti irodalomban lokalizálását sem tudták elvé-
gezni, ezért fontosak az 1657-ben végzett határ-
vizsgálatok, amelyek a régészeti adatokkal kiegé-
szítve egyértelművé tették a Xiv. században végleg 
elpusztult falu azonosítását a mai zsámboki határ 
vácszentlászlóval határos, nyugati részén.

1 Miklós 2008, 149.; MTA Ri neg. sz. 206.277–279, 
206.361, 206.364. 2 APM leltározatlan. 3 APM lel-
tározatlan. 4 vTM 78.53.1. és APM leltározatlan. 
5 vTM 78.53.2. 6 APM leltározatlan. 7 APM leltá-
rozatlan. 8 APM leltározatlan. 9 vTM 78.53.3–15.; 
80.110.1–2. 10 vTM 80.110.3–4. 11 Pesty 1864/1979, 

62–63.; Az adatot az azonosítással együtt átve-
szi Tóth 2000, 30. 12 Reiszig 1910, 165. 13 chobot 
1915, 259.; varga 1997, 470., kiigazítja a tévedést.  
14 néhány adatát l. Györffy 1998, 557.; csánki 1890, 
34.; Dedek-crescens 1910, 219.; kocsis 1985, 75.; 
varga 1987, 348.; Tari 2000, 175.; Pest m. kézikönyve 
ii. köt. 653., tévesen a kóros dűlőrészbe helyezi, holott 
valójában Paróca volt ott (28/10. lh.). 15 kiss 1988, ii. 
köt. 556., Szentegyedpusztánál. 16 varga 1987, 348. 
17 áUo vii. 360.; Györffy 1998, 528.; Tóth 2000, 26. 
tévesen a mai nagykovácsival (volt budai járás) azo-
nosítja. 18 oL Dl. 2232.; Anj. okmt. ii. köt. 105. sz. 
oklevél.; Bártfai Szabó 1938. 197. reg.; Bakács 1982, 
399. reg.; Anjou-oklt. viii. köt. 123. reg.; Györffy 
1998, 536.; Bakács 1971, 128. ezt és az 1347. évi ada-
tot a Selmecbányától É-ra fekvő Szentegyedhez (ma 
ilija) köti.; Tévedését kiigazítja Györffy 1987, 255.  
19 oL Dl. 3941.; hazai okm. vii. köt. 402.; Bártfai 
Szabó 1938. 302. reg.; Bakács 1982, 616. reg., Szent-
egyedet kihagyta. 20 oL Dl. 26567 (DL/DF 4.2.).; 
Téves kivonatok: Bártfai Szabó 1938, 428. reg.;  
Bakács 1982, 932. reg. 21 oL Dl. 9153.; Bártfai Szabó 
1938, 505. reg.; kumorovitz 1987, 445. okl.; Bakács 
1982, 1197. reg. (kevésbé pontos). 22 oL Dl. 64131.; 
Bártfai Szabó 1938, 520. reg.; Bakács 1982, 1232. 
reg.; Zsigmokl ii/2. 6681. reg. 23 oL Dl. 64132.; 
Bártfai Szabó 1938, 526. reg.; Bakács 1982, 1243. reg.; 
Zsigmokl ii/2. 7389. reg. 24 oL Dl. 39284.; Bártfai 
Szabó 1938, 601. reg.; Bakács 1982, 1430. reg. 25 OL 
Dl. 39285.; Bártfai Szabó 1938, 604. reg.; Bakács 
1982, 1437. reg. 26 káldy-nagy 1985, 557. 27 Borosy 
1983, 271–5. reg. 28 Borosy 1983, 296. reg. 29 Borosy 
1983, 617. reg. 30 Borosy 1998, 135. reg. 31 Borosy 1998, 
142. reg. 32 varga 1969, 177. 33 Jakus 1981, 25. 

28/18. kÖPŰS-kÚT:  U, á
(kÖh 26539)

A falutól ny-ra, a Malom- (hajta)-patak D-i part-
ján található vizenyős völgytől (a köpűs-kúttól) kb. 
200 m-re, k-re emelkedő dombon, műveletlen terü-
leten van a 400 × 190 m nagyságú lelőhely, mely-
nek k-i vége átnyúlik a 28/19. lelőhely területére. 
(Kvassay, 1977.)

A leletanyag többsége újkőkori,1 kottafejes díszí-
tésű töredék, pelyvás soványítású, elvékonyodó 
peremű, félgömbös tál oldala, ujjbenyomásos bordá-
val, körömcsípéssel, benyomkodott tetejű, hosszú-
kás bütyökkel díszített cserepek alkotják. hasonló 
korú egy kéreggel borított obszidántöredék.2 
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A fehér színű, apró kaviccsal soványított, víz-
szintes körbefutó, bekarcolt vonallal díszített fazék-
oldalak Xii–Xiii. századiak.3 Az árpád-kori telep 
Szentegyed (28/17. lh.) részét képezi.

1 vTM 78.54.2–7.; 58.1. 2 vTM 78.54.1. 3 vTM 
78.54.8.; 58.2. 

28/19. TÓFÖLe-DŰLŐ:  á
(kÖh 26540)

A községtől ny-ra, a Malom-patak jobb, D-i 
partján, a patak kanyarulatára erősen lejtő domb-
oldalon 700 m hosszan, 100–200 m szélesség-
ben, patics- és állatcsont darabok kíséretében sok 
árpád-kori edénytöredéket találtunk a szántásban. 
A lelőhely ny-i vége átnyúlik a 28/18. lelőhely terü-
letére. (Gyuricza–Kvassay, 1977.)

A szürke, barna és kisebb részben fehér, szem-
csés anyagú fazéktöredékeket a jellegzetes hullám-
vonal- és vonaldíszítés alapján a kora árpád-korra, 
a Xi–Xii. századra lehet keltezni. A leletek közül 
külön említésre érdemes egy fehér, homokkal sová-
nyított anyagú, vízszintes vonallal díszített bog-
rács perem- és oldaltöredéke.1 Az árpád-kori telep 
Szentegyed (28/17. lh.) részét képezi.

1 vTM 78.55.1–19. 

28/20. BŐGŐ-vÖLGY:  U, B, Sza
(kÖh 26541)

A falutól ny-ra, a Bőgő-völgyben folyó kis patak 
Dny-i oldala és a Malom- (hajta)-patak É-i oldala 
közötti dombon, 1100 × 370 m nagyságú lelőhelyet 
lokalizáltunk. A szántásban hamus, paticsos folto-
kat figyeltünk meg, ezekből szarmata cserepeket 
gyűjtöttünk. (Kvassay, 1977.)

egy pelyvás-homokos anyagú, egyenes pereme 
alatt körömbenyomásos táltöredék újkőkori.1 A 
fekete színű, mindkét oldalán fényezett felületű, eny-
hén kihajló peremű oldal a bronzkorra keltezhető.2

A késő szarmata település leletei3 közül a szürke, 
fekete és barnás színű, finoman iszapolt, koron-
golt, kissé behúzott, félkörösen kifelé vastagodó 
peremű, félgömbös és lekerekített háromszögle-
tes peremű, ferde oldalú, valamint az enyhén vasta-
godó peremű, meredek oldalú mély tálak4 töredékei, 
továbbá a homokos-kavicsos soványítású, koron-

golt fazekak peremtöredékei5 a legjellegzetesebbek. 
A rózsaszínű, kívül világos piros festett korsótöre-
dék6 provinciális eredetű.

A szürke homokkőből készült, nagyobb méretű, 
sarkánál befúrt fenőkőtöredék7 kora bizonytalan.

1 vTM 78.56.1. 2 vTM 78.56.2. 3 vTM 78.56.3–9. 
4 vTM 78.56.4, 6. 5 vTM 78.56.3. 6 vTM 78.56.9. 
7 vTM 78.56.10. 

28/21. keRek-PART:  R
(kÖh 26542)

A falutól Ény-ra, a Bőgő-völgyben folyó patak 
Ék-i oldalán, domboldalon, 90 × 60 m nagy-
ságú területen csupán néhány cserepet találtunk. 
(Kvassay, 1977.) A sárgásszürke, homokkal sová-
nyított csőtalp töredéke és a sárga színű, apró kavi-
csos anyagú, a peremből felnyúló bütyök alatt a 
perem belső oldalán hosszúkás bütyökkel díszített 
töredék valószínűleg középső rézkori.1

1 vTM 78.57.1–2. 

28/22. TÓvÉGe-DŰLŐ:  kk
(kÖh 26543)

A belterülettől ny-ra a Malom- (hajta)-patak 
völgyét egy mintegy 160 m hosszú, k–ny-i irányú 
gát zárja le, amelynek szélessége 8–10, magassága 
1–1,5 m között váltakozik. Teteje a k-i felén dom-
ború, ny-i felén lapos. A patakmedernél és a régi 
malomároknál egy-egy átvágás szakítja meg. k-i 
végénél illegális szemétlerakó van. (Kvassay, 1984; 
Kővári–Torma, 2008.)

A zsámboki tó halászati jövedelme 1546-ban 2000 
akcse volt.1 A tó töltését több tanú említi Szentegyed 
(28/17. lh.) határvizsgálatakor. egybehangzóan állí-
tották, hogy Zsámbok (28/1. lh.) 1655-ben a tó mel-
lett települt újra.2

A tó helyén az i. katonai felmérésen vizenyős 
terület látható,3 a ii. katonai felmérés ábrázolja a 
gátat és a tavat is.4 A XiX. század második felében 
malom volt a gáton. Az újkorban minden bizony-
nyal „megfejelték”, javították a középkori halastó-
gátat.

1 káldy-nagy 1985, 712. 2 Borosy 1998, 142. reg. 
3 i. kat. felm. coll Xvi. Sect. XX. 4 ii. kat. felm. coll. 
XXXiv. Sect. 50. 
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28/23. nAGY-hALoMTÓL É-RA:  V

A MoL Százhalombatta–Tiszaújváros távveze-
ték bővítését megelőző terepbejáráson 2004-ben 
Dinnyés istván és munkatársai a község határának 
Ék-i szélén, a Mérges-patak Dny-i oldalán az ala-
csony háton és főleg az ebből kiemelkedő alacsony, 
kerek dombon mintegy 200 × 100 m-es területen 
kevés szkíta kori cserepet gyűjtöttek. A szürke és 
sárgásbarna, vékony falú, korongolt oldalak, fültö-
redék, vastag falú, kissé profilált fenék és a fekete, 
illetve barna, részben fényezett felületű, kézzel for-
mált edények darabjai tartoznak a jellegzetesebbek 
közé.1

1 ckM Adattár 5623. Terepbejárási dokumentáció: 
Zsámbok i. lelőhely. APM leltározatlan. 

28/24. kÖZSÉGi LeGeLŐ:  Ak
(kÖh 26545)

1924-ben a településtől Dk-re, a Malom- (hajta)-
patakba torkolló (csatornázott) patakot Dny-on 
kísérő dombhát Ény-i végén, az akkori községi 
legelőn1 (ma kis erdőfolt van a területen), egymás-
tól kb. 10 m-re két, korai avar férfisírt találtak. 
közelebbi adatok ismeretlenek, leleteiket Pósch 
Lajos zsámboki főjegyző és Radványi Béla espe-
res-plébános ajándékozta az MnM-nek, az MnM 
kutatása az 1. sír leleteit néhány töredékkel egészí-
tette ki.2 A sírleleteket – a vastárgyak kivételével – 
Fettich nándor közölte 1926-ban,3 majd a szakiro-
dalomban gyakran hivatkozott leletanyagot Garam 
Éva dolgozta fel ismét.4

Az 1. sír leletei: hiányos gömbcsüngős, arany 
fülbevaló; fegyveröv ezüstlemez nagyszíjvégének 
felső lapja; három, ezüstlemezes kisszíjvég, rész-
ben hiányos fedlapjai és nyírfa kitöltés maradványa; 
ólommal kitöltött, préselt ezüstlemez akasztó felső, 
pajzs alakú része; egytagú, ovális karikájú, címer-
pajzs alakú, bronz övcsat (tövise hiányzik); rozetta 
formájú, ezüstlemezből préselt, ólommal kitöl-
tött, hiányos övveret; címerpajzs alakú szíjlemezes 
öntött bronz tegezfüggesztő; tegezszáj indadíszes, 
keskeny csontlemezének töredéke; eredetileg 6, ma 
4 db háromélű nyílhegy, kettőn az élszárnyak alja 
átlyukasztott; íj keskeny csontlemezeinek 4 töre-
déke, valamint keskeny, egyélű pengéjű, keresztvas 
nélküli, hiányos kard, továbbá a kardmarkolat és a 
hüvely sima és préselt díszű aranylemezei, a hüvely 
P alakú függesztőfüleinek préselt díszű aranylemez 

borítása; a kard függesztőszíjára való, ezüstlemez-
ből préselt, három félgömbből álló veret.5 A 2. sír 
leletei: öv aranyozott ezüstlemezből préselt, szélen 
félgömb-, beljebb gyöngysorral, közöttük bordák-
kal díszített (ma már hiányzó) nagyszíjvége; 2 db 
préselt, pajzs alakú, bevagdalt bordákkal, bemé-
lyedő pontokkal díszített, aranyozott ezüstlemez 
övveret; egytagú, ovális karikájú, pajzs alakú, bizo-
nyára a kard függesztőszíjára való, kisebb bronzcsat 
(tövise hiányzik); nagyobb egytagú, tagolt, hosszú 
testű bronz övcsat (tövise hiányzik); szűrőkanálka 
kerek átmetszetű bronzhuzalból készült nyele;6 kes-
keny, egyélű, hiányos, deformált kardpenge és a 
hüvely P-alakú függesztő füleinek préselt és sima 
ezüstlemez, bronzlemez tartozékai.7 Mindkét sír 
a korai avarok első-második generációjához tar-
tozó férfiak temetkezése,8 tehát a vi. század 3. har-
madára keltezhető.9 Utóbb Garam Éva az 1. sírt a 
vi. század végére–vii. század elejére,10 a 2. sírt a 
bizánci stílusú övdíszei és bizánci övcsatja alapján a 
vi. század végére–vii. század első harmadára11 kel-
tezte. Legutóbb Pest megye monográfiájában fog-
lalkoztak a leletekkel.12

1 Tévesen a Tófölde-dűlőt tartja a lelőhelynek Tóth 
2000, 23. 2 MnM Rn 48/1924.1–27.; Az 1944–45-ben 
összekeveredett, 1961-ben azonosítatlanként újra lel-
tározott tárgyakat Garam Éva azonosította vissza, a 
leletek közül a 2. sír nagyszíjvége és néhány vastöre-
dék hiányzik.; csallány 1956, 219., 1088. lh.; Garam 
1983, 139–140, 144.; ADAM i. 434–435. 01–13–
1870–02. ; Tóth 2000, 23., a leletekből válogatás i–iii. 
ábra. 3 Fettich 1926. 4 Garam 1983. Az addigi iroda-
lommal. 5 Garam 1983, 140–144., 1–4. ábra, 6. ábra 
1, 3., 7. ábra.; Garam 1993, 110–111., 103. t. 6 Garam 
1983, 146, 152., 5. ábra 6.; Tobias 2001, 174., 7. kép 15. 
7 Garam 1983, 144–146., 5. ábra, 6. ábra 2., 8. ábra.; 
Garam 2001, 93, 121, 123, 210, 215, 225., 213. lh., 59. 
t. 4., 88. t. 5. 8 Garam 1983, 154. 9 Simon 1991, 312., 
katalógusszám 183–184. Mindkét sírban i. típusú 
korai avar kard. 10 Garam 1993, 111. 11 Garam 2001, 
121. 12 Pásztor–Simon 2007, 399, 406, 410.; említve 
Mesterházy 2007, 61, 63. 

28/25. vÍZRe JáRÓ:  kk
(kÖh 26546)

A falutól ny-ra, a Malom- (hajta)-patak széles 
árterét elzáró, 150 m hosszú, kb. 2 m széles, 0,5 m 
magas gátat figyeltünk meg. A gát párja Dk felé, 
1300 m-re látható (28/22. lh.). (Kvassay, 1984.)
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A ii. katonai felmérés a Felső M(alom) mellett 
elmosódottan ábrázolja.1 Feltehetően itt is közép-
kori halastó volt.

1 ii. kat. felm. coll. XXXiv. Sect. 50.

28/26. kÓRÓS:  I

A mai községhatár k-i széle közelében, a 
Jászfényszarura vezető út mellett az i. katonai fel-
mérés névtelen halmot ábrázol.1 Az elpusztult 
halom a további katonai térképekről hiányzik.

1 i. kat. felm. coll. Xvi. Sect. 20. 

28/27. TAvASZ U: + B

1982-ben kapitz Tamás a község Ény-i szélén, a 
Tavasz és a Fenyő utcák találkozásánál, a Malom- 
(hajta)-patak völgyét követő dombháton levő tel-
ken, kútakna ásáskor edénytöredékekkel együtt 
félgömbös testén seprűzött, pereme alatt hármas 
bütyökcsoporttal öt helyen díszített, hatvani kultú-
rás tálkát (M: 8,5 cm, Pá: 12,5 cm, Fá: 7 cm) talált, 
és ajándékozott az APM-nek.1 A lelőhely nyilván 
összefügg az Ény felé mintegy 400 m-re elhelyez-
kedő hatvani földvárral (28/4. lh.)

 1 APM 83.4.1. 

* * *

▼ Ő, B + B, Bv  Sza  I

Závodszky istván valkói jegyző 1877-ben a 
zsámboki határban talált kővéső él felőli részét 
kapta meg.1 Arányi Lajos szerint Zsámbok is kőkor-
szaki és bronzkori tárgyak lelőhelye.2 A hatvani 
kultúra urnája lehetett az a 15 hüvelyk (39,4 cm) 
magas, 19 hüvelyk (50 cm) has átmérőjű hamuszínű 
„kitűnő szép alakú hamvveder”, amely varsányi 
János gyűjteményében volt.3 Az MnM 1912-ben 
kemény kálmán pestvármegyei tb. főjegyzőtől 
többek között zsámboki kerámiát is kapott.4 egy 
részük – két, füles bögre, hasán rücskös felületű 

kis urna töredéke – leginkább a hatvani kultúrához 
sorolható.5 kőszegi Frigyes a hengeres nyakú, urna 
alakú, kétfülű, kis talpas csuprot a késő bronzkori 
halomsíros kultúra jellegzetes edényeként közli, a 
síkozás nyomait viselő töredéket a kultúra kései sza-
kaszához tartozónak véli.6 egy kettős kúpos testű, 
öblén bütykökkel díszített, nyak nélküli kis urna7 és 
a pereme alatt négy bütyökkel ellátott, kis fazék is 
lehet késő bronzkori.8 A leltárkönyvi bejegyzés sze-
rinti „római kori barbár kancsók”9 ma már nem azo-
nosíthatók. 

Patay Pál a kecskeméti múzeumban őrzött vatyai 
szórványt említ.10

Doktor istván zsámboki jegyző 1875-ben csont-
vázzal együtt talált két bronz karperecet ajándéko-
zott az MnM-nek.11 Az egyenesre levágott végű, 
sokszög átmetszetű karperecek talán késő szarmata 
temetkezésből származnak.12

Pesty Frigyes adatközlői 1864-ben a zsámboki 
dűlők között a sertés halom nevűt is felsorolták.13 A 
helynév ma ismeretlen.

1 Závodszky 5/1877.; nagy 1904, 102.; Részben 
erre vonatkozhat Márton 1910, 168. 2 Arányi 1877, 
7. 3 Rómer 1871a, 63. 4 MnM 1/1912.48–57. 5 MnM 
RŐ 1/1912.50–51.; Tóth 2000, 3. ábra. 6 MnM RŐ 
1/1912.48–49.; kőszegi 1964, 8–9., 2. kép 8–9. (téves 
leltári alszámmal); Tóth 2000, 4. ábra. 7 MnM RŐ 
1/1912.52.; Tóth 2000, 12., 1. ábra (tévesen újkőkorinak 
tartja). 8 MnM RŐ 1/1912.53.; Tóth 2000, 5. ábra. 
9 MnM 1/1912.54–57. 10 Patay 1938, 92. A leletre vonat-
kozó tudakozásunkra nem kaptunk választ kecskemét-
ről. 11 MnM 214/1875. 12 Tóth 2000, 16., a pilinyi kul-
túra hagyatékának véli. 13 Pesty 1864/1979. 65.

– – –

Tóth József szerint Szentegyedtől (28/17. lh.) 
ny-ra, a mai valkói–szentlászlói határ felé állt 
a Xiii–Xiv. századi pusztamonostori templom, 
amelynek 1878-ban még látható maradványai-
ról a régészek azt írták, hogy 4 × 8 öl alapterületű 
kereszthajós építmény volt.1 ez a templom azonban 
valójában a vácszentlászlói határ É-i részében volt. 
A vonatkozó irodalmat l. a 25/4. lelőhelynél.

1 Tóth 2000, 25.
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MUTATÓk

LeLeT- ÉS iDŐRenDi MUTATÓ1

ŐSkoR

Általában
Telep 1/13 (53), 1/17 (54), 1/35 (56), 1/36 (56), 1/40 (57), 

2/21 (84), 3/26? (116), 4/1 (118), 5/16 (137), 5/17 (137), 
5/22 (139), 6/6 (146), 6/7? (146), 6/19 (155), 7/11 (165), 
7/16 (166), 7/18 (166), 8/1 (174), 8/8 (188), 8/9 (189), 
8/18 (191), 8/38 (195), 8/42 (196), 8/43 (196), 9/15 
(219), 9/28? (223), 9/29 (224), 9/40 (226), 9/48 (228), 
9/51 (228), 9/*** (228), 10/15 (247), 10/20 (249), 10/21 
(249), 10/25 (250–251), 10/29 (253–254), 10/34 (255), 
10/47? (260), 10/49 (260), 11/9 (277), 11/17 (279), 11/25 
(283), 11/26? (283), 11/28 (284), 11/29 (284), 11/30 
(284), 11/31 (284), 11/32 (284–285), 12/6 (292), 12/9 
(293), 13/45 (319), 13/*** (319–320), 14/14 (332), 15/7 
(341), 15/15 (345), 18/20 (384), 18/21 (384), 18/*** 
(385), 19/7 (393), 19/14 (402), 19/38 (410), 19/*** (413, 
414), 20/3? (423), 20/4 (423), 20/11? (426), 20/25 (430), 
21/9 (445), 21/22 (447), 22/9 (460), 22/26 (473), 22/36 
(475), 22/38 (476), 22/41 (477), 22/44 (478), 22/50 
(480), 22/57 (481), 22/54 (480), 22/58 (481), 22/67 
(484), 22/71 (484), 22/75 (485), 22/76 (485), 22/78 
(485), 22/81 (487), 23/13 (498), 23/16 (498), 24/8 (508), 
24/10 (509), 24/11 (509), 26/6 (535), 26/10 (538), 26/23 
(547), 26/25? (547–548), 26/30 (549), 27/16 (574), 
27/17 (574), 27/20 (574–575), 27/22 (575), 27/23 (575), 
27/30 (577), 27/35 (578), 27/42? (580), 27/43 (581), 
28/11 (592)

Temetkezés 10/18? (248), 13/***? (319), 14/6? (330), 17/***? 
(370), 19/2? (389), 26/25? (547–548), 27/46 (582)

Bizonytalan jellegű lelet 7/28 (168), 10/54 (261), 11/*** 
(285), 13/15 (309), 19/22 (405)

Szórvány 2/12 (82), 2/*** (87), 3/18 (113), 3/*** (116), 4/12 
(122), 4/16 (124), 6/***? (155), 8/41 (196), 9/3 (211), 10/2 
(237), 10/*** (263), 11/*** (285), 13/27? (285), 14/*** 
(332), 17/10 (365), 17/*** (370), 18/19 (384), 18/*** (384), 
19/25 (406), 21/*** (450), 22/70 (484), 22/*** (488), 23/3 
(496), 23/6 (497), 23/11 (497), 24/*** (510), 25/*** (525), 
26/5 (534), 26/*** (550), 27/*** (582), 28/*** (599)

ŐSkŐkoR2

Általában
Telep 1/43 (57–58), 1/44 (58), 6/***? (155), 7/38 (171), 

7/40 (172), 20/26? (431), 20/30 (432)
Szórvány 9/23 (221)

Középső paleolitikum (általában)
Telep 1/42 (57)

Középső paleolitikum. Jankovich-barlangi kultúra
Telep 7/39 (171–172)
Szórvány 8/3 (184)

Középső paleolitikum, bábonyi ipar
Telep 7/34 (170), 7/36 (171), 7/37 (171), 7/39 (171–172), 

9/*** (228)

Felső paleolitikum (általában)
Telep 7/34 (170), 7/41 (172), 20/29 (432)
Szórvány 2/16? (83), 27/13 (573)

Felső paleolitikum, Szeleta-kultúra
Szórvány 2/16 (83)

Felső paleolitikum, aurignaci-kultúra
Telep 1/41 (57), 7/35 (170–171), 7/36 (171), 7/39 (171–172), 

27/28 (576)

Felső paleolitikum, pavlovi kultúra
Telep 7/38 (171), 7/40 (172), 20/24 (430), 20/27 (431), 

20/28 (431), 27/41 (579–580)

ÚJkŐkoR

Általában
Telep 3/20 (113), 4/9 (122), 7/36? (171), 9/6? (216), 9/34 

(224), 11/20 (280), 20/16? (427), 20/20 (428), 20/28? 

1 A mutatókban a lelőhelyszámot, utána pedig  zárójelben az oldalszámot adjuk meg
2 Az őskőkori nyersanyag  kitermelő helyeket és eszközkészítő műhelyeket is telepnek mutatózzuk
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(431), 20/29? (432), 21/21 (447), 22/5 (459), 22/25? 
(472), 27/1 (555), 27/6? (566)

Temetkezés 19/21? (404)
Bizonytalan jellegű lelet 8/2? (180)

Dunántúli vonaldíszes edények művelődése (általában)
Telep 1/12 (52), 2/5 (76), 2/11? (82), 3/4 (95), 4/7 (121), 4/8 

(122), 4/17 (124), 5/7 (131), 5/8 (133), 5/9 (134), 5/13 
(137), 5/18 (138), 5/19 (138), 7/15 (165), 7/22? (167), 
7/30 (169), 8/4 (186), 8/5 (187), 8/6 (187), 8/47 (198), 
9/2 (209), 9/14 (218), 9/22 (221), 9/25 (223), 9/26 (223), 
9/27 (223), 9/39 (226), 10/26 (252–253), 10/38 (256), 
10/42 (258–259), 11/7 (276), 11/8 (277), 11/13 (277), 
11/15 (278), 11/18 (279), 13/12 (308), 13/13 (308), 
13/16 (310), 14/6 (330), 14/15 (332), 15/2 (334), 15/7 
(341), 15/12 (344), 16/5 (349), 17/4 (363), 17/6 (364), 
17/9 (364), 17/16 (366), 17/17 (366), 18/13 (380), 18/14 
(380), 18/16 (382), 19/17 (403), 19/21 (404), 19/22 
(405), 19/28 (408), 19/43 (412), 19/44 (412), 20/9 
(424), 20/19 (428), 21/8 (445), 22/2 (458), 22/3 (458), 
22/13 (462), 22/16 (466), 22/20 (468), 22/37 (475), 
23/9 (497), 23/10 (497), 24/7 (508), 24/14 (509), 24/15 
(510), 24/17 (510), 26/2 (532), 26/4 (534), 26/11 (539), 
26/13 (540), 26/19 (543), 26/31 (549), 26/33 (549), 27/2 
(560–561), 27/7 (567), 27/9 (568), 27/11 (569), 27/12 
(572–573), 27/13 (573), 27/24 (575), 27/25 (575), 27/29 
(577), 27/31? (577), 27/32 (577), 27/36 (578), 27/38 
(579), 27/39? (579), 27/45 (581), 27/*** (582), 28/15 
(592–593), 28/20 (597)

Dunántúli vonaldíszes edények művelődése (korai szakasz)
Telep 8/45 (197), 27/2 (561), 27/33 (578)

Kottafejes kerámia
Telep 2/3 (71), 5/6 (131), 5/7 (131–132), 7/9 (164), 7/20 

(167), 8/3 (183, 184), 8/46 (198), 9/16 (219), 9/22 (221), 
10/25 (250), 11/5 (275–276), 11/14 (278), 13/*** (320), 
15/12 (344), 17/17 (366), 18/16 (382), 18/17 (383), 19/12 
(401), 19/44 (412), 22/14 (463), 22/17 (466), 24/9 (509), 
25/1 (512), 25/3 (514), 25/6 (517), 26/3 (533), 26/9 
(537), 26/14 (541), 26/15 (542), 27/2 (561), 27/8 (568), 
27/26 (576), 27/32 (577), 27/33 (578), 28/15 (592), 
28/16 (594), 28/17 (595), 28/18 (596)

Arcos edény töredéke 22/14 (463), 28/17 (595)

Zselizi kultúra
Telep 2/3 (71), 5/7 (131–132), 8/3 (184), 8/4 (186), 8/45 

(197), 10/25 (250), 11/5 (276), 13/34 (316), 13/36 (316), 
13/37 (316), 15/12 (344), 18/3 (377), 19/2 (389), 19/20 
(404), 22/10 (460), 22/17 (466), 22/33 (474), 23/12 (498), 
25/1 (512), 25/6 (517), 26/9 (537), 26/16 (542), 27/2 
(561), 27/8 (568), 27/24 (575), 28/15 (592), 28/17 (595)

Bizonytalan jellegű lelet 19/*** (413–414)
import
 alföldi vonaldíszes kerámia lelete 5/7 (132), 11/5 (276), 

27/2? (561), 28/15 (593)
 szakálháti csoport lelete 27/2 (561)
 vinčai kultúra lelete 11/5 (276)

Lengyeli kultúra
Telep 1/11? (52), 2/3 (67–73), 2/5?(76), 2/11 (82), 3/4? (95), 

3/10 (111), 3/11? (111), 3/20? (113), 7/5? (164), 7/6? 
(164), 7/34? (170), 7/39?(171–172), 7/40 (172), 8/10? 
(189), 8/13? (190), 8/34 (194), 9/14 (218), 9/16 (219), 
9/18 (220), 9/20 (220), 9/22? (221), 9/23? (221), 9/26? 
(223), 9/32 (224), 11/1? (268), 13/16 (310), 17/17 (366), 
22/11 (461), 22/17 (466), 22/44? (478), 23/10? (497), 
27/4? (497), 27/28? (576–577), 27/32? (577), 27/41 
(580), 27/44? (581)

Temetkezés 2/3 (67–73), 2/5 (76), 2/24 (86)
Bizonytalan jellegű lelet 8/2? (180), 24/2 (505)

Tiszai kultúra
Telep 2/3 (67–73)

RÉZkoR
Általában

Telep 1/32 (56), 4/10 (122), 5/5 (131), 5/8 (133), 5/9 (134), 
6/16? (153–154), 7/25? (168), 7/32 (169), 8/3 (184), 
8/10 (189), 8/17 (191), 9/2? (209), 9/6 (216), 9/8 (217), 
9/17 (219), 9/23 (221), 9/30 (224), 9/32 (224), 9/42 
(227), 9/44 (227), 10/1? (232), 10/34 (256), 11/1? (268), 
11/15 (278), 12/13 (294), 13/34 (316), 15/2 (334), 16/4 
(348), 18/8? (378), 18/12? (380), 18/16 (382–383), 
19/15? (402), 20/19 (428), 21/19? (447), 22/11? (461), 
22/13 (462), 22/23? (470), 22/33? (474), 22/62? (482), 
22/65? (483), 23/4 (496), 23/10? (497), 24/4 (507), 
24/17? (510), 25/3? (514), 26/3 (533), 27/4? (497), 27/6 
(566), 27/36? (578), 28/21 (597)

Temetkezés 19/21? (404)
Bizonytalan jellegű lelet 8/2? (180), 13/*** (319)

Bodrogkeresztúri kultúra
Telep 5/7? (132), 5/18? (138), 7/15? (165), 9/51? (228), 

18/17? (383), 19/2? (389), 22/13 (462), 22/29 (473), 27/2 
(561), 28/16 (594), 28/17? (595), 28/21? (597)

Temetkezés 3/4 (96), 8/*** (199), 10/4 (241), 15/10 (344), 
18/11 (379), 18/16? (382), 18/17 (383), 19/10 (399), 
19/37 (410), 22/*** (488), 27/1? (555), 27/2 (561)

Raktárlelet 2/***? (87–88), 15/*** (345)
Rézcsákány 1/10 (52), 2/*** (87–88), 7/*** (172), 13/19 

(313), 25/13 (523), 27/21 (575), 28/15 (593)
Bizonytalan jellegű lelet 10/25 (250), 10/***? (263), 

13/*** (319), 22/29 (473)
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Ludanicei csoport
Telep 5/18? (138), 7/15? (165), 7/31? (169), 8/46? (198), 

9/24 (222), 9/34? (224), 18/14 (380), 19/2? (389–390), 
26/15? (542)

Temetkezés 26/34 (550), 27/1? (555)
Bizonytalan jellegű lelet 8/3 (184), 10/***? (263), 27/2 (561)

Tűzdelt barázdás kerámia
Telep 7/2 (160), 7/21 (167), 22/13? (462), 27/13 (573)
idol 9/34 (224-225), 18/11 (379)
Bizonytalan jellegű lelet 6/5 (145), 7/33 (170), 10/25 

(250), 18/*** (384)

Bolerázi csoport
Telep 2/9 (81), 8/2 (180), 12/3 (289), 22/14 (463), 26/15? 

