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Bevezetés 

 

A Kárpát-medence északnyugati régiójának kora vaskora több szomszédos ország 

kutatási területének részét alkotja. A földrajzi egységek és a jelen államok határai révén mind 

a magyar, a szlovák, az osztrák és a morva régészek munkája kiterjed erre a régióra. A keleti 

Hallstatt-kultúrkör csoportjainak kutatása így napjainkban nemzetközi teendővé nőtte ki 

magát.  

A szakdolgozatom keretében elvégzett adatgyűjtés, amely a Kisalföld kora vaskori 

településeire irányult, valamint a folyamatosan előkerülő leletegyüttesek, arra ösztönöztek, 

hogy a kutatás folytatásaként és kiértékeléseként a jelen munkát elkészítsem. Hasonlóan a 

régészeti kutatások további korszakaihoz, egy lelőhelygyűjtés sosem lehet teljességében 

elvégzett, befejezett, hiszen folyamatosan bővülő forrásanyagról van szó. A jelen kutatás 

gyűjtése egy 2014-ben lezárt állapotot tükröz, amelyben a lehetőségeim és információim 

alapján elérhető adatok közlését és értékelését szándékoztam elvégezni. A NÖK MNM 

(korábban KÖSZ) szombathelyi osztályának, és Ilon Gábor kollégámnak köszönhetően, az 

alábbi munka egy olyan jelentős telepanyag közlésével bővülhetett, mint a Győr-Ménfőcsanak 

lelőhelyen, 2009-2011 közt feltárt kora vaskori településrész. A maga 238 stratigráfiai 

egységével a Kisalföldön ismert kora vaskori síktelepülések közt kiemelkedő jelentőséggel 

bír. 

Kutatásaim és munkám során számos segítséget, támogatást kaptam, amelyek nélkül 

az alábbi eredmények nem jelenhettek volna meg itt, ebben a formában. Elsősorban 

témavezetőmnek, Dr. Szabó Miklós akadémikusnak szeretnék köszönetet mondani, nem 

csupán a doktori munkám, de egész eddigi pályafutásom során nyújtott támogatásáért. Az 

ELTE-BTK Régészettudományi Intézetben dolgozó kollégáim munkája, segítsége és kedves 

támogatása minden szempontból meghatározó volt, amit ezen a helyen szeretnék hálával 

megemlíteni. Kutatásaim során ugyanakkor a szombathelyi régész és nem csupán régész 

kollégák munkája, akik Ilon Gábor vezetésével nagy munkát vállaltak és végeztek el, szintén 

alapvető segítséget jelentett. Szeretném továbbá megköszönni a győri, soproni és 

mosonmagyaróvári múzeumok kollégáinak támogatását, az MTA Régészeti Intézetében 

dolgozó Jerem E. és nem utolsó sorban a pozsonyi  Szlovák Nemzeti Múzeum Régészeti 

Múzeumának régészei által nyújtott kedves segítséget. Az alábbi munkámat a kollégák mellett 

a családom kedves támogatásának is köszönhetem. 
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1. A lelőhely és a Kárpátmedence ÉNy-i régiója  
 

1.1. Földrajzi környezet 
 

A Kisalföld jelentős részét az Alpok és a Kárpátok által közrefogott Duna menti 

medence alkotja. A két hegység vonulata nyugaton a Porta Hungarica (Brucki- és Dévényi-

kapu) szorosánál találkozik, elválasztva a Kisalföldet a Bécsi- medencétől. A Kisalföld keleti 

és délkeleti határát a Dunántúli Középhegység vonulatai (Pilis hegység, Vértes és Bakony)
1
 

alkotják. Nyugatról az Alpok lábánál a Soproni-hegység
2
, a Fertő-melletti dombság és a 

Lajta-hegység övezi. A Kisalföld északi határát Magyarország területén a Duna vonala jelenti, 

de földrajzilag a délnyugat-szlovákiai Dunamenti-síkság (Podunajská nížina) a Kisalföldhöz 

tartozik. Ezt a területet északnyugatról a Kis-Kárpátok (Malé Karpaty) vonulata, északról és 

északkeletről az Inóc (Považský Inovec), a Tribecs (Tribečské pohorie), a Selmeci-hegység 

(Štiavnické pohorie) és az Alacsony-Tátra (Nízke Tatry) lábánál elterülő hegyvonulatok 

határolják. A síkság peremterületén számos hátság és fennsík, a magaslatok közt pedig 

medencék helyezkednek el
3
. A síkság területét a Duna ágai több részre tagolták

4
. A Kisalföld 

természetes és mesterséges állóvizei közül a nyugati határon elhelyezkedő Fertő-tó foglalja el 

a legnagyobb területet
5
. A csekély mélységű tó a történelem folyamán több esetben is 

kiszáradt, noha több kisebb patak táplálja (legnagyobb köztük a Vulka).
6
. A Fertő-tó mellett 

csupán kisebb tavakat, illetve holtágakat találunk a kisalföldi síkságon, mint a Ladanézi tó a 

Szigetközben, a Fehértó és a Kónyi tó a Tóközben (a Duna és a Rába közti területen)
7
.  