(542), 27/13 (573)
Agyagpecsétlő 22/14 (463)
Bizonytalan jellegű lelet 3/*** (116)

Badeni kultúra
Telep 2/5 (76), 2/25 (87), 3/4 (96–97), 3/5 (107), 3/11 

(111), 3/17 (113), 3/23 (115), 5/6 (131), 5/7 (132), 6/4 
(143), 6/8 (146), 7/2 (160), 7/3 (163), 7/9 (164), 7/15 
(165), 7/17 (166), 7/19 (166), 7/20 (167), 7/30 (169),7/33 
(170), 8/3 (184), 8/32 (193), 8/46 (198), 8/47? (198), 9/9 
(217), 9/26 (223), 9/34 (224), 9/35 (225), 9/39 (226), 
10/25 (250), 11/15 (278), 11/24 (283), 12/2 (288), 12/9 
(293), 13/1? (296), 13/2 (300), 13/*** (320), 16/4 (348), 
16/5 (348), 17/1 (354), 17/17 (366), 18/16 (382), 18/17 
(383), 18/*** (384), 19/2 (389, 390), 19/8 (398), 19/13? 
(402), 20/20 (428), 21/25 (448), 21/26 (448), 22/2 (458), 
22/15 (465), 22/17 (466), 22/32 (474), 22/37 (475), 23/5 
(475–476), 24/12 (509), 25/1 (512), 25/6 (517), 26/1 
(530), 26/13 (539), 26/14 (541), 27/2 (561), 27/13 (573), 
27/41 (580), 28/7? (590–591), 28/15 (593), 28/16 (594)

Marhatemetkezés 3/4 (97)
Bizonytalan jellegű lelet 17/*** (370), 19/18 (403), 21/*** 

(450), 22/*** (488)

Kosztoláci kultúra
Telep 28/16 (594)

Gödörsíros kultúra
halomsír 1/4? (48) 

BRonZkoR (koRA ÉS kÖZÉPSŐ BRonZkoR)

Általában
Telep 1/6 (51), 1/11 (52), 2/7? (80), 2/13 (82), 2/*** (88), 

3/2 (92), 3/6 (107), 3/10 (111), 3/20? (113), 4/8 (122), 
5/7 (132), 5/9 (134), 7/7 (164), 7/10 (165), 7/12 (165), 

8/17(191), 8/23 (192), 8/37 (195), 8/39 (195), 8/44 
(197), 9/22 (221), 9/30? (224), 9/33 (224), 9/42 (227), 
9/44 (227), 10/4 (241), 10/12 (247), 10/13 (247), 10/17 
(248), 10/18 248), 10/26 (253), 11/1 (268), 11/2 (275), 
11/7 (276), 11/34 (285), 12/8 (293), 13/35 (316), 13/36 
(316), 13/38 (317), 13/43 (319), 13/44? (319), 14/11 
(331), 14/12 (331), 14/13 (332), 15/10 (343), 16/4? (348), 
17/14? (366), 17/15 (366), 17/16 (366), 17/23 (367), 
18/1 (374), 18/4 (377), 18/10? (379), 18/15? (381), 18/16 
(382), 19/15? (402), 19/17 (403), 19/21 (404), 19/34 
(409), 20/7? (423), 20/18 (428), 20/19 (428), 20/20 
(428), 21/4 (441), 21/7 (444), 21/12? (445), 21/19? (447), 
21/20? (447), 21/21 (447), 21/27 (448), 22/16 (466), 
22/21 (469), 22/27? (473), 22/51? (480), 22/65? (483), 
22/79 (486), 23/2 (496), 23/7 (497), 23/9 (497), 23/15? 
(498), 24/5 (507), 24/14 (509–510), 26/19 (543), 27/10 
(569), 27/18 (574), 27/38 (579), 27/43 (581), 28/2 (586), 
28/10 (592), 28/15 (593), 28/16 (594), 28/20 (597)

Temetkezés 19/***? (413) 26/21? (546–547)
Bizonytalan jellegű lelet 5/***? (140), 13/*** (319), 

17/***? (370), 19/35 (410), 19/*** (414), 24/***? (510), 
25/15 (523)

Szórvány 28/*** (599)

Kora bronzkor általában
Telep 5/11 (136), 5/21 (139), 6/9 (146), 8/46 (144), 9/31 

(224), 17/4 (363), 22/80 (487), 26/33? (549), 28/2 (586), 
28/6 (590)

Bizonytalan jellegű lelet 26/*** (550–551)

Makói kultúra
Telep 3/4 (94, 97), 3/19 (113), 5/8 (133), 6/5 (145), 8/4 

(186), 8/45 (197), 9/2 (197), 9/7? (217), 11/16 (279), 
12/3? (289), 13/29? (315), 19/1 (388), 19/2 (389), 19/3 
(393), 19/16 (403), 22/19 (467), 22/20 (468), 22/37 
(475), 22/72 (484), 22/82 (487), 22/*** (488), 25/4? 
(515), 26/14 (541), 26/34 (550), 28/17? (595)

Temetkezés 19/1 (388)
Bizonytalan jellegű lelet 24/2 (505)

Somogyvári csoport
Bizonytalan jellegű lelet 13/*** (320)

Hatvani kultúra
Telep 1/12 (52), 1/38(57), 2/2 (64–67), 2/18 (83), 2/19 (83), 

2/20 (84), 3/1 (92), 3/4 (94, 98, 99), 6/4 (143), 6/12 (147), 
7/9 (164), 7/19 (166), 8/2 (176–179), 8/3? (184–185), 
8/13 (190), 8/43 (196), 8/47 (198), 9/1 (205), 9/5 (213), 
9/25 (223), 9/26 (223), 11/19 (280), 11/20 (280), 12/7 
(293), 19/4 (392), 19/6 (393), 22/5 (459), 22/7 (460), 
22/13 (462), 22/14 (463), 22/15 (465), 22/20 (468), 22/33 
(474), 22/37 (475), 22/66 (483), 22/*** (488), 24/2 (505), 
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25/1 (512), 25/6 (518), 26/3 (533), 26/13 (539–541), 
26/14 (541), 27/1 (555), 27/14 (573), 27/28 (577), 27/*** 
(582), 28/4 (587–588), 28/7 (591), 28/12 (592)

Földvár 2/2 (64–67), 6/12? (147–149), 11/19 (279–280), 
19/3 (390–392), 22/14 (463–464), 24/2 (504–505), 
26/7 (535–536), 26/13 (539–541), 27/12 (569–572), 
28/4 (587–588)

Temetkezés 2/5? (76), 2/6 (80), 3/4 (93–95, 97–99), 8/2? 
(180), 8/3 (183–184), 9/5? (213), 12/2 (288), 19/39? 
(410–411), 22/14 (463), 22/34 (474–475), 24/2? (505), 
24/13? (509), 25/14 (523), 26/27 (548–549), 27/2 (561–
562), 28/4? (587)

kincslelet 19/3 (392)
idol 26/13 (541)
Bizonytalan jellegű lelet 2/17? (83), 2/*** (88), 8/40 (195), 

10/*** (263), 26/*** (551), 28/27 (599), 28/*** (599)
import
 kisapostagi kultúra 2/2 (67), 28/4 (588–589)
 tokodi csoport 3/4 (98), 22/*** (488), 24/2 (505), 27/2 

(562), 27/12 (572)
 ottományi kultúra 27/12 (572)
 dunántúli mészbetétes edények műveltsége, északi 

csoport 9/5 (213), 24/2 (505), 26/13 (541), 27/2 (562)
 dunántúli mészbetétes edények műveltsége, déli cso-

port 28/4 (589)
 szőregi csoport 28/4 (589)

Vatyai kultúra
Telep 4/21 (124), 17/1 (354–355)
Bronzbalta 17/*** (370)
edénydepot 17/1 (355)
Bizonytalan jellegű lelet 13/*** (320), 28/***? (599)

Füzesabonyi kultúra
Bizonytalan jellegű lelet 2/*** (88)

kÉSŐ BRonZkoR

Általában
Telep 1/8? (51), 1/16? (53), 1/19? (54), 1/26 (55), 2/13 (82), 

3/2? (92), 3/10? (111), 5/18 (138), 6/8 (146), 7/13 (165), 
8/34? (194), 9/12 (218), 9/26 (223), 9/42 (227), 10/3? 
(241), 10/18 (248), 10/27? (253), 10/42 (259), 10/53 
(261), 11/1 (268), 11/6 (276), 11/13 (278), 11/20 (280), 
11/21? (282), 11/24 (283), 13/9 (304), 13/18 (313), 13/36 
(316), 13/*** (320), 14/1 (326), 14/7? (330), 17/6 (364), 
17/19? (367), 18/13 (380), 18/16 (382), 19/20 (404), 
19/22 (405), 19/28 (408), 19/29 (408), 19/47 (413), 20/5 
(423), 20/6 (423), 20/13 (427), 20/19 (428), 20/26 (431), 
22/12? (461), 22/15 (465), 22/35 (475), 24/1 (502), 24/3 
(507), 25/3? (514), 25/5 (516), 26/4? (534), 27/9 (568), 

27/14 (573), 27/16? (574), 27/24? (575), 27/27? (576), 
27/32? (577), 27/33 (578), 27/37? (578), 27/38? (579), 
28/15 (593), 28/17 (595)

Bronzkard 27/21 (575)
Bizonytalan jellegű le1et 2/*** (88), 10/46 (260), 10/*** 

(263), 18/17 (383), 19/3 (392), 22/*** (488), 26/*** (551)
Szórvány 10/6 (242), 22/2 (458), 22/19 (467)

Halomsíros kultúra
Telep 1/1 (46), 1/11? (52), 2/5 (76, 77), 2/19 (83), 2/23 (85), 

2/25 (87), 3/4 (99–100), 3/5 (107), 3/8 (110), 3/24 (115), 
6/4 (143), 6/15 (153), 7/2 (160), 8/3 (185), 8/6 (187), 
8/46 (198), 9/7 (217), 9/27 (223), 10/8? (242), 10/25 
(250–251), 10/43 (259), 11/19 (280), 12/3 (289), 13/*** 
(319, 320), 14/9? (331), 15/2 (334), 15/12 (344), 16/3 
(348), 19/2 (390), 19/8 (398), 20/17 (428), 22/2 (458), 
22/*** (488), 25/3? (514), 25/6 (517), 27/2 (563), 27/11 
(569), 28/4 (589), 28/6 (590), 28/7 (591), 28/16 (594)

Temetkezés 2/5 (76–77), 2/19 (83), 2/25 (86–87), 3/3 (92–
93), 3/4 (99), 3/7 (109), 3/15 (112–113), 3/21 (114), 3/22 
(114), 6/1 (142), 6/4? (143), 20/9 (425–426), 22/31? (474)

Raktárlelet 26/22 (547)
Bizonytalan jellegű le1et 3/*** (116), 12/*** (294), 13/*** 

(319, 320), 16/7 (351), 25/*** (525), 28/*** (582)

Pilinyi kultúra
Telep 1/1 (46), 1/9? (52), 1/12 (52), 1/23 (54), 1/25 (55), 

2/5 (77), 2/9 (81), 2/19 (83), 3/4 (100), 3/8? (110), 3/12 
(112), 5/6 (131), 5/7 (132), 7/24 (167), 8/6? (187), 8/13 
(190), 9/1 (205), 9/36 (226), 10/2 (237), 10/25 (251), 
12/3 (289), 13/16 (310), 13/***? (320), 15/2 (334), 19/8 
(398), 20/12 (426), 22/13 (462), 25/1 (512), 27/1 (554, 
555), 27/11 (569), 27/26 (576), 27/44 (581), 27/46 (582)

Temetkezés 2/5 (77), 19/11 (400)
Raktárlelet 25/*** (525–526)
Bronzdiadém 25/*** (525–526)
Bronzcsésze 25/*** (525–526)
Bizonytalan jellegű le1et 8/41 (196), 9/*** (228–229), 

10/*** (263), 22/*** (488)
Szórvány 6/11 (147)

Urnasíros (urnamezős) kultúra
Telep 1/1 (46), 1/31 (55–56), 2/5 (77), 2/10 (81–82), 2/19 

(84), 3/1 (92), 3/4 (100–101), 3/11 (111), 3/12 (112), 
4/18 (124), 5/10 (135), 6/4 (143), 7/2 (160), 7/3 (163), 
7/9 (164), 7/19 (166), 7/24 (167), 7/31 (169), 7/32 (169), 
8/6 (187), 8/13 (190), 8/46 (198), 8/47 (198), 9/1 (205), 
9/9 (217), 9/19 (220), 9/20 (220), 9/24 (222), 9/25 
(223), 10/2 (237), 10/8 (242), 10/25 (251), 10/38 (256), 
10/48 (260), 11/11 (277), 11/14 (278), 11/15 (278–279), 
12/4 (292), 13/13 (308), 13/14 (308–309), 13/16 (310), 
13/*** (320), 14/6? (330), 15/2 (334), 15/11 (344), 16/2 



605

(348), 16/5 (349), 17/9 (364), 17/17 (366), 18/11 (379), 
19/1 (388), 19/2 (389), 19/12 (401), 19/26 (407), 19/27 
(407), 19/30 (409), 19/36 (410), 19/42 (412), 19/44 
(412), 19/48 (413), 20/9 (424-425), 20/10 (426), 20/12 
(426), 20/15? (427), 20/23 (430), 21/4 (441), 21/6 (443), 
21/25 (448), 21/30 (450), 22/5 (459), 22/11 (461), 22/13 
(462), 22/17 (466), 22/35 (475), 22/*** (488), 24/6 
(507), 24/7 (508), 25/1 (512), 25/6 (517), 25/9 (520), 
26/9 (537), 26/14 (541), 27/1 (555), 27/11 (569), 27/*** 
(582), 28/16 (594)

Földvár 1/1? (46)
Temetkezés 1/14? (53), 10/8 (242), 19/1 (388), 19/15 (403), 

19/39 (411), 21/3 (440–441), 21/25 (448)
Raktárlelet 13/***? (320), 20/21 (428–429), 20/*** (432), 

25/18? (524)
csészés markolatú bronzkard 25/*** (526)
Bizonytalan jellegű lelet 2/*** (88), 8/2? (180), 8/41 

(196), 9/*** (229), 13/*** (320), 15/6 (341), 17/20 
(367), 21/*** (450)

Kyjatice-kultúra
Telep 1/1 (46), 1/37(56–57), 2/9 (81), 3/4? (100), 11/15 

(279), 12/4? (292), 20/9 (425)
Temetkezés 1/14? (53)
Bizonytalan jellegű lelet 2/*** (88), 3/22? (114)
Szórvány 2/2 (67)

VASKOR

Kora vaskor általában
Telep 1/19? (54), 3/2? (92), 3/10? (111), 4/4? (121), 7/19? 

(166), 8/13 (190), 8/34? (194), 8/45? (197), 9/18 (220), 
9/20? (220), 10/19 (248), 10/27? (253), 11/12 (277), 
11/14 (278), 11/16 (279), 13/9 (304), 13/18 (313), 13/33 
(316), 13/***? (320), 18/9 (378–379), 19/8? (398), 
19/25? (406), 22/13 (462), 22/59 (481–482), 22/64 
(483), 22/65? (483), 25/3? (514), 27/11 (569), 27/27? 
(576), 27/*** (582)

Temetkezés 17/24? (368)
Bizonytalan jellegű lelet 2/5 (78), 13/*** (320), 21/25 

(448)
Szórvány 2/*** (88), 19/***? (414)

Preszkíta korszak (mezőcsáti kultúra)
Bizonytalan jellegű lelet 2/*** (88), 25/*** (526)

Szkíta kor
Telep 2/3 (71), 2/9 (81), 3/4 (101), 3/12? (112), 5/6 (131), 

5/7 (132), 7/27? (168), 9/7? (217), 10/25 (251), 11/15? 
(279), 11/31 (284), 13/14 (309), 13/15 (309), 16/2 (348), 
18/1? (374), 18/3? (377), 18/16 (382), 19/2 (390), 19/28 

(408), 19/45 (412), 20/9 (424), 20/14 (427), 22/62 (482), 
22/66 (483), 26/14 (541), 27/32 (579), 27/45? (581), 
28/4 (589), 28/23 (598)

Temetkezés 7/***? (172), 25/19 (524)
halomsír 1/4? (48)
csörgők, csengők 18/3 (376–377)
Lószobor 28/15? (593)
Bizonytalan jellegű lelet 13/39 (318)
Szórvány 2/*** (88), 3/23 (115), 9/5 (213), 10/*** (263), 

22/70 (484), 24/6 (507)

Késő vaskor (kelták)
Telep 1/2 (47), 1/6 (51), 1/8 (51), 1/9 (52), 1/11 (52), 

1/15 (53), 1/16 (53), 1/18 (54), 1/26 (55), 1/32? (56), 
2/5 (78), 2/9 (81), 2/10 (82), 2/11 (82), 2/15 (82–83), 
2/18? (83), 2/19 (84), 3/4 (101), 3/5 (107), 3/10 (111), 
3/11 (111), 3/12? (112), 3/20 (113), 4/4 (121), 4/10 
(122), 4/16 (124), 4/17 (124), 5/1? (128), 5/3 (130), 5/4 
(130), 5/6 (131), 5/7 (132), 5/8 (133), 5/9 (134), 5/10 
(134), 6/12 (147), 7/13 (165), 7/19 (166), 7/24 (167), 8/3 
(185), 8/24 (192), 8/34 (194), 8/36 (194), 8/37 (195), 
8/45 (197), 8/46 (198), 9/1 (205), 9/2 (209), 9/6 (216), 
9/7? (217), 9/12 (218), 9/15 (219), 9/16 (219), 9/20 
(221), 9/25 (223), 9/35 (225), 9/39 (226), 10/8 (242), 
10/9 (243–244), 10/17 (248), 10/20 (249), 10/25 (251), 
10/43 (259), 11/1 (268), 11/6 (276), 11/7 (276), 11/13 
(278), 11/14 (278), 11/16 (279), 12/2 (288), 12/3 (289), 
12/9 (293), 13/4 (301), 13/15 (309), 13/18 (313), 13/33 
(316), 13/34 (316), 13/42 (318–319), 13/*** ? (320), 
14/5 (330), 14/7 (330), 14/12 (331), 14/15? (332), 15/10 
(343), 16/3 (348), 16/5 (349), 17/6 (364), 17/16 (366), 
18/4 (377), 18/10 (379), 18/17 (383), 19/27 (407), 19/28 
(408), 20/9 (424), 20/26 (431), 21/6 (443), 21/14 (446), 
21/19? (447), 21/25 (448), 22/7 (460), 22/13 (462), 
22/14 (463, 465), 22/17 (466), 22/18 (467), 22/23 (470), 
22/37 (475), 22/57 (481), 22/58 (481), 22/60 (482), 
22/62 (482), 22/64 (483), 22/65 (483), 22/73? (485), 
22/76 (485), 24/2 (505), 24/7 (508), 24/8 (508), 24/10 
(509), 24/13 (509), 25/1 (512), 25/5 (516), 26/3 (533), 
26/11 (539), 26/*** (551), 27/1 (555), 27/2 (563), 27/4 
(566), 27/5 (566), 27/10 (569), 27/11 (569), 27/18 (574), 
27/20 (575), 27/24 (575), 27/30 (577), 27/34 (578), 
27/38 (579), 27/40 (579), 27/42 (580), 27/43 (581), 
27/44 (581), 27/45 (581), 28/6 (590), 28/7 (591), 28/15 
(593), 28/17 (595)

Temetkezés 1/3 (48), 2/5 (78), 2/14 (82), 4/20 (124), 5/*** 
(140), 10/10 (246–247), 10/*** (263), 12/1 (288), 17/3 
(362–363), 19/9 (399), 20/2 (422–423), 21/*** (450), 
25/*** (526)

Lószobor 28/15? (593)
Érem (szórvány) 9/*** (229)
vassalak 15/10? (343)
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Bizonytalan jellegű lelet 8/41 (196), 12/*** (294), 13/*** 
(319, 320), 21/*** (450), 22/*** (488)

Szórvány 6/4? (143), 22/19 (467)

RÓMAi koR

Provinciális készítmények szarmata és kvád lelőhelyekről
Faragott kövek másodlagos lelőhelyről
oltárkő 15/--- (346)
Szarkofág töredék 17/--- (371)
Sírkő 15/--- (346)
Érem (telepről, sírból, szórvány) 3/4 (93, 103), 5/*** 

(140), 6/3? (142), 6/17 (154), 7/*** (172), 8/3 (183), 
8/*** (200), 10/24? (250), 10/25 (251), 13/11 (307–
308), 13/17 (311), 13/18 (313), 13/20 (313), 13/23 (314), 
13/25 (314), 13/26 (315), 13/***? (230), 16/6 (351), 
17/9 (365), 19/2 (389), 19/22 (405), 19/*** (414), 22/2? 
(458), 22/*** (488), 23/***? (499), 25/8 (520)

Bronzedény(töredék) 13/18 (313), 17/*** (370), 21/5 (442)
Fibula 3/23 (115), 9/5 (213), 10/25 (251), 10/*** (263), 

11/1 (268), 13/20 (313), 19/2 (390), 21/*** (450), 
22/*** (488), 25/*** (526)

Üveg edény 5/10 (135), 8/34 (194), 10/25 (251), 11/1 (269), 
13/17 (311)

Terra sigillata 2/23 (85–86), 2/*** (89), 4/1 (118), 5/3 
(130), 5/5 (131), 5/6 (131), 5/7 (132), 5/10 (135), 6/17 
(154), 8/*** (199), 9/2 (209), 9/24 (222), 9/35 (225), 
10/25 (251), 10/33 (255), 12/3 (289), 13/11 (308), 
13/23 (314), 14/8 (330), 16/3 (348), 17/4 (363), 17/16 
(366), 18/11 (379), 18/16 (382), 19/1 (388), 21/15 (446), 
22/19 (467), 22/20 (468–469), 25/1 (512), 25/3 (514), 
25/6 (518), 26/5 (543), 26/14? (541), 26/20 (546), 27/2 
(563–564), 28/2 (586), 28/4 (589)

egyéb provinciális kerámia 1/15 (53), 2/19 (84), 2/23 (86), 
3/4 (102), 3/11 (112), 4/9 (122), 4/14 (123), 5/3 (130), 5/5 
(131), 5/7 (132), 5/8 (133), 5/9 (134), 5/10 (135), 5/24 
(139), 5/26 (139), 6/15 (153), 6/17 (154), 7/16 (166), 
8/35 (194), 8/38 (195), 8/*** (199–200), 9/2 (209), 9/24 
(222), 9/35 (225), 10/8 (242), 10/15 (247), 10/25 (251), 
10/26 (253), 10/33 (254–255), 10/38 (256), 11/1 (269), 
11/7 (277), 11/19 (280), 12/3 (289), 13/9 (304), 13/11 
(308), 13/17 (311), 13/23 (314), 16/3 (348), 16/4 (348), 
16/5 (349), 17/4 (363),17/8 (364), 17/9 (364–365), 17/16 
(366), 17/17 (366–367), 19/1 (388), 19/2 (389–390), 
19/28 (408), 21/4 (441), 21/14 (446), 21/15 (446), 22/13 
(462), 22/19 (467), 22/20 (469), 22/42 (478), 22/44 (478), 
23/12 (498), 23/15 (498), 25/1 (512), 25/2 (513 ), 25/3 
(514), 25/5 (516), 25/6 (518), 25/11 (521), 26/5 (534), 
27/1 (555), 27/2 (563–564), 28/5 (590), 28/9? (591), 
28/15 (593), 28/16 (594), 28/20 (597)

Szarmaták 
Telep 1/1? (46–47), 1/15? (53), 1/26 (55), 1/39? (57), 2/3? 

(71), 2/4 (73), 2/5 (78), 2/9 (81), 2/10 (82), 2/11 (82), 
2/12 (82), 2/19 (84), 2/20 (84), 2/23 (85), 2/25 (87), 
3/1 (92), 3/2 (92), 3/4 (101–103), 3/8 (110), 3/10 (111), 
3/11 (111–112), 3/12 (112), 3/14 (112), 3/20 (113–114), 
3/26? (116), 4/1 (118), 4/2 (120), 4/3 (120), 4/4? (121), 
4/5 (121), 4/7 (121), 4/8 (122), 4/9 (122), 4/10? (122), 
4/13 (123), 4/14 (123), 4/17 (124) 4/22 (125), 5/1? (128), 
5/3 (130), 5/4 (130), 5/5 (131), 5/6 (131), 5/7 (132), 5/8 
(133), 5/9 (134), 5/10 (135–136), 5/12 (136), 5/17 (137), 
5/18 (138), 5/23? (139), 5/24 (139), 5/25 (139), 5/26? 
(139) 6/8 (146), 6/10 (146), 6/12 (147, 149), 6/15 (153), 
6/17 (154), 7/2 (160), 7/13 (165), 7/15 (165), 7/16 (166), 
7/17 (166), 7/18 (166), 7/19 (166), 7/24 (167), 7/31 
(169), 7/32 (169), 8/2? (180), 8/3 (185), 8/4 (186), 8/6 
(187 ), 8/9 (189), 8/11 (189), 8/13 (190),  8/14 (191), 
8/15 (191), 8/16? (191), 8/17 (191), 8/20 (191), 8/22 
(192), 8/23 (192), 8/24 (192), 8/25 (192), 8/26 (192), 
8/27 (192), 8/28 (193), 8/32 (193), 8/33 (193), 8/34 
(194), 8/35 (194), 8/36 (194), 8/37 (195), 8/38 (195), 
8/39 (195), 8/42 (196), 8/43 (196), 8/45 (197), 8/46 
(198), 8/47 (198), 8/48 (199), 8/49 (199), 8/50 (199), 
8/***? (199–200), 9/2 (209), 9/7 (217), 9/8 (217), 9/11 
(218), 9/18 (220), 9/19 (220), 9/20 (221), 9/22 (221), 
9/24 (222), 9/25 (223), 9/26 (223), 9/27 (223), 9/31 
(224), 9/35 (225), 9/39 (226), 9/43 (227), 9/51 (228), 
10/1 (232), 10/3 (241), 10/4? (241), 10/7? (242), 10/8 
(242), 10/9 (243–244), 10/12 (247), 10/15 (247), 10/16 
(247), 10/18 (248), 10/20 (249), 10/21 (249), 10/24 
(249), 10/25 (251), 10/26 (253), 10/31 (254), 10/33 
(254–255), 10/34 (255–256), 10/35 (256), 10/36 (256), 
10/37 (256), 10/38 (256), 10/42 (259), 10/43 (259), 
10/48 (260), 10/53 (261), 11/1 (268), 11/3 (275), 11/5 
(276), 11/7 (276–277), 11/8 (277), 11/9 (277), 11/12 
(277), 11/13 (278), 11/14 (278), 11/15 (279), 11/16 (279), 
11/17 (279), 11/18 (279), 11/19 (280), 11/20 (280), 11/21 
(282), 11/22 (283), 11/23 (283), 11/24 (283), 11/25 
(283), 11/28 (284), 11/29? (284), 11/30? (284), 11/31 
(284), 11/32 (285), 12/3 (289), 12/5 (292), 12/6 (292), 
12/10 (293), 13/1 (296), 13/2 (300), 13/3 (300), 13/4 
(301), 13/7 (302), 13/8 (303), 13/9 (304), 13/10 (305), 
13/11 (307–308), 13/12? (308), 13/13 (308), 13/15 
(309), 13/18 (313), 13/21 (314), 13/23 (314), 13/25 (314), 
13/28 (315), 13/33 (316), 13/37 (317), 13/38? (317), 
13/41 (318), 13/*** (320), 14/1 (326), 14/6 (330), 14/7 
(330), 14/8 (330), 14/9 (330), 14/10 (331), 14/11 (331), 
14/12 (331), 14/13 (332), 15/1 (334), 15/2 (334), 15/7 
(341), 15/10 (343), 15/15 (345), 16/2 (348), 16/3 (348), 
16/4 (348), 16/5 (349), 17/4 (363), 17/6 (364), 17/8 
(364), 17/9 (364–365), 17/14? (366), 17/16 (366)17/17 
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(366–367), 17/22 (367), 17/25 (368), 18/4 (377), 18/8 
(378), 18/9 (378–379), 18/11 (379), 18/12 (380), 18/13 
(380), 18/14? (380), 18/15 (381), 18/16 (382), 18/17 
(383), 18/18 (384), 18/20 (384), 18/22 (384), 18/*** 
(384–385), 19/1 (388), 19/2 (389–390), 19/4? (392), 
19/6 (393), 19/7 (393), 19/8 (398–399), 19/17 (403), 
19/22 (405), 19/24 (405), 19/25 (407), 19/26 (407), 
19/28 (407–408), 19/29 (408–409), 19/31 (409), 19/32 
(409), 19/38 (410), 19/42 (412), 19/44 (412), 20/5 (423), 
20/9 (424), 20/14 (427), 20/15 (427), 20/16? (427), 
20/17 (428), 20/19 (428), 20/20 (428), 21/4 (441), 21/6 
(443), 21/7 (444), 21/9? (445), 21/14 (446), 21/15 (446), 
21/16 (446), 21/19? (447), 21/21 (447), 21/23 (447), 
21/24 (447), 21/25 (448), 21/27 (448), 22/1? (455), 
22/2? (458), 22/8 (460), 22/9 (460), 22/12 (461), 22/13 
(462), 22/14 (465), 22/15 (465), 22/17 (466), 22/18 
(467), 22/19 (467), 22/20 (468–469), 22/22 (469), 
22/23 (470), 22/25 (472–473), 22/26 (473), 22/30 (474), 
22/31 (474), 22/35 (475), 22/37 (476), 22/38 (476), 
22/39 (476–477), 22/42 (477–478), 22/43 (478), 22/44 
(478), 22/45 (479), 22/47 (479), 22/48 (479), 22/49 
(480), 22/50 (480), 22/51 (480), 22/52 (480), 22/56 
(481), 22/57 (481), 22/58 (481), 22/59 (482), 22/61? 
(482), 22/62 (482), 22/63 (482), 22/64 (483), 22/67 
(484), 22/75 (485), 22/78 (485), 22/79 (486), 22/80 
(487), 22/81 (487), 22/82 (487), 22/*** (488), 23/2 
(496), 23/5 (497), 23/8 (497), 23/11 (497), 23/12 (498), 
23/13 (498), 23/14 (498), 23/15 (498), 23/17 (499), 
24/3? (507), 24/7 (508), 24/9? (599), 24/11 (509), 24/12 
(509), 25/1 (512), 25/2 (513), 25/3 (514), 25/4 (515), 
25/5 (516), 25/6 (518), 25/7 (518), 25/9 (521), 25/10 
(521), 25/11 (521), 26/2 (532), 26/3 (533), 26/4 (534), 
26/5 (534), 26/9 (537), 26/12 (539), 26/13 (541), 26/14 
(542), 26/15 (542), 26/16 (542–543), 26/18 (543), 26/20 
(546), 26/34 (550), 27/1 (555), 27/2 (563–564), 27/7 
(567), 27/8 (568), 27/11 (569), 27/13 (573), 27/15 (573), 
27/16 (574), 27/17 (574), 27/18 (574), 27/19 (574), 27/20 
(575), 27/22 (575), 27/23 (575), 27/24 (575), 27/25 
(575), 27/32 (578), 27/36 (578), 27/37 (578), 27/38 (579 
), 27/39 (579), 27/40 (579), 27/44 (581), 27/45 (581), 
27/46 (582), 28/2 (586), 28/4 (587, 589), 28/5 (590), 
28/6 (590), 28/7 (591), 28/9 (591), 28/13 (592), 28/15 
(593), 28/16 (594), 28/20 (597)

Temetkezés 2/5 (78), 3/4 (103), 3/7 (109–110), 3/23 (115), 
3/***? (116), 6/3? (142), 9/***? (229), 10/24 (250), 
10/25? (251), 10/33 (255), 10/42 (259), 10/*** (263), 
11/1 (268–269), 12/***? (294), 13/18 (312–313), 15/4 
(335), 16/1? (348), 18/16? (382), 19/1 (388), 19/2 (390), 
19/*** (415), 21/5 (441–442), 22/38 (476), 26/20 (545–
546), 28/9 (591), 28/*** (599)

halmos temetkezés 8/7 (187–188), 13/17 (310–311), 25/8 
(518–520), 26/8 (536–537)

halom 3/***? (116), 26/35 (550)
hosszanti sánc (csörsz-árok) 2/8 (80), 2/22 (84–85), 

7/29? (168–169), 9/4 (212–213), 10/40 (257–258), 14/2 
(329), 15/8 (343), 17/2 (362), 22/4 (458–459), 25/17 
(523–524), 26/26 (548), 27/3 (565–566)

Érem (amulett) 22/7 (460), 22/19 (467)
vassalak 5/10 (136), 8/34? (194), 8/45? (197), 22/12? 

(461), 22/19? (469)
Bizonytalan jellegű lelet 2/*** (89), 9/5 (213), 9/*** 

(229), 10/57? (262), 13/20 (313), 16/1 (348), 23/*** 
(499), 25/*** (526), 26/*** (551)

Szórvány 10/41 (258), 10/45 (260), 13/26 (315), 16/6 (351), 
22/*** (488)

import
 kvádok 3/4 (101), 3/7 (109), 5/7 (132), 5/10? (135), 6/8? 

(146), 8/4? (186), 9/19 (220), 9/35? (225), 10/33 (255), 
11/14? (278), 12/5? (292), 12/*** (294), 13/23? (314), 
18/16 (382), 22/14 (465), 24/2? (505), 27/2 (563–564), 
27/38 (579), 28/2 (586)

 vandál 3/4? (101–102), 6/8? (146), 11/5? (276), 13/23? 
(314), 27/2? (564)

 provinciális készítmények l. római kornál

Kvádok
Telep 1/9 (52), 1/15 (53), 1/20 (54), 24/2? (505)
L. még a szarmatáknál.
import
 provinciális készítmények l. római kornál

nÉPvánDoRLáS koR

Általában

Telep 3/2 (92), 8/35? (194), 8/38 (195), 11/28 (284), 14/4 
(330), 15/12? (344), 17/4 (363), 17/7 (364), 17/19? 
(367), 18/18? (384), 19/27 (407), 19/34 (409), 22/60 
(482), 22/61 (482), 27/9 (568)

Temetkezés 1/***? (58), 9/26? (223), 19/***? (414–415)
Érem 18/21 (384)
Bizonytalan jellegű lelet 2/***? (89)
Szórvány 2/14? (82)

Hunkor
Temetkezés 4/15 (123)

Avar kor általában
Telep 3/11 (111–112), 5/7 (132), 6/12? (147), 6/15 (153), 

8/4? (186), 8/46 (186), 10/7? (242), 10/35 (256), 12/3 
(289), 13/12 (308), 17/5 (363), 19/28 (408), 21/8 (445), 
21/9 (445), 21/16? (446), 22/15 (465), 22/35 (475), 
22/59 (482), 22/64? (483), 22/65? (483), 23/2? (496), 
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25/2 (513), 25/3 (514), 25/10 (521), 27/11? (569), 27/42? 
(580), 28/10 (592), 28/16? (593–594)

Temetkezés 3/4? (103), 7/***? (172), 10/42 (259), 10/50 (261)
Bizonytalan jellegű lelet 26/17 (543), 27/1 (555), 28/3 (587)
Szórvány 22/*** (488)

Kora avar kor
Telep 18/5 (377), 18/14 (380)
Temetkezés 5/15 (137), 15/3 (334–335), 15/6 (340–341), 

19/12 (401), 19/40 (411), 27/1 (555), 28/24 (598)
Lovas temetkezés 15/3 (334–335), 19/40? (411)
Bizonytalan jellegű lelet 6/*** (155)

Késő avar kor
Telep 1/2 (47), 1/6 (51), 1/15 (53), 1/23 (54), 1/25? (55), 

1/26 (55), 1/27 (55), 1/33 (56), 2/11 (82), 3/4 (103), 3/8 
(110), 3/10 (111), 4/5 (121), 4/8 (122), 4/14 (123), 5/2? 
(128), 5/4 (130), 5/6? (131), 5/9 (134), 5/10 (134), 6/13 
(150), 6/17 (154), 7/2 (160), 7/7? (164), 7/9 (164), 7/14 
(165), 7/15 (165), 7/19 (166), 7/20? (167), 7/24 (167), 
7/31? (169), 8/9? (189), 8/12? (189), 8/19 (191), 8/30 
(193), 8/31 (193), 8/33? (194), 8/38? (195), 8/45 (197), 
8/47 (198), 8/49 (199), 9/2 (209), 9/15 (219), 9/18 (219), 
9/34 (225), 9/35 (225), 9/39 (226), 9/43? (227), 10/25 
(251–252), 10/33 (255), 10/38 (256), 10/47? (260), 11/5 
(275–276), 11/6 (276), 11/7 (277), 11/12 (277), 11/22 
(277), 13/33 (316), 14/8 (330–331), 15/6? (340–341), 
15/10 (343), 17/4 (363), 17/10 (365), 18/9 (379), 18/13? 
(380), 18/14 (380–381), 19/1 (388). 19/17 (403), 19/25? 
(407), 19/27 (407), 19/31 (409), 19/36 (410), 19/42 
(411–412), 19/44 (412), 20/11 (426), 20/14 (427), 
21/28? (449), 22/11? (461), 22/17 (466), 22/18 (467), 
22/19 (467), 22/20 (469), 22/22 (469), 22/62 (482), 
22/79 (486), 23/7? (497), 24/7 (508), 24/10? (509), 
25/1 (512–513), 25/5 (516), 26/1 (530), 26/5 (534), 26/6 
(534–535), 26/29? (549), 26/34? (550). 27/6 (566), 
27/8 (568), 28/2 (586), 28/5? (590), 28/6 (590), 28/15 
(592–593)

Temetkezés 2/*** (89), 7/26 (168), 7/33 (170), 10/21 
(249), 10/44? (259–260), 12/12 (294), 19/12 (400–401), 
19/*** (414), 22/13? (462), 24/3 (506–507)

vassalak 1/27 (55), 8/45? (197), 20/14? (427), 22/19? (468)
Bizonytalan jellegű lelet 13/9? (304), 22/*** (488–489)

honFoGLALáS koR – koRA áRPáD-koR 
(X–Xi. SZ.)

Telep 1/25? (55), 1/34 (56), 1/38(57), 2/19 (84), 2/20 
(84), 3/2 (92), 3/10 (111), 4/10 (122), 4/13 (123), 4/17 
(124), 5/2 (128), 5/9 (134), 5/10 (134), 6/5 (145), 6/10 
(146), 7/7? (164), 7/20? (167), 7/31? (169),7/32 (169), 

8/9 (189), 8/12? (189), 8/25 (192), 8/33? (194), 8/43 
(196), 9/2? (209), 9/12 (218), 9/17 (219), 9/18 (220), 
9/21 (221), 9/22 (221), 9/32 (224), 9/35? (225), 9/36? 
(226), 9/43? (227), 10/16? (247), 10/18 (248), 10/32? 
(254), 10/47? (260), 10/53? (261), 11/7 (277), 13/4? 
(301), 13/32 (316), 15/10 (343–344), 16/5 (349), 17/4? 
(363), 17/7? (364), 17/19 (367), 18/13? (380), 19/28 
(408), 20/13 (427), 21/28? (449), 22/11 (461), 22/15 
(465), 22/35 (475), 22/43 (478), 22/44 (478), 22/63? 
(482), 23/7? (497), 24/7 (508), 24/8 (508–509), 24/10? 
(509), 26/2 (532), 26/34? (550), 27/2 (560, 564), 27/7 
(567), 27/8 (568), 27/17 (574), 27/18 (574), 28/4 (589), 
28/5? (590), 28/9 (591)

Temetkezés 1/29 (55), 3/23 (115), 7/4 (163), 7/26? (168), 
7/***? (172), 9/26 (223), 10/5 (241), 10/39 (257), 10/55 
(262), 10/*** (263), 18/6 (377–378), 18/7 (378), 20/22 
(429), 22/7 (460)

Lovas temetkezés 10/5 (241), 18/6 (378), 18/7 (378)
Érem (sírból ) 10/*** (263)
vassalak 2/20 (84), 6/5 (145), 9/22 (221), 17/19 (367)
Bizonytalan jellegű lelet 13/9? (304)

kÖZÉPkoR

Általában
Telep 8/4 (186), 8/48 (199), 9/48 (228), 10/7? (241), 11/15 

(279), 11/23 (283), 13/2 (300), 18/3 (377), 21/17 (446), 
21/18 (446), 27/32 (578), 28/11 (592)

Templom 4/1 (119–120), 5/20? (138), 6/4 (143), 8/9? 
(189), 8/13 (190), 10/2 (240), 14/1 (328), 19/23 (405), 
22/79 (486), 28/1 (585–586)

Temetkezés 7/2 (159), 8/9 (188), 8/13 (190), 9/1 (204), 9/6 
(216), 10/2 (238), 14/1 (326), 18/1 (374)?, 19/7 (393), 
19/15? (402), 21/1 (434), 21/6 (442), 22/1 (455)? 22/79 
(486), 25/12 (521)

Földvár 13/1? (296)
kőemlék (faragott kő épületből) 8/2? (181), 9/1 (204)
Szántóföld terasz 13/30? (315)
halastógát 13/22? (314), 13/24 ?(314) 24/7? (508)
Éremlelet 17/***? (370–371)
Érem (telepről, sírból, szórvány) 1/4 (48), 17/15 (366), 

22/*** (489)
Bizonytalan jellegű lelet 17/15 (366), 17/21 (367), 19/42 

(412)
Szórvány 2/5 (78), 9/8 (217), 19/3? (392), 19/12 (401–402), 

26/9? (537)

Árpád-kor
Telep 1/1 (47), 1/7 (51), 1/8 (51), 1/9 (52) = Sikár, 1/11 (52), 

1/15 (53), 1/18(54), 1/20 (54), 1/21 (54), 1/22 (54), 1/23 
(54), 1/26 (55), 1/27 (55), 1/28 (55), 1/30 (55), 1/32 (56), 
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1/34 (56), 1/36 (56), 1/37(57), 2/12 (82), 2/13 (82), 2/19 
(84), 2/20 (84), 2/23 (86), 3/2 (92), 3/4 (103), 3/10 (111), 
3/11 (112), 3/12 (112), 3/13 (112), 3/16 (113), 3/20 (114) 
= oroszló, 4/2 (120), 4/4 (121), 4/5 (121), 4/6 (121), 4/9 
(122), 4/10 (122), 4/11 (122), 4/12 (122), 4/13 (123), 
4/14? (123), 4/16 (124), 4/18 (124), 5/3 (130), 5/4 (130), 
5/8 (133) = Szentkirály, 5/9 (134), 5/10 (134), 5/11 
(136), 5/17 (137), 6/2 (142), 6/5 (145), 6/10 (146), 6/12 
(147) = oncsteleke, 6/15 (153), 6/18 (154), 6/20 (155), 
7/10 (165), 7/11 (165), 7/15 (165), 7/23 (167), 7/24 (168), 
7/31 (169), 7/32 (169), 8/14 (191), 8/18 (191), 8/22? 
(192), 8/24 (192), 8/27 (192–193), 8/29 (193), 8/34 
(194), 8/35 (194), 8/36 (194), 8/37 (195), 8/38 (195), 
8/39 (195), 8/45 (198), 8/46 (198), 8/47 (199), 9/2 (209) 
= Tas, 9/10 (209), 9/13 (218), 9/14 (218–219), 9/15 (219), 
9/16 (219), 9/20 (221), 9/22 (221), 9/24 (222) = Lugos, 
9/26 (223), 9/35 (225) = kápolna, 9/39 (226), 9/41 
(227), 9/43 (227), 9/47 (228), 9/49 (228), 9/50 (228), 
10/8 (242), 10/9 (244) = Babat, 10/11 (247), 10/14 (247), 
10/15 (247), 10/16 (247), 10/17 (248), 10/20 (249), 10/23 
(249), 10/25 (252), 10/26 (253), 10/27 (253), 10/28 (253), 
10/29 (253–254), 10/30 (254), 10/31 (254), 10/32 (254), 
10/33 (254), 10/34 (256), 10/36 (256), 10/42 (259), 
10/43 (259), 10/53? (261), 10/*** (264), 11/5 (276), 11/6 
(276), 11/7 (277), 11/14 (278), 11/16 (279), 11/26 (283), 
11/27 (284), 11/28 (284), 11/29? (284), 11/30? (284), 
11/31 (284), 11/32 (285), 12/4 (292), 12/5 (292), 12/8 
(293) = Pálülése, 12/9 (293), 13/6 (312), 13/7 (302–303) 
= Ökörd, 13/10 (304–305) = Szentgyörgytelke, 13/11 
(307–308), 13/12 (308), 13/15 (309), 13/32 (316), 13/38 
(317–318) = nándorfölde, 13/40 (318), 13/44 (319), 
13/*** (320–321), 14/6 (330), 14/8 (331), 14/9 (331), 
14/10 (331), 14/11 (331), 14/12 (331), 15/9 (343), 15/10 
(343–344), 16/4 (348), 17/4 (363), 17/5 (363), 17/6 (364), 
17/10 (365), 17/11 (365), 17/13 (366), 17/15 (366), 17/16 
(366), 17/18 (367), 18/4 (377), 18/5 (377), 18/10 (379), 
18/12 (380), 18/16 (382), 18/17 (383), 18/22 (384), 19/1 
(388), 19/2 (389), 19/8 (399), 19/15 (402), 19/19 (404), 
19/25 (407), 19/26 (407), 19/27 (407), 19/28 (408), 19/29 
(409), 19/31 (409), 19/33 (409), 19/34 (409), 19/43 (412), 
19/44 (412), 19/46 (413), 19/+++ (416–417) = Dusnok, 
19/+++? (418) = csatár, 20/5? (423) 20/8 (423), 20/9 
(423), 20/10? (426), 20/13 (427), 20/14 (427), 20/17 
(428), 20/18 (428), 20/19 (428), 20/20 (428), 20/23 (430), 
20/25 (431), 21/4 (441), 21/10? (445), 21/13 (445), 21/22 
(447), 21/25 (448), 22/6 (459), 22/7 (460), 22/11 (461), 
22/12 (461), 22/14 (465), 22/15 (465), 22/17 (466), 22/18 
(467), 22/19 (467–468), 22/20 (469), 22/23 (470–472) 
= Szentgyörgy, 22/26 (473), 22/28 (473), 22/29 (473), 
22/33 (474), 22/36 (475), 22/37 (476), 22/39 (477), 
22/41 (477), 22/44 (478–479), 22/45 (479), 22/46 (479), 
22/47 (479), 22/48 (479), 22/50 (480), 22/53 (480), 22/55 

(480–481), 22/56 (481), 22/57 (481), 22/63 (482–483), 
22/66 (483), 22/67 (483), 22/68 (483), 22/69 (483), 
22/74 (485), 22/75 (485), 22/77 (485), 22/78 (485), 
22/80 (487), 22/81 (487), 22/82 (487), 22/*** (489), 
22/+++ (489) = Gedéd, 23/7 (497), 23/9 (497), 23/15 
(498), 23/16 (498), 23/+++ (499) = Páty, 23/+++? (499) 
= Liget, 24/7 (508) = kér, 24/8 (508–509), 25/1 (513), 
25/5 (516), 25/9 (521), 25/10 (521), 25/11 (521), 26/1 
(530–532), 26/3 (533–534), 26/9 (537), 26/10 (538) = 
Szentpál, 26/32 (549), 26/34 (550), 27/6 (566–567), = 
Mindszent, 27/7 (567), 27/8 (568), 27/9 (568), 27/15 
(573–574), 27/18 (574), 27/19 (574), 27/23 (575), 27/26 
(576), 27/28 (577), 27/42? (581), 27/45? (581), 28/2 
(586), 28/6 (590), 28/8 (591), 28/9 (591), 28/15 (593), 
28/16 (594), 28/17 (595) = Szentegyed, 28/18 (597), 
28/19 (591)

Templom 2/1 (60), 5/8 (132), 9/6 (214–216), 10/9 (243), 
13/10 (305–306), 16/5 (350), 22/23 (471), 25/4 (515–
516), 26/10 (538), 27/6 (566), 28/17 (594–595)

Temetkezés 9/35? (225–226), 10/9 (243), 11/10? (277), 
17/11 (365), 22/23 (471), 25/4 (515), 26/10 (538), 28/17 
(594–595)

Földvár 6/12 (147), 7/2 (160), 8/2 (177–179), 9/6 (214–
215), 10/56? (262), 15/5 (337–340), 21/2 (438–440), 
26/1 (530–532)

Téglaház 22/23 (469–471)
kőemlék (faragott kő épületből) 1/5 (50), 9/6 (214–216), 

11/1 (271–273), 13/1 (298–299), 13/10 (306–307), 17/1 
(358), 22/23 (470), 25/4 (515), 27/1 (557–559)

Sírkő 25/4 (515)
cserépbogrács töredék 5/8 (133), 7/2 (160), 8/9 (189), 

8/13 (190), 8/43 (196), 9/1 (205), 9/13 (218), 10/9 (244), 
10/16 (247), 10/25 (252), 11/1 (269), 13/15 (309), 16/5 
(349), 17/4 (363), 17/5 (363), 17/16 (366), 19/2 (389), 
19/7 (393), 21/6 (473), 22/19 (468), 22/23 (471), 22/46 
(479), 22/63 (482), 22/67 (484), 22/77 (485), 25/5 (516), 
25/11 (521), 28/16 (594), 28/17 (595), 28/19 (597)

kincslelet 19/*** (414)
Éremlelet 10/9 (243), 18/1 (374), 19/*** (414)
Érem (telepről, sírból, szórvány) 3/23 (115), 5/*** (140), 

8/3 (184), 10/9 (244), 11/10 (277), 13/1 (296), 13/4 
(301), 13/10 (305), 16/*** (351), 17/1 (355, 358), 
17/***  (370–371), 22/19 (468), 22/23 (470), 22/35 
(475), 22/*** (489), 25/4 (515), 25/21 (525)

kovácsműhely 13/10 (305–306)
vassalak 1/9 (52), 1/27 (55), 3/8 (110), 4/3? (120), 5/8 

(133), 5/10 (136), 6/5 (145), 7/31 (169), 8/34? (194), 
8/45 (197), 10/17 (248), 13/10 (305–306), 17/15? (366), 
20/14? (427), 22/12? (461), 22/19? (468), 22/28 (473), 
22/57? (481), 22/63 (483), 28/17 (595)

Bizonytalan jellegű lelet 10/*** (264), 26/***? (551)
Szórvány 25/*** (526), 25/*** (526)
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Árpád-kor – késő középkor
Telep 1/5 (48) = Acsa, 1/6 (51), 2/1 (60) = Szentkereszt, 

2/4 (73) = Aszód, 3/6 (107) = Bag, 3/8 (110), 3/9 (110), 
4/1 (118) = csömör, 4/3 (120), 5/1 (128), 5/2 (128) = 
Dány, 6/4 (143) = egerszeg, 6/13 (150) = Domony, 
7/1 (158) = Györk , 7/2 (166) = Almás, 7/8 (164), 7/9 
(164), 7/16 (166), 7/19 (166), 8/1 (174–176) = hévíz, 
8/3 (185) = Monostoralja, 8/9 (189), 8/12 (189), 8/13 
(190), 8/43 (196–197), 8/+++ (200–201) = Zsidótelek, 
9/1 (204–208) = Mácsa, 9/3 (211–212) = ecskend, 9/3? 
(212) = imreülése, 9/6 (214–216), 9/17 (219–220) = 
Megyer, 9/32 (224), 9/36 (226), 9/51 (228), 10/1 (232–
236) = Gödöllő, 10/2 (237) = Besnyő, 11/1 (268–274) 
= Györk, 11/3 (275), 11/9 (277), 11/12 (277–278), 11/20 
(280–282) = Tótfalu, 11/21 (282), 11/24 (283), 12/3 
(288–291) = iklad, 13/1 (296–299) = isaszeg, 13/4 
(301–302) = nyír(egyháza), 14/1 (326) = kartal, 14/3 
(329), 15/7 (341) kerepes, 16/5 (349) Felsőtarcsa, 17/1 
(360), 17/12 (365), 17/25 (368–369) = Mogyoród, 18/1 
(374–376) = csiktarcsa, 19/7 (393–398) = Pécel, 19/21 
(404), 19/24 (405–406) = Locsod, 20/1 (420–422) = 
Püspökhatvan, 20/5? (423), 21/1 (434–438) = Szada, 
21/6 (443–444) = Szentjakab, 21/7 (444–445), 21/28 
(449) = iklad, 21/29 (450), 22/1 (455–458) = Tura, 
22/35 (475), 22/79 (486) = Paróca, 23/1 (492–496) = 
Zsidó, 24/1 (502–503) = kisújfalu, 25/4 (514–516) 
= Ligetegyház, 25/12 (521–522) Szentlászló, 25/20? 
(524–525) = Diód, 26/2 (532–533) = Szörény, 26/19 
(543–544) = valkó, 27/1 (555–557)= verseg, 27/11 
(569), 28/1 (584) = Zsámbok, 28/12 (592), 28/15 (593)

Templom 1/5? (49–50), 7/1? (159), 7/2? (160), 9/1? (207–
208), 13/4? (301), 11/1 (268–275), 13/1 (298–300), 
13/4 (301)?, 21/6 (442–443), 22/1 (456–457), 24/1 
(503)?, 24/16 (510), 25/12 (522), 27/1 (557–558)

Temetkezés 8/2 (181), 11/1 (273–274)
Monostor 2/1 (60) = Szentkereszt, 8/2 (177–178, 180–

183) = ákosmonostora, 17/1 (355–361) = Mogyoród, 
23/1 (494–495) = Zsidó

Földvár 7/2 (160) 
vassalak 21/6 (442)

Késő középkor (kora újkor is)
Telep 1/8 (51), 2/23 (86), 5/9 (134), 5/13 (137), 5/25 

(139), 6/12 (147), 6/15 (153), 6/20 (155), 8/42 (196), 
9/1? (207) = Ordasház, 9/25 (223), 9/+++? (229) = 
hamvastelek, 10/22 (249), 10/34 (255), 10/43 (259), 
11/29? (284), 11/30? (284), 11/33 (285), 13/5 (302), 13/9 
(304), 13/+++, (321–323) = körtvélyes, 15/2 (334), 
15/13 (344–345), 15/+++? (345–346) = Garancs, 17/15 
(366), 18/14? (381), 18/21 (384), 19/15 (402), 19/43? 
(412), 19/+++? (415–416) = Sukoró, 19/+++? (417) = 
kútvölgy, 19/+++? (417) = Syra, 20/10? (426), 21/11 

(445), 22/15 (465), 22/39 (477), 22/40 (477), 22/51 
(480), 22/55 (481), 22/57 (481), 22/58? (481), 22/59 
(482), 22/*** (489), 23/15 (498), 25/1? (513), 25/--- 
(527) = Magyarasabád, 26/3 (533), 26/4 (534), 27/12? 
(573) 27/45? (581), 28/8? (591), 28/9? (591)

Templom 6/13 (152), 8/1 (174–176), 10/1 (236), 15/5 
(335–340), 17/25 (369), 18/1? (376), 19/7 (397), 20/1 
(422), 21/1 (437), 26/19? (544)

Temetkezés 2/1 (62), 5/14? (137), 10/1 (235–236), 15/5 
(336–337)

kastély, kúria 9/1 (207), 14/1 (327), 17/1 (360), 21/1 (436), 
23/1 (493)

Pince 9/1 (207)
kőemlék (faragott kő épületből) 11/1 (272–273), 13/1 

(299), 13/4? (302), 13/10? (306–307), 15/5 (337, 339), 
17/1 (358), 27/1 (557–558)

Malom 1/5 (49), 3/6 (108), 8/1 (175), 9/1 (207), 10/1 (235), 
10/2 (240), 11/1 (270), 12/3 (291), 13/1 (298), 19/7 (394–
396), 20/1 (420–421), 22/1 (455), 23/1 (493), 27/1 (556)

halastógát, halastó 9/1 (207), 16/5 (350), 17/25 (368), 
22/1 (456), 23/1 (493), 27/1 (556), 28/22 (597), 28/25 
(598–599)

kincslelet 15/*** (345)
Éremlelet 3/*** (116), 11/4 (275), 17/1 (359), 17/*** 

(370–371), 21/*** (450)
Érem (telepről, sírból, szórvány) 2/4? (73), 3/2 (92), 4/1 

(118), 4/3 (121), 5/*** (140), 6/4 (143), 8/3 (184), 10/2 
(237), 10/18? (248), (10/*** (264), 13/1 (296), 13/4 
(301), 13/28 (315), 13/*** (320), 15/5 (337), 18/*** 
(385), 26/*** (551)

csontszobor 10/2 (240)
vassalak 4/3? (120), 17/15? (366)
Bizonytalan jellegű lelet 10/57? (262), 18/17 (383), 19/*** 

(414), 19/--- (418)
Szórvány 1/24 (54), 3/4 (103), 3/*** (116), 4/*** (125), 

6/14 (153), 6/*** (155), 8/*** (200), 9/45 (227), 9/46 
(227–228), 9/*** (229), 10/9 (244), 10/41 (258), 10/49 
(261), 10/52 (261), 13/9 (304), 13/17 (311), 16/*** (351), 
17/*** (370), 18/2 (376), 19/5 (393), 19/*** (414–415), 
20/28 (431), 21/2 (438), 21/*** (450), 22/19 (467–468), 
23/*** (499), 25/16 (523), 25/*** (526), 26/2 (532), 
26/3 (534), 26/14 (542), 26/*** (551)

iSMeReTLen koR

Telep 19/41? (411), 26/28? (549)
Temetkezés 1/*** (58), 3/18 (113), 4/19 (124), 8/3? (183), 

8/4? (186–187), 8/6? (187), 8/43 (196), 9/37 (226), 10/2 
(238), 10/45 (260), 10/51 (260), 10/54 (261), 12/3 (288), 
12/12 (294), 13/11 (307), 13/32? (315), 13/41 (318), 13/46 
(319), 15/14 (345), 16/1 (348), 17/20 (367), 18/14 (381), 
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18/*** (385), 19/29 (408), 19/*** (413, 414), 22/29? 
(473), 22/41 (477), 25/2? (513), 26/13 (539), 28/4 (587)

halom 1/12? (53), 8/21 (191–192), 13/31 (315), 22/24 
(472), 22/29? (473), 22/70 (484), 22/*** (488), 28/14 
(592), 28/26 (599), 28/*** (599)

Földvár 13/***? (321)
Sánc 3/25 (115–116), 26/24 (547)
Bizonytalan jellegű lelet 9/38 (226)
Szórvány 2/*** (90)

kÖZÉPkoRi TeLePÜLÉSnevek

Abád 25/+ + + (527)
Acsa 1/5 (48–51)
ákosmonostora 8/2 (181–183)
ákosnyíre (= nyír) 13/4 (301–302)
ákos sátorhelye (= körtvélyes) 13/+ + + (321–323)
ákosudvara (= körtvélyes) 13/+ + + (321–323)
ákosudvarhelye (= körtvélyes) 13/+ + + (321–323)
ákosülése (= körtvélyes) 13/+ + + (321–323)
Almácsa (Alsómácsa) 9/1 (205, 206)
Almás 7/2 (162–163)
Alsótarcsa 18/1 (375)
Ancs(teleke) 6/12 (149–150)
Aszó(d) 2/4 (73–75)
Aszódszentkereszt 2/1 (63), 2/4 (74)
Babad (Babat, Boba) 10/9 (244–246)
Babl (Rubly, Raby) v. ö. 28/1 (584)
Bag 3/6 (108–109)
Barka (= Paróca?) 22/79 (486)
Béltek v. ö. 1/5 (48, 49)
Besnyő 10/2 (238–241)
Boba (=Babad) 10/9 (244–246)
csatár 19/+++ (418)
csiktarcsa 18/1 (375–376)
csömör (csemer) 4/1 (118–120)
Dán(y, Dandi) 5/2 (128–130)
Diód (Dióteleke, Gyog, Gyos) 25/20 (524–525)
Domony (Daman, Damon) 6/13 (150–153)
Dusnok 19/+++ (416–417)
ecskend 9/3 (211–212)
egerszeg 6/4 (143–144)
Felmácsa (Felsőmácsa) 9/1 (205–206)
Felsőtarcsa 16/5 (349, 350)
Garancs 15/+++ (345–346)
Gárdony 21/+++ (450–451)
Gedéd 22/+++ (489)
Geder v. ö. 22/+++ (489)
Gelva (Gyulwa) v. ö. 25/20 (525)
Gödöllő 10/1 (232–237)
Gyog (Gyos) 25/20 (524–525)
Györk 7/1 (158–159)
Györk (vámosgyörk) 11/1 (269–275)
Gyulwa (Gelva) v. ö. 25/20 (525)

halom (=Szentgyörgy) 22/23 (471–472)
hamvastelek 9/+++ (229)
hévíz 8/1 (174–176), 8/2 (182)
hévízvölgye v. ö. 3/6 (108), 8/1 (174–176)
iklad 12/3 (289–292)
iklad (iklod, Szada) 21/28 (449)
ikurd (= Ökörd) 13/7 (301–302)
imreülése 9/3 (206)
isaszeg (ilsvaszeg, irsaszeg) 13/1 (297–300)
kápolna 9/35 (225–226)
kartal 14/1 (326–328)
kér (kérvölgy) 24/7 (508)
kerepes 15/7 (341–343)
kisdomony 6/13 (150)
kistarcsa 16/5 (349–351)
kisújfalu 24/1 (502–504)
kovácsi (=Szentegyed?) 28/17 (595)
körtvélyes (ákos sátorhelye, ákosudvara, ákosud var -

helye, ákosülése) 13/+++ (321–323)
kútvölgy 19/+++ (417)
Lázár v. ö. 19/7 (395)
Liget v. ö. 9/2 (210), 25/4 (515)
Ligetegyház 25/4 (515–516)
Locsod 19/24 (406)
Lugos 9/24 (222)
Mácsa 9/1 (205–208)
Magyarasabád 25/+++ (527)
Megyer (Megyerke) 9/17 (219–220)
Mindszent 27/6 (566–567)
Mogyoród 17/25 (368–370)
Mogyoród (apátság) 17/1 (359–361)
Monostor (ákosmonostora) 8/2 (181–183)
Monostor (Monostoralja, Monostorosalja, Szentandrás) 

8/3 (185)
nándor(földe) 13/38 (317–318)
nilar 13/4? (302)
nyír(egyháza, ákosnyíre, nyíri, nilar?) 13/4 (301–302)
okcsatelek 6/12 (149–150)
ontheleke 6/12 (149–150)
oncs(teleke, vuch, Ancsteleke) 6/12 (149–150)
ordasház 9/1? (207)
oroszló 3/20 (114)
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Ökörd (ikurd, Ökörteleke) 13/7 (301–302)
Ökörtelek(e) 13/7 (301–302)
Pálülése 12/8 (293)
Parlag 5/--- (140)
Paróca (Barka?) 22/79 (486–487)
Páty (Pátyod) 23/+++ (499)
Pátyod (Páty) 23/+++ (499)
Pécel 19/7 (393–398)
Pusztakartal 14/1 (327)
Pusztatarcsa 16/5 (349)
Püspökhatvan 20/1 (420–422)
Raby (Babl, Rubly) v. ö. 28/1 (584)
Rákaszó v. ö. 1/9 (48, 52)
Rubly (Babl, Raby) v. ö. 28/1 (584)
Sikár 1/9 (52)
Sőreg v. ö. 1/9 (52)
Sukoró 19/+++ (415–416)
Syra 19/+++ (417)
Szada 21/1 (434–438)
Szada (iklad) 21/28 (449)
Szentandrás (=Monostor) 8/3 (185)
Szentegyed (kovácsi?) 28/17 (595–596)
Szentgyörgytelke 13/10 (307)
Szentgyörgy(teleke, Szentgyörgyhalma, halom) 22/23 

(471–472)

Szentjakab 21/6 (443–444)
Szentkereszt 2/1 (63)
Szentkirály 5/8 (133–134)
Szentlászló 25/12 (521–523)
Szentpál 26/10 (538–539)
Szörény 26/2 (532–533)
Szilas v. ö. 15/--- (346)
Tarcsa (Felsőtarcsa, kistarcsa, Pusztatarcsa) 16/5 (349–351)
Tarcsa (Alsótarcsa, csíktarcsa) 18/1 (374–376)
Tas 9/2 (209–211)
Tótfalu 11/20 (281–282)
Tótgyörk 7/1 (158–159)
Tótzsámbok (=Zsámbok) 28/1 (584)
Tura 22/1 (455–458)
Újfalu 24/1 (502–504)
valkó 26/19 (543–544)
vámosgyörk 11/1 (269–270)
verseg (versend, Wrseg) 4/--- (125)
verseg 27/1 (555–560)
vydaan (Wydam) 5/2? (129)
Wrseg 4/--- (116)
Wydam 5/2? (129)
Zsámbok (Tótzsámbok) 28/1 (584–586)
Zsidó 23/1 (492–496)
Zsidótelek(e) 8/+++ (200–201)/

MÚZeUMok, GYŰJTeMÉnYek, MAGánGYŰJTŐk

MÚZeUMok

Aszódi Petőfi Múzeum 1/1 (47), 1/5 (48), 1/6 (51), 1/7 
(51), 1/8 (51), 1/9 (52), 1/11 (52), 1/12 (52), 1/15 (53), 
1/16 (53), 1/18 (54), 1/19 (54), 1/20 (54), 1/21 (54), 1/22 
(54), 1/23 (54), 1/25 (55), 1/26 (55), 1/27 (55), 1/28 
(55), 1/30 (55), 1/31 (56), 1/32 (56), 1/33 (56), 1/34 
(56), 1/37 (56–57), 1/38 (57), 2/1 (64), 2/2 (67), 2/3 
(72–73), 2/4 (75), 2/5 (79–80), 2/6 (80), 2/7 (80), 2/9 
(81), 2/10 (81–82), 2/11 (82), 2/12 (82), 2/13 (82 ), 2/14 
(82), 2/15 (82–83), 2/17 (83), 2/18 (83), 2/19 (83–84), 
2/20 (84), 2/21 (84), 2/23 (85–86), 2/*** (89–90), 3/1 
(92), 3/2 (92), 3/4 (104–107), 30/5 (107) 3/6 (109), 3/7 
(110), 3/8 (110), 3/9 (110), 3/10 (111), 3/11 (111–112), 
3/12 (112), 3/13 (112), 3/15 (112–113), 3/16 (113), 3/17 
(113), 3/18 (113), 3/19 (113), 3/20 (113–114), 3/21 
(114), 3/22 (114), 3/24 (115), 3/26 (116), 3/*** (116), 
5/7 (132), 5/8 (134), 5/10 (136), 5/11 (136), 5/15 (137), 
5/21 (139), 5/22 (139), 5/24 (139), 6/1 (142), 6/4 (144), 
6/5 (145–146), 6/6 (146), 6/8 (146), 6/9 (146), 6/10 
(146), 6/12 (150), 6/13 (152), 6/15 (153), 6/16 (154), 

6/17 (154), 6/18 (155), 6/19 (155), 6/20 (155), 6/*** 
(155), 7/1 (159), 7/2 (162–163), 7/3 (163), 7/5 (164), 7/6 
(164), 7/7 (164), 7/8 (164), 7/9 (164), 7/10 (165), 7/13 
(165), 7/14 (165), 7/15 (165), 7/16 (166), 7/17 (166), 
7/18 (166), 7/19 (166–167), 7/20 (167), 7/21 (167), 
7/22 (167), 7/24 (168), 7/25 (168), 7/27 (168), 7/28 
(168), 7/30 (169), 7/31 (169), 7/32 (169), 7/33 (170), 8/1 
(176), 8/2 (182), 8/3 (185–186), 8/4 (187), 8/5 (187), 
8/6 (187), 8/9 (189), 8/10 (189), 8/11 (189), 8/12 (189), 
8/13 (190–191), 8/14 (191), 8/15 (191), 8/17 (191), 8/19 
(191), 8/20 (191), 8/22 (192), 8/23 (192), 8/24 (192), 
8/25 (192), 8/26 (192), 8/27 (193), 8/28 (193), 8/29 
(193), 8/30 (193), 8/31 (193), 8/32 (193), 8/33 (194), 
8/34 (194), 8/35 (194), 8/36 (194), 8/37 (195), 8/38 
(195), 8/39 (195), 8/42 (196), 8/43 (197), 8/44 (197), 
8/45 (198), 8/46 (198), 8/47 (199), 8/48 (199), 8/49 
(199), 8/50 (199), 8/*** (200), 9/1 (208), 9/2 (211), 
9/3 (212), 9/5 (213), 9/6 (216), 9/7 (217), 9/8 (217), 9/9 
(217), 9/10 (218), 9/11 (218), 9/12 (218), 9/13 (218), 9/14 
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(219), 9/15 (219), 9/16 (219), 9/17 (220), 9/18 (220), 
9/19 (220), 9/20 (221), 9/21 (221), 9/22 (221), 9/23 
(221), 9/24 (222), 9/25 (223), 9/26 (223), 9/27 (223), 
9/30 (224), 9/31 (224), 9/32 (224), 9/33 (224), 9/34 
(225), 9/35 (226), 9/36 (226), 9/39 (226), 9/41 (227), 
9/42 (227), 9/43 (227), 9/44 (227), 9/48 (228), 9/50 
(228), 9/51 (228), 9/*** (229), 11/1 (274–275), 11/3 
(275), 11/4 (275), 11/5 (276), 11/6 (276), 11/7 (277), 
11/8 (277), 11/9 (277), 11/11 (277), 11/12 (278), 11/13 
(278), 11/14 (278), 11/15 (279), 11/16 (279), 11/17 (279), 
11/18 (279), 11/19 (280), 11/20 (282), 11/21 (282), 
11/22 (283), 11/23 (283), 11/24 (283), 11/25 (283), 
11/26 (284), 11/27 (284), 11/28 (284), 11/29 (284), 
11/30 (284), 11/31 (284), 11/32 (285), 11/33 (285), 
11/34 (285), 12/2 (288), 12/3 (291), 12/4 (292), 12/5 
(292), 12/6 (292), 12/7 (293), 12/8 (293), 12/9 (293), 
12/10 (293), 12/12 (294), 14/1 (328), 14/3 (329), 14/4 
(330), 14/5 (330), 14/6 (330), 14/7 (330), 14/8 (331), 
14/9 (331), 14/10 (331), 14/11 (331), 14/12 (331), 14/13 
(332), 14/14 (332), 14/15 (332), 20/3 (423), 20/4 (423), 
20/5 (423), 20/6 (423), 20/7 (423), 20/8 (423), 20/9 
(426), 20/10 (426), 20/11 (426), 20/12 (426), 20/13 
(427), 20/14 (427), 20/15 (427), 20/16 (427), 20/17 
(428), 20/18 (428), 20/19 (428), 20/20 (428), 20/21 
(429), 20/22 (429–430), 20/23 (430), 20/25 (431), 
20/26 (431), 22/1 (457), 22/3 (458), 22/5 (459), 22/6 
(459), 22/7 (460), 22/10 (460), 22/11 (461), 22/12 (461), 
22/13 (461–463), 22/14 (465), 22/15 (465–466), 22/16 
(466), 22/17 (466), 22/18 (467), 22/19 (468), 22/20 
(469), 22/21 (469), 22/22 (469), 22/23 (469, 472), 22/25 
(473), 22/26 (473), 22/28 (473), 22/29 (473), 22/30 
(474), 22/31 (474), 22/33 (474), 22/35 (475), 22/36 
(475), 22/37 (476), 22/38 (476), 22/39 (477), 22/40 
(477), 22/41 (477), 22/42 (478), 22/43 (478), 22/44 
(479), 22/45 (479), 22/46 (479), 22/47 (479), 22/48 
(480), 22/49 (480), 22/50 (480), 22/51 (480), 22/52 
(480), 22/53 (480), 22/54 (480), 22/55 (481), 22/56 
(481), 22/57 (481), 22/58 (481), 22/59 (481), 22/60 
(482), 22/61 (482), 22/62 (482), 22/63 (483), 22/64 
(483), 22/65 (483), 22/66 (483), 22/67 (484), 22/68 
(484), 22/69 (484), 22/70 (484), 22/72 (484), 22/73 
(485), 22/74 (485), 22/73 (485), 22/74 (485), 22/75 
(485), 22/76 (485), 22/77 (485), 22/78 (485), 22/79 
(486), 22/81 (487), 22/*** (488, 489), 23/1 (495), 23/2 
(496), 23/3 (496), 23/4 (496), 23/5 (497), 23/6 (497), 
23/7 (497), 23/9 (497), 23/10 (497), 23/12 (498), 23/13 
(498), 23/14 (498), 23/15 (498), 23/16 (498), 23/17 
(499), 23/*** (499), 24/1 (504), 24/2 (505, 506), 24/4 
(507), 24/5 (507), 24/6 (508), 24/7 (508), 24/8 (509), 
24/9 (509), 24/10 (509), 24/11 (509), 24/12 (509), 24/13 
(509), 24/14 (510), 24/15 (510), 24/17 (510), 25/1 (513), 
25/2 (513), 25/3 (514), 25/6 (517), 25/8 (520), 25/19 