A harmadidőszak végétől lezajlott üledék- és talajképződéseknek köszönhetően a terület 

talajviszonyait tekintve gazdag skálával találkozunk. A mezőgazdaságilag megművelt 

területek átlag 100-200 m tengerszint feletti magasságban fekszenek
8
. A Kisalföld szélei felé 

haladva a sekély partmagasságú folyó- és patakmedrek völgyeket mélyítettek, s a magasabban 

fekvő felszíneken erdőfoltok jelentek meg az ezeknek megfelelő erdőtalajon
9
. 

 

A Kisalföld jelenkori földrajzának és környezetének ismerete azonban nem elegendő a 

régészeti korszakok, adott esetben a kora vaskor településképének felvázolásához. A 

paleoökológia, a környezetrégészet napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az egyes 

                                                 
1
A Vértes legmagasabb pontja Nagycsákány 482 m, Gerecse 634 m, valamint erre a területre átnyúlik a Visegrád 

hegység, amelynek legmagasabb csúcsa a Prédikálószék 641 m (KULCSÁR, LACZKÓ 1975, 353). 
2
 Legmagasabb pontja a Magas-bérc 558 m (KULCSÁR, LACZKÓ 1975, 265). 

3
 Győr-Tatai-teraszvidék, Bakonyalj, Marcal-medence, Soproni-sík, Hanság, Nagyszombati-hátság (Trnavské 

pohorie), Nyitrai hátság (Nitrianské pohorie), Garammenti hátság (Pohronské pohorie)  
4
 A Kisalföldön összesen 672 felszíni vízfolyás található. Az Öreg-Duna és a déli ága, a Mosoni-Duna zárja 

közre a Szigetköznek nevezett tájegységet. A Duna északi ága, a Kis-Duna (Malý Dunaj) a Csallóköz (Žitný 

ostrov) északi határát jelöli. A Kisalföld déli, vagyis a magyarországi területén (kb. 5500 km²) a Duna 

legjelentősebb mellékfolyamát a Rába és annak mellékfolyói alkotják (Lajta, Rábca, Marcal). A Dunántúli 

középhegységből eredve több kisebb folyam torkollik közvetlenül a Dunába, így a Bakonyér, a Concó és az 

Által-ér. A Duna legjelentősebb baloldali mellékfolyóit a Morava (Morava), a Vág (Váh) és a Garam (Hron) 

képviseli. Szlovákia leghosszabb folyója a Vág (Váh), a Nyitra (Nitra) és Zsitava (Žitava) mellékágaival 

Komáromnál ömlik a Dunába, Gútánál (Kolárovo) a Kis-Duna vizével bővülve (KARÁTSON 2003, 325). 
5
 A Fertő-tó nevét a feltöltődését okozó fertőkről kapta, teljes területe 280 km², hossza 35 km, szélessége 8,5 km 

(KARÁTSON 2003, 268). 
6
 Felszínének jelentős részét vízi-lápi növényzet borítja. Kiszáradásaival ellentétes áradásai időszakában a 

Hansági-medencét áztatta. Az árvizekkel szemben a medencét ma csatornákkal védik. (KARÁTSON 2003, 268) 
7
 GALLIK, O.: Természeti viszonyok, Borovszky, S., Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr vármegye, 4. 

8
 KULCSÁR, LACZKÓ 1975, 354. Ugyanitt érdemes megjegyezni, hogy az alább tárgyalt nyílt települések 

adatainál látható, hogy a lelőhelyek többsége 100-200 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. 
9
 KARÁTSON 2002, 324, 327. 



5 

 

kutatások területén
10

. A kora vaskor szempontjából jelentős környezetrégészeti vizsgálatok 

zajlottak Sopron-Krautacker, Győr, Ménfőcsanak-Szeles és a százhalombattai földvár 

feltárásain
11

. Újabban a velemi Szent Vid régiójában végeztek mintavételezéseket
12

. 

Szlovákia területén hasonlóképpen a 20. század utolsó szakaszától vált gyakorivá, majd 

általánossá a természettudományos segédtudományok alkalmazása a lelőhelyek vizsgálatában. 

A szisztematikussá váló archeobotanikai elemzések mellett
13

, jelentős klíma-, anthrakonómiai 

és paleohidrológiai kutatások zajlottak már az 1990-es években, amelyek eredményeit többek 

közte Študijné Zvesti c. régészeti periodikában közölték
14

. 

 
1.1. ábra: A Kárpát-medence 

északnyugati része, a kutatás területe 

(maps-for-free) 

 

A szubboreális és szubatlanti 

fázis határára tehető kora vaskori 

időszak éghajlata is változást mutat 

a korábbi időszak tekintetében. A 

szubboreális fázis maximális 

csapadékosságot és hőmérsékletet 

mutató későbronzkorának végét 

gyors csapadék- és hőmérséklet 

csökkenés jellemzi. A szubboreális 

és szubatlanti fázis váltását 

követően ismét egy csapadékos 

időszak következett, miközben az 

évi átlaghőmérséklet 1-2°C-kal 

csökkent
15

. A korai vaskor 

klímájáról összességében annyit 

mondhatunk el, hogy a kr. e. 800 – 

600 közti időszakban hűvösebbé és 

nedvesebbé vált az éghajlat, amint 

azt a Balaton és a Fertő-tó üledékei 

bizonyították. Közép-Európában 

egyaránt kimutatható volt ez az un. harmadik kis jégkorszak
16

. Sopron-Krautacker 

objektumainál megfigyelhető volt, hogy a későbronzkori gödrök alja mélyebben volt mint a 

késő Hallstatt- és korai La Tène objektumok alja. Ménfőcsanak és Pozsony-Óváros 

horizontális stratigráfiája hasonlóképpen a csapadék növekedését igazolta, minthogy a késő 

                                                 
10

 Kézikönyv-szerű összefoglalása: Dena F. Dincauze, Environmental Archaeology. Principles and practice, 

Cambridge 2000.  
11

 JEREM, FACSAR, KARDOS 1984, 1985; POROSZLAI, VICZE 2000.  
12

 GUSZTÁV, SÜMEGI, ILON 2007, 267-308.  
13

 E. Hajnalová szisztematikus archeobotanikai vizsgálatairól az AVANS lapjain éves jelentésekben számol be.  
14

 BAXA 1990, 129-144. 
15

 KORDOS 1977, 224, 226. KRIPPEL 1990, 35: A szubatlanti időszak korai szakaszában volt néhány szárazabb és 

nedvesebb kilengés. A Balaton üledékének vizsgálatai a tó magasabb vízszintjét mutatták (Zólyomi B., 

Landwirtschaftliche Kultur und Wandlung der Vegetation im Holozän am Balaton. Phytocoenologia 7, 1980, 

121-126), ugyanígy a Fertő tó vízszintje is magasabb volt.  
16

 Jerem Erzsébet véleménye szerint a sopron-krautackeri vizsgálatok alapján a későbronzkort egy nedvesebb 

korszak követte, ezután egy rövidebb száraz periódus következett, majd a római korig ismét csapadékosabb 

éghajlat uralkodott. (JEREM, FACSAR, KARDOS, VÖRÖS 1985, 20-22; ROMSAUER 1986, 173-181). Érdemes itt 

megjegyezni, hogy a ménfőcsanaki lelőhelyen a kora vaskori települést a bronzkori telephez képest a Rába 

vonalától jóval távolabb, a part magasabb szakaszán találjuk (JEREM 1996, 98).  
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bronzkori objektumok az előző esetében a Rábához, Pozsonyban pedig a Dunához közelebb 

eső, mélyebb területen helyezkedtek el
17

.  

A kora vaskor csapadékosabbá váló éghajlata következtében a nagyobb kiterjedésű sík 

területeket, a holtágak és magasabb belvizek partjait általában réti erdők borították. 

Elsősorban fűzfa és égerfa, amelyek főként a laza talajtípusokat mint lösz, homok, kavics 

kedvelik. A réti erdők szélein erdős-bokros vegetáció alakult ki, főként a dombvidékek 

peremén (meszes-dolomitos talaj vékony humuszréteggel), valamint az emberek által 

felhagyott, meg nem művelt erdőirtásokon. A síkság szárazabb részeit, a dombvidék 

magasabb régióit, illetve a hegyvidék alacsonyabban fekvő területét tölgyesek borították
18

. A 

soproni minták elemzése szerint vaskori táj vegetációját a Kisalföldön elsősorban a tölgyesek 

és a juharerdők alakították, amelyek a lösztalajokon jellemzők, az alacsonyabban fekvő régiók 

síkjait pedig füves-bokros növényzet takarta. A csapadékosabb éghajlat minden bizonnyal 

jobban kedvezett az erdős-bokros régiók kiterjedésének, ugyanakkor a vaskor folyamán 

számolnunk kell a fafelhasználás növekedésével
19

. A sopron-krautackeri késő Hallstatt-korai 

La Tène kori település feltárása során vett talajminták vizsgálata alapján a temető és a 

település közvetlen környezete eltérő volt. Míg a település környezetében bokrokkal, ligetes, 

esetleg facsoportokkal tagolt nyílt térség, minden bizonnyal szántóföldek
20

, helyezkedtek el, 

addig a sírok betöltéséből származó minták alapján a temető egy erdőszéli, ligetes területen 

lehetett.  

A Kisalföld település szerkezetének tekintetében meghatározó szerepe van a régészeti 

talajtani és hidrológiai vizsgálatoknak
21

. A környezet felszínének fejlődését a Holocén 

időszakban konstans és dinamikus elemek határozzák meg. A több ezer évet felölelő állandó 

változások során kialakuló hegyvonulatok, folyóvölgyek és teraszok mellett, a felszín 

dinamikus fejlődését az üledékek kialakulás és eróziója alakítja
22

. E folyamatok hátterében a 

geomorfológiai és klimatikus elemek mellett, fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap az 

emberi tényező is. A Kisalföld területének tektonikus mozgásai jelentős mértékben 

befolyásolták a vízhálózat alakulását, egyben a környezet változásának dinamizmusát. A 

folyók medrének változásai a felszínen kialakul üledékek reliefjét újabb fluviális 

hordalékkúpokkal, holt ágakkal, mocsaras majd kiszáradó medrekkel stb. alakította (1.2. 