(524), 26/3 (534), 26/7 (536), 26/11 (539), 26/12 (539), 
26/13 (541), 26/14 (542), 26/30 (549), 26/31 (549), 
26/32 (549), 26/33 (549), 26/34 (550), 26/*** (551–
552), 27/1 (558), 27/2 (560, 564–565), 27/4 (566), 27/5 
(566), 27/6 (567), 27/7 (567), 27/8 (568), 27/9 (568), 
27/10 (569), 27/11 (569), 27/12 (573), 27/13 (573), 27/14 
(573), 27/15 (574), 27/16 (574), 27/17 (574), 27/18 (574), 
27/19 (574), 27/20 (575), 27/23 (575), 27/24 (575), 
27/25 (575), 27/26 (576), 27/27 (576), 27/28 (577), 
27/29 (577), 27/30 (577), 27/31 (577), 27/32 (578), 
27/33 (578), 27/34 (578), 27/35 (578), 27/36 (578), 
27/37 (578), 27/38 (579), 27/39 (579), 27/40 (579), 
27/41 (580), 27/42 (581), 27/43 (581), 27/44 (581), 27/45 
(581), 27/46 (582), 27/*** (582), 28/4 (589), 28/9 (591), 
28/12 (592), 28/15 (593), 28/16 (594), 28/17 (596), 
28/23 (598), 28/27 (599)

Balassagyarmati Palóc Múzeum (Régészeti gyűjtemé-
nyét 1973 óta a szécsényi ku binyi Ferenc Múzeum-
ban őrzik) 1/1 (47), 1/2 (47), 1/3 (47), 1/10 (52), 1/24 
(54), 1/31 (56), 1/*** (58), 7/4 (163), 22/*** (488)

ceglédi kossuth Múzeum Éremtára 3/2 (92), 4/1 (120), 
17/9 (365), 22/23 (470), 25/21 (525)

Dresden, Landesmuseum für vor ge schichte 2/*** (88)
esztergomi Balassa Bálint Múzeum 22/*** (488)
egri Dobó istván vármúzeum 2/3 (72). 22/14 (463)
Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti Muzeum 

egylet múzeuma 6/11 (147), 8/41 (196), 10/57 (262), 
10/*** (262–263)

Gödöllői városi Múzeum 2/*** (88), 3/8 (110), 6/4 (144), 
6/17 (154), 8/2 (180), 8/40 (199), 10/1 (232, 234), 10/3 
(241), 10/4 (241), 10/5 (242), 10/9 (246), 10/19 (248), 
10/21 (248), 10/24 (250), 10/25 (250), 10/26 (253), 
10/29 (254), 10/38 (256), 10/41 (258), 10/42 (259), 
10/43 (259), 10/44 (260), 10/45 (260), 10/46 (260), 
10/47 (260), 10/48 (260), 10/50 (261), 10/*** (264), 
13/4 (301), 17/21 (367), 19/39 (409), 25/4 (517), 25/14 
(523), 25/15 (523), 25/16 (523), 26/17 (543), 26/*** 
(551), 28/3 (587)

Gyulai erkel Ferenc Múzeum 26/20 (545)
hatvany Lajos Múzeum 8/*** (199–200)
isaszegi Falumúzeum 10/25 (250), 13/1 (299), 13/3 (300), 

13/4 (302), 13/7 (303), 13/9 (304), 13/10 (307), 13/11 
(308), 13/15 (309–310), 13/16 (310), 13/17 (312), 13/18 
(313), 13/19 (313), 13/20 (314), 13/21 (314), 13/23 (314), 
13/25 (314), 13/26 (314), 13/27 (314), 13/28 (314), 
13/*** (319–321), 19/25 (406)

kecskeméti katona József Múzeum 28/*** (599)
Magyar nemzeti Múzeum 1/1 (46–47), 1/14 (53), 1/31 

(56), 1/41 (57), 1/42 (57), 1/43 (58), 1/44 (58), 2/5 
(75–80), 2/16 (83), 2/*** (87–90), 3/3 (93), 3/4 (93, 84, 
97, 98, 101, 103, 104–107), 3/10 (111), 3/22 (114), 3/23 
(115), 3/*** (116), 4/15 (123), 4/20 (124), 4/*** (125), 
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5/8 (134), 5/*** (140), 6/4 (144), 6/11 (147), 6/17 (154), 
6/*** (155), 7/26 (168), 7/28 (168), 7/34 (170), 7/35 
(170), 7/36 (171), 7/37 (171), 7/38 (171), 7/39 (172), 7/40 
(172), 7/41 (172), 7/*** (172), 8/2 (176, 177, 181, 182), 
8/3 (183, 186), 8/5 (187), 8/7 (188), 8/*** (199–200), 
9/5 (213–214), 9/45 (227), 9/46 (227–228), 9/*** (229), 
9/--- (228–229), 10/2 (240), 10/4 (241), 10/6 (242), 
10/9 (246), 10/21 (249), 10/26 (253), 10/31 (254), 10/39 
(257), 10/43 (259), 10/49 (261), 10/*** (262 , 263, 
264–265), 11/4 (275), 11/*** (285), 12/4 (292), 12/*** 
(294), 13/4 (302), 13/10 (307), 13/17 (311–312), 13/18 
(313), 13/*** (320, 321), 15/3 (335), 15/4 (335), 15/6 
(340–341), 15/10 (344), 15/*** (345), 15/--- (346), 16/1 
(348), 17/1 (360–361), 17/20 (367), 17/*** (370–371), 
17/--- (371), 18/1 (374), 18/3 (377), 18/6 (378), 18/7 
(378), 19/3 (390, 392), 19/8 (398–399), 19/9 (399), 
19/12 (400, 402), 19/18 (403), 19/20 (404), 19/21 (404), 
19/48 (413), 19/*** (414, 415), 20/2 (422–423), 20/21 
(428), 20/24 (430), 20/27 (431), 20/28 (431), 20/29 
(432), 20/30 (432), 21/1 (437), 21/2 (438, 440), 21/3 
(441), 21/4 (441), 21/5 (441–442), 21/21 (447), 21/25 
(448), 21/28 (449), 21/*** (450), 22/2 (458), 22/14 
(465), 22/27 (473), 22/32 (474), 22/34 (474–475), 
22/*** (488, 489), 23/*** (499), 24/2 (504, 505, 506), 
24/3 (507), 25/8 (520), 25/*** (525, 526, 527), 26/1 
(532), 26/5 (534), 26/7 (536), 26/14 (542), 26/20 (545, 
546), 26/21 (547), 26/22 (547), 26/*** (550, 551, 552), 
27/1 (554), 27/6 (566), 27/21 (575), 27/28 (576, 577), 
27/41 (580), 28/4 (589), 28/9 (591), 28/24 (598), 28/*** 
(599)

nagytarcsai Falumúzeum 18/1 (374), 18/2 (376), 18/4 
(377), 18/6 (378), 18/9 (379), 18/11 (379–380), 18/16 
(382), 18/17 (383–384), 18/19 (384), 18/21 (384), 
18/*** (384–385)

new York, Museum of natural history 2/*** (87)
országos evangélikus Múzeum 2/4 (75)
Penci Falumúzeum 1/5 (50), 22/*** (488), 28/4 (589)
Szegedi Móra Ferenc Múzeum 21/*** (450)
Székesfehérvári Szent istván király Múzem 10/*** (263)
Tápiószelei Blaskovich Múzeum 19/12 (402)
váci Tragor ignác Múzeum 4/1 (120), 4/2 (120), 4/3 (121), 

4/4 (121), 4/5 (121), 4/6 (121), 4/7 (121), 4/8 (122), 4/9 
(122), 4/10 (122), 4/11 (122), 4/12 (122), 4/13 (123), 4/14 
(123), 4/16 (124), 4/17 (124), 4/18 (124), 4/21 (124), 
4/22 (125), 5/1 (128), 5/2 (130), 5/3 (130), 5/4 (130), 
5/5 (131), 5/6 (131), 5/7 (132), 5/8 (134), 5/9 (134), 5/10 
(136), 5/12 (136), 5/13 (137), 5/17 (137), 5/18 (138), 
5/19 (138), 6/12 (150), 7/2 (163), 7/3 (163), 7/23 (167), 
8/2 (182), 8/3 (185–186), 8/23 (192), 9/1 (208), 10/1 
(237), 10/2 (240), 10/4 (241), 10/8 (242–243), 10/9 
(246), 10/11 (247), 10/13 (247), 10/14 (247), 10/15 

(247), 10/16 (248), 10/17 (248), 10/18 (248), 10/20 
(249), 10/25 (252), 10/26 (253), 10/27 (253), 10/28 
(253), 10/29 (254), 10/30 (254), 10/31 (254), 10/32 
(254), 10/33 (255), 10/34 (256), 10/35 (256), 10/36 
(256), 10/37 (256), 10/38 (256), 10/39 (257), 10/42 
(259), 10/53 (261), 10/55 (262), 10/*** (264–265), 13/1 
(299), 13/2 (300), 13/3 (300), 13/4 (302), 13/5 (302), 
13/6 (302), 13/7 (303), 13/8 (304), 13/9 (304), 13/10 
(307), 13/11 (308), 13/12 (308), 13/13 (308), 13/14 
(309), 13/15 (309–310), 13/23 (314), 13/29 (315), 13/32 
(316), 13/33 (316), 13/34 (316), 13/35 (316), 13/36 
(317), 13/37 (317), 13/38 (318), 13/39 (318), 13/41 (318), 
13/42 (319), 13/43 (319), 13/44 (319), 13/45 (319), 15/1 
(334), 15/2 (334), 15/5 (340), 15/6 (341), 15/7 (342), 
15/9 (343), 15/10 (344), 15/11 (344), 15/12 (344), 
15/13 (345), 16/2 (348), 16/3 (348), 16/4 (348), 16/5 
(350–351), 16/7 (351), 17/1 (360–361), 17/3 (363), 17/4 
(363), 17/5 (364), 17/6 (364), 17/7 (364), 17/8 (364), 
17/9 (365), 17/10 (365), 17/11 (365), 17/12 (365), 17/13 
(366), 17/14 (366), 17/15 (366), 17/16 (366), 17/17 (367), 
17/18 (367), 17/19 (367), 17/22 (367), 17/23 (368), 17/24 
(368), 17/25 (369), 18/1 (376), 18/3 (377), 18/4 (377), 
18/5 (377), 18/8 (378), 18/9 (379), 18/10 (379), 18/11 
(380), 18/12 (380), 18/13 (380), 18/14 (381), 18/15 
(381), 18/16 (382–383), 18/17 (383–384), 18/18 (384), 
18/20 (384), 18/21 (384), 18/22 (384), 18/*** (385), 
19/1 (388), 19/2 (390), 19/3 (392), 19/4 (392), 19/6 
(393), 19/7 (397), 19/8 (398–399), 19/10 (399–400), 
19/11 (400), 19/12 (401–402), 19/13 (402), 19/15 (403), 
19/16 (403), 19/17 (403), 19/19 (404), 19/20 (404), 19/21 
(404), 19/22 (405), 19/24 (406), 19/25 (407), 19/26 
(407), 19/27 (407), 19/28 (408), 19/29 (409), 19/30 
(409), 19/31 (409), 19/32 (409), 19/33 (409), 19/34 
(409), 19/36 (410), 19/37 (410), 19/38 (410), 19/40 (411), 
19/41 (412), 19/42 (412), 19/43 (412), 19/44 (412), 19/45 
(412), 19/46 (413), 19/47 (413), 19/*** (415), 20/*** 
(432), 21/1 (437), 21/2 (440), 21/3 (441), 21/4 (441), 21/6 
(444), 21/7 (445), 21/8 (445), 21/9 (445), 21/11 (445), 
21/13 (445), 21/14 (446), 21/15 (446), 21/16 (446), 
21/19 (447), 21/21 (447), 21/22 (447), 21/23 (447), 
21/24 (447), 21/25 (448), 21/26 (448), 21/27 (449), 
21/30 (450), 21/*** (450), 21/--- (451), 22/8 (460), 22/9 
(460), 22/78 (485), 22/79 (486), 22/80 (487), 22/81 
(487), 22/82 (487), 23/1 (495), 24/2 (505), 25/1 (513), 
25/2 (513), 25/3 (513–514), 25/4 (516–517), 25/5 (516), 
25/6 (518), 25/7 (518), 25/9 (521), 25/10 (521), 25/11 
(521), 25/12 (522), 25/13 (523), 25/*** (525, 527), 26/1 
(532), 26/2 (533), 26/3 (534), 26/4 (534), 26/5 (534), 
26/6 (535), 26/7 (536), 26/9 (537–538), 26/10 (539), 
26/11 (539), 26/13 (541), 26/14 (542), 26/15 (542), 
26/16 (543), 26/18 (543), 26/19 (544), 26/27 (549), 
26/29 (549), 26/*** (552), 28/1 (586), 28/2 (587), 28/4 
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(589), 28/5 (590), 28/6 (590), 28/7 (591), 28/8 (591), 
28/9 (591), 28/15 (593), 28/16 (594), 28/17 (596), 28/18 
(597), 28/19 (597), 28/20 (597), 28/21 (597)

GYŰJTeMÉnYek

Acsai általános iskola 1/29 (55)
Aszódi evangélikus templom 2/4 (75)
Aszódi gimnázium 11/*** (285)
Bagi általános iskola (a gyűjtött tárgyakat átadták az 

APM-nek) 3/*** (116)
egri érseki líceum 2/3 (67)
eLTe Éremgyűjteménye 17/*** (370)
Galgagyörki evangélikus templom 7/1 (159)
Gödöllői református templom 10/1 (236)
isaszegi református templom 13/4? (301–302), 13/10? 

(306–307)
isaszegi római katolikus templom 13/1 (300)
Magyar állami Földtani intézet 19/3 (3392)
Máriabesnyői kegytemplom 10/2 (240)
Mogyoródi általános iskola 17/1 (355)
Mogyoródi római katolikus templom 17/--- (371)
Péceli református templom 19/7 (397)
Selmecbánya (további megnevezés nélkül 11/*** (285)
Szarvasi evangélikus Főgimnázium 2/2 (65, 67)
Turai általános iskola 22/*** (488)

MAGánGYŰJTŐk, LeLeTBeSZoLGáLTATÓk

Bakits János 19/35 (410), 19/*** (413–414)
Bánki horváth Péter, Budapest (a gyűjtött tárgyakat rész-

ben átadta vTM-nek) 4/1 (118, 120), 4/3 (121)
Bene Mihály és Füzi Lajosné, verseg (a gyűjtött tárgyakat 

átadták az APM-nek) 27/1 (554), 27/2 (560–561), 27/11 
(569), 27/12 (570), 27/13 (573), 27/15 (573), 27/28 (576), 
27/38 (579), 27/44 (581), 27/46 (582), 27/*** (582)

Benyovszky Sándor, Szada (gyűjtésének ismert része 
horváth Lajos közvetítésével a vTM-be jutott) 21/3 
(441), 21/25 (448), 21/*** (450)

Béres Sándor, Budapest (gyűjtött leleteit az MnM-nek 
adta) 1/41 (57), 1/42 (57), 7/38 (171), 7/39 (171)

ebenhöch Ferenc, koroncó és Győr (gyűjteményét az 
MnM vásárolta meg) 17/*** (370)

Ferencz károly 17/1 (354)
homola istván 1/41 (57)
horváth Lajos, veresegyház (gyűjteményét 1980-ban 

átadta a vTM-nek)17/4 (363), 17/9 (364), 21/6 (442), 
21/26 (448), 21/30 (450), 21/*** (450)

Jankovich Miklós (gyűjteménye nagyobb részét az MnM 
vette meg) 10/*** (265)

Juhász József, Pécel (gyűjteménye a vTM-be került) 19/2 
(389), 19/3 (392), 19/7 (393), 19/8 (398), 19/11 (400), 
19/12 (401), 19/14 (402), 19/17 (403), 19/20 (404), 19/21 
(404), 19/22 (405), 19/41 (411), 19/42 (411–412), 19/43 
(412), 19/*** (414)

Juhász vilmos, isaszeg és Budapest (gyűjtött leleteit az 
iFM-nek, MnM-nek és a vTM-nek adta) 10/25 (250), 
13/4 (301), 13/10 (305), 13/11 (307), 13/14 (308), 13/15 
(309–310), 13/16 (310), 13/18 (313), 13/29 (315), 17/5 
(363), 26/5 (534)

kiss imre, Budapest (gyűjtött leleteit az MnM-nek adta, 
egy részüket innen az APM-nek továbbították) 1/1 
(46), 1/8 (51), 20/24 (430)

kocsárdy (kocsárdi?) károly, Gödöllő (leleteit a GvM-nek 
adta) 8/2 (182), 8/40 (195), 13/4 (301), 25/4 (517), 25/14 
(523), 25/15 (523), 25/16 (523), 26/17 (543), 28/3 (587)

kulifay Adolf, Érd 2/*** (89)
negyela Pál (és kálmán), Galgamácsa (leleteiket és érte-

süléseiket az APM-nek továbbították) 9/5 (213), 9/7 
(217), 9/8 (217), 9/24 (222), 9/37 (226), 9/38 (226)

Mauthner László, Budapest 2/*** (89–90)
Péntek Attila, kistarcsa (leleteinek nagyobb részét az 

MnM-nek, APM-nek és vTM-nek adta) 1/1 (46), 
1/41 (57), 1/42 (57), 1/43 (58) 1/44 (58), 2/2 (65), 5/7 
(131–132), 7/34 (170), 7/35 (170), 7/36 (171), 7/37 (171), 
7/38 (171), 7/39 (171), 7/40 (172), 7/41 (172), 8/3 (184), 
8/4 (186–187), 9/7 (217), 9/34 (224–225), 10/25 (250, 
252), 17/9 (364–365), 19/3 (392), 20/24 (430), 20/27 
(431), 20/28 (431), 20/29 (432), 20/30 (432), 24/2, 
(504–505), 25/1 (512–513), 25/3 (514), 25/6 (517–
518), 26/13 (539, 541), 26/14 (541–542), 27/28 (576), 
28/4 (588–589), 28/9 (591), 28/15 (592–593), 28/16 
(593–594), 28/17 (595)

Petróczi József, Budapest (leletei az MnM-be kerültek) 
24/2 (504–505), 24/3 (506–507)

Prónay Aurél (leletei az MnM-be kerültek) 25/*** (526), 
26/20 (545–546), 26/*** (551)

Rolkó istván, Gyömrő (péceli leletei elkobzás után a 
vTM-be kerültek) 19/3 (392), 19/11 (400)

Sáfár Gyula, Tura (leleteit az APM-nek adta) 22/37 (475), 
22/39 (476–477), 22//*** (488)

Schiefner János (gyűjteményét az MnM vásárolta meg) 
2/*** (87–89), 17/*** (370)

Süll Lajos, Tura (leleteinek legnagyobb részét az APM-
nek adta) 8/2 (177, 179), 8/3 (184), 8/13 (190), 8/45 
(197), 8/46 (198), 22/2 (458), 22/7 (460), 22/12 (461), 
22/13 (461–462), 22/19 (467–468), 22/20 (469), 22/23 
(469–470, 472), 22/70 (484), 22/*** (488–489)

Szántó Lóránt, Boldog (leleteinek egy része az APM-be, 
másik része a hatvani múzeumba került) 8/*** (199), 
22/14 (463–464), 22/15 (465)

Szira Ferenc, vácszentlászló 25/18 (524)
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Tóth imre, vácszentlászló 25/*** (526)
varga Mihály, Pécel 19/8 (398–399)
varsányi János 2/1 (60), 2/5 (75–79), 2/*** (87–88, 90), 

2/--- (90), 3/4 (98), 3/*** (116), 14/6 (330), 16/*** 
(351), 19/3 (390), 19/5 (393), 19/23 (405), 19/*** 
(414–415), 25//*** (525–526), (28/*** (599)

vécsey József, Szada 21/2 (438, 440), 21/5 (441), 21/25 (448)
Dr. Zalabai Béla, Gödöllő 7/2 (160, 163), 10/8 (242), 

10/24 (250), 10/25 (250), 10/*** (264), 17/4 (363), 25/1 
(512), 26/11 (539)

Závodszky istván, kisszentmiklós, valkó, végül Gödöllő 
(gyűjteményének kisebbik részét 1876-ban az MnM-

nek adta, nagyobb részét halála után, 1896-ban vásá-
rolta meg az MnM) 2/*** (89), 3/4 (93, 104), 6/3 
(142), 6/4 (143–144), 6/11 (147), 6/14 (153), 6/*** 
(155), 7/*** (172), 9/45 (227), 9/*** (229), 10/1 (232, 
236), 10/25 (250–252), 10/26 (253), 10/49 (261), 
10/52 (261), 10/*** (262–265), 13/4 (301–302), 13/7 
(302–303), 13/*** (321), 17/1 (354, 360), 17/*** (370), 
19/*** (414), 23/*** (499), 25/*** (526–527), 26/2 
(532–533), 26/3 (534), 26/5 (534), 26/9 (537–538), 
26/10 (538–539), 26/14 (541–542), 26/19 (543–544), 
26/21 (547), 26/22 (547), 26/25 (547–548), 26/*** 
(550–552), 26/--- (552), 28/*** (599)

AZ iRoDALoMBAn ÉS AZ eGYÉB FoRRáSokBAn SZeRePLŐ LeLŐheLYnevek

Abroncsos = valkó 26/7 (535–536), 26/28 (549), 26/31 (549)
Agyagos = Tura 22/2 (458), Zsámbok 28/4 (589)
ákosmonostor = Galgahévíz 8/2 (181–182)
állami telepek = Gödöllő 10/25 (252), 10/26 (253)
Almási puszta = Galgagyörk 7/2 (159, 163)
Almáspuszta = Galgagyörk 7/2 (159–160), 7/9 (164), 7/19 (166), 7/29 (168), 7/32 (169)
Alsóerdősori tanya = Tura 22/23 (472)
Alsó-Park = Gödöllő 10/43 (259)
Alte kirchen = Gödöllő 10/9 (243)
Ancsi-domb = Aszód 2/2 (64)
Ancsi puszta = Domony 6/12 (149)
Aranykalász TSz = Bag 3/4 (104, 106)
Aszód-Domonyvölgy = Aszód 2/9 (81)
Aszód-Pesti út = Bag 3/4 (99, 104)
Aszód-TeFU-telep = Bag 3/4 (94, 97, 104)
Aszód mellett a domonyi part-oldal = Bag 3/4 (104)

Babat = Gödöllő 10/9 (243–247)
Babati-erdő = Gödöllő 10/9 (244, 246)
Babatpuszta = Gödöllő 10/9 (243–246), 10/11 (247), 10/20 (249), 10/24 (249–250)
Bábos = valkó 26/*** (551)
Bag-Gépállomás = Bag 3/4 (94, 104, 106)
Bag-Görbe-dűlő = Bag 3/4 (94, 97), 3/25 (115)
Bag-PvcSv-telep = Bag 3/4 (95, 99, 104)
Bag-Szent János-malom = Bag 3/4 (93), 3/6 (108)
Bag-turbina-malom = Bag 3/4 (93)
Bag-vasútállomás = Bag 3/4 (93, 96, 98–100)
Bagi bevágás = Bag 3/4 (94, 97–100)
Baki = Bag 3/*** (116)
Baky tanya = Pécel 19/23 (405)
Bali föld = Szada 21/25 (448)
Bartus-hegy = Pécel 19/5 (393)
Bela-part = Bag 3/19 (114)
Bélapart = Bag 3/19 (113)
Bernáth-birtok = Domony 6/11 (147)
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Bika-tó = Galgahévíz 8/2 (177), 8/3 (184)
Bikas-tó = isaszeg 13/15 (309), 13/16 (310), 13/34 (316),  13/43 (319)
Bikázó = Galgahévíz 8/3 (186), hévízgyörk 11/--- (285)
Bolnoka-erdő = Gödöllő 10/40 (258)
Bónokai rész = Gödöllő 10/25 (252)
Breda = Aszód 2/9 (81)
Bredatanya = Aszód 2/18 (83)
Boldog, Feketei oldal = Tura 22/14 (465)
Boldog – vajdarét = Tura 22/14 (463)
Burgonya kísérleti telep = Gödöllő 10/4 (241)

cifraháza = Pécel 19/23 (405)
cifraházapuszta = Pécel 19/24 (405), 19/33 (409)
cukorgyár = Aszód 2/5 (75)

csákó-part = valkó 26/1 (530–531), 26/2 (532), 26/3 (533), 26/4 (534), 26/32 (549)
csatári-dűlő = Pécel 19/+++ (418)
csatár(ok) = Szada 21/--- (451)
cselin = Acsa 1/1 (46)
cselin-hegy = Acsa 1/1 (46)
cselin-tető = Acsa 1/1 (46)
csemete-kert = Gödöllő 10/47 (260)
csendes u. = Aszód 2/6 (80)
cser-völgy = Acsa 1/24 (54–55)
csibaj = Acsa 1/12 (53)
csonkás-hegy = Galgagyörk 7/34 (170)
csontos-dűlő = nagytarcsa 18/6 (378)
csömör-Ürményi legelő = csömör 4/15 (123)
csörsz-árok = Aszód 2/8 (80), 2/22 (84), Galgagyörk 7/29 (168), Galgamácsa 9/4 (212–213), 

Gödöllő 10/40 (256–258), isaszeg 13/--- (323), kartal 14/2 (329), kerepes 
15/8 (343), Mogyoród 17/2 (362), Tura 22/4 (458–459), vácszentlászló 
25/17 (523–524), valkó 26/26 (548), verseg 27/3 (565–566)

csörsz király árka = kartal 14/2 (329)

Dankótelep = Acsa 1/31 (55)
Dánsár = Dány 5/15 (137)
Diód vára = valkó 26/1 (530), 26/3 (534)
Diód-kút = valkó 26/1 (530), 26/2 (532)
Diós = Püspökhatvan 20/24 (430)
Diósberek = Bag 3/8 (110)
Diósberki-dűlő = Bag 3/23 (115)
Diósok = Szada 21/25 (447)
Diósor = Szada 21/25 (448)
Domony-dombtető = Domony 6/*** (155)
Domony-mélyút = Domony 6/*** (155)
Domonyi malom = Domony 6/7 (146)
Domonyi partoldal = Bag 3/4 (104)
Domonyvölgy = Aszód 2/9 (81), Domony 6/4 (142–144), 6/17 (154)
Dög-halom = Tura 22/29 (473)
„Dura” = Tura 22/*** (488)
Dusnok = Pécel 19/+++ (416–417)
Dutkás-dűlő = Bag 3/3 (92)
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ecskend = Galgamácsa 9/3 (211–213), 9/6 (214–216)
ecskendi erdő = Galgamácsa 9/4 (212)
ecskendi völgy = Galgamácsa 9/4 (212)
egerszeg = Domony 6/4(143–144)
egerszegi puszta = Domony 6/4 (142)
elsüllyedt falu = isaszeg 13/32 (315), 13/38 (318), 13/*** (320)
eresztvény = vácszentlászló 25/17 (523), 25/21 (525)
Érdy-féle lelőhely = Bag 3/4 (94, 99)

Faiskola = valkó 26/25 (547)
Faiskola u. = Pécel 19/37 (410)
Faluhely-dűlő = Dány 5/3 (130), 5/4 (130)
Fáy Béla kertje = Pécel 19/18 (403)
Felső buckák = Gödöllő 10/49 (261)
Felső-Malom-dűlő = Gödöllő 10/40 (258)
Felső-rétek = Aszód 2/20 (84)
Fenyőharaszt = verseg 27/21 (575), 27/*** (582)
Fenyves = Gödöllő 10/39 (257)
Fenyvesi nagy út = Gödöllő 10/57 (262)
Fereng = valkó 26/7 (535)
Fereng-forrás = valkó 26/12 (539)
Fereng-szoros = valkó 26/20 (545), 26/25 (548)
Ferreng-szoros = valkó 26/20 (546)
Fiók-Rákos-patak = Gödöllő 10/25 (250)
Flóramajor = Domony 6/12 (147)
Forró-Locsod puszta = Pécel 19/23 (405)
Forrópuszta = Pécel 19/*** (414)
Földvár = váckisújfalu 24/2 (504, 506)
Földvárhegy = váckisújfalu 24/2 (504)
Földvár u. = Szada 21/2 (438–439)

Galábos = Tura 22/19 (467)
Galábos u. = Tura 22/38 (476)
Galambospuszta = Püspökhatvan 20/12 (426)
Galgagyörk, Megyerke-patak = Galgamácsa 9/*** (229)
Galgahévíz–oroszló = Bag 3/20 (113–114)
Galgahévíz–Szentpálárnyéka = valkó 26/10 (539)
Galgamácsa–iklad = iklad 12/4 (292)
Galgamácsa–Sandgrube = Galgamácsa 9/5 (213)
Galgamácsai csőszház = Aszód 2/9 (81)
Gazdasági legelő = Gödöllő 10/25 (250)
Gödöllő-Babat = Gödöllő 10/9 (246)
Gödöllő-Dományvölgy = Domony 6/4 (144)
Gödöllő-Domonyvölgy = Domony 6/4 (144), 6/17 (154)
Gödöllő-harmincakhalma = vácszentlászló 25/8 (520)
Gödöllői buckák = Gödöllő 10/25 (250)
Gödöllői malmok mellett = Gödöllő 10/25 (250)
Görbe-dűlő = Bag 3/4 (94, 97), 3/25 (115)
Gutai-hegy = Acsa 1/10 (52)
Györk = Galgagyörk 7/1–7/*** (158–172), hévízgyörk 11/1–11/*** (268–285)
Gyúpuszta = vácszentlászló 25/20 (524)
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had-hegy = Bag 3/22 (114)
halastavak = Gödöllő 10/25 (250, 252)
hamvay-kúria = Gödöllő 10/1 (239)
hamvastelek = Galgamácsa 9/+ + + (229)
hangyási irtvány = Gödöllő 10/9 (244)
Haraszt = Tura 22/4 (459)
harmincadhányás = vácszentlászló 25/8 (520)
harmincakhalma = vácszentlászló 25/8 (520)
harminchányás = vácszentlászló 25/8 (518–520)
hatosallé = isaszeg 13/40 (318)
hegyes-hegy = Galgagyörk 7/38 (171)
hercegallé = isaszeg 13/40 (318)
hercegália = isaszeg 13/10 (304–305), 13/11 (307–308), 13/*** (321)
herceg-út = isaszeg 13/11 (307)
hét-fa = Bag 3/22 (114)
hÉv = Bag 3/4 (93–97, 100)
Hévíz = Galgahévíz 8/1–8/*** (174–201)
hévízgyörk-Bikázó = Galgahévíz 8/3 (186), hévízgyörk 11/--- (285)
hÉv-megálló = kerepes 15/15 (345), Mogyoród 17/21 (367)
homokbánya = Acsa 1/29 (55), Bag 3/22 (114), csömör 4/20 (124), Galgamácsa 9/2 (209), 

kerepes 15/10 (344), Mogyoród 17/24 (368), nagytarcsa 18/6 (377–378), 
18/*** (385), Pécel 19/7 (393)

homokos-dűlő = Tura 22/4 (459)
honvéd-erdő = Tura 22/32 (474)
honvéd u. = Bag 3/7 (109–110)
hosszú-mezsgye = vácszentlászló 25/2 (513), 25/3 (513), Zsámbok 28/15 (592)

ifjúsági Park Bag 3/5 (107)
iklád = iklad 12/*** (294)
ilkamajor = isaszeg 13/7 (302), 13/8 (303)
illés alja = Szada 21/28 (449)
illés-tető = Szada 21/28 (449)
ipari park = Aszód 2/23 (85)
isaszeg – valkói szőlők = valkó 26/5 (534)
isaszegi homokbuckák = isaszeg 13/*** (321)

János-hegy = Acsa 1/43 (57–58)
Javítóintézet = Aszód 2/5 (77–78)
Juh-állás = Mogyoród 17/3 (362)
Juharos-tető = Bag 3/4 (94)

kadai út = Gödöllő 10/31 (254)
kálvária = csömör 4/1 (118–120)
kálvária-hegy = kerepes 15/5 (335, 338–339)
kaparóházi-dűlő = hévízgyörk 11/5 (275)
kápolna-dűlő = Dány 5/2 (128)
kapzsi-hegy = Tura 22/27 (473)
kása-tető = vácszentlászló 25/6 (517), valkó 26/11 (539), 26/13 (539–540), 26/14 (541–542), 