ábra). Ugyanakkor a reliéf fejlődésében az eolikus folyamatok (a szél akkumulációs és eróziós 

tevékenysége) is szerepet kaptak, pl. homokdombok kialakításával
23

. A folyók által kialakított 

aggradációs (felfelé épülő üledék/felhalmozódás) magaslatok, valamint az eolikus 

akkumuláció által kialakult felszíni formák megfelelő környezetet jelentettek a települések 

létrejöttéhez.  

 

                                                 
17

 HORVÁTH 2001, 42; BAXA 1990, 135, 1. táblázat (Összességében a kora vaskori objektumok nem fordulnak 

elő a 136 m tfm. alatti zónában.)  
18

 KRIPPEL 1990, 36.  
19

 RUDNER, JEREM 2002, 51; JEREM 2007, 28.  
20

 JEREM, KARDOS, FACSAR 1984, 146, 167, 169; JEREM, KARDOS, FACSAR 1985, 16. A telepobjektumok 

betöltésének mintáiban szántóföldi gyomnövények maradványai, a sírok anyagában pedig a ligetek, erdőszéli fás 

társulásokra utaló növényi maradványok (pl. gyertyán) voltak jelen.  
21

 A Kisalföld a miocént követően többezer méter mélyre süllyedt medencealjzatát két, eltérő fejlődéstörténetű 

rész alkotja. A Rába-vonal ezek választóvonala. Ettől északnyugatra az Alpok, délkeletre pedig a Dunántúli-

középhegység kőzetei alkotják a medencealjzatot, amelyet a felsőpliocén és pleisztocén-holocén folyóvízi üledék 

tölt ki. (http://www.mafi.hu/microsites/Mo/descripts/Mo_attek.htm, Gyarmati P.) 
22

 KUNA A KOL. 2004, 31.  
23

 IŠTOK, IŽÓF 1990, 147, 151: A Vág alsó folyásának területén végzett megfigyelések jól szemléltetik a 

kisalföldi északkeleti síkság felszínének folyamatos alakulását. A táj legmagasabb pontjait a homokdűlők és a 

stabilizálódott üledékkúpok képezik. Többségük a holocén alatt jött létre, fejlődésük – akkumuláció, erózió és 

gyakran teljes homokdűnék áthelyeződése – azonban a mai napig követhető. Az ember megtelepedésének 

kezdeteitől ezen régiók voltak az emberi tevékenység/aktivitás színhelyei.  

http://www.mafi.hu/microsites/Mo/descripts/Mo_attek.htm
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Sajnos napjainkig kevés esetben tudunk régészeti kutatások során végzett talajtani 

megfigyelésekről, amelyek segítségével az üledékképződés, a talajtakaró változásainak 

folyamata vizsgálható volna. Többek közt a régészeti objektumok betöltésének és 

környezetük rétegtani vizsgálatai alapján volt lehetőség Pozsony óvárosi területének 

georelifjének és a Duna egykori mederváltozásainak felvázolására
24

. Településszerkezet 

szempontjából példaértékű a P. Ištok és J. Ižóf által végzett munka (1.2. ábra). A Vág alsó 

folyásának környezetében talajtani és hidrológiai szempontokból vizsgálták a terület 

településszerkezetének alakulását az egyes régészeti korszakokban
25

. Bár csupán kis régiókat 

érintő kutatásokról van szó, alapvetően hasonló programokra volna szükség a Kisalföld 

további régiói tekintetében is, hogy a településszerkezet egésze szempontjából értékelhető 

adataink legyenek
26

. Ugyanakkor a vízhálózat változásai tükrében érdemes a korszak 

leletanyagát, lelőhelyeit a folyók szabályozását megelőző időszak térképein elemezni (1.3.  

ábra). Jól kivehető, hogy a szabályozást megelőző 

időszakban a Hanság területén jelentős felületeken 

mocsaras, nedves régiók voltak. A légi fotókon is 

észlelhető geológiai jelenségek és a lelőhelyek 

kapcsolatának elemzése további információkkal 

szolgálhat
27

. 