26/22 (547), 26/27 (548), 26/34 (550)
kastély-domb = Aszód 2/+ + + (90)
kastély-dűlő = Aszód 2/+ + + (90)
kastély-hegy = Aszód 2/+ + + (90)
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kastély-hely = Aszód 2/+ + + (90)
katona-pallag = isaszeg 13/17 (310–312)
kavicsbánya = kerepes15/3 (334)
kenderföldek = Aszód 2/19 (83), valkó 26/21 (546–547)
kerek-halom = Pécel 19/*** (414–415), Zsámbok 28/4 (547–548)
kerek-rét = Aszód 2/20 (84)
kerek-tó = Mogyoród 17/20 (367)
keresztfa-dűlő = Bag 3/3 (92)
kerítés dűlő = Zsámbok 28/17 (595)
kertek alja = verseg 27/41 (579)
kéri-puszta = váckisújfalu 24/7 (507)
királytelep = Pécel 19/*** (414)
kisállattenyésztési kutatóintézet = Gödöllő 10/27 (253)
kis-árok = kartal 14/2 (329)
kis-hársas = Pécel 19/19 (404)
kiskartal = kartal 14/6 (330), 14/--- (332), verseg 27/6 (566)
kiskaszálók = vácszentlászló 25/3 (514)
kis-Papucs-hegy = Acsa 1/2 (47)
kis-Rákos forrása = Gödöllő 10/49 (261)
kis-várhegy = Pécel 19/*** (415)
klastrom-domb = Mogyoród 17/1 (354, 357–358)
komárka = Galgagyörk 7/36 (171)
kopasz-hegy = Pécel 19/35 (410), 19/*** (415)
kossuthtelep = Gödöllő 10/21 (249)
kostyále = nagytarcsa 18/6 (378)
kotlina-dűlő = Pécel 19/*** (414)
kovács-lapos = Pécel 19/12 (401)
kökényesi út = verseg 27/2 (560–561, 564)
köpűs-kút = Zsámbok 28/16, (593), 28/17 (594), 28/18 (596)
közép-dűlő = valkó 26/*** (551)
középső-hegy = isaszeg 13/*** (321)
közlegelő = Gödöllő 10/25 (250)
községi közlegelő = Szada 21/28 (449)
községi legelő = Zsámbok 28/24 (598)
kőtáblai-dűlő = Pécel 19/+++ (416)
kőugró-domb = Gödöllő 10/56 (262)
kővár = Mogyoród 17/1 (354)
kútvölgye = Pécel 19/+++ (417)
kút-völgyi-dűlő = Pécel 19/+++ (417)

Lapos-közi dűlő = Szada 21/3 (440)
Lebuki-dűlő = Pécel 19/12 (400), 19/14 (402)
Libatelep = Gödöllő 10/24 (250)
Ligeti harminc hányás = vácszentlászló 25/8 (519)
Ligetpuszta = vácszentlászló 25/4 (514–516), 25/5 (516)
Locsod = Pécel 19/*** (414)
Locsodpuszta = Pécel 19/24 (405–406), 19/*** (414)
Locsod-Templomhegy = Pécel, 19/23 (405)
Locsodi várhegy = Pécel 19/*** (415)

M0 autópálya = nagytarcsa 18/14 (380), Pécel 19/1 (388), 19/2 (389–390)
M3 autópálya = Mogyoród 17/3 (362)
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M31 autópálya = Gödöllő 10/34 (255), 10/35 (256), 10/38 (256), nagytarcsa 18/16 (382)
Macsa Galgamácsa 9/*** (229)
Mácsa = Galgamácsa 9/1–9/*** (204–229)
Mácsai major = Galgamácsa 9/--- (229)
Magyaród = Mogyoród 17/*** (370)
Májóka = Galgagyörk 7/39 (171–172), Püspökhatvan 20/24 (430)
Major-hegy = Pécel 19/2 (389)
Makkos = verseg 27/12 (569, 571)
Mala straha v. ö. Püspökhatvan 20/21 (429)
Mala Sztrana = Püspökhatvan 20/15 (427), 20/16 (427), 20/21 (429)
Malom buckák = Gödöllő 10/25 (250)
Malom-dűlő = Bag 3/4 (94, 97), 5/5 (130–131), Gödöllő 10/26 (252)
Malom-gát feletti föld = valkó 26/14 (542)
Manyik = Aszód 2/2 (64–67)
Manyiki-domb = Aszód 2/2 (65)
Margita-dűlő v. ö. Szada 21/--- (451)
Máriabesnyő = Gödöllő 10/2 (237–241), 10/23 (249), 10/39 (257)
Márton-berek = isaszeg 13/4 (301), 13/5 (302), 13/6 (302), 13/22 (314), 13/24 (314), 13/31 (315)
Megyerke = Galgamácsa 9/12–18 (218–220), 9/39 (226)
Megyerke-patak = Galgamácsa 9/*** (228–229)
Meleg-völgy = Galgagyörk 7/4 (163)
Mélykerektói-dűlő = Szada 21/5 (441)
Micsinay-hegy = Aszód 2/14 (82)
Mikulás Dániel földje = Bag 3/4 (93, 97)
Mindszent = verseg 27/4 (566), 27/5 (566), 27/6 (566–567)
Mogyoródi határ széltében = csömör 4/15 (123), Mogyoród 17/--- (371)
Mogyorós = Mogyoród 17/--- (371)
Mogyorósd = Mogyoród 17/--- (371)
Mogyoróska-dűlő = vácszentlászló 25/17 (523)
Mogyoróska-patak = Mogyoród 17/20 (367)
MoL távvezeték Dány 5/10 (135), 5/23 (139), 5/25 (139), 5/26 (139), Pécel 19/28 (407–408), 

19/45 (412), 19/46 (413), 19/47 (413), Tura 22/44 (478), 22/46 (479), 22/63 
(482), 22/67 (484), 22/73 (485), 22/74 (485), 22/75 (485), 22/76 (485), 
22/77 (485), Zsámbok 28/23 (598)

Monostori-völgy = Galgahévíz 8/2 (182), 8/3 (183), 8/7 (187–188), 8/33 (193), 8/34 (194), 8/36 
(194), 8/37–38 (195)

Monostori puszta = vácszentlászló 25/4 (515)
Monostorligetpuszta = Galgahévíz 8/2 (177)
Monostorliget = Galgahévíz 8/3 (183)
MUoSZ Pihenőpark = Gödöllő 10/37 (256)

nagy-fenyves dűlő = Gödöllő 10/39 (257), 10/40 (258), 10/57 (262)
nagy-halom = Tura 22/*** (488), Zsámbok 28/14 (592)
nagy-hamvastelek = Galgamácsa 9/+ + + (229)
nagy-katajka = Pécel 19/*** (415)
nagy-Marha-csapás = Gödöllő 10/*** (264)
nagy temető = Galgahévíz 8/4 (186)
nagy-várhegy = Pécel 19/*** (415)
nagy-völgy = Aszód 2/9 (81), Bag 3/10 (111), 3/11 (111), 3/20 (113), 5/6 (131)
négertanya = Szada 21/5 (441–442)
nevelőintézet = Aszód 2/5 (76–78)
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nyíregyháza = isaszeg 13/4 (301–302)
nyíres-erdő = isaszeg 13/4 (301)

Ó-hegy = Aszód 2/13 (82)
Ó-templom = kerepes 15/5 (340)
oroszló = Bag 3/10 (111), 3/11 (111), 3/20 (113–114)
Ökörállás = valkó 26/*** (551)
Ökörtelek = isaszeg 13/7 (302–303)
Ördög-árok v. ö. Galgamácsa 9/4 (213), isaszeg 13/--- (323)
Ördöngős-part = valkó 26/26 (548)
Öreg-hegy = Aszód 2/13 (82), Galgagyörk 7/37 (171), Gödöllő 10/5 (241), Tura 22/*** (488)
Öreg-szőlők = Pécel 19/*** (414)
Öreg-hegyi szőlő = valkó 26/2 (532)

Papi-földek = Aszód 2/3 (67–73)
Papucs-hegy = Acsa 1/2 (47)
Paskom = Szada 21/28 (449), verseg 27/41 (579)
Páskom = Dány 5/25 (139), 5/26 (139)
Patak u. = Bag 3/7 (109)
Péceli-dűlő = nagytarcsa 18/19 (384)
Péceli szőlők = Pécel 19/*** (413)
Péceli út = Pécel 19/1 (388)
Pénzásás = Mogyoród 17/*** (371)
Peres = Bag 3/4 (93), 10/18 (248)
Peresmalom-dűlő = Bag 3/4 (96)
Perőc = Gödöllő 10/25 (252), 10/26 (253)
Pesti út = Pécel 19/1 (388), 19/15 (402)
Podkosztilnyik ceszta = isaszeg 13/10 (304)
Provosznya = Acsa 1/42 (57)
Pusztafalu partja = Zsámbok 28/17 (595)
Pusztaforró = Pécel 19/28 (407), 19/29 (408), 19/30 (409), 19/31 (409), 19/32 (409)
Pusztalocsod = Pécel 19/26 (407)
Puszta-Monostor = vácszentlászló 25/4 (515)
Pusztaszentjakab = Szada 21/6 (442), 21/7 (444), 21/8 (445), 21/9 (445), 21/10 (445), 21/11 (445), 

21/12 (445)
Pusztaszentkirály = Dány 5/8 (132–134), 5/9 (134), 5/10 (134–136), 5/24 (139)
Pusztatemplom = Galgagyörk 7/2 (159), verseg 27/6 (567)
PvcSv-telep = Bag 3/4 (95, 99, 104)

Rákóczi-sánc = Szada 21/2 (438)
Régi vásártér = Tura 22/42 (477)
Rektorális szántóföld = Gödöllő 10/52 (261)
Rét-pótlék = csömör 4/7 (121)
Rókalyuk-dűlő = Bag 3/1 (92)
Rovnya = Acsa 1/41 (57)

Sallangok = Galgamácsa 9/19 (220), 9/20 (220)
Sárközyné féle birtok = Pécel 19/*** (414)
Sebestyén sírja = Dány 5/14 (137)
Sertés halom = Zsámbok 28/*** (599)
Sinkár = Acsa 1/9 (51–52)
Sinkár feletti földek = Püspökhatvan 20/9 (424)
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Somlyó-hegy = Mogyoród 17/2 (362)
Sósi-dűlő = Mogyoród 17/15 (366)
Stop Shop = Gödöllő 10/33 (254)
Sukoró = Pécel 19/+++ (415–416)
Sűrű = valkó 26/*** (551)

Szálaska = kerepes 15/2 (334)
Szál-hegy = Galgagyörk 7/35 (170)
Szárhegy = Galgagyörk 7/35 (171)
Szárítópuszta = Gödöllő 10/40 (258)
Szent András-hegy = Galgahévíz 8/2 (176, 178–182)
Szent András-part = Galgahévíz 8/2 (176, 178), 8/3 (183–184, 186)
Szentgyörgy = isaszeg 13/10 (304, 307)
Szentgyörgyi-erdő = isaszeg 13/10 (304), 13/11 (308), 13/30 (315), 13/40 (318), 13/*** (320)
Szentgyörgy-part = Tura 22/23 (469–470)
Szentgyörgypuszta = isaszeg 13/2 (300)
Szentjakabpuszta = Szada 21/6 (444)
Szentkereszt = Aszód 2/1 (60, 63–64)
Szentkirály = Dány 5/8 (133–134)
Szentlászló = vácszentlászló 25/12 (521–523), 25/*** (527)
Szentlélek-tető = Gödöllő 10/9 (243)
Szentpálárnyéka = 26/10 (538)
Szent Pál-hegy = valkó 26/8 (536), 26/10 (538), 26/35 (550)
Szentpálhegy alja = valkó 26/20 (546)
Szentpálpuszta = isaszeg 13/32 (316)
Szép-hegy = kerepes 15/6 (340–341), 15/10 (343–344)
Szilasliget = kerepes 15/6 (340), 15/15 (345), 15/--- (346)
Szíl-háti-dűlő = Gödöllő 10/31 (254), 10/33 (254)
Sziloska-part = valkó 26/5 (534)
Sziluska-part = valkó 26/5 (534)
Szilvás-domb = Galgamácsa 9/5 (213)
Szőlőhegy = Püspökhatvan 20/27 (431)

Tabán = Acsa 1/14 (53)
Tabán u. = Galgamácsa 9/1 (208)
Tábor-hely = kistarcsa 16/*** (351)
Takács-hegy = Püspökhatvan 20/28 (431)
Tápiósáp-Locsod puszta = Pécel 19/23 (405), 19/24 (406)
Tápiószentgyörgy = isaszeg 13/3 (300), 13/10 (307), 13/*** (319)
Tarackás = Aszód 2/16 (83)
Tarcsai utca, út = verseg 27/2 (560)
Tatár-árok v. ö. Galgamácsa 9/4 (212–213)
Tatár árka = kartal 14/2 (329)
Tatár-domb = verseg 27/28 (576)
Tatárhányás = Galgahévíz 8/7 (187–188), isaszeg 13/17 (310–311), valkó 26/8 (536–537)
Tatárhányások = Galgahévíz 8/7 (187–188), valkó 26/8 (536–537), 26/*** (551)
Tatár sáncok = kartal 14/2 (329)
Tatárülés = Bag 3/18 (113), 3/19 (113), 3/22 (144)
Téglaégető = Püspökhatvan 20/2 (422)
Téglaház = Acsa 1/31 (55), valkó 26/9 (537)
Tejüzem = vácszentlászló 25/19 (524)
Tekenyős-part = valkó 26/26 (548)
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Templomdomb = Galgagyörk 7/2 (159–160)
Templomhegy = Galgamácsa 9/6 (214–216), isaszeg 13/10 (307), Pécel 19/23 (405), 

vácszentlászló 25/4 (514–516), 25/5 (516)
Templom-tábla = Gödöllő 10/9 (243–245)
Tenyészállatforgalmi iroda

sertéstenyészete
= Gödöllő 10/21 (249)

TeSco = Gödöllő 10/33 (254)
Tésztagyártó üzem = Bag 3/4 (95, 100, 102)
Tóalmási puszta = Galgagyörk 7/2 (163)
Tótalmás = Galgagyörk 7/2 (159)
Tófalusi-dűlő = hévízgyörk 11/19 (279, 281), 11/20 (280)
Tó föle dűlő = Zsámbok 28/9 (591), 28/19 (597)
Tó-Györk = Galgagyörk 7/*** (172)
Tói-malom = Pécel 19/12 (400)
Torom-dűlő = Domony 6/12 (147–150)
Tótgyörk = Galgagyörk 7/*** (172)
Tótgyörke = Galgagyörk 7/*** (172)
Tökös-part = Tura 22/23 (469–472)
Töviskés-dűlő = Tura 22/19 (467), 22/20 (468), 22/21 (469)
Tőzegtelep = isaszeg 13/9 (304)
Tsirl-Graben = Gödöllő 10/40 (258)
TSz-tanya = Püspökhatvan 20/22 (429)
Tura, A = Tura 22/2 (458), 22/32 (474)
Tyúkász-árok = verseg 27/3 (566)

Újtelep = Aszód 2/5 (75), Bag 3/4 (95), Galgamácsa 9/7 (217), 9/24 (222), hévízgyörk 
11/17 (279), 11/22 (283), Pécel 19/22 (404), 19/*** (415)

Urasági-dűlő = Mogyoród 18/16 (382)
Urasági legelő = csömör 4/15 (123)
Urasági téglaház = valkó 26/9 (537)
Urbán-völgy = verseg 27/34 (578), 27/35 (578)

Ürményi legelő = csömör 4/15 (123)

váci völgy = verseg 27/3 (565)
vadászkastély = Galgamácsa 9/46 (227)
vajas = valkó 26/*** (551)
vajda-rét = Tura 22/14 (463–464), 22/22 (469)
valkó-harmincakhalma = vácszentlászló 25/8 (520)
valkó-Szentlászló = vácszentlászló 25/12 (523)
valkói szőlők = valkó 26/5 (534), 26/*** (551)
várdomb = Szada 21/2 (438)
várhegy = isaszeg 13/***? (321). Pécel 19/3 (390–392), 19/4 (392, 396), 19/*** (415), 

Szada 21/2 (438), váckisújfalu 24/2 (504–506)
vaskapu = Gödöllő 10/40 (257–258)
„vaspályai átfúrások” = Pécel 19/*** (413)
vasúti bevágás = Bag 3/4 (94, 102), Domony 6/7 (146), Galgahévíz 8/41 (196), 9/5 (213), Tura 

22/--- (489)
veresmarty-birtok = Domony 6/14 (153)
viszoki-hegy = Acsa 1/44 (58), Püspökhatvan 20/28 (432)
vörös csillag Tsz földje = Bag 3/3 (94)
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Zöld-halom = Tura 22/70 (484)
Zöldház = Domony 6/3 (142)
Zubor-hegy = nagytarcsa 18/1 (374)

Zsidó = vácegres 23/1–23/*** (492–500)
Zsidó-domb = Acsa 1/4 (48)
Zsidófalu = vácegres 23/*** (499)
Zsidó temető = Domony 6/14 (153)
Zsigmondy vilmos telke = Pécel 19/3 (392), 19/20 (404)
Zsíros-hegy = Püspökhatvan 20/2 (422), 20/10 (426)
Zsolnai oldal = verseg 27/45 (581)
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einLeiTUnG

im dritten Band der archäologischen Topographie des komitates Pest werden die Fundorte der einstigen 
kreise Aszód und Gödöllő veröffentlicht. Als Quelle benutzten wir das in den Museen und Privatsammlungen 
auffindbare Fundmaterial, die in den Dateien aufbe wahrten Grabungsdokumentationen, Aufzeichnungen, 
die archäologische, kunsthistori sche und historische Fachliteratur, die mittelalterlichen Urkunden und 
handschriftlichen Landkar ten. Zwecks der Lokalisierung und Authentifizierung der seit langem bekannten 
Fundorte, bzw. in erster Linie der Auffindung von neuen Fundorten durchforschten wir das zu bearbei ten de 
Gebiet mit Geländebe ge hun gen. Wir hatten Gelegenheit, auch Luftaufnahmen zu machen.

*

Die westliche hälfte des sich 793,5 km2 im nördlichen Teil des komitates ausbreitenden Gebietes gehört 
zum einzugsgebiet der Donau. Die größere hälfte ist Teil des einzugsgebietes der Theiß. es liegt in der 
Zone, wo sich die 2–300 m hohe Gödöllőer hügellandschaft und die Große Ungarische Tiefebene dem 
nördlichen Mittelgebirge (cserhát) anschließen.

in archäologischer hinsicht ist es wichtig, dass zum Anfertigen von gespaltenen Stein ge räten geeigneter 
hydroquarzit im Südcserhát vorkommt. in den hügellandschaften ist der sich in dünneren oder dickeren 
Schichten abgelagerte Löss das kennzeichnende Deck gebirge. es kommen auch kieselige und sandige 
Areale, bzw. solche mit Flugsand vor.

Die hügel sind durch auch heute noch stehende eichenwälder bedeckt. Für heute wandelte es sich völlig zu 
einer kulturlandschaft um, das niedriger liegende Gebiet gehörte ursprünglich zur Zone der Waldsteppen. 
Die braunen Waldböden nehmen das größte Areal ein. in den Bachtälern entstand Wiesenboden.

Die insgesamt 891 Fundorte werden nach Gemeinden gruppiert veröffentlicht. Der Beschreibung der 
Fundstellen in den einzelnen ortschaften sind kurze Schilderungen des Bodenreliefs und der hydrographie 
vorangestellt, es wird auf die Lokalisation der Fundorte verwiesen, sowie auf die mineralogischen und 
bodenkundlichen Gegebenheiten, die die Umstände der Forschungsarbeit an der oberfläche beeinflussen, 
ferner auf die Pflanzendecke, die landwirtschaftlichen Anbaugruppen und die relative Größe der 
erholungsgebiete. Fallweise weisen wir auf die Monographie der ortschaft hin.

Bei der Beschreibung der Fundorte strebten wir nach der zusammenfassenden Be kannt machung der 
Forschungsgeschichte, der ergebnisse der Geländebegehungen, des Fundmaterials sowie der wichtigeren 
Angaben der Fachliteratur. Dabei bemühten wir uns, irrtümer bezüglich der Fundorte zu revidieren. nach 
den Fundorten folgt unter drei Sternen – im Allgemeinen in chronologischer Reihenfolge – die Beschreibung 
der auf dem Territorium des genannten ortes zum vorschein gekommenen Denkmäler, die mit keinem 
Fundort in Zu sam menhang gebracht werden können. Unter drei kreuzen wird die Geschichte der aus-
schließ lich in schriftlichen Quellen auftauchenden einstigen ortschaften zusammengefasst, die sich mit 
kleinerer oder größerer Wahrscheinlichkeit innerhalb der heutigen Grenzen je einer Ge meinde erstreckten. 
Unter drei waagrechten Linien erörtern wir die Angaben, die sich in Wirklichkeit nicht auf die behandelte 
ortschaft beziehen, die aber in der Fachliteratur falsch dabei aufgezählt wurden.

Die Bedeutung der sowohl auf den karten als auch im Text verwendeten Zeichen wird in der Zeichenerklärung 
angegeben. Die oberflächenfunde verweisen meist auf eine Siedlung, auf die häufig auch Begleiterscheinungen 
(Lehmbewurf, Steine, verfärbungen, usw.) hinweisen. Die Funde, bei denen es nicht zu entscheiden ist, ob 
sie aus einer Siedlung oder einem Gräberfeld, bzw. einem Depot-(hort-)fund stammen, werden als Zeugnisse 
unbe stimmten charakters bezeichnet. Als Streufunde gelten nur die einzelfunde, die höchstwahrscheinlich 
außerhalb der ehemaligen Siedlung verstreut wurden oder verloren gingen. Das Zeichen der Münzfunde wird 
nur bei geschlossenen Münzkomplexen angewandt; die in Gräbern und Siedlungen vorgefundenen Münzen 
sowie die Streufunde werden im verzeichnis abgesondert aufgezählt.

*
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Die einstigen kreise Aszód und Gödöllő liegen am Treffpunkt von drei großen archäologisch-geschichtlichen 
Landschaften. Daraus geht es hervor, dass sich das Zentralgebiet der sich da angesiedelten urzeitlichen 
kulturen entweder in Transdanubien oder in der Großen Ungarischen Tiefebene, bzw. in nordungarn befand. 
Gerade in unserem Gebiet verlief die Grenze einstiger kulturen mehrerer epochen. in diesen Fällen ist es 
besonders bei den oberflächenfunden unmöglich zu entscheiden, ob es sich um eine Siedlung gemischten 
ethnikums handelt oder diese Funde importkeramik einer kultur sind. Funde, die nur wenige kennzeichen 
aufweisen können, können kulturell häufig nicht eingeordnet werden, wenn auch verbreitungsgründe es nicht 
ausschließen hätten. eben darum sind die unten angegebenen Zahlen nur von informationswert.

Am wenigsten können die nur aus erzählungen bekannten, aus nicht authentischen Aus grabungen 
stammenden Skelettgräber bzw. Menschenknochen ohne Beigaben datiert wer den. Die Bestattungen 
der 29 Fundorte solchen charakters können von der Urzeit an aus jeder epoche stammen, sogar aus der 
neuzeit. An zehn Stellen registrierten wir künstliche, noch sichtbare oder schon abgetragene hügel, die aus 
unbekannter Zeit stammen und vermutlich als Bestattungsorte dienten. höchstwahrscheinlich können sie 
in die Sarmatenzeit datiert werden, aber die meist am Randgebiet der Tiefebene befindlichen einzelhügel 
können auch aus der kupferzeit stammen.

Die Gruppe mit der Bezeichnung „Urzeit im Allgemeinen” beinhaltet ein gemischtes, eigent lich nicht 
zusammengehörendes Material. Die vereinzelt als Streufunde vorkommenden Stein geräte können sowohl 
neolithisch oder kupferzeitlich als auch – in kleinerer Anzahl – bron zezeitlich sein. Die Zahl der Siedlungen 
mit atypischen urzeitlichen keramik bruch stücken ist hoch: Diese Funde können von der kupferzeit an 
bis die eisenzeit datiert werden. Aufgrund des Materials und der Technik könnte man die meisten Stücke 
in die Bronzezeit datieren. Schade, dass wir auf den 103 Fundstellen solchen charakters trotz der guten 
Beobachtungsmöglichkeiten und wiederholten Geländebegehungen keine kennzeichnenden Gegenstände 
sammeln konnten. Bei diesen und auch bei den gut bestimmbaren, aber nur wenige Funde aufweisenden 
orten ist es nicht zu entscheiden, ob sie grundsätzlich kleine zeitweilige Ansiedlungen waren oder es sich 
um stark zerstörte Fundstellen handelt. An bedeckte Fundorte kann man nur ausnahmsweise denken. Wir 
kennen sieben Bestattungen, die aus nicht authentischen Quellen bekannt sind. Die hockergräber waren 
in der ersten hälfte der Urzeit charakteristisch, während die Brandgräber in der zweiten hälfte dieses 
Zeitalters gewöhnlich waren.

im Südcserhát siedelte man sich im Mittelpaläolithikum an, um die hydro quar zit bän ke, die als 
ergebnisse der nachtätigkeit von vulkanausbrüchen im erdgeschichtlichen Tertiär ent standen, abzubauen. 
Die bekannten paläolithischen Fundorte gruppieren sich beinahe aus nahms los da. Auf sechs Fundorten 
konnte man atypische Paläolithfunde sammeln, die zu einer kulturellen einordnung ungeeignet sind. Das 
Mittelpaläolithikum ist durch eine in keine kultur einreihbare Fund stelle, eine Siedlung der kultur von 
Jankovich-höhle, einen blattförmigen kratzer sekundären Fund ortes und fünf Fundorte der Bábony-
industrie vertreten. von fünf Fundstellen haben wir atypische paläolithische Funde. nur ein oder zwei 
Streufunde der Szeleta-kultur, fünf Siedlungen der Aurignac-kultur und sechs Siedlungen der Pavlov-
kultur sind bekannt. Wir kennen keine mezolithischen Fundstellen.

es gibt 14 Siedlungen, bei denen es nicht zu entscheiden ist, aus welcher neolithischen epoche sie stammen. 
Die Gödöllőer hügellandschaft und das Gebiet entlang der Galga gehören zum verbreitungsgebiet der 
transdanubischen Linienbandkeramikkultur. innerhalb dieser kultur ist die Anzahl der genau nicht datierbaren 
Fundorte sehr hoch, sie überragt die des vácer Bandes. Die 96 Siedlungen nehmen den zweiten Platz unter 
den urzeitlichen kulturen ein. Die keramikbruchstücke der frühen Periode tauchten auf drei Fundorten auf, 
sie befinden sich ausnahmslos östlich des Flusses Galga. 37 Siedlungen der notenkopfkeramik und 26 der 
Zseliz-kultur sind bekannt. Die auf vier Fundorten auftretenden importfunde der Alföld-Linienbandkeramik 
kamen einheitlich am östlichen Rand des in diesem Band behandelten Gebietes, der westlichen Grenze des 
verbreitungsgebietes nahe zum vorschein. Was das verbreitungsgebiet betrifft, zeigt je ein importstück der 
Szakálhát-Gruppe und der vinča-kultur ein ähnliches Bild. Mehrere Gegenstände der vinča-kultur treten 
auch in der lengyelzeitlichen Siedlung hervorragender Bedeutung in Aszód auf (Fo. auf 2/3). Außer den 
kennzeichnenden hockergräber konnten in Aszód auch Brandgräber freigelegt werden. es ist zu bemerken, 
dass nándor kalicz den Fundort Papi-földek neulich für die gemeinsame Fundstelle der Lengyel- und Theiss-
kultur hält. Die in relativ großen Zahl vorkommenden, aber ausgesprochen ärmlichen Funde der Lengyel-
kultur, die häufig von unsicherer chronologischen Lage sind, sind auf weiteren 36 Fundorten bekannt.
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Man kennt keine, mit Sicherheit in die Frühkupferzeit datierbaren Fundorte. Das Denk material dieser 
epoche kann ganz sicher auf den Fundorten der Spätlengyelkultur ge sucht werden. Bezüglich je eines 
Grabes aus Pécel kann man nicht mehr entscheiden, ob es aus der zweiten hälfte des neolithikums oder 
aber aus der kupferzeit stammt.

es gibt leider sehr viele, zahlenmäßig 48 Fundstellen, deren Datierung in die kupferzeit nur aufgrund 
des Materials der keramikbruchstücke, oder aufgrund je eines Profils bzw. verzierungselements 
wahrscheinlich ist. in der Mittelkupferzeit siedelten sich die Träger sowohl der Bodrogkeresztúr-kultur 
als auch der Ludanice-Gruppe im behandelten Gebiet an; an mehreren Fundorten sind die Funde beider 
kulturen aufzufinden. elf Bodrogkeresztúr-Siedlungen, bzw. auf eine solche hinweisende Funde und 
13, sicher oder vermutlich in diese kultur einreihbare Bestattungen sind bekannt. Zur Ludanice-Gruppe 
gehören neun Sied lun gen und zwei Begräbnisse. Deswegen können auch die aus neun orten bekannten 
kupfer ge rä te an die Bodrogkeresztúr-kultur gebunden werden. Auf vier Siedlungen tritt auch die Fur chen-
stichkeramik auf. Auch beide kennzeichnenden idolbruchstücke müssen erwähnt werden. 

Die Boleráz-Gruppe ist durch wenige, insgesamt fünf unbedeutende Siedlungen und einen Fundort 
unsicheren charakters vertreten. ein kleiner Tonstempel ist aber ein hervorragender Fund. Die klassische 
Baden-kultur hat viel mehr, aber etwas wenigere Siedlungen (68) und vier Fundstellen unsicheren chareakters 
als gewöhnlich. An einer Stelle wurde auch eine Rind bestattung freigelegt. Die keramikbruchstücke der 
kostolac-kultur in Zsámbok, die vom ver breitungsgebiet weit entfernt gesammelt werden konnten, sind 
eine Überraschung. Die kupferzeitliche Datierung eines hügels von Acsa (Fo.1/4) ist unsicher und ganz 
unwahr schein lich.

Die Zahl der Fundorte (91 Siedlungen, zwei Bestattungen, sieben unsichere Fundorte und ein Streufund), 
deren Fundmaterial für eine genaue Datierung innerhalb der Früh- bzw. Mittelbronzezeit ungeeignet ist, ist 
ebenfalls sehr hoch. Über zehn Siedlungen wissen wir nur so viel, dass sie irgendwann in der Frühbronzezeit 
existierten. 25 Siedlungen, eine Bestattung und ein Fund unsicheren charakters können an die Makó-
kultur gebunden werden. in isaszeg ist ein zylindisches Gefäß Somogyvár-Typs bekannt, das aber unter 
nicht authentischen Umständen zum vorschein kam. Dieses Gefäß kam wahrscheinlich außerhalb des 
in diesem Band behandelten Gebietes ans Tageslicht. in der zweiten hälfte der Frühbronzezeit und in 
der vollkommenen Mittelbronzezeit lebte in Wesentlichem die hatvan-kultur. Außer zehn erdwällen 
dieser kultur konnten 48 Flachsiedlungen und 16 Brandschüttungs- bzw. Urnengräber registriert werden. 
Auch einige von den sieben Fundorten mit Funden unsicheren charakters konnten Bestattungsorte sein. 
noch ein Fund, vermutlich ein Schatzfund, und ein idol können noch dieser kultur zugeordnet werden. 
Die für diese epoche kennzeichnenden importfunde sind häufige erscheinungen: Auf zwei Fundorten 
fand man keramikbruchstücke der kisapostag-, auf fünf die der Tokod-Gruppe, an vier Stellen die der 
nordtransdanubischen inkrustierten keramik und an einer Stelle die der südtransdanubischen inkrustierten 
keramik. Je ein Fund der ottomány- und der Szőreg-kultur konnte gesammelt werden. es ist über ra schend, 
dass die Füzesabony-kultur durch einen einzigen krug unsicheren Fundortes und solcher Fundumstände 
vertreten ist. Dieser krug kam vielleicht in Aszód ans Tageslicht. Die mittelbare Wirkung dieser kultur 
kann nur auf den Fundorten der späten hatvan-kultur bewiesen werden. Beide Siedlungen der vatya-
kultur schließen sich den Budapester Fundorten dieser kultur an. Aus dem Gefäßfund und der Bronzeaxt 
geurteilt konnte die Siedlung von Mogyoród (Fo. 17/1) von ihnen die bedeutendere sein.

62 spätbronzezeitliche Fundorte und 8–10 überwiegend bronzene Gegenstände können an keine kultur 
gebunden werden. in der esten hälfte im ganzen Gebiet des in diesem Band behandelten Territoriums lebte 
die hügelgräberkultur, deren 41 Siedlungen und 13 Bestattungen teils gemischten Typs in mehreren Fällen 
bedeutende Funde lieferten. ein Teil eines hortfundes ist nur aus einer Beschreibung bekannt. in sechs 
Fällen wurden ein napf, ein Urnen bruch stück, eine kleine Urne als einzefunde inventarisiert: Diese Funde 
stammen höchstwahrscheinlich aus Bestattungen. Die sich in nordungarn verbreitete Piliny-kultur ist durch 
33 Siedlugen und einige Gräber je eines Skelett-, bzw. Brandgräberfeldes vertreten. Mit Ausnahme der am 
besten in Westen liegenden ecke bedeckt diese kultur im Wesentlichen das ganze Gebiet beider kreise. in 
einem hortfund sind auch unikale Gegenstände (Diadem, Bronzetasse) zu finden. einige kennzeichnende 
Gefäße ohne Begleitfunde und einige Bronzegegenstände sind noch dieser kultur zuzuordnen.

in der zweiten hälfte der Spätbronzezeit ist die Lage etwas komplizierter. Das Gebiet entlang der 
Galga gilt als Grenzgebiet der Urnenfelderkultur. obwohl die Zahl der in verschiedene Perioden 
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einzuordnenden 86 Siedlungen hoch ist, ist die der Fundorte kleiner als westlich davon. ein Fundort war 
höchstwahrscheinlich befestigt. einige Bestat tun gen von Gräberfeldern sind von sieben orten bekannt. 
in diese kultur werden vier hortfunde, ein Schalenknaufschwert und ein Bronzekessel, ferner einige gut 
datierbare bronzene Streufunde eingereiht. in der unmittelbaren nachbarschaft beginnt das Stammgebiet 
der nordungarischen kyjatice-kultur. in der Übergangszone ist die Wirkung beider kulturen spürbar. Die 
Funde können nicht immer eindeutig abgesondert werden und auch die Fachleute sind von verschiedener 
Meinung. Sieben Fundorte der kyjatice-, bzw. wahrscheinlich der kyjatice-kultur, eine Bestattung von 
zweifelhafter einordnung, zwei Funde unsicheren charakters und ein Streufund sind ausnahmslos im 
nördlichen/nordöstlichen Gebiet des behandelten Gebietes zu finden.