 
1.2. ábra: A Vág-folyó alsó folyása mentén és 

környezetében végzett talajvizsgálatok (Ištok, Ižóf 1990, 

147, 1. ábra
28

) 

 

Az elmúlt években az egyes községek 

rendezési terveihez, valamint a beruházások 

kapcsán előírt hatástanulmányok során végzett 

megfigyelések olyan geológiai adatokat 

eredményeztek, például Kapuvár környékén
29

, 

amelyek egyben a kutatás nehézségeire is 

rámutatnak. Sajátosnak mondható a Kisalföld 

közepét átszelő Duna partjainak környezete, vagyis 

a Csallóköz és a Szigetköz. V. Turčannak a 

Csallóközre vonatkozó megfigyelései minden 

bizonnyal az attól délebbre fekvő Szigetközre is 

                                                 
24

 BAXA 1990, 129-143. 
25

 IŠTOK, IŽÓF 1990, 145-170. 
26

 A Dr. Czajlik Zoldán (ELTE-BTK Régészettudományi Intézete) által vezetett kutatási program keretében 

közeljövőben várhatóan a Kisalföld területén is (Barbacsi tó) lehetőség nyílik talajtani vizsgálatok (mélyfúrások) 

elvégzésére, amelyek a program keretében a Dunántúl déli területén már megvalósultak.  
27

 Magyarország és Szlovákia területén napjainkban egyre inkább gyarapszik a légifotók adatbázisa, amely a 

Kislalföld kedvező viszonyainak köszönhetően fontos forrásanyagot biztosít a kutatók számára. A Czajlik Z. 

által vezetett program keretében számos, a katalógusban pontosan megjelölt lelőhelyről rendelkezünk légi 

fotóval (pl. Ménfőcsanak, Koroncó, Szárföld). 
28

 IŠTOK, IŽÓF 1990, 147, 1. ábra: Jelmagyarázat: 1 folyóág, 2 középkori mocsaras holtágak, 3 a 19. sz. közepéig 

rendszeresen árvízzel elárasztott területek, 4 a folyóágak által kialakított hordalékkúpok és homokdombok, 5 

homok-átfúvások, 6 a Duna-menti síkság dombvonulata, 7 község 
29

 TAKÁCS, K., Jeletés terepbejárásról Kapuvár közigazgatási területén, 2003. szept. 1 - 2003. okt. 7, XJM. 6-2004:  

A város területének jelentős részét a Kis Rába (kisebb részt a Répce) jellegzetes sárga színű, homokos agyagból álló 

hordaléka borítja (amely valószínűleg a 16-19. sz. közt rakódott le, vastagsága 20-30 cm-től az 1,5-2 m-ig terjedhet). A 

hordalék vastag barnásfekete-fekete humuszrétegre rakódott le. Az öntésiszappal fedett terület széles sávban a Kis 

Rába mindkét oldalán húzódik (néha több km szélességben).  
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kivetíthetők. A vízjárta, mocsaras táj az őskor korai szakaszaiban is nehéz életkörülményeket 

kínálhatott. A terület magasabb pontján fekvő pozsonyi kapu intenzívebb lakottsága nem 

meglepő. Sokat vitatott kérdés, számolhatunk-e állandó megtelepedéssel ebben a régióban. A 

Hallstatt-kultúra halomsírjai és az újabban közelükben feltárt telepjelenségek (Dunajská 

Lužna, Most pri Bratislave, Darnózseli-Parázsszeg)
30

 arra utalnak, hogy legalább is időszaki 

településekkel számolni lehet a Csallóköz és Szigetköz területén. Bár természetes akadályokat 

képezhettek a népesség számára, viszont nem elhanyagolható növényzete és állatvilága 

szempontjából – akár a nád jelentőségét nézzük az egykori építészetben, akár a vadászható 

állatfajokat tekintjük (madarak, halak)
31

. 

 

A Kisalföld földrajzi tulajdonságainak megfelelően a magaslati települések a terület peremén 

helyezkednek el. A Kárpátokhoz tartozó Kis Kárpátok és az Alacsony Tátra déli nyúlványai, a 

Dunántúli Középhegység északnyugati vonulatai és az Alpok keleti részéhez tartozó 

magaslatok, a Rozália-hegységet beleértve, jól körülhatárolják a Kárpát-medence 

északnyugati régióját. A kora vaskori magaslati települések a hegyvonulatok végének 

nyúlványain helyezkednek el, tengerszint feletti magasságuk az 500 métert nem haladja meg 

(7. táblázat).  

 

 
 

1.3. ábra: A Kislalföld az első katonai felmérés térképén 

(http://mapire.eu/de/map/collection/firstsurvey/?zoom=9&lat=47.98051&lon=17.84723) 

                                                 
30

 A lelőhelyekre vonatkozó adatokat és irodalmat lásd a katalógusban. Most pri Bratislave/Hidas az AM SNM 

által feltárt, közöletlen kora vaskori település (leletanyaga az említett múzeumban van elhelyezve).  
31

 TURČAN 1991, 26: A talaj mezőgazdaságilag nem művelhető (még a 18. század folyamán is gabona 

behozatalra szorult a helyi lakosság). A régészeti objektumokból származó pollenanalízisek a nyír, szilfa, éger, 

nyár és fűz létét bizonyították, legnagyobb arányban az éger fordult elő, amely kevéssé igényes klíma 

szempontjából és az áradásokat is jól tűri. A dunaluzsnai halomsírok pollenanalízisei továbbá vadrózsa mintáit 

mutatták ki.  
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A stratégiailag kedvező fekvés legjobb példája a Kárpátok déli nyúlványán (Devínská 

Kobyla) Bratislava-Devín és Bratislava-Hrad, amely települések magasan fekvő, 

természetesen is védett területet foglaltak, s a Lamačský prielom nevű szoroson át a kelet-

nyugat irányú útvonal ellenőrzésére adott lehetőséget (1.3. ábra). A Duna-vonala mentén zajló 

kapcsolatrendszerek mellett ugyanakkor az észak-dél irányú is érinthette a Kisalföld területét, 

amelyet a későbbiekben Borostyánkő-út néven ismerünk.  