30 Siedlungen, eine Bestattung und einige Fundorte unsicheren charakters wurden in die „Früheisenzeit 
allgemein” eingereiht. Trotz des Mangels an kennzeichnenden Funden sind sie größtenteils dem nachlass 
der skythischen kultur zuzuordnen. Unter ihnen können sich die gegenwärtig nicht absonderbaren Funde 
der präskythischen Periode (Mezőcsát-kultur) ver stecken. Die eigenartigen Pferdegeschirrfunde der 
präskythischen Periode kamen an zwei Fundstellen vor. Wir registrierten 29 Siedlungen, in denen auch 
charakteristische skythische keramikbruchstücke ans Tageslicht kamen. Zwei Skelettgräber und mehrere 
als Streufunde geltende Pfeilspitzen sind bekannt. Die aus einer Schelle und einem klapper bestehende 
Fundeinheit von nagytarcsa ist von hervorragender Bedeutung. eine kleine Pferdefigur kann entweder in 
die frühe oder in die späte eisenzeit eingereiht werden.

Unter den urzeitlichen kulturen vertreten die 143 keltischen Siedlungen die höchste Siedlungszahl. 
Die 13 Bestattungen sind teils Skelett- und teils Brandgräber. Bei einigen einzelfunden – Gefäße, 
Metallgegenstände – kann man nicht entscheiden, ob sie Grabfunde sind. nur eine Münze, eigentlich ein 
Streufund, ist bekannt. in einem Siedlungsobjekt wurde auch eisenschlacke freigelegt.

Das in diesem Band behandelte Gebiet gehörte zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert n. chr. überwiegend 
zum sarmatischen Siedlungsgebiet, während ein kleines Territorium quadisches Gebiet war. Man kennt 
keinen keltischen Fundort (Siedlung, Gräberfeldsteil, Grabfund), der beweisbar bis in das 1. Jahrhundert 
datiert werden könnte. Beachtenswert ist aber der in das verwaltungsgebiet von Budapest einreihende Teil 
des Fundortes 19/2 von Pécel, auf dem ein Teil einer in die zweite hälfte des 1. und in die erste hälfte des 2. 
Jahrhunderts datierbaren Siedlung von den Mitarbeitern des Budapester historischen Mu seums freigelegt 
wurde. im hiesigen Fundmaterial ist sowohl handgeformte sarmatische keramik als auch vom Anfang des 
2. Jahrhunderts an auftretende provinziale Ware anwesend.

nur auf drei Fundorten im nördlichen Teil von Acsa (Acsa, Fo. 1/9, 1/15 und 1/20) konnte man quadische 
Siedlungen identifizieren. Aufgrund des Fundmaterials (Taf. 32. 1–9) war die Siedlung des Fundortes 1/15 
noch in der Frühkaiserzeit bewohnt, während die Siedlung des Fundortes 1/9 nicht datierbar ist und die des 
Fundortes 1/20 – mindestens teils – aus den 3. und 4. Jahrhunderten stammt (Taf. 32. 10). Man kennt keine 
Angaben über quadische Bestattungen bzw. Grabfunde.

Die spätsarmatische Siedlung am südwestlichen Ufer des Sápi-Baches (Fo. 1/26) ist die am besten in 
norden, etwas nördlich von der W–o-Linie zwischen den Fundorten 1/9 und 1/15 von Acsa befindliche 
sarmatische Siedlung im behandelten Gebiet. etwa 1,5 km weit nach nno entfernt liegt die ebenfalls 
spätkaiserzeitliche, quadische Siedlung des Fundortes 1/20. Also gibt es keine scharfe Grenzlinie, d. h. keine 
spürbar unbewohnte Zone zwischen der quadischen und sarmatischen Siedlung. vom Fundort 1/26 südlich 
sind ausschließlich sarmatische Fundorte in der kaiserzeit bekannt. Zu den insgesamt 392 sarmatischen 
Sied lun gen gesellten sich die Funde von sechs nicht lokalisierbaren Siedlungen zu (unter ihnen die beim  
Fo. 1/1 behandelten spätsarmatischen keramikbruchstücke). Auf fünf Fundorten beob achtete man sicher bzw. 
mit großer Wahrscheinlichkeit eisenschlacke, die mit den Sarmaten in verbindung gebracht werden kann. 
Sarmatische Bestattungen sind in vier hügelgräbern, in 20 Gräberfeldsteilen oder Grabfunden bekannt und 
bei sechs Siedlungen verfügen wir über Grabfunde, die an keinen Fundort gebunden werden können. Die im 
sarmatischen Fundmaterial auftauchenden quadischen und vandalischen Gegenstände zeugen vom handel 
mit den nachbarn. Quadische keramik konnte im Material von 16 Siedlungen und zwei Gräbern registriert 
werden (Bag, Fo. 3/7 und iklad, 12***), während vandalische bzw. wahrscheinlich vandalische keramik 
unter den Funden von sechs sarmatischen Siedlungen. Die entscheidende Mehrheit der in großer Menge 
vorhandenen, aus dem Zeitabschnitt zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert stammenden römischen Ware zeugt 
ebenfalls von den handelsbeziehungen. in einer der drei quadischen Siedlungen (Acsa, Fo. 1/15) sammelten 
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wir provinziale hauskeramik, auf 69 sarmatischen Fundorten hauskeramik und auf 35, mit den vorigen teils 
übereinstimmenden Fundorten Terra Sigillata-Brruchstücke. Wenn es sich um sarmatische Funde handelt, 
bezieht sich das Attribut „sarmatisch” – besonders im Falle von Siedlungsfunden – im Allgemeinen auf das 
Fundmaterial, das vom 1. Jahrhundert an bis in das 4. Jahrhundert genauer nicht datierbar ist. Bezüglich der 
sarmatisch-spätsarmatischen Siedlungsfunde kann ein Teil des Fundmaterials wahrscheinlich oder eindeutig 
vor die späte Periode datiert werden und es kann auch in der späten Periode nachgewiesen werden. Unter 
spätsarmatischer Periode versteht man die Zeitspanne nach der Mitte des 3. Jahrhunderts bis die hunnische 
eroberung am Anfang des 5. Jahrhunderts. Die spätsarmatischen Siedlungen konnten in der hunnenzeit 
weiterleben. Bei einigen Fundorten (z. B. Bag Fo. 3/4) machen wir darauf aufmerksam, wenn das aufgrund 
des Fundmaterials wahrscheinlich ist. von den oberflächenfunden sind die in Tura auf den Fundorten 22/7 
und 22/19 gefundenen abgewetzten münzenartigen Amulette von hervorragender Bedeutung (Taf. 35. 22). 
Beide Amulette wurden vom Sammler Lajos Süll von Tura gesammelt. Die westlichen Anfangspunkte der 
nördlichen (Galgamácsa Fo. 9/4 – Aszód Fo. 2/22 – verseg Fo. 27/3) und mittleren (Aszód Fo. 2/8 – kartal  
Fo. 14/2) Linie der Schanze des csörsz-Grabens, der auf dem nördlichen Teil des sarmatischen Siedlungsgebietes 
verläuft, befinden sich im behandelten Gebiet. Das neulich in Galgagyörk entdeckte Strecke der Schanze  
(Fo. 7/29) konnte zur nördlichen Linie gehören. Östlich vom inneren Gebiet von Mogyoród kann die innere, 
d. h. die südliche Linie der Schanze über Tura bis die Grenze des komitates verfolgt werden (Mogyoród 17/2 
– kerepes 15/8 – Gödöllő 10/40 – valkó 26/26 – vácszentlászló 25/17 – Tura 22/4). Alle drei Schanzenlinien 
wurden innerhalb des sarmatischen Siedlungsgebietes errichtet.

in die völkerwanderungszeit wurden die atypischen, meist in kleiner Menge gesam mel ten Siedlungsfunde 
von 15 Fundorten eingereiht. Diese sind handgeformte, mit großer Wahrscheinlichkeit keine sarmatischen 
oder früheren Gegenstände, deren genauere Datierung aber nicht möglich ist. Wegen der wenigen Angaben 
können die Bestattungen von drei Fundorten genauer nicht datiert werden.

Die hunnische Periode des karpatenbeckens ist durch einen einzigen Fundort in csömör vertreten, 
nämlich durch die Funde der im Jahre 1871 freigelegten Frauenbestattung (Fo. 4/15).

Das Fundmaterial des Jahrhundertes zwischen dem Zerfall der hunnenmacht und der awarischen 
Landnahme ist bis auf den heutigen Tag im behandelten Gebiet unbekannt. höchstens kann die iustinianus 
i.-Münze von nagytarcsa (Fo. 18/21), die ein Streufund ist, in diese Zeitspanne datiert werden.

Der beträchtliche Teil der awarischen Siedlungsfunde (31 Fundorte) ist nicht genauer zu datieren. eine 
sicher der Frühawarenzeit zuzuordnende Siedlung konnten wir auf einem Fund ort registrieren (nagytarcsa 
Fo. 18/5) und im Gegensatz dazu ist die Zahl der späten und wahrscheinlich späten Siedlungen 99. Auch 
die Tatsache, wonach die Siedlungsfunde – mindestens teils – nur unsicher bestimmt werden können, kann 
zu dieser bedeutenden Abweichung beitragen. Bestattungen sind von 19 Fundorten bekannt. Früh- und 
mittelawarische Gräber und Gräberfeldsteile kamen auf acht Fundorten ans Tageslicht, eine Pferdebestattung 
wurde im Gräberfeld von kerepes (Fo. 15/3) freigelegt und vielleicht wurde eine Pferdebestattung an der 
Fundstelle von Pécel (Fo. 19/40) zerstört. Die Begräbnisse der frühawarischen Führungsschicht kamen in 
Dány (Fo. 5/15) und Zsámbok (Fo. 28/24) zum vorschein. Auf die frühawarische Bestattung von verseg stieß 
man nordöstlich vom nördlichen csörsz-Graben auf dem Fundort 27/1. Aufgrund der Lage dieser Bestattung 
kann die bis dahin angenommene nördliche Grenze des frühawarenzeitlichen Siedlungsgebietes weiter nach 
norden geschoben werden. es gibt drei Gräberfeldsteile (Gödöllő 10/21, kerepes 15/6, Pécel 19/12), in denen 
man auch in der späten Periode bestatten ließ. Damit zusammen sind spätawarische Bestattungen auf zehn 
Fundorten bekannt, ferner zwei späte Grabfunde, deren Fundstelle nicht zu lokalisieren ist. in zwei Fällen ist 
die Datierung der Bestattungen in nerhalb der Awarenzeit unsicher. in den Gebieten östlich der Donau gilt die 
auf dem Fundort isaszeg 13/9 gefundene fränkische geflügelte Lanzenspitze als ein unikaler Gegen stand. Sie 
kann sowohl in das 9. als auch in das 10. Jahrhundert eingereiht werden (Taf. 43. 20).

Als landnahme- oder früharpadenzeitlich konnten wir 72, beinahe ausnahmslos kleine Siedlungen 
bestimmen. An drei von den 14 Bestattungsorten gab es Pferdebestattungen. in einem Grab kam eine 
Münze zum vorschein. Auf vier Fundorten fand man mit großer Wahr schein lichkeit in diese Zeit datierbare 
eisenschlacke.

Bei der Behandlung der mittelalterlichen Fundorte konnten wir uns auch auf die Urkunden und sonstigen 
schriftlichen Quellen stützen. Wir bezweckten, die Geschichte der mittelalterlichen Siedlungen, Schlösser, 
klöster und kirchen kurz zusammenzufassen. Außer den sich auf die erste urkundliche erwähnung und 
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verwüstung der Siedlungen beziehenden Angaben beschäftigten wir uns mit der Besitzgeschichte. Die in 
den, in topographischer hin sicht wichtigen Beschreibungen über die Grenzbesichtigungen auftauchenden 
geographischen namen versuchten wir mit den heutigen zu identifizieren. Die ungarischen und türkischen 
konskriptionen aus den 16. und 17. Jahrhunderten benutzten wir wegen der sich auf die Größe der Dörfer 
beziehenden Zahlenangaben oder eben als Beweise der verwüstung der Dörfer. Über die mittelalterlichen 
kirchen verfügen wir beinahe ausnahmslos über mittelbare Angaben (päpstliches Zehntelverzeichnis, 
erwähnung von Geistlichen). Diese mussten eben wegen der kleinen Zahl der unmittelbaren Angaben zum 
Beweis der Bestehung der kirchen bzw. Gemeinden benutzt werden. Die etimologie der ortsnamen gilt 
als Stützpunkt hinsichtlich des ethnikums der namengeber und – außer den archäologischen Funden – zur 
entstehungszeit.

Sprunghaft vermehrte sich die Anzahl der mittelalterlichen Fundorte. Beinahe auf je den zweitem Fundort 
gab es mittelalterliche Funde. Die Zahl der in den schriftlichen Quellen auf  tauchenden ortschaften macht 
etwa 75 aus. Die komplexe Analyse der Angaben weist darauf hin, dass der name der meisten selbständigen 
arpadenzeitlichen ortschaften in den schrift lichen Quellen erhalten blieb und der der spätmittelalterlichen 
bekannt ist. Die Lage der meisten Siedlungen konnte mit hilfe sowohl von archäologischen Funden als 
auch von Baudenkmälern identifiziert werden. Wegen Mangel an Quellen konnten wir nicht entscheiden, 
ob einige terra und praedium einst bewohnt waren oder nicht.

Der vergleich der archäologischen, geschichtlichen und der sich auf die ortsnamen hinweisenden Angaben 
trug zur kenntnis der Siedlungsgeschichte und –struktur dieses Gebietes mit wichtigen ergebnissen bei. 
von ihnen werden manche skizzenhaft bekannt gemacht. Aus der heimischen urkundlichen Praxis geht es 
hervor, dass die erkennbare Geschichte der ortschaften – besonders vor der Schlacht bei Mohács – praktisch 
mit ihrer Besitzgeschichte übereinstimmt. Die Besitz ver hält nis se wurden von László Makkai und zuletzt 
von den verfassern der Monographien der ko mi tate zusammengefasst und in den lokalgeschichtlichen 
Monographien ausführlich erörtert.

Die überwiegende Mehrheit der ortsnamen ist das Produkt der ungarischen namen ge bung. im Stamm 
des namens Galga, der sicher slawischen Ursprungs ist, kann das Wort kalъ mit der Bedeutung „kot”, 
„Sumpf” zu suchen (kiss 1988. i. 493). höchstwahrscheinlich sind die namen Garancs, Tura und valkó 
ebenfalls von slawischer Ursprung. Das ursprüngliche Präfix irsa des namens isaszeg wurde aus dem Wort 
„égerfa” (erle) gebildet. nur in namensgeschichtlicher und namensgeographischer hinsicht ist der zuerst 
seit dem 17. Jahrhundert vorkommende name Paróca rätselhaft. Die neuzeitlichen slowakischen Dorf namen 
stammen aus den früheren ungarischen namen (Jača, horná Jurka, Pišpeki). Die etwa 70 ungarischen 
ortsnamen ungarischen Ursprungs passen sich der Struktur der namengebung der weiteren Umgebung 
an. nur die namen kér und Megyer vertreten die Stammes namen. in den namen Besenyő, Tótfalu und 
vielleicht nándor(földe) ließen sich volksnamen aufbe wah ren. Der letztere könnte ursprünglich auch ein 
Personenname sein. Zwei namen (csatár, Dusnok) weisen auf Dienstleistende hin. Die geographische 
Umgebung, bzw. die kennzeichnende Flora waren die namengeber von Aszód, hévíz, Liget, Lugos, Sukoró, 
Almás, Babat (?), Diód, körtvélyes und Mogyoród. etwa ein Drittel der namen kann aus Personennamen 
abgeleitet werden. Auch drei Geschlechtsnamen (ákos, kartal und Zsidó) blieben erhalten. Die namen mit 
dem Suffix –i und der endung –falva fehlen. nicht in großer Zahl, aber auf Besitzverhältnisse verweisende, 
sich zu Personennamen gesellende namen sind an  we send: ákosülése, ákosmonostora, imreülése, 
ordasháza, Pálülése. Zu Dorfnamen wur den die Bezeichnungen von kirchlichen institutionen und kirchen 
wie Monostor(alja), kápol na, bzw. Mindszent, Szentegyed, Szentgyörgy, Szentjakab, Szentkereszt, 
Szentkirály, Szent lászló, Szentpál. Mit dem Suffix – egyháza oder – telke (nyíregyháza, Szentgyörgyteleke) 
wurde der ursprüngliche ortsname nach der zeitweiligen oder endgültigen verwüstung der Siedlungen 
versehen. Die ortsnamen unterstützen die Annahme, wonach das Siedlungsnetz des behandelten Gebietes 
in der Arpadenzeit zustande kam.

Der verbreitung der Schriftlichkeit entsprechend tauchen die Dörfer in den sich auf das behandelte 
Gebiet hinweisenden geschichtlichen Quellen viel später auf als sie entstanden waren. Auf das Großteil des 
komitates Pest bezieht das sich besonders. im 11. Jahrhundert schrieb man nur über die Stelle der Schlacht 
bei Mogyoród im Jahre 1074. Aus dem 12. Jahr hun dert blieb nur die erwähnung von csömör und kerepes 
erhalten. Auch im 13. Jahrhundert sind wenige Urkunden be kannt (elf Dörfer). im nächsten Jahrhundert 
fand der Durchbruch statt: etwa 35 Dörfer wur den zum ersten Mal erwähnt. Auch noch im 15. Jahrhundert 
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tauchen 16 Dorf na men auf, die in schriftlichen Quellen bis dahin nicht erwähnt wurden und mehre re von 
ihnen tauchen schon in Beziehung mit ihrer verwüstung auf. Unter den letzteren gibt es auch solche, in 
denen eine kirche in den 12. und 13. Jahrhunderten stand (Babat, hévíz györk). 

im vorangehenden beschäftigten wir uns nur mit den in schriftlichen Quellen er wähnten Siedlungen. Als 
ergebnis der Geländebegehungen sind aber viel mehr Sied lungs spuren bekannt. es sind 364 arpadezeitliche 
(11–13. Jh.) Siedlungen bekannt. Diese Zahl übersteigt vielfach die der anderen epoche. Diese große Zahl 
bedeutet natürlich nicht so viele einerseits zeitgleiche und andereseits selbständige Siedlungen. etwa ein 
Drittel der arpadenzeitlichen Fundorte kann in die erste hälfte dieser epoche datiert werden, während die 
meisten in die 12. und 13. Jahrhunderte. Der charakter des Fundmaterials macht keine engere zeitliche 
einordnung möglich. Die gewöhnlich kleinen, einander nahe häufig gruppenweise befind li chen Fundorte 
verweisen auf eine verstreute Siedlungsstruktur mit temporären Siedlungen, die mit der ungeregelten 
bodenwechselnden Bebauung und der Tierzucht in verbindung stand. Daraus ergab sich ein ständiger Umzug 
und häufiger Änderung der Siedlungsstellen. Der Umzug der Sied lungen beschränkte sich von Anfang an 
auf ein relativ kleines Gebiet in nerhalb der früh ausgebildeten Besitzgrenzen in der dicht bewohnten Mitte 
des Landes. Aufgrund der etwa 75 urkundlich bekannten Siedlungen ist es damit zu erklären, dass die 
Spuren ca. von fünf arpadenzeitlichen Siedlungen im Gebiet je eines mittelalter li chen Dorfes, d. h. auf einer 
durchschnittlich 10,6 km2 großen Fläche zu beobachten sind. Wegen der verschiedenen geographischen 
Umstände gibt es bedeutende Abweichungen. Die auch im Spätmittelalter fortlebenden Siedlungen weisen 
ausnahmslos ein frühes, arpadenzeitliches Fundmaterials aus den 12. und 13. Jahrhunderten auf.

Die geregelte bodenwechselnde Bebauung und das allgemein werdende Fronhofsystem brachten die 
Umgestaltung der Siedlungsstruktur mit sich, im Wesentlichen lösten sich die verstreut befindlichen 
Siedlungen auf und das Dorfsystem wurde allgemein kennzeichnend. Wir nahmen 128 spätmittelalterliche 
Siedlungsspuren auf, von denen beinahe die hälfte an der Stelle aufzufinden war, die in den Urkunden 
erwähnt wurde. einige Fundorte bezeichnen den Rand des einstigen inneren Gebietes. Auf die Auflösung 
der Siedlung weisen sowohl in das 13. als auch in das 14. Jahrhunderts, bzw. eindeutig in das 14. Jahrhundert 
datierbare keramikbruchstücke an mehreren Fundstellen hin. Diese Fundorte können als die spätesten 
Mitglieder des früheren Streusiedlungssystems gedeutet werden. Die Deutung der verbleibenden wenigen 
Fundstellen kann ohne Ausgrabung nicht gelöst werden. Die mehrere hundert oder tausend Meter weit von 
den Dörfern entfernt liegenden, aus nahms los kleinen, durch wenige Funde repräsentierten kurzlebigen, 
innerhalb der Zeitspanne vom 14. bis in das 17. Jahrhundert datierbaren Siedlungen könnten keinesfalls 
selbständige Dörfer ge wesen sein. von ihrer geographischer Umgebung abhängig waren sie wahrscheinlich 
Meiereien und Gebäude für Weinbau oder viehhaltung.

Parallel mit der Umgestaltung der Siedlungsstruktur entvölkerten sich mehrere Grund be sitze endgültig. 
Den Beweggrund, in dessen Folge auffallend viele, etwa 20 spätmittel al terliche Sied lungen unbewohnt 
wurden, ist unbekannt. vielleicht der Tatarensturm kann der Grund sein. Auch die schlechte naturumgebung 
könnte dazu beigetragen haben, obwohl auch Dörfer mit ausgesprochen guter Umgebung unter den 
verwüsteten Dörfern zu finden sind. Man kann auch an, mit der Besitzgeschichte in verbidung stehende 
Ursachen denken. von den fortbestehenden Dörfern entvölkerten sich vielleicht nur Locsod, nyír(egyháza), 
Paróca und Szent kereszt vor der Schlacht bei Mohács. Ganz am Anfang der Türkenzeit blieben acht Dör fer 
endgültig unbewohnt: Almás, csömör, ecskend, egerszeg, iklad (Szada), Monostoralja, Tót falu und Újfalu. 
von ihnen wurden nur zwei (csömör und váckisújfalu) in der neuzeit neu belebt. Das ganz am Anfang 
der Türkenzeit verwüstete Aszód wurde erst von der Mitte des 17. Jahrhunderts an wieder bewohnt. Die 
Zerstörungen des 15-jährigen krieges konnten Felsőtarcsa und kartal nicht mehr verwinden. (Galga)györk 
und iklad wurden nur nach einer mehrere Jahrzehnte lang andauernden Unbewohntheit wieder angesiedelt. 
Acsa, Bag, Dány, Domony, hévíz, Mácsa, Gödöllő, (hévíz)györk, kerepes, Mogyoród, (nagy)tarcsa, 
Pécel, Püspökhatvan, Szada, Szentlászló, Tura, valkó, verseg, Zsámbok und Zsidó waren immer bewohnt. 
es ist aber zu bemerken, dass es eine ein oder zwei Jahrzehnte lang andauernde „unbewohnte Periode” am 
Anfang des 17. Jahrhunderts auch bei diesen Dörfern gab. Die Befreiungskriege und der Freiheitskampf der 
kurutzen verursachten weitere Zerstörungen.

Zum ersatz der abnehmenden Bevölkerung kamen überwiegend slowakische Leib eige ne vom Anfang 
des 17. Jahrhunderts an vom Gebiet des kirchlichen Ungarn im Rahmen spontaner volksbewegung und der 
Ansiedlungen von Gutsherren an. Diese und die volksbewegungen des 18. Jahrhunderts veränderten das 
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ethnische Bild der ursprünglich ausschließlich durch Ungarn bewohnten Landschaft: neben 15 Dörfern mit 
ungarischer Mehrheit entstanden zwölf slowakische Dörfer und ein deutsches.

im behandelten Gebiet wurde keine Steinburg errichtet. von den neun erdwällen waren sieben sicher 
arpadenzeitlich, ein war auch am Anfang des Spätmittelalters in Gebrauch. in einem Fall sind sowohl die 
existenz als auch die Datierung der Festung unsicher. nach dem Aufhören ihrer ursprünglichen Funktion 
wurden an einer Stelle ein kloster (ákosmonostora) und an drei Stellen je eine dörfliche kirche in ihnen 
gebaut. Als eine Besonderheit gilt ein arpadenzeitliches Ziegelhaus (Fo. 22/23), dessen Überreste im Rahmen 
einer Ausgrabung freigelegt wurden. Über die sonstigen Wohnplätze von Gutsherren wissen wir wenig, 
keine archäologisch nachweisbaren Spuren der in den Urkunden erwähnten wenigen herrenhäusern sind 
bekannt. Anlässlich einer notgrabung bzw. archäologischen Beobachtung konnte man manche Überreste 
des herrenhauses von Mácsa registrieren. ein besonderes Glück war, als die existenz des Schlosses von 
Miklós Báthori bei Mogyoród mithilfe von Steinen aus der Renaissance bewiesen werden konnte.

im behandelten Gebiet standen drei oder vier klöster. Das kloster herzoglicher Gründung von Mogyoród 
und das des Geschlechtes ákos gehörten dem Benediktinerorden. Die Überreste der kirche wurden leider an 
beiden Stellen infolge der neuzeitlichen Störungen ver nichtet. Das Prämonstratenserkloster des Geschlechtes 
Zsidó wurde noch nicht freigelegt. Unsichere Angaben beziehen sich auf das Prämonstratenserkloster von 
Szentkereszt, das bei Aszód vermutet ist. in den neulich veröffentlichten kirchengeschichtlichen Arbeiten 
wird ihre existenz im Allgemeinen nicht angenommen. von einigen Lokalhistorikern wird es für das 
kloster des Geschlechtes kartal gehalten. Aufgrund der ergebnisse unserer Freilegung ist es da lieber mit 
einer dörflichen kirche aus der romanischen Periode zu zählen.

Wir wissen über 44 kirchen. Das bedeutet, das in allen zweiten Dörfern irgendein kirchliches Gebäude 
stand. Der Mangel an Quellen bezieht sich auf die kirchen in erhöhtem Maße, so kennen wir auch die 
ungefährliche Bauzeit der meisten kirchen nicht. Über zehn kirchen wissen wir nur soviel, dass sie 
im Mittelalter, über elf, dass sie in der Arpadenzeit und über 13, dass sie in der Arpadenzeit und im 
Spätmittelalter, während zehn kirchen im Spätmittelalter existierten. Als ergebnis der erkenntnisse von 
Lajos Arányi, der denk mal pfle ge rischen Forschungen und unserer Ausgrabungen sind die hauptmerkmale 
und Bauperioden des viertels dieser Gebäude bekannt. Bei neun untersuchten kirchen verfügen wir über 
be wert bare ergebnisse. von ihnen haben sieben die romanische als die erste oder einzige Periode. Die 
kirchen der auch im Spätmittelalter bewohnten Dörfer wurden mit gotischen elementen erweitert. nur die 
kirche von kerepes wurde im 14. Jahrhundert errichtet. Über die gotische Merkmale aufweisende kirche 
von Tura wissen wir nicht, ob sie einen vorläufer in der romanischen Periode hatte. Auch bei den heute noch 
unerforschten kirchen kann man auf ähnliche verhältnisse zählen.

Wir konnten mehrere Fischteichdämme beobachten, bzw. sahen wir solche auf alten Land kar ten. es 
gelang uns, die Stelle einiger (spät-)mittelalterlicher Mühlen, Mühlgräben und Mühl teiche relativ genau 
zu bestimmen. Die an relativ viel Stellen gefundenen eisenschlacken weisen auf an ort und Stelle tätige 
Schmiede, die im 17. Jahrhundert manchmal in die konskriptionen aufgenommen wurden.

*

Die im vorliegenden Band behandelten Fundorte werden auf Gemeindekarten veröf fent licht. Die Fundorte 
wurden digitalisiert und auf karten im Maßstab 1:10000 veran schaulicht, damit man sich ausführlich 
zurechtkommen kann. Diese karten sind heute in mehreren instituten aufzufinden (kÖh, Archäologisches 
intitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Museum von vác). nach der veröffentlichung 
dieses Bandes werden sie aktualisiert. Bei der vermessung der erdwällen, hügelgräberfelder und 
mittelalterlichen Gebäudereste bemühten wir uns um vollständigkeit. Bei der Planung der nach den 
epochen zusammengestellten Fototafeln strebten wir, aus den noch unpublizierten Fundmaterialien einen 
Überblick über die im behandelten Gebiet bekannten archäologischen kulturen und epochen zu geben.

*

Das endgültige Manuskript des vorliegenden Bandes wurde zwischen 2007 und 2012 zusammengestellt.

vác–Budapest, den 25. April 2012
Der Redakteur
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veRZeichniS DeR ABBiLDUnGen UnD DeR TAFeLn

Abb. 1. Aszód. Szentkereszt, Fundort 2/1., Grundriss der mittelalterlichen kirche (vermessung von 
Gyula Rosner und Gábor Jakab, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 2. Aszód. Manyik (Ancsi-domb), Fundort 2/2., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes 
virágh, ergänzung von Zsolt Réti nach Satelliten-Foto)

Abb. 3. Domony. Flóramajor (Torom-dűlő), Fundort 6/12., erdburg aus der Arpadenzeit (vermessung 
von Balázs Badics, Zeichnung von Zsolt Réti) 

Abb. 4. Galgagyörk. Almáspuszta (Pusztatemplom), Fundort 7/2., arpadenzeitliche, spät-
mittelalterliche erdburg (vermessung von Dénes virágh, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 5. Galgahévíz. Szent András part, Fundort 8/2., arpadenzeitliche erdburg, spät-mittelalterliches 
kloster. (vermessung von Dénes virágh und endre egyed, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 6. Galgahévíz. Szent András part, Fundort 8/2., der ofen des spätmittelalterlichen hauses nr. 1. 
(Rekonstruktion von Tibor Sabján. nach Miklós-Sabján 1992)

Abb. 7. Galgahévíz. Monostori-völgy, Tatárhányások, Fundort 8/7., sarmatenzeitliche Grabhügel 
(vermessung von Gyula nováki, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 8. Galgamácsa. ecskend – Templomhegy, Fundort 9/6., erdburg und kirche aus der Arpadenzeit 
(vermessung von Dénes virágh und endre egyed, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 9. Galgamácsa. ecskend – Templomhegy, Fundort 9/6., Rekonstruktion der arpadenzeitlichen 
kirche, und ihre Steinmetzarbeiten (vermessung und Rekonstruktion von endre egyed)

Abb. 10. Gödöllő. Babatpuszta – Templom-tábla, Fundort 10/9., mittelalterliche kirche und Gräberfeld 
(vermessung von endre egyed)

Abb. 11. hévízgyörk. Römisch-katholische kirche, Fundort 11/1., mittelalterliche kirche. (Die 
orientierung und der Maßstab nach Tari 1989, Abb. 30., die Periodisierung nach der Abb. 32. 
von Zsolt Réti)

Abb. 12. hévízgyörk. Tófalusi-dűlő, Fundort 11/19., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes 
virágh, ergänzung nach Satelliten-Foto von Zsolt Réti)

Abb. 13. isaszeg. ortsinnere, Fundort 13/1., mittelalterliche kirche. (nach czeglédy 1985 redigiert 
und überarbeitet von Zsolt Réti) Zeichenerklärung: 1. Xii.–Xiii. Jahrhunderte; 2. Xiv.–Xv. 
Jahrhunderte; 3. Xv. Jahrhundert. 

Abb. 14. Weihwasserbecken (?) – 1. isaszeg. Szentgyörgyi erdő, Fundort 13/1. – 2. Tura. Tökös-part, 
Fundort 22/23. (Zeichnung von Sándor Ősi) 

Abb. 15. isaszeg. Tatár-hányás (katona-pallag), Fundort 13/17., sarmatenzeitliche Grabhügel 
(vermessung von Gyula nováki, Zeichnung von Zsolt Réti) 

Abb. 16. kerepes. kálvária-hegy, Fundort 15/5., arpadenzeitliche erdburg und mittelalterliche kirche 
(vermessung Dénes virágh, Zeichnung Zsolt Réti)

Abb. 17. kerepes. kálvária-hegy, Fundort 15/5., der Grundriss und die mittelalterlichen Stein-
metzarbeiten der kirche (vermessung endre egyed, Zeichnung Zsolt Réti)

Abb. 18. Mogyoród. klastrom-domb, Fundort 17/1., mittelalterliches kloster (vermessung von endre 
egyed, Zeichnung von Judit kvassay und Zsolt Réti)
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Abb. 19. Mogyoród. klastrom-domb, Fundort 17/1., die renaissance Steinmetzarbeiten aus dem 
Schloss von Miklós Báthori (nach koppány 1994)

Abb. 20. Pécel. várhegy, Fundort 19/3., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes virágh, 
Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 21. Szada. vár-domb (Földvár u.), Fundort 21/2., erdburg aus der Arpadenzeit (vermessung von 
Dénes virágh, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 22. Tura. vajda-rét, Fundort 22/14., bronzezeitliche erdburg (Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 23. Tura. Tökös-part (Szentgyörgy-part), Fundort 22/23., arpadenzeitliches haus (vermessung 
von Zsuzsa Miklós, Zeichnung von keszeiné Paczona Márta)

Abb. 24. vácegres. Römisch-katholische kirche, Fundort 23/1., mittelalterliche kirche (vermessung 
und Zeichnung von endre egyed)

Abb. 25. váckisújfalu. Römisch-katholische kirche, Fundort 24/1., mittelalterliche kirche (vermessung 
und Zeichnung von endre egyed)

Abb. 26. váckisújfalu. Földvár (várhegy), Fundort 24/2., bronzezeitliche erdburg (vermessung von 
Dénes virágh, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 27. vácszentlászló. Liget-puszta (Templom-hegy), Fundort 25/4., mittelalterliche kirche 
(vermessung von Gábor Liptovszky, Zeichnung von Gábor Szittya)

Abb. 28. vácszentlászló. harminc-hányás, Fundort 25/8., sarmatenzeitliche Grabhügel (vermessung 
von Gyula nováki, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 29. valkó. csákó-part, Fundort 26/1., erdburg aus der Arpadenzeit (vermessung von Dénes 
virágh, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 30. valkó. Abroncsos (Fereng), Fundort 26/7., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Balázs 
Badics, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 31. valkó. Szent Pál hegy, Fundort 26/8., sarmatenzeitliche Grabhügel (vermessung von Gyula 
nováki, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 32. valkó. kása-tető, Fundort 26/13., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes virágh, 
Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 33. verseg. ortsinnere, Fundort 27/1., mittelalterliche kirche (vermessung von endre egyed und 
nach Mezey 1994, Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 34. verseg. Makkos, Fundort 27/12., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes virágh, 
Zeichnung von Zsolt Réti)

Abb. 35. Zsámbok. kerek-halom, Fundort 28/4., bronzezeitliche erdburg (vermessung von Dénes 
virágh, Zeichnung und ergänzung nach Satelliten-Foto von Zsolt Réti)

Tafel 1. Altsteinzeit. Mittlere Altsteinzeit, Jankovichien (1), obere Altsteinzeit, Szeletien (3), obere 
Altsteinzeit, Aurignacien (2, 4, 6, 9–14), obere Altsteinzeit, Pavlovien (5, 7–8, 15–25).  
– 1: Galgahévíz, Fundort 8/3. – 2, 4, 6, 9–14: verseg, Fundort 27/28. – 3: Aszód, Fundort 
2/16. – 5, 7–8: verseg, Fundort 27/41. – 15, 17–25: Püspökhatvan, Fundort 20/27.  
– 16: Püspökhatvan, Fundort 20/24.