A Kis Kárpátok keleti oldalán több olyan magaslati település helyezkedett el, amely a 

hegység egy-egy nyúlványának magaslatán feküdt. Ezek közé tartozik a talán legjobban 

ismert Smolenice-Molpír, de ide sorolható a Pozsony közigazgatási területéhez tartozó Jur 

(Svätý Jur)-Neštich, valamint északabbra, a nagyszombati járásban Horné Orešany- Slepý 

vrch és Prašník-Tlstá hora. Az 544 m tengerszint feletti magasságban fekvő Slepý vrch nevű 

magaslat Horné és Dolné Orešany községektől nyugatra található, melynek kétharmadát ma 

erdőség borítja. Az É-ÉK tájolású hegy, amelyet nyugatról a Parná nevű patak határol, 

könnyen megközelíthető. A Prašník-Tlstá hora magaslaton fekvő település kialakulásában 

minden bizonnyal nagy szerepe volt, hogy a település a mai Vrbové és Brezová pod Bradlom 

községek közt húzódó szoros oldalában helyezkedik el.  

Szintén már a késő bronzkor folyamán lakott volt a jelenleg Nyitrához tartozó Štitáre-Žibrica 

magaslata. A Kis Kárpátok területén is 

megfigyelhető topográfiához hasonlóan, itt is 

a hegység egy oldalsó nyúlványának 

magaslatán található a település, melynek 

nagy részét ma erdő fedi, a lábánál pedig 

hosszan elnyúló sík területet találunk.  

A Süttő területéhez tartozó Nagysánctetőn és 

Nagysánc lelőhelyeken ismert magaslati 

települések sajátos földrajzi környezetben 

helyezkednek el. A Duna pártján kialakult 

magaslatok tengerszint feletti magassága a 

200 métert sem éri el, viszont környezetükből 

látványosan kiemelkednek és keleti-nyugati 

oldalról természetes árok határolja őket. A 

nagysánctetői erődítés és a nagysánci 

település kiterjedése, domborzata révén a 

magaslati településekkel vethető össze.  

 

 
1.4. ábra: A folyóteraszok rekonstrukciója Pozsony (Bratislava) környezetében (Holec 2012, obr. 22) 

 

Önálló, kis mikrorégiót alkot a Kisalföld keleti részén a Sokorói-hegység és környezete. Az 

északnyugat-délkelet irányú dombvonulat Harangozóhegy-Várhegyi magaslata Sokorópátka 

fölött húzódik. A több szintre tagolódó Harangozót (ahogy a mai lakosok nevezik) sűrű erdő 

borítja, ami jelentősen megnehezíti a kutatók munkáját (6.7. és 6.8. ábra).  

Szintén sajátosnak mondható a szakirodalomban oly sokat említett Celldömök-Sághegy és a 

Somlóhegy földrajza. Mindkét magaslat önmagában emelkedik ki környezetéből, amint az a 

balatoni vulkanikus eredetű magaslatoknál nem ismeretlen jelenség. A Somlóhegy jelenleg 

négy község közigazgatási területéhez tartozik (Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, 

Doba). Valószínűleg a sághegyi település hasonló mértékben emelkedhetett ki környezetéből, 

azonban a 20. század intenzív bazaltbányászatának köszönhetően ez utóbbi magaslati 

település nagy része mára elpusztult.  
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A Kisalföld nyugati peremén elhelyezkedő magaslati települések földrajzi szempontból már 

az Alpok keleti vonulataihoz tartoznak. Így a Velem-Szent Vid hegység az Alpok keleti 

nyúlványát jelentő, kristályos palakőzetből álló Kőszeg-Rohonci-hegység déli peremén 

található. Pozsonyhoz és Sopronhoz hasonlóan kedvező fekvése minden bizonnyal jelentős 

szerepet játszott abban, hogy a telep már a késő bronzkorban jelentős központként működött. 

Földrajzi adottságai szempontjából is kiemelkedő az 500 méter tengerszint feletti magasságot 

meghaladó hegység, amelynek lábánál a Cseke-patak folyik. A már felsorolt és az alább még 

sorra kerülő magaslati települések közelében kisebb vízfolyást
32

, illetve forrást találunk (pl. a 

Somlóhegy lábánál lévő Séd-forrás).  