Tafel 2. Jungsteinzeit. Transdanubische Linienbandkeramik, Frühphase (1–6), im allgemeinen (7–23).  
– 1: verseg, Fundort 27/33. – 2–6, 18–20, 23: verseg, Fundort 27/2. – 7, 9–11, 13, 16, 21: Dány, 
Fundort 5/7. – 8: valkó, Fundort 26/14. – 12, 14–15, 17, 22: Zsámbok, Fundort 28/15.

Tafel 3. Jungsteinzeit. Transdanubische Linienbandkeramik, notenkopfkeramik. – 1–3, 5, 10, 13, 
16, 20–21, 24: Dány, Fundort 5/7. – 4: Mogyoród, Fundort 17/17. – 6: hévízgyörk, Fundort 11/5.  
– 7, 15, 17–18, 22: Zsámbok, Fundort 28/15. – 8–9, 11–12: Galgamácsa, Fundort 9/22.  
– 14: Galgamácsa, Fundort 9/16. – 19, 23: Zsámbok, Fundort 28/17.
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Tafel 4. Jungsteinzeit. Transdanubische Linienbandkeramik, Zseliz-kultur. – 1: Tura, Fundort 22/14. 
– 2, 22: hévízgyörk, Fundort 11/5. – 3, 10, 12–14, 17, 19, 21: Dány, Fundort 5/7. – 4–5, 8, 11, 
15–16, 23: Zsámbok, Fundort 28/15. – 6–7, 9: Zsámbok, Fundort 28/17. – 18: isaszeg, Fundort 
13/36. – 20: verseg, Fundort 27/2. – 24: Pécel, Fundort 19/20.

Tafel 5. Jungsteinzeit. Alföld-Linienbandkeramik (1–2, 4–5, 7, 11–12), Alföld-Linienbandkeramik 
oder Szakálhát-Gruppe (3, 13), Szakálhát-Gruppe (6), Szakálhát-Gruppe oder jünger 
(8–10). – 1, 5, 7, 11–12: hévízgyörk, Fundort 11/5. – 2: Zsámbok, Fundort 28/15. – 3, 6, 8–10,  
13: verseg, Fundort 27/2. – 4: Dány, Fundort 5/7.

Tafel 6. Jungsteinzeit. Transdanubische Linienbandkeramik, Gebrauchskeramik. – 1, 4, 6–7, 9–10, 
13: Zsámbok, Fundort 28/15. – 2, 5, 15: Dány, Fundort 5/7. – 3, 8, 11: Zsámbok, Fundort 28/17. 
– 12: valkó, Fundort 26/14. – 14: verseg, Fundort 27/2.

Tafel 7. Jungsteinzeit. Lengyel-kultur. – 1, 3, 5–6: Aszód, Fundort 2/24. – 2: Aszód, Fundort 2/3.  
– 4, 7–8: Aszód, Fundort 2/5.

Tafel 8. Jungsteinzeit. Lengyel-kultur. – 1–2: Bag, Fundort 3/4. – 3, 9, 15–16: Galgamácsa, Fundort 
9/16. – 4: Galgamácsa, Fundort 9/26. – 5, 10: Galgamácsa, Fundort 9/14. – 6: Galgamácsa, 
Fundort 9/20. – 7, 12: Galgamácsa, Fundort 9/32. – 8, 11: Galgahévíz, Fundort 8/13.  
– 13: Galgamácsa, Fundort 9/18. – 14: Galgahévíz, Fundort 8/34.

Tafel 9. kupferzeit. Bodrogkeresztúr-kultur. – 1, 4, 6, 12–13: nagytarcsa, Fundort 18/11. – 2, 9–10: 
nagytarcsa, Fundort 18/17. – 3, 5: Pécel, Fundort 19/10. – 7, 11: verseg, Fundort 27/2.  
– 8, 14: Pécel, Fundort 19/37.

Tafel 10. kupferzeit. Bodrogkeresztúr-kultur. – 1: Zsámbok, Fundort 28/15. – 2–3, 5–6: nagytarcsa, 
18/17. – 4: nagytarcsa, Fundort 18/11.

Tafel 11. Mittlere kupferzeit (2, 5–6, 8–9, 12), Bodrogkeresztúr-kultúr (1, 3), Ludanice-Gruppe (4, 7, 
10–11, 13), Furchenstich-keramik (14–16). – 1, 6, 8: Zsámbok, Fundort 28/16. – 2: Zsámbok, 
Fundort 28/17. – 3, 9, 13: verseg, Fundort 27/2. – 4: nagytarcsa, Fundort 18/14. – 5: valkó, 
Fundort 26/3. – 7: Galgahévíz, Fundort 8/3. – 10: Galgamácsa, Fundort 9/24. – 11: valkó, 
Fundort 26/15. – 12: Bag, Fundort 3/4. – 14: verseg, Fundort 27/13. – 15: nagytarcsa, Fundort 
18/*** – 16: Domony, Fundort 6/5.

Tafel 12. kupferzeit. Boleráz-Gruppe (1–7), Baden-kultur (8–11). – 1–2: Tura, Fundort 22/14.  
– 3, 5: Aszód, Fundort 2/9. – 4: iklad, Fundort 12/3. – 6: Bag, Fundort 3/*** – 7: Galgahévíz, 
Fundort 8/2. – 8, 10–11: Bag, Fundort 3/4. – 9: Galgamácsa, Fundort 9/34.

Tafel 13. kupferzeit. Baden-kultur. – 1: Tura, Fundort 22/17. – 2–5: Galgagyörk, Fundort 7/3.  
– 6: Mogyoród, Fundort 17/17. – 7: valkó, Fundort 26/14. – 8: Bag, Fundort 3/11. – 9: Bag, 
Fundort 3/4.

Tafel 14. kupferzeit. Baden-kultur. – 1: Szada, Fundort 21/26. – 2: Galgamácsa, Fundort 9/9.  
– 3, 7, 9, 12: Galgamácsa, Fundort 9/34. – 4, 8, 10: Galgagyörk, Fundort 7/3. – 5–6: Bag, 
Fundort 3/4. – 11: vácegres, Fundort 23/5. – 13: Dány, Fundort 5/7.

Tafel 15. kupferzeit. Baden-kultur. – 1: Galgagyörk, Fundort 7/17. – 2–4, 8–9: Bag, Fundort 3/4.  
– 5: Tura, Fundort 22/17. – 6: Bag, Fundort 3/5. – 7: Pécel, Fundort 19/2.

Tafel 16. kupferzeit. Baden-kultur (1–10), kostolac-kultur (11–13). – 1, 3, 8–10: Bag, Fundort 3/4. 
– 2: Galgamácsa, Fundort 9/9. – 4–5: Galgagyörk, Fundort 7/3. – 6–7: Zsámbok, Fundort 
28/15. – 11–13: Zsámbok, Fundort 28/16.

Tafel 17. Frühbronzezeit. Makó-kultur. – 1: Tura, Fundort 22/*** – 2–3: Tura, Fundort 22/19.  
– 4: Zsámbok, Fundort 28/17. – 5, 11: Galgamácsa, Fundort 9/2. – 6: Galgahévíz, Fundort 8/45. 
– 7–8: Pécel, Fundort 19/2. – 9, 15, 17: hévízgyörk, Fundort 11/16. – 10: Domony, Fundort 
6/9. – 12–14, 16: Pécel, Fundort 19/16.

Tafel 18. Frühbronzezeit–mittlere Bronzezeit. hatvan-kultur. – 1–12: iklad, Fundort 12/2.
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Tafel 19. Frühbronzezeit–Mittlere Bronzezeit. hatvan-kultur. – 1: Gödöllő, Fundort 10/*** – 2–4, 
6–8: valkó, Fundort 26/27. – 5, 9: Galgahévíz, Fundort 8/3. – 10, 12: verseg, Fundort 27/12. 
– 11: vácszentlászló, Fundort 25/14.

Tafel 20. Frühbronzezeit–mittlere Bronzezeit. hatvan-kultur (1, 6–8, 10–11), ottomány-kultur 
(3), kisapostag-kultur (4), Transdanubische inkrustierte keramik, nordische Gruppe  
(5, 9), südliche Gruppe (2). – 1: valkó, Fundort 26/13. – 2, 4: Zsámbok, Fundort 28/4.  
– 3, 6: verseg, Fundort 27/12. – 5, 9, 10: váckisújfalu, Fundort 24/2. – 7: Zsámbok, Fundort 28/12.  
– 8: Galgamácsa, Fundort 9/1. – 11: valkó, Fundort 26/27.

Tafel 21. Spätbronzezeit. hügelgräberkultur. – 1: Bag, Fundort 3/7. – 2, 8–9, 11–13: Aszód, Fundort 
2/5. – 3, 10: Bag, Fundort 3/4. – 4: vácszentlászló, Fundort 25/*** – 5: verseg, Fundort 27/2. 
– 6: Aszód, Fundort 2/19. – 7: Bag, Fundort 3/21.

Tafel 22. Spätbronzezeit. hügelgräberkultur. – 1–3, 5–6, 8, 13: verseg, Fundort 27/2. – 4: Gödöllő, 
Fundort 10/25. – 7, 10–12: Aszód, Fundort 2/5. – 9: Bag, Fundort 3/4.

Tafel 23. Spätbronzezeit. Piliny-kultur. – 1, 3: Aszód, Fundort 2/5. – 2: valkó, Fundort 26/14. – 4–8, 
10: verseg, Fundort 27/1. – 9, 11–13: Bag, Fundort 3/4.

Tafel 24. Spätbronzezeit (1), ältere Phase der Urnenfelderkultur (Čaka-Gruppe) (2–7), Urnenfelderkultur 
(8–12). – 1, 8–9: Bag, Fundort 3/4. – 2, 5, 7: isaszeg, Fundort 13/16. – 3: valkó, Fundort 
26/9. – 4: Gödöllő, Fundort 10/25. – 6: valkó, Fundort 26/14. – 10–11: Pécel, Fundort 19/39.  
– 12: Tura, Fundort 22/***.

Tafel 25. Spätbronzezeit. Urnenfelderkultur (1–8), kyjatice-kultur (9–13). – 1: Gödöllő, Fundort 10/25. 
– 2, 5: Szada, Fundort 21/6. – 3–4, 7: isaszeg, Fundort 13/16. – 6: Mogyoród, Fundort 17/9.  
– 8: Aszód, Fundort 2/5. – 9: Püspökhatvan, Fundort 20/9. – 10–11: Aszód, Fundort 2/9.  
– 12: Aszód, Fundort 2/2. – 13: hévízgyörk, Fundort 11/15.

Tafel 26. Spätbronzezeit. – 1–3: Aszód, Fundort 2/9.

Tafel 27. Mittlere und Spätbronzezeit. – 1, 11: isaszeg, Fundort 13/16. – 2: Pécel, Fundort 19/3.  
– 3: Gödöllő, Fundort 10/46. – 4, 6: Aszód, Fundort 2/19. – 5, 8, 12: Tura, Fundort 22/13.  
– 7: Tura, Fundort 22/19. – 9: Tura, Fundort 22/2? – 10: Bag, Fundort 3/4. – 13: vácszentlászló, 
Fundort 25/***.

Tafel 28. Früheisenzeit? (1a–c), Früheisenzeit (2–15). – 1a–c: Zsámbok, Fundort 28/15. – 2: isaszeg, 
Fundort 13/15. – 3, 5, 10: valkó, Fundort 26/14. – 4: verseg, Fundort 27/11. – 6: Bag, Fundort 
3/4. – 7: nagytarcsa, Fundort 18/9. – 8–9, 11: Gödöllő, Fundort 10/25. – 12, 14–15: Mogyoród, 
Fundort 17/24. – 13: Galgamácsa, Fundort 9/18.

Tafel 29. Früheisenzeit (6, 8–9, 12), Skythenzeit (1–5, 7, 10–11, 13–14). – 1: Tura, Fundort 22/70?  
– 2, 7, 12: Aszód, Fundort. 2/9. – 3: Tura, Fundort 22/66. – 4: Dány, Fundort 5/7. – 5: kistarcsa, 
Fundort 16/2. – 6, 9: Gödöllő, Fundort 10/25. – 8: hévízgyörk, Fundort 11/14. – 10–11, 13–14: 
vácszentlászló, Fundort 25/19.

Tafel 30. Späteisenzeit (kelten). – 1, 9–10, 13: Szada, Fundort 21/*** – 2–3, 7: Aszód, Fundort 
2/14. – 4: Aszód, Fundort 2/5. – 5, 8, 14: Mogyoród, Fundort 17/3. – 6: iklad, Fundort 12/1.  
– 11: isaszeg, Fundort 13/*** – 12: Gödöllő, Fundort 10/10.

Tafel 31. Späteisenzeit (kelten). – 1, 3: Gödöllő, Fundort 10/25. – 2: hévízgyörk, Fundort 11/7.  
– 4: verseg, Fundort 27/1. – 5–6, 8, 10, 12: verseg, Fundort 27/2. – 7: kistarcsa, Fundort 
16/3. – 9, 11: Aszód, Fundort 2/5.

Tafel 32. Römerzeit. Quaden (1–10), germanische keramik (11–17). – 1–9: Acsa, Fundort 1/15.  
– 10: Acsa, Fundort 1/20. – 11, 14, 16a–c: verseg, Fundort 27/2. – 12: Tura, Fundort 22/14.  
– 13: isaszeg, Fundort 13/20. – 15: verseg, Fundort 27/38. – 17: Bag, Fundort 3/7.
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Tafel 33. Römerzeit. germanische keramik (1–2, 4), hauskeramik aus Pannonien (3, 5–16). – 1, 4, 9: 
Bag, Fundort 3/4. – 2: Dány, Fundort 5/7. – 3, 13: Zsámbok, Fundort 28/5. – 5: verseg, Fundort 
27/1. – 6: Tura, Fundort 22/19. – 7: vácszentlászló, Fundort 25/11. – 8, 16: Dány, Fundort 
5/10. – 10: verseg, Fundort 27/2. – 11–12: vácszentlászló, Fundort 25/2. – 14: vácszentlászló, 
Fundort 25/1. – 15: Bag, Fundort 3/11.

Tafel 34. Römerzeit. keramik aus Pannonien. – 1, 14, 16: verseg, Fundort 27/2. – 2: Dány, Fundort 
5/5. – 3, 11: Aszód, Fundort 2/13. – 4–10, 12: Tura, Fundort 22/19. – 13, 17: Gödöllő, Fundort 
10/33. – 15: Domony, Fundort 6/17. – 18: vácszentlászló, Fundort 25/1.

Tafel 35. Römerzeit. Funde aus Pannonien (8, 11–13, 17–20), Sarmaten (1–7, 9–10, 14–16, 21–26).  
– 1–7, 9–10, 15, 23–25: isaszeg, Fundort 13/18. – 8: Gödöllő, Fundort 10/24. – 11–12: Tura, 
Fundort 22/*** – 13: isaszeg, Fundort 13/20. – 14: Tura, Fundort 22/13. – 16–17: Gödöllő, 
Fundort 10/33. – 18: valkó, Fundort 26/9. – 19: Dány, Fundort 5/10. – 20: Galgahévíz, Fundort 
8/34. – 21, 26: Bag, Fundort 3/7. – 22: Tura, Fundort 22/19.

Tafel 36. Römerzeit. Sarmaten. – 1–3, 5: Tura, Fundort 22/38. – 4: vácszentlászló, Fundort 25/1.  
– 6, 15: Dány, Fundort 5/7. – 7, 10, 13, 16: vácszentlászló, Fundort 25/6. – 8–9: Bag, Fundort 
3/4. – 11: Zsámbok, Fundort 28/5.– 12: kistarcsa, Fundort 16/2. – 14: Aszód, Fundort 2/23.

Tafel 37. Römerzeit. Sarmaten. – 1–2: verseg, Fundort 27/38. – 3: iklad, Fundort 12/3. – 4: kistarca, 
Fundort 16/2. – 5: verseg, Fundort 27/1.– 6: Dány, Fundort 5/7. – 7: Dány, Fundort 5/3.  
– 8: Dány, Fundort 5/9. – 9: Dány, Fundort 5/8. – 10: Galgahévíz, Fundort 8/32.  
– 11: vácszentlászló, Fundort 25/1. – 12: Tura, Fundort 22/14. – 13: Bag, Fundort 3/11.  
– 14: Tura, Fundort 22/42. – 15: Bag, Fundort 3/4.

Tafel 38. Römerzeit. Sarmaten. – 1: vácszentlászló, Fundort 25/3. – 2–3, 6: Dány, Fundort 5/7.  
– 4: vácszentlászló, Fundort 25/11. – 5, 12, 14: Bag, Fundort 3/4. – 7: vácszentlászló, Fundort 
25/6. – 8, 13: Tura, Fundort 22/42. – 9: Tura, Fundort 22/79. – 10: Aszód, Fundort 2/23.  
– 11: Tura, Fundort 22/17.

Tafel 39. Römerzeit. Sarmaten. – 1: Zsámbok, Fundort 28/5. – 2, 16: Bag, Fundort 3/4. – 3: Galgamácsa, 
Fundort 9/24. – 4–5, 11, 13: Dány, Fundort 5/7. – 6: vácszentlászló, Fundort 25/6. – 7: Aszód, 
Fundort 2/23. – 8–9, 12: vácszentlászló, Fundort 25/1. – 10, 15, 17: Pécel, Fundort 19/22. 
– 14: verseg, Fundort 27/38.

Tafel 40. Römerzeit. Sarmaten. – 1, 4, 7: Tura, Fundort 22/42. – 2, 11: Aszód, Fundort 2/23.  
– 3: vácszentlászló, Fundort 25/1. – 5: Gödöllő, Fundort 10/25. – 6: Zsámbok, Fundort 28/5. 
– 8–10: verseg, Fundort 27/2. – 12: váckisújfalu, Fundort 24/7. – 13: Domony, Fundort 6/17.

Tafel 41. Awarenzeit. – 1: nagytarcsa, Fundort 18/5. – 2, 8: Galgagyörk, Fundort 7/24. – 3: Tura, Fundort 
22/20. – 4: verseg, Fundort 27/8. – 5: Pécel, Fundort 19/17. – 6: Galgamácsa, Fundort 9/18.  
– 7, 21: Püspökhatvan, Fundort 20/14. – 9–10, 12: kartal, Fundort 14/8. – 11, 15: Galgamácsa, 
Fundort 9/2. – 13: valkó, Fundort 26/5. – 14: kerepes, Fundort 15/10. – 16: Galgamácsa, 
Fundort 9/35. – 17: hévízgyörk, Fundort 11/7. – 18: Zsámbok, Fundort 28/2. – 19: Aszód, 
Fundort 2/11. – 20: Galgahévíz, Fundort 8/45. – 22: Pécel, Fundort 19/42. – 23: Tura, Fundort 
22/79.

Tafel 42. Awarenzeit. – 1, 5: vácszentlászló, Fundort 25/1. – 2: Acsa, Fundort 1/33. – 3, 9, 11: Bag, 
Fundort 3/4. – 4: iklad, Fundort 2/3. – 6–7, 12, 14–15: Gödöllő, Fundort 10/33. – 8: Zsámbok, 
Fundort 28/15. – 10: Tura, Fundort 22/62. – 13: Dány, Fundort 5/9.

Tafel 43. Funde aus den awarischen Gräberfeldern (1–3, 5–8, 11–19), Funde aus den awarischen 
Siedlungen (4, 9–10). iX–X. Jh. (20). – 1–2, 6–7: Tura, Fundort 22/13. – 3, 8, 11–13: kerepes, 
Fundort 15/6. – 4, 9–10: nagytarcsa, Fundort 18/14. – 5: Domony, Fundort 6/*** – 14: Gödöllő, 
Fundort 10/21. – 15: Gödöllő, Fundort 10/42. – 16: Pécel, Fundort 19/40. – 17: Pécel, Fundort 
19/12. – 18: verseg, Fundort 27/1. – 19: valkó, Fundort 26/17. – 20: isaszeg, Fundort 13/9.
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Tafel 44. Landnahmezeit und Früharpadenzeit. – 1: isaszeg, Fundort 13/10. – 2–3: Gödöllő, Fundort 
10/55. – 4–7: Püspökhatvan, Fundort 20/22. – 8–9: Tura, Fundort 22/19. – 10: Gödöllő, 
Fundort 10/5. – 11: Bag, Fundort 3/4. – 12: csömör, Fundort 4/13. – 13: nagytarcsa, Fundort 
18/6. – 14: Galgamácsa, Fundort 9/17.

Tafel 45. Landnahmezeit und Früharpadenzeit. – 1: Tura, Fundort 22/35. – 2, 21: Mogyoród, 
Fundort 17/4. – 3: Dány, Fundort 5/10. – 4: Bag, Fundort 3/11. – 5–3: Galgamácsa, Fundort 
9/22. – 14: Bag, Fundort 3/4. – 15: Zsámbok, Fundort 28/9. – 16: Domony, Fundort 6/12.  
– 17: Gödöllő, Fundort 10/16. – 18: csömör, Fundort 4/10. – 19: Mogyoród, Fundort 17/19.  
– 20: isaszeg, Fundort 13/32. – 22: Aszód, Fundort 2/19. – 23–24: Galgahévíz, Fundort 8/13. 
– 25: Galgagyörk, Fundort 7/2.

Tafel 46. Landnahmezeit und Früharpadenzeit. – 1–5, 8: verseg, Fundort 27/2. – 6–7: Galgamácsa, 
Fundort 9/10. – 9, 19: Szada, Fundort 21/7. – 10, 26: Dány, Fundort 5/8. – 11, 20: vácszentlászló, 
Fundort 25/5. – 12: csömör, Fundort 4/17. – 13: Aszód, Fundort 2/20. – 14: váckisújfalu, 
Fundort 24/7. – 15: Püspökhatvan, Fundort 20/14. – 16–18: Szada, Fundort 21/6. – 21–23: Domony, 
Fundort 6/10. – 24–25: Bag, Fundort 3/10. – 27: Domony, Fundort 6/12.

Tafel 47. Arpadenzeit (Xiii. Jahrhundert). – 1–2, 4–5, 7, 8: Tura, Fundort 22/23. – 3, 6, 9: Galgahévíz, 
Fundort 8/2.

Tafel 48. Arpadenzeit (Xiii. Jahrhundert). – 1, 5: Szada, Fundort 21/6. – 2, 4, 7: valkó, Fundort 26/1.  
– 3: csömör, Fundort 4/1. – 6, 8: Pécel, Fundort 19/7.

Tafel 49. Arpadenzeit (Xii.–Xiii. Jahrhunderte). – 1–2: csömör, Fundort 4/1. – 3–5, 8: Szada, Fundort 
21/6. – 6: nagytarcsa, Fundort 18/1. – 7: valkó, Fundort 26/1. – 9: Mogyoród, Fundort 17/12. 
– 10: Gödöllő, Fundort 10/25. – 11: Galgamácsa, Fundort 9/1. – 12: Mogyoród, Fundort 17/1. 
– 13: Aszód, Fundort 2/1. – 14: Bag, Fundort 3/11. – 15: Tura, Fundort 22/23.

Tafel 50. Spätmittelalter. – 1: kartal, Fundort 14/3. – 2, 5: Galgamácsa, Fundort 9/6. – 3: hévízgyörk, 
Fundort 11/26. – 4, 6, 9: Galgagyörk, Fundort 7/2. – 7: Gödöllő, Fundort 10/2. – 8: hévízgyörk, 
Fundort 11/20. – 10: iklad, Fundort 12/3. – 11: Galgahévíz, Fundort 8/2. – 12: isaszeg, Fundort 
13/10. – 13: Galgamácsa, Fundort 9/1. – 14–15: Mogyoród, Fundort 17/1.

Tafel 51. Spätmittelalter. – 1, 6: Szada, Fundort 21/6. – 2: Szada, Fundort 21/7. – 3: csömör, Fundort 
4/1. – 4, 5: Aszód, Fundort 2/1. – 7: kartal, Fundort 14/3. – 8–9: Mogyoród, Fundort 17/1.

Tafel 52. Spätmittelalter. – 1, 8: Mogyoród, Fundort 17/1. – 2–3, 5–7, 9: Galgahévíz, Fundort 8/2.  
– 4: Galgamácsa, Fundort 9/6.

Tafel 53. Spätmittelalter. – 1–16: Gödöllő, Fundort 10/2.

Tafel 54. Mittelalter. – 1: csömör, Fundort 4/1.– 2–4: Tura, Fundort 22/23. – 5: kerepes, Fundort 15/5. 
– 6: valkó, Fundort 26/1. – 7–9: Mogyoród, Fundort 17/1.

Tafel 55. Mittelalter. – 1: Galgamácsa, Fundort 9/6. – 2: Tura, Fundort 22/23. – 3: Tura, Fundort 22/19. 
– 4, 7, 11: Mogyoród, Fundort 17/1. – 5: Tura, Fundort 22/15. – 6, 9, 10: isaszeg, Fundort 13/17. 
– 8: Tura, Fundort 22/*** – 12: isaszeg, Fundort 13/9? – 13: Galgamácsa, Fundort 9/***.

Tafel 56. Mittelalter. – 1, 3–4, 14: Tura, Fundort 22/23. – 2: Szada, Fundort 21/7. – 5: Galgagyörk, 
Fundort 7/2. – 6, 9: Mogyoród, Fundort 17/1. – 7: Aszód, Fundort 2/1. – 8: Acsa, Fundort 
1/34. – 10: isaszeg, Fundort 13/4. – 11: vácszentlászló, Fundort 25/4. – 12: csömör, Fundort 
4/1. – 14: valkó, Fundort 26/1.

Tafel 57. – Die Fundorte entlang des Flusses Galga auf der karte von János varsányi. (in: Gödöllő és 
vidéke Régészeti Muzeum-egyletének első évi jelentése. Bp. 1877. Tafel i.)

Tafel 58. – Galgahévíz, Fundort 8/7., vácszentlászló, Fundort 25/8., valkó, Fundort 26/8, 
sarmatenzeitliche hügel (Die vermessungen von Béla huber. in: Gödöllő és vidéke 
Történelmi és Régészeti Muzeum-egyletének első évi jelentése. Bp. 1877. Tafel ii.)
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Tafel 59. – 1: váckisújfalu, Fundort 24/2, bronzezeitliche erdburg – 2: Szada, Fundort 21/2, erdburg 
aus der Arpadenzeit. (1: Zweite militärische Aufnahme, 2: Magyarország és a nagyvilág 
1868. nr. 19.)

Tafel 60. – 1: Galgahévíz, Fundort 8/1, gotische Fenster – 2: isaszeg, Fundort 13/1, die mittelalterliche 
kirche aus der Richtung von SW. (1: Aufnahme von klára kővári, 2: Aufnahme von Zsuzsa 
Miklós)

Tafel 61. – kistarcsa, Fundort 16/5, mittelalterliche kirche. vermessung von Lajos Arányi 1876. 
(original in der Plansammlung von dem Staatsamt für kulturerbe)

Tafel 62. – kerepes, Fundort 15/5, arpadenzeitliche erdburg und mittelalterliche kirche. vermessung 
von Lajos Arányi 1876. (original in der Plansammlung von dem Staatsamt für kulturerbe)

Tafel 63. – Tura, Fundort 22/1, mittelalterliche kirche. vermessung von Lajos Arányi 1876. (original 
in der Plansammlung von dem Staatsamt für kulturerbe)

Tafel 64. – 1: Mogyoród, Fundort 17/ ---, Bruchstück eines römischen Sarkophages. – 2: Galgamácsa, 
Fundort 9/4, csörsz-Graben. (1: Aufnahme von edit orlik, 2: Aufnahme von vilmos Balás)

Tafel 65. – 1: Acsa, Fundort 1/1, bronzezeitliche erdburg. – 2: Bag, Fundort 3/25, Schanze 
unbestimmbaren Alters. (1: Aufnahme von Zsuzsa Miklós, 2: militärische Luftaufnahme )

Tafel 66. – 1: Galgahévíz, Fundort 8/2, erdburg und kloster aus der Arpadenzeit. – 2: Domony, Fundort 
6/12, erdburg aus der Arpadenzeit. (1: Luftaufnahme von Zsuzsa Miklós, 2: militärische 
Luftaufnahme)

Tafel 67. – 1: Tura, Fundort 22/14, bronzezeitliche erdburg. – 2: Zsámbok, Fundort 28/4.  
(1–2: Luftaufnahmen von Zsuzsa Miklós)
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TáBLák





649

1. tábla. Őskőkor. középső paleolitikum, Jankovich-kultúra (1), felső paleolitikum, Szeleta-kultúra (3), felső 
paleolitikum, aurignaci kultúra (2, 4, 6, 9–14), felső paleolitikum, pavlovi kultúra (5, 7–8, 15–25). – 1: Galgahévíz, 8/3. 
sz. lelőhely. – 2, 4, 6, 9–14: verseg, 27/28. sz. lelőhely.– 3: Aszód, 2/16. sz. lelőhely. – 5, 7–8: verseg, 27/41. sz. lelőhely. 

– 15, 17–25: Püspökhatvan, 20/27. sz. lelőhely. – 16: Püspökhatvan, 20/24. sz. lelőhely.



650

2. tábla. Újkőkor. Dunántúli vonaldíszes kerámia, régebbi szakasz (1–6), általában (7–23). – 1: verseg, 27/33. sz. 
lelőhely. – 2–6, 18–20, 23: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 7, 9–11, 13, 16, 21: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 8: valkó, 26/14. sz. 

lelőhely. – 12, 14–15, 17, 22: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely.



651

3. tábla. Újkőkor. Dunántúli vonaldíszes kerámia, kottafejes kerámia. – 1–3, 5, 10, 13, 16, 20–21, 24: Dány, 5/7. sz. 
lelőhely. – 4: Mogyoród, 17/17. sz. lelőhely. – 6: hévízgyörk, 11/5. sz. lelőhely. – 7, 15, 17–18, 22: Zsámbok, 28/15. sz. 
lelőhely. – 8–9, 11–12: Galgamácsa, 9/22. sz. lelőhely. – 14: Galgamácsa, 9/16. sz. lelőhely. – 19, 23: Zsámbok, 28/17. sz. 

lelőhely.



652

4. tábla. Újkőkor. Dunántúli vonaldíszes kerámia, zselizi csoport. – 1: Tura, 22/14. sz. lelőhely. – 2, 22: hévízgyörk, 
11/5. sz. lelőhely. – 3, 10, 12–14, 17, 19, 21: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 4–5, 8, 11, 15–16, 23: Zsámbok, 28/15. sz. 
lelőhely. – 6–7, 9: Zsámbok, 28/17. sz. lelőhely. – 18: isaszeg, 13/36. sz. lelőhely. – 20: verseg, 27/2. sz. lelőhely.  

– 24: Pécel, 19/20. sz. lelőhely.



653

5. tábla. Újkőkor. Alföldi vonaldíszes kerámia (1–2, 4–5, 7, 11–12), alföldi vonaldíszes kerámia vagy szakálháti csoport 
(3, 13), szakálháti csoport (6), szakálháti csoport vagy fiatalabb (8–10). – 1, 5, 7. 11–12: hévízgyörk, 11/5. sz. lelőhely. 

– 2: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely. – 3, 6, 8–10, 13: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 4: Dány, 5/7. sz. lelőhely.



654

6. tábla. Újkőkor. Dunántúli vonaldíszes kerámia, házikerámia. – 1, 4, 6–7, 9–10, 13: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely.  
– 2, 5, 15: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 3, 8, 11: Zsámbok, 28/17. sz. lelőhely. – 12: valkó, 26/14. sz. lelőhely. – 14: verseg, 

27/2. sz. lelőhely.
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7. tábla. Újkőkor. Lengyeli kultúra. – 1, 3, 5–6: Aszód, 2/24. sz. lelőhely. – 2: Aszód, 2/3. sz. lelőhely. – 4, 7–8: Aszód, 
2/5. sz. lelőhely.



656

8. tábla. Újkőkor. Lengyeli kultúra. – 1–2: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 3, 9, 15–16: Galgamácsa, 9/16. sz. lelőhely.  
– 4: Galgamácsa, 9/26. sz. lelőhely. – 5, 10: Galgamácsa, 9/14. sz. lelőhely. – 6: Galgamácsa, 9/20. sz. lelőhely.  
– 7, 12: Galgamácsa, 9/32. sz. lelőhely. – 8, 11: Galgahévíz, 8/13. sz. lelőhely. – 13: Galgamácsa, 9/18. sz. lelőhely.  

– 14: Galgahévíz, 8/34. sz. lelőhely.
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9. tábla. Rézkor. Bodrogkeresztúri kultúra. – 1, 4, 6, 12–13: nagytarcsa, 18/11. sz. lelőhely. – 2, 9–10: nagytarcsa, 
18/17. sz. lelőhely. – 3, 5: Pécel, 19/10. sz. lelőhely. – 7, 11: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 8, 14: Pécel, 19/37. sz. lelőhely.



658

10. tábla. Rézkor. Bodrogkeresztúri kultúra. – 1: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely. – 2–3, 5–6: nagytarcsa, 18/17. sz. 
lelőhely. – 4: nagytarcsa, 18/11. sz. lelőhely.