A Soproni-hegység magaslatain, amelyet a Kelet-Alpok Rozália-hegysége alkot és jelenleg 

Tájvédelmi körzet, több kora vaskori lelőhelyet ismerünk. A hegység legmagasabb csúcsai 

nem haladják meg az 500 m tengerszint feletti magasságot. Méretében és ismertsége 

tekintetében is kiemelkedik Várhely, vagy a szakirodalomban gyakran Burgstallként 

megnevezett telelpülés. Soprontól délre, a bánfalvi völgyet határoló vonulat végén levő 

magaslatot nevezik Várhelynek (6.7. és 6.8. ábra). A hegy valamennyi oldalról védett, csak 

déli oldalát alkotja enyhe lejtő (483 m, a korai közlésekben 478 m szerepelt). A magaslat 

belső része szabálytalan alakzatot képez (1260 x 540 m)
33

. A Várhelytől keletre fekvő 

Várishegyet Károly-magaslatnak is nevezik (Karlshöhe, 6.7. és 6.8. ábra). Az északi, keleti és 

részben nyugati oldalán is meredek lejtő határolja. Soprontól délre 3 kilométer távolságban 

fekszik. Soprontól délnyugatra, Harka határában, emelkedik Istenszéke (Himmelsthron, 6.7. 

és 6.8. ábra) magaslata. A Fertőrákos közelében található Kecskehegy (Häuslerberg) a 

Szárhalmi erdő észak-nyugati csúcsát képezi, nyugat és észak felől mocsaras terület övezi (68 

m emelkedik ki, 6.7. és 6.8. ábra). 

A felsorolt magaslatok a felszínen gyűjtött leletek alapján a kora vaskorban lakottak voltak
34

.  

 

 

 

A Kisalföld kora vaskori síktelepülései a folyók egykori völgyeinek közelében, egy-

egy kiemelkedő magaslatokon helyezkedtek el. A völgyek mentén hosszabban elnyúló 

hátságok zömében északnyugat-délkelet irányban húzódnak (1.5. ábra). A települések nyomai 

rendszerint az enyhe lejtésű dombok oldalában figyelhetők meg, amelyek lábánál ma gyakran 

mocsaras, lápos terület húzódik. A magaslatokat rendszerint homokos lösz borítja, illetve 

néhány helyen folyóvízi kavicsterasz foszlányai figyelhetők meg
35

. A Kis Kárpátok zónájában 

ismert kora vaskori települések többsége a nagyszombati löszplató peremének vonalában 

helyezkedik el (4, 5. térkép), ennek megfelelően tengerszint feletti magasságukat tekintve 

átlagban magasabb területen fekszenek (átl. 150-160 m), mint a síkság belső területein lévő 

lelőhelyek (átl. 110-120 m). A települések magasabb zónákban való előfordulása a 

csapadékosabb időszaknak köszönhetően nem meglepő. Jól tükrözi ezt a Vág jobb partjának 

környezetében megfigyelt településkép. A kora vaskori települések a folyók által kialakított 

                                                 
32

 A Kis Kárpátok vonalát és magaslatait több kis patak tagolja, a nagyszombati platóra vezetve.  
33

 KAUS 1981, 105-136: A várhelyi magaslat előterét északon az Ikva- és Liget-tó völgye, Mattersburgi dombok, 

Wulka-völgy alkotja.  
34

 Istenszéke: A 20. sz. kezdetén Bella L. a területről származó Hallstatt- és La Tène-emlékeket ismertetett 
(BELLA 1909, 183. Ugyanitt közölte Bella L. a Soprontól északra fekvő Pfenningswald területén fekvő földeken 

előkerült Hallstatt-leleteket. A szórvány cserepek mellett egy „tüzelővermet“ találtak, amelyben 70 agyaggúla, két 

töredékes holdidol és a Hallstatt-kor elejére keltezett cserepek voltak.) 

A Hallstatt-kori településről Patek E. több ízben említést tett, valamint a várhelyi Ha D leletanyaga kapcsán egy 

Certosa-típusú fibulát közölt (PATEK 1976, 24: Certosa-fibula, Soproni M. Ltsz. 54.159.6) 
35

 Vajnory: STUDENÍKOVA 1986, 53; Ménfőcsanak: TANKÓ 2005, 20; Sopron: JEREM, FACSAR, KARDOS 1984, 

143. 
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hordalékkúpokon, homokos dűlőkön, valamint a nagyszombati fennsík pereméhez tartozó 

dombvonulat magaslatain helyezkednek el (1.5. ábra)
36

.  

 

 

 

 

1.5. ábra: A Vág alsó folyása mentén a kora vaskori 

lelőhelyek elhelyezkedése (Ištok, Ižóf 1990, 156, 6. ábra.) 

 

Érdemes ugyanitt megjegyezni, hogy a kora 

vaskori települések zöme homok- és/vagy 

kavicskitermelés során került elő. A dűlők szlovák 

elnevezéseiben gyakran megtalálható hliník 

(agyagdomb), illetve tehelňa (téglaégető) 

hasonlóképpen a területen fellelhető természeti 

forrásra utal. 