659

11. tábla. középső rézkor (2, 5–6, 8–9, 12), bodrogkeresztúri kultúra (1, 3), ludanicei csoport (4, 7, 10–11, 13), tűzdelt 
barázdás kerámia (14–16). – 1, 6, 8: Zsámbok, 28/16. sz. lelőhely. – 2: Zsámbok, 28/17. sz. lelőhely. – 3, 9, 13: verseg, 
27/2. sz. lelőhely. – 4: nagytarcsa, 18/14. sz. lelőhely. – 5: valkó, 26/3. sz. lelőhely. – 7: Galgahévíz, 8/3. sz. lelőhely.  
– 10: Galgamácsa, 9/24. sz. lelőhely. – 11: valkó, 26/15. sz. lelőhely. – 12: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 14: verseg, 27/13. sz. 

lelőhely. – 15: nagytarcsa, 18/*** sz. lelőhely. – 16: Domony, 6/5. sz. lelőhely.



660

12. tábla. Rézkor. Bolerázi csoport (1–7), badeni kultúra (8–11). – 1–2: Tura, 22/14. sz. lelőhely. – 3, 5: Aszód, 2/9. sz. 
lelőhely. – 4: iklad, 12/3. sz. lelőhely. – 6: Bag, 3/*** sz. lelőhely. – 7: Galgahévíz, 8/2. sz. lelőhely. – 8, 10–11: Bag, 3/4. 

sz. lelőhely. – 9: Galgamácsa, 9/34. sz. lelőhely.



661

13. tábla. Rézkor. Badeni kultúra. – 1: Tura, 22/17. sz. lelőhely. – 2–5: Galgagyörk, 7/3. sz. lelőhely. – 6: Mogyoród, 
17/17. sz. lelőhely. – 7: valkó, 26/14. sz. lelőhely. – 8: Bag, 3/11. sz. lelőhely. – 9: Bag, 3/4. sz. lelőhely.



662

14. tábla. Rézkor. Badeni kultúra. – 1: Szada, 21/26. sz. lelőhely. – 2: Galgamácsa, 9/9. sz. lelőhely. – 3, 7, 9,  
12: Galgamácsa, 9/34. sz. lelőhely. – 4, 8, 10: Galgagyörk, 7/3. sz. lelőhely. – 5–6: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 11: vácegres, 

23/5. sz. lelőhely. – 13: Dány, 5/7. sz. lelőhely.



663

15. tábla. Rézkor. Badeni kultúra. – 1: Galgagyörk, 7/17. sz. lelőhely. – 2–4, 8–9: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 5: Tura, 
22/17. sz. lelőhely. – 6: Bag, 3/5. sz. lelőhely. – 7: Pécel, 19/2. sz. lelőhely.
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16. tábla. Rézkor. Badeni kultúra (1–10), kosztoláci kultúra (11–13). – 1, 3, 8–10: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 2: Galgamácsa, 9/9. 
sz. lelőhely. – 4–5: Galgagyörk, 7/3. sz. lelőhely. – 6–7: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely. – 11–13: Zsámbok, 28/16. sz. lelőhely.



665

17. tábla. kora bronzkor. Makói kultúra. – 1: Tura, 22/*** sz. lelőhely. – 2–3: Tura, 22/19. sz. lelőhely. – 4: Zsámbok, 
28/17. sz. lelőhely. – 5, 11: Galgamácsa, 9/2. sz. lelőhely. – 6: Galgahévíz, 8/45. sz. lelőhely. – 7–8: Pécel, 19/2. sz. lelőhely.  

– 9, 15, 17: hévízgyörk, 11/16. sz. lelőhely. – 10: Domony, 6/9. sz. lelőhely. – 12–14, 16: Pécel, 19/16. sz. lelőhely.



666

18. tábla. kora bronzkor–középső bronzkor. hatvani kultúra. – 1–12: iklad, 12/2. sz. lelőhely.



667

19. tábla. kora bronzkor–középső bronzkor. hatvani kultúra. – 1: Gödöllő, 10/*** sz. lelőhely. – 2–4, 6–8: valkó, 
26/27. sz. lelőhely. – 5, 9: Galgahévíz, 8/3. sz. lelőhely. – 10, 12: verseg, 27/12. sz. lelőhely. – 11: vácszentlászló, 

25/14. sz. lelőhely.



668

20. tábla. kora bronzkor–középső bronzkor. hatvani kultúra (1, 6–8, 10–11), ottományi kultúra (3), kisapostagi kultúra 
(4), dunántúli mészbetétes díszítésű edények kultúrája, északi csoport (5, 9), déli csoport (2). – 1: valkó, 26/13. sz. 
lelőhely. – 2, 4: Zsámbok, 28/4. sz. lelőhely. – 3, 6: verseg, 27/12. sz. lelőhely. – 5, 9, 10: váckisújfalu, 24/2. sz. lelőhely. 

– 7: Zsámbok, 28/12. sz. lelőhely. – 8: Galgamácsa, 9/1. sz. lelőhely. – 11: valkó, 26/27. sz. lelőhely.
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21. tábla. késő bronzkor. halomsíros kultúra. – 1: Bag, 3/7. sz. lelőhely. – 2, 8–9, 11–13: Aszód, 2/5. sz. lelőhely.  
– 3, 10: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 4: vácszentlászló, 25/*** sz. lelőhely. – 5: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 6: Aszód, 

2/19. sz. lelőhely. – 7: Bag, 3/21. sz. lelőhely.
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22. tábla. késő bronzkor. halomsíros kultúra. – 1–3, 5–6, 8, 13: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 4: Gödöllő, 10/25. 
sz. lelőhely. – 7, 10–12: Aszód, 2/5. sz. lelőhely. – 9: Bag, 3/4. sz. lelőhely.



671

23. tábla. késő bronzkor. Pilinyi kultúra. – 1, 3: Aszód, 2/5. sz. lelőhely. – 2: valkó, 26/14. sz. lelőhely. – 4–8,  
10: verseg, 27/1. sz. lelőhely. – 9, 11–13: Bag, 3/4. sz. lelőhely.
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24. tábla. késő bronzkor (1), urnasíros kultúra korai szakasza, csekei csoport (2–7), urnasíros kultúra (8–12).  
– 1, 8–9: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 2, 5, 7: isaszeg, 13/16. sz. lelőhely. – 3: valkó, 26/9. sz. lelőhely. – 4: Gödöllő, 

10/25. sz. lelőhely. – 6: valkó, 26/14. sz. lelőhely. – 10–11: Pécel, 19/39. sz. lelőhely. – 12: Tura, 22/*** sz. lelőhely.



673

25. tábla. késő bronzkor. Urnasíros kultúra (1–8), kyjatice-kultúra (9–13). – 1: Gödöllő, 10/25. sz. lelőhely.  
– 2, 5: Szada, 21/6. sz. lelőhely. – 3–4, 7: isaszeg, 13/16. sz. lelőhely. – 6: Mogyoród, 17/9. sz. lelőhely. – 8: Aszód,  
2/5. sz. lelőhely. – 9: Püspökhatvan, 20/9. sz. lelőhely. – 10–11: Aszód, 2/9. sz. lelőhely. – 12: Aszód, 2/2. sz. lelőhely. 

– 13: hévízgyörk, 11/15. sz. lelőhely.



674

26. tábla. késő bronzkor. – 1–3: Aszód, 2/9. sz. lelőhely.
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27. tábla. középső és késő bronzkor. – 1, 11: isaszeg, 13/16. sz. lelőhely. – 2: Pécel, 19/3. sz. lelőhely. – 3: Gödöllő, 
10/46. sz. lelőhely. – 4, 6: Aszód, 2/19. sz. lelőhely. – 5, 8, 12: Tura, 22/13. sz. lelőhely. – 7: Tura, 22/19. sz. lelőhely.  

– 9: Tura, 22/2? sz. lelőhely. – 10: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 13: vácszentlászló, 25/*** sz. lelőhely.



676

28. tábla. kora vaskor? (1a–c), kora vaskor (2–15). – 1a–c: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely. – 2: isaszeg, 13/15. sz. lelőhely. 
– 3, 5, 10: valkó, 26/14. sz. lelőhely. – 4: verseg, 27/11. sz. lelőhely. – 6: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 7: nagytarcsa, 18/9. 
sz. lelőhely. – 8–9, 11: Gödöllő, 10/25. sz. lelőhely. – 12, 14–15: Mogyoród, 17/24. sz. lelőhely. – 13: Galgamácsa, 9/18. 

sz. lelőhely.



677

29. tábla. kora vaskor (6, 8–9, 12), szkíták (1–5, 7, 10–11, 13–14). – 1: Tura, 22/70? sz. lelőhely. – 2, 7, 12: Aszód, 2/9. sz. 
lelőhely. – 3: Tura, 22/66. sz. lelőhely. – 4: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 5: kistarcsa, 16/2. sz. lelőhely. – 6, 9: Gödöllő,  

10/25. sz. lelőhely. – 8: hévízgyörk, 11/14. sz. lelőhely. – 10–11, 13–14: vácszentlászló, 25/19. sz. lelőhely.
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30. tábla. késő vaskor (kelták). – 1, 9–10, 13: Szada, 21/*** sz. lelőhely. – 2–3, 7: Aszód, 2/14. sz. lelőhely.  
– 4: Aszód, 2/5. sz. lelőhely. – 5, 8, 14: Mogyoród, 17/3. sz. lelőhely. – 6: iklad, 12/1. sz. lelőhely. – 11: isaszeg,  

13/*** sz. lelőhely. – 12: Gödöllő, 10/10. sz. lelőhely.
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31. tábla. késő vaskor (kelták). – 1, 3: Gödöllő, 10/25. sz. lelőhely. – 2: hévízgyörk, 11/7. sz. lelőhely.– 4: verseg, 27/1. 
sz. lelőhely. – 5–6, 8, 10, 12: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 7: kistarcsa, 16/3. sz. lelőhely. – 9, 11: Aszód, 2/5. sz. lelőhely.
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32. tábla. császárkor. kvádok (1–10), germán kerámia (11–17). – 1–9: Acsa, 1/15. sz. lelőhely. – 10: Acsa, 1/20. sz. 
lelőhely. – 11, 14, 16a–c: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 12: Tura, 22/14. sz. lelőhely. – 13: isaszeg, 13/20. sz. lelőhely.  

– 15: verseg, 27/38. sz. lelőhely. – 17: Bag, 3/7. sz. lelőhely.
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33. tábla. császárkor. Germán kerámia (1–2, 4), provinciális házikerámia (3, 5–16). – 1, 4, 9: Bag, 3/4. sz. lelőhely. 
– 2: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 3, 13: Zsámbok, 28/5. sz. lelőhely. – 5: verseg, 27/1. sz. lelőhely. – 6: Tura, 22/19. sz. 
lelőhely. – 7: vácszentlászló, 25/11. sz. lelőhely. – 8, 16: Dány, 5/10. sz. lelőhely. – 10: verseg, 27/2. sz. lelőhely.  

– 11–12: vácszentlászló, 25/2. sz. lelőhely. – 14: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely. – 15: Bag, 3/11. sz. lelőhely.



682

34. tábla. császárkor. Provinciális kerámia. – 1, 14, 16: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 2: Dány, 5/5. sz. lelőhely. 
 – 3, 11: Aszód, 2/13. sz. lelőhely. – 4–10, 12: Tura, 22/19. sz. lelőhely. – 13, 17: Gödöllő, 10/33. sz. lelőhely.  

– 15: Domony, 6/17. sz. lelőhely. – 18: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely.
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35. tábla. császárkor. Provinciális leletek (8, 11–13, 17–20), szarmaták (1–7, 9–10, 14–16, 21–26). – 1–7, 9–10, 
15, 23–25: isaszeg, 13/18. sz. lelőhely. – 8: Gödöllő, 10/24. sz. lelőhely. – 11–12: Tura 22/*** sz. lelőhely.  
– 13: isaszeg, 13/20. sz. lelőhely. – 14: Tura, 22/13. sz. lelőhely. – 16–17: Gödöllő, 10/33. sz. lelőhely. – 18: valkó, 
26/9. sz. lelőhely. – 19: Dány, 5/10. sz. lelőhely. – 20: Galgahévíz, 8/34. sz. lelőhely. – 21, 26: Bag, 3/7. sz. lelőhely. 

– 22: Tura, 22/19. sz. lelőhely.



684

36. tábla. császárkor. Szarmaták. – 1–3, 5: Tura, 22/38. sz. lelőhely. – 4: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely.  
– 6, 15: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 7, 10, 13, 16: vácszentlászló, 25/6. sz. lelőhely. – 8–9: Bag, 3/4. sz. lelőhely.  

– 11: Zsámbok, 28/5. sz. lelőhely. – 12: kistarcsa, 16/2. sz. lelőhely. – 14: Aszód, 2/23. sz. lelőhely.



685

37. tábla. császárkor. Szarmaták. – 1–2: verseg, 27/38. sz. lelőhely. – 3: iklad, 12/3. sz. lelőhely. – 4: kistarcsa, 16/2. sz. 
lelőhely. – 5: verseg, 27/1. sz. lelőhely. – 6: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 7: Dány, 5/3. sz. lelőhely. – 8: Dány, 5/9. sz. lelőhely.  
– 9: Dány, 5/8. sz. lelőhely. – 10: Galgahévíz, 8/32. sz. lelőhely. – 11: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely. – 12: Tura, 22/14. sz. 

lelőhely. – 13: Bag, 3/11. sz. lelőhely. – 14: Tura, 22/42. sz. lelőhely. – 15: Bag, 3/4. sz. lelőhely.



686

38. tábla. császárkor. Szarmaták. – 1: vácszentlászló, 25/3. sz. lelőhely. – 2–3, 6: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 4: vácszentlászló, 
25/11. sz. lelőhely. – 5, 12, 14: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 7: vácszentlászló, 25/6. sz. lelőhely. – 8, 13: Tura, 22/42. sz. lelőhely.  

– 9: Tura, 22/79. sz. lelőhely. – 10: Aszód, 2/23. sz. lelőhely. – 11: Tura, 22/17. sz. lelőhely.



687

39. tábla. császárkor. Szarmaták. – 1: Zsámbok, 28/5. sz. lelőhely. – 2, 16: Bag, 3/4. sz. lelőhely. – 3: Galgamácsa, 
9/24. sz. lelőhely. – 4–5, 11, 13: Dány, 5/7. sz. lelőhely. – 6: vácszentlászló, 25/6. sz. lelőhely. – 7: Aszód, 2/23. sz. lelőhely.  

– 8–9, 12: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely. – 10, 15, 17: Pécel, 19/22. sz. lelőhely. – 14: verseg, 27/38. sz. lelőhely.



688

40. tábla. császárkor. Szarmaták. – 1, 4, 7: Tura, 22/42. sz. lelőhely. – 2, 11: Aszód, 2/23. sz. lelőhely.  
– 3: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely. – 5: Gödöllő, 10/25. sz. lelőhely. – 6: Zsámbok, 28/5. sz. lelőhely.  

– 8–10: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 12: váckisújfalu, 24/7. sz. lelőhely. – 13: Domony, 6/17. sz. lelőhely.
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41. tábla. Avar kor. – 1: nagytarcsa, 18/5. sz. lelőhely. – 2, 8: Galgagyörk, 7/24. sz. lelőhely. – 3: Tura, 22/20. 
sz. lelőhely. – 4: verseg, 27/8. sz. lelőhely. – 5: Pécel, 19/17. sz. lelőhely. – 6: Galgamácsa, 9/18. sz. lelőhely.  
– 7, 21: Püspökhatvan, 20/14. sz. lelőhely. – 9–10, 12: kartal, 14/8. sz. lelőhely. – 11, 15: Galgamácsa, 9/2. sz. 
lelőhely. – 13: valkó, 26/5. sz. lelőhely. – 14: kerepes, 15/10. sz. lelőhely. – 16: Galgamácsa, 9/35. sz. lelőhely.  
– 17: hévízgyörk, 11/7. sz. lelőhely. – 18: Zsámbok, 28/2. sz. lelőhely. – 19: Aszód, 2/11. sz. lelőhely.  

– 20: Galgahévíz, 8/45. sz. lelőhely. – 22: Pécel, 19/42. sz. lelőhely. – 23: Tura, 22/79. sz. lelőhely.
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42. tábla. Avar kor. – 1, 5: vácszentlászló, 25/1. sz. lelőhely. – 2: Acsa, 1/33. sz. lelőhely. – 3, 9, 11: Bag, 3/4. sz. lelőhely. 
– 4: iklad, 12/3. sz. lelőhely. – 6–7, 12, 14–15: Gödöllő, 10/33. sz. lelőhely. – 8: Zsámbok, 28/15. sz. lelőhely. – 10: Tura, 

22/62. sz. lelőhely. – 13: Dány, 5/9. sz. lelőhely.
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43. tábla. Avar sírleletek (1–3, 5–8, 11–19), telepleletek (4, 9–10). iX–X. század (20). – 1–2, 6–7: Tura, 22/13. sz. lelőhely. 
– 3, 8, 11–13: kerepes, 15/6. sz. lelőhely. – 4, 9–10: nagytarcsa, 18/14. sz. lelőhely. – 5: Domony, 6/*** sz. lelőhely.  
– 14: Gödöllő, 10/21. sz. lelőhely. – 15: Gödöllő, 10/42. sz. lelőhely. – 16: Pécel, 19/40. sz. lelőhely. – 17: Pécel, 19/12. sz. 

lelőhely. – 18: verseg, 27/1. sz. lelőhely. – 19: valkó, 26/17. sz. lelőhely. – 20: isaszeg, 13/9. sz. lelőhely.
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44. tábla. honfoglalás és kora árpád-kor. – 1: isaszeg, 13/10. sz. lelőhely. – 2–3: Gödöllő, 10/55. sz. lelőhely.  
– 4–7: Püspökhatvan, 20/22. sz. lelőhely. – 8–9: Tura, 22/19. sz. lelőhely. – 10: Gödöllő, 10/5. sz. lelőhely. – 11: Bag, 3/4. sz. 

lelőhely. – 12: csömör, 4/13. sz. lelőhely. – 13: nagytarcsa, 18/6. sz. lelőhely. – 14: Galgamácsa, 9/17. sz. lelőhely.
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45. tábla. honfoglalás és kora árpád-kor. – 1: Tura, 22/35. sz. lelőhely. – 2, 21: Mogyoród, 17/4. sz. lelőhely.  
– 3: Dány, 5/10. sz. lelőhely. – 4: Bag, 3/11. sz. lelőhely. – 5–13: Galgamácsa, 9/22. sz. lelőhely. – 14: Bag, 3/4. sz. 
lelőhely. – 15: Zsámbok, 28/9. sz. lelőhely. – 16: Domony, 6/12. sz. lelőhely. – 17: Gödöllő, 10/16. sz. lelőhely.  
– 18: csömör, 4/10. sz. lelőhely. – 19: Mogyoród, 17/19. sz. lelőhely. – 20: isaszeg, 13/32. sz. lelőhely. – 22: Aszód, 2/19. 

sz. lelőhely. – 23–24: Galgahévíz, 8/13. sz. lelőhely. – 25: Galgagyörk, 7/2. sz. lelőhely.
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46. tábla. honfoglalás és kora árpád-kor. – 1–5, 8: verseg, 27/2. sz. lelőhely. – 6–7: Galgamácsa, 9/10. sz. lelőhely.  
– 9, 19: Szada, 21/7. sz. lelőhely. – 10, 26: Dány, 5/8. sz. lelőhely. – 11, 20: vácszentlászló, 25/5. sz. lelőhely.  
– 12: csömör, 4/17. sz. lelőhely. – 13: Aszód, 2/20. sz. lelőhely. – 14: váckisújfalu, 24/7. sz. lelőhely.  
– 15: Püspökhatvan, 20/14. sz. lelőhely. – 16–18: Szada, 21/6. sz. lelőhely. – 21–23: Domony, 6/10. sz. lelőhely.  

– 24–25: Bag, 3/10. sz. lelőhely. – 27: Domony, 6/12. sz. lelőhely.
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47. tábla. árpád-kor (Xiii. század). – 1–2, 4–5, 7–8: Tura, 22/23. sz. lelőhely. – 3, 6, 9: Galgahéviz, 8/2. sz. lelőhely. 
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48. tábla. árpád-kor (Xiii. század). – 1, 5: Szada, 21/6. sz. lelőhely. – 2, 4, 7: valkó, 26/1. sz. lelőhely. – 3: csömör, 
4/1. sz. lelőhely. – 6, 8: Pécel, 19/7. sz. lelőhely.
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49. tábla. árpád-kor (Xii–Xiii. század). – 1–2: csömör, 4/1. sz. lelőhely. – 3–5, 8: Szada, 21/6. sz. lelőhely.  
– 6: nagytarcsa, 18/1. sz. lelőhely. – 7: valkó, 29/1. sz. lelőhely. – 9: Mogyoród, 17/12. sz. lelőhely. – 10: Gödöllő, 
10/25. sz. lelőhely. – 11: Galgamácsa, 9/1. sz. lelőhely. – 12: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. – 13: Aszód, 2/1. sz. lelőhely.  

– 14: Bag, 3/11. sz. lelőhely. – 15: Tura, 22/23. sz. lelőhely.
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50. tábla. késő középkor. – 1: kartal, 14/3. sz. lelőhely. – 2, 5: Galgamácsa, 9/6. sz. lelőhely. – 3: hévízgyörk, 
11/26. sz. lelőhely. – 4, 6, 9: Galgagyörk, 7/2. sz. lelőhely. – 7: Gödöllő, 10/2. sz. lelőhely. – 8: hévízgyörk, 
11/20. sz. lelőhely. – 10: iklad, 12/3. sz. lelőhely. – 11: Galgahévíz, 8/2. sz. lelőhely. – 12: isaszeg, 13/10. sz. lelőhely.  

– 13: Galgamácsa, 9/1. sz. lelőhely. – 14–15. Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely.
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51. tábla. késő középkor. – 1, 6: Szada, 21/6. sz. lelőhely. – 2: Szada, 21/7. sz. lelőhely. – 3: csömör, 4/1. sz. lelőhely.  
– 4–5: Aszód, 2/1. sz. lelőhely. – 7: kartal, 14/3. sz. lelőhely. – 8–9: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. 
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52. tábla. késő középkor. – 1, 8: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. – 2–3, 5–7, 9: Galgahévíz, 8/2. sz. lelőhely.  
– 4: Galgamácsa, 9/6. sz. lelőhely.
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53. tábla. késő középkor. – 1–16: Gödöllő, 10/2. sz.
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54. tábla. középkor. – 1: csömör, 4/1. sz. lelőhely. – 2–4: Tura, 22/23. sz. lelőhely. – 5: kerepes, 15/5. sz. lelőhely.  
– 6: valkó, 26/1. sz. lelőhely. – 7–9: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. 
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55. tábla. középkor. – 1: Galgamácsa, 9/6. sz. lelőhely. – 2: Tura, 22/23. sz. lelőhely. – 3: Tura, 22/19. sz. lelőhely.  
– 4, 7, 11: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. – 5: Tura, 22/15. sz. lelőhely. – 6, 9, 10: isaszeg, 13/17. sz. lelőhely. – 8: Tura, 

22/*** sz. lelőhely. – 12: isaszeg, 13/9? sz. lelőhely. – 13: Galgamácsa, 9/*** sz. lelőhely. 
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56. tábla. középkor. – 1, 3–4, 13: Tura, 22/23. sz. lelőhely. – 2: Szada, 21/7. sz. lelőhely. – 5: Galgagyörk, 7/2. sz. 
lelőhely. – 6, 9: Mogyoród, 17/1. sz. lelőhely. – 7: Aszód, 2/1. sz. lelőhely. – 8: Acsa, 1/34. sz. lelőhely. – 10: isaszeg, 
13/4. sz. lelőhely. 11: vácszentlászló, 25/4. sz. lelőhely. – 12: csömör, 4/1. sz. lelőhely. – 14: valkó, 26/1. sz. lelőhely.
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57. tábla. varsányi János térképe a Galga-menti lelőhelyekről. (in: Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-
egyletének első évi jelentése. Bp. 1877. i. tábla)
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58. tábla. huber Béla halomfelmérései. (in: Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-egyletének első évi 
jelentése. Bp. 1877. ii. tábla)
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59. tábla. – 1: váckisújfalu, 24/2. sz. lelőhely (ii. katonai felmérés). – 2: Szada, 21/2. sz. lelőhely. (in: Magyarország és 
a nagyvilág 1868. 19. sz.)
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60. tábla. – 1: Galgahévíz-templom, 8/1. sz. lelőhely, gótikus nyílászárók. – 2: isaszeg, 13/1. sz. lelőhely, a középkori 
templom Dny felől. (1: kővári klára felvétele, 2: Miklós Zsuzsa felvétele)
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61. tábla. kistarcsa, 16/5. sz. lelőhely. Arányi Lajos felmérése 1876. (eredeti a kÖh Tervtárban)
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62. tábla. kerepes, 15/5. sz. lelőhely. Arányi Lajos felmérése 1876. (eredeti a kÖh Tervtárban)



711

63. tábla. Tura, 22/1. sz. lelőhely. Arányi Lajos felmérése 1876. (eredeti a kÖh Tervtárban)
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64. tábla. – 1: Mogyoród, 17/--- sz. lelőhely, római kori szarkofág töredéke, – 2: Galgamácsa, 9/4. lelőhely, 
csörsz-árok. (1: orlik edit felvétele, 2: Balás vilmos felvétele)
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65. tábla. – 1: Acsa, 1/1. sz. lelőhely, bronzkori földvár. – 2: Bag, 3/25. sz. lelőhely, ismeretlen korú sánc. 
(1: Miklós Zsuzsa felvétele, 2: katonai légi felvétel)



714

66. tábla. – 1: Galgahévíz, 8/2. sz. lelőhely, árpád-kori földvár és monostor. – 2: Domony, 6/12. sz. lelőhely, 
árpád-kori földvár. (1: Miklós Zsuzsa légi felvétele, 2: katonai légi felvétel) 



715

67. tábla. – 1: Tura, 22/14. sz. lelőhely, bronzkori földvár. – 2: Zsámbok, 28/4. sz. lelőhely.
(1–2: Miklós Zsuzsa légi felvétele)
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MAgyARORSzÁg RégéSzeTI TOPOgRÁfIÁjA
sorozat 1–10. kötete (ISBN 963 05 1444 3) az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg:

 1. Bakay Kornél–Kalicz Nándor–Sági Károly: veszprém megye régészeti topográfiája. 
A keszthelyi és Tapolcai járás. Bp. 1966. 266 oldal, 49 kép, 60 térkép, 42 tábla, 8 színes tér-
képmelléklet

 2. Éri István–Kelemen Márta–Németh Péter–Torma István: veszprém megye régészeti topográ-
fiája. A veszprémi járás. Bp. 1969. 340 oldal, 61 kép, 56 térkép, 50 tábla, 6 színes térképmel-
léklet

 3. Bakay Kornél–Kalicz Nándor–Sági Károly: veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Devecseri és Sümegi járás. Bp. 1970. 322 oldal, 87 kép, 69 térkép, 30 tábla, 4 színes térkép-
melléklet

 4. Dax Margit–Éri István–Mithay Sándor–Palágyi Szilvia–Torma István: veszprém megye 
régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Bp. 1972. 329 oldal, 55 kép, 81 térkép, 38 tábla, 
4 színes térképmelléklet

 5. Horváth István–Kelemen Márta–Torma István: komárom megye régészeti topográfiája. 
esztergom és a Dorogi járás. Bp. 1979. 455 oldal, 64 kép, 25 térkép, 81 tábla, 6 színes térkép-
melléklet. iSBn 963 05 1445 1

 6. Ecsedy István–Kovács László–Maráz Borbála–Torma István: Békés megye régészeti topog-
ráfiája. A Szeghalmi járás. Bp. 1982. 320 oldal, 20 kép, 13 térkép, 78 tábla, 6 színes térképmel-
léklet. iSBn 963 05 2622 0

 7. Dinnyés István–Kővári Klára–Lovag Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Topál Judit–Torma István: 
Pest megye régészeti topográfiája. A Budai és a Szentendrei járás (13/1). Bp. 1986. 389 oldal, 
41 kép, 38 térkép, 66 tábla, 6 színes térképmelléklet. iSBn 963 05 3467 3

 8. Jankovich B. Dénes–Makkay János–Szőke Béla Miklós: Békés megye régészeti topográfiája. 
A Szarvasi járás. (iv/2.). Bp. 1989. 501 oldal 38 kép, 9 térkép, 91 tábla, 3 színes térképmelléklet. 
iSBn 963 05 4892 5

 9. Dinnyés István–Kővári Klára–Kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma István: 
Pest megye régészeti topográfiája. A Szobi és a váci járás. Bp. 1993. 697 oldal, 65 kép, 39 tér-
kép, 69 tábla, 4 színes térképmelléklet. iSBn 963 05 6427 0 

10. Jankovich B. Dénes–Medgyesi Pál–Nikolin Edit–Szatmári Imre–Torma István: Békés megye 
régészeti topográfiája iv/3. Békés és Békéscsaba környéke. Bp. 1998. i–ii. köt. 956 oldal,  
157 kép, 14 térkép, 181 tábla, 7 színes térképmelléklet. iSBn 963 05 7523 X
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VARIA  ARCHAeOLOgICA  HUNgARICA

1 (1986) Miklós Takács: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im karpatenbecken. 172 pp., 111 
Tafeln, 2 karten 

2 (1989) Sándor Bökönyi (ed.): neolithic of Southeastern europe and its near eastern 
connections (conference Szolnok – Szeged 1987). 316 pp. and ill. iSBn 96 73 391-
57-6 (sic!)

3 (1990) Csanád Bálint (hrsg.): Der keramik der Saltowo-Majaki kultur und ihre varianten. 
342 pp. and ill. iSBn 963 7391 56 8

4 (1991) Csanád Bálint: Die spätawarenzeitliche Siedlung von eperjes (kom. csongrád). 
103 pp., 34 Tafeln. iSBn 963 7391 59 2

5 (1992) Benkő Elek: A középkori keresztúr-Szék régészeti topográfiája (Die archäologische 
Topographie des mittelalterlichen Stuhles keresztúr – Zusammenfassung). 272 pp., 
84 Tafeln, 3 karten. iSBn 963 7391 64 9

6 (1994) László Kovács: Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. 227 pp., 
93 Abbildungen, 20 Tabellen, 6 Tafeln, 1 karte. iSBn 963 506 002 5

7 (1997) Kovács László: A kora-árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti 
tanulmányok a kárpát-medence i. (Szent) istván és ii. (vak) Béla uralkodása közötti 
időszakának (1000–1141) érméiről (Über die ungarische Münzprägung in der frühen 
Arpadenzeit. numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem 
Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans i. [des heiligen] und Bélas ii. 
[des Blinden] [1000–1141] im karpatenbecken – Zusammenfassung). 406 pp., 24 Ab-
bildungen, 99 Tabellen, 20 Tafeln. iSBn 963 7391 72 X

8 (1999) Tivadar Vida: Die awarenzeitliche keramik. Teil i. (6.–7. Jh.). 424 pp., 86 Abbildungen, 
175 Tafeln, 8 Farbtafeln. iSBn 963 506 226 5

9 (2000) Mária Font–Mária Sándor (hrsg.): Mittelalterliche häuser und Strassen in 
Mitteleuropa (konferenz Pécs, 1997). 224 pp., iSBn 963 7391 77 0

10 (2000) Csanád Bálint (hrsg.): kontakte zwischen iran, Byzanz und der Steppe in 6.–7. Jh. 
(Tagungsmaterialien Rom, 25.–28. oktober 1993). 329 pp. and ill. iSBn 963 7391 81 9

11 (2000) Imre Holl: Funde aus dem Zisterzienkloster von Pilis. Die Ausgrabungen in 
Pilisszentkereszt. i. 76 pp., 141 Abbildungen, 41 Tafeln. iSBn 963 739 175 4

12 (1999) Gyula Siklósi: Die mittelalterlichen Wehranlagen, Burg- und Stadtmauern von 
Székesfehérvár. 73 pp., 200 Abbildungen. iSBn 963 739 168 1

13 (2002) József Szentpéteri (hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mittel-
europa. 700 pp. (Teil i–ii) iSBn 963-7391-78-9 (Teil i), iSBn 963-7391-79-7 
(Teil ii)

14 (2004) Hajnalka Herold: Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút-54. 328 pp., 
38 Abbildungen, 80 Tafeln, 2 karten. iSBn 963 7391 84 3



719

15 (2004) Eszter Bánffy: The 6th Millennium Bc boundary in Western Transdanubia and its 
role in the central european neolithic transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb 
settlement). 451 pp., 174 figs. iSBn 963 7391 85 1 

16a (2004) Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. 659 pp., 300 figs. 
iSBn 963-506-604-X

16b (2010) Csanád Bálint: Der Schatz von nagyszentmiklós: archäologische Studien zur 
frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des orients, Byzanz’ und der Steppe. 667 pp., 
302 Abbildung. iSBn 978-963-506-843-2

17 (2005) Imre Holl: Fundkomplexen des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. 
180 pp., 116 Abbildungen, 8 Tafeln. iSBn 963-7391-86-X 

18 (2005) Balázs G. Mende (ed.): Research on the prehistory of the hungarians: A review. 
Papers presented at the meetings of the institute of Archaeology of the hungarian 
Academy of Sciences, 2003–2004. 344 pp. and ill. iSBn 963 7391 87 8

19 (2005) Erika Gál–Imola Juhász–Pál Sümegi (eds): environmental Archaeology in north-
eastern hungary. 424 pp. and ill. iSBn 963 7391 88 6

20 (2007) Csilla Zatykó–Imola Juhász–Pál Sümegi (eds): environmental Archaeology in 
Transdanubia. 391 pp. and ill. iSBn 978-963-7391-94-1

21 (2007) Alasdair Whittle (ed.): The early neolithic on the Great hungarian Plain. investi-
gations of the körös culture site of ecsegfalva 23, county Békés. 809 pp. (vol. i–ii), 
iSBn 978-963-7391-90-3. iSBn 978-963-7391-91-0 (vol. i), iSBn 978-963-7391-
92-7 (vol. ii)

22 (2007) Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai (Die Burgen des komitats Tolna – Zusammen-
fassung) 481 pp., 412 Abbildungen. iSBn 978-963-7391-93-4

23 (2009) Gabriella Kulcsár: The Beginnings of the Bronze Age in the carpathian Basin. The 
Makó–kosihy–Čaka and the Somogyvár–vinkovci cultures in hungary. 524 pp., 
52 Plates. iSBn 978-963-7391-95-8

24 (2010) István Zalai-Gaál: Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtrans-
danubiens. 312 pp., 128 Diagramme, 73 Gräberfeldpläne. iSBn 978-963-9911-13-0

25 (2011) Andrea H. Vaday–Dénes Jankovich B.–László Kovács (eds): Archaeological investigations 
in county Békés 1986–1992. With contributions of László Bartosiewicz – Alice M. 
choyke – Ferenc Gyulai. 640 pp., 164 Plates. iSBn 978-963-9911-21-5

26 (2011) Gyöngyi Kovács–Gabriella Kulcsár (eds): Ten Thousand Years along the Middle 
Danube. 352 pp. and ill. iSBn 978-963-9911-26-0
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