 

 

 

 
 

 

1.2. Kutatástörténet 
 

A kora vaskor kutatása Magyarország északnyugati részén, a szomszédos területekhez 

hasonlóan
37

 a látványos emlékanyag gyűjtésével kezdődött. Nyugat-Magyarország területén 

Sopron és Velem környéke, Szlovákia területén Pozsony és Szomolány lelőhelyei kerültek a 

figyelem középpontjába
38

, a halomsíros temetkezések és a magaslati települések.  

A 19. század végét követően korszak névadó lelőhelyének feltárása, a korszak definiálása és 

időrendjének meghatározása a területünkön is lehetővé tette az ismert emlékanyagok 

besorolását. Annak ellenére, hogy Hallstatt lelőhelye már az 1860-as évek óta ismert (Sacken 

1868), napjainkig a kutatások jelentős színtere. A folyamatosan bővülő kutatási módszerek 

által egyre több szempontból közelíthető meg, jelent forrásanyagot
39

.  

A Kárpátmedence északnyugati térségében a vaskorra vonatkozó nagyobb összegzések már a 

20. század első felétől megjelentek, amelyek alapját főként a gyűjtésből és kisebb 

leletmentésekből származó leletanyag jelentette
40

. Magyarország területén Sopron és Velem 

kutatását illetően többek közt Bella J., Miske K. és Foltiny I. nevét említhetjük, ugyanakkor 

                                                 
36

 IŠTOK, IŽÓF 1990, 156, 6. ábra: Jelmagyarázat: 1 folyóágak, 2 mocsaras holtágak, 3 folyóágak hordalékkúpjai 

és homokpartjai, 4 homok-átfúvások, 5 Duna-menti síkság dombvonulatai, 6 késő bronzkori és kora vaskori 

lelőhelyek. Abr-Abrahám, Ga-Galanta, Se-Sereď, Ša-Šaľa, Sl-Sládkovičovo.  
37

 NEBELSICK, EIBNER 1997, 9-16; PICHLEROVÁ 1969, 7-9; NEKVASIL 1993, 334. 
38

 A Kisalföldre vonatkozó részletes kutatástörténetet lásd ĎURKOVIČ 2006, 2-10; ĎURKOVIČ 2007, 11-13. 
39

 Sóbányászat: KERN, KOWARIK 2008; textilművesség: BICHLER, GRÖMER 2005. 
40

 PESCHEK 1942; KROMER 1959; MÁRTON 1933; MÁRTON 1933-34; Lovas kataszter, LÁZÁR 1957;  EISNER 

1933b. 
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Szlovákia területén Š. Janšák, majd a század közepén M. Dušek, J. Paulík munkáinak 

köszönhetően gyarapodott a terület korai vaskori ismeretanyaga.  

A 20. század utolsó harmadában fellendülő ipari és gazdasági tevékenység következtében 

szükségessé válltak nagyfelületű, szisztematikus feltárások. A bővülő leletanyag révén a 

korszak kutatása kisebb régiókra összpontosult. Ennek megfelelően alakult ki a keleti 

Hallstatt-kultúra különböző időrendi tagolása
41

. A Hallstatt-kultúra északkeleti régiójában a 

lelőhelyek szisztematikus kutatásának és monografikus feldolgozásának alapjait K. Kaus 

1973-ban elkészült disszertációja vetette meg
42

, amelyet számos jelentős munka követett, az 

osztrák leletanyagot illetően C. Dobiat (1990), R. Smolnik (1994), E. Lauermann (1990), M. 

Lochner (1988), Sopron kapcsán A. Eibner-Pery (1980), Patek E. (1982), szlovákia területén 

M. Pichlerová (1969), M. Dušek (1974), a morva leletanyag kapcsán pedig V. Podborský 

(1965, 1972, 1974) munkái
43

. Ezáltal a kora vaskori emlékanyag olyan együttesekkel 

gyarapodott, amelyek a korszakról átfogó képet adtak.  

Az eddig háttérbe szoruló telepkutatás nagyobb figyelmet kapott, ezáltal az egyes kultúrák, 

kulturális csoportok településeinek szerkezete, társadalmi-gazdasági kérdései. A kora vaskori 

nyílt települések szisztematikus kutatása (továbbiakban síktelepülések) területünkön többek 

közt Sopron-Krautacker
44

, Bratislava-Dúbravka
45

, Inzersdorf-Walpersdor
46

 lelőhelyek 

kutatásával vette kezdetét. A nagymennyiségű lelet- és információs anyag azonban magával 

hozta a feldolgozási kapacitások problémáját is, amit az osztrák kutatás már a 20. század 

végén felismert
47

. 

Az elkövetkező évek és napjaink feltárásai tovább gyarapították a korai vaskor forrásanyagát, 

amelyek feldolgozására, monografikus közlésére kevés lehetőség adódott. A lelőhelyek 

jelentős részét kisebb jelentések, tanulmányok formájában publikálták. Ezzel egyidőben a 

kutatási módszerek gyarapodása a forrásanyag mélyebb vizsgálatára adott módot, így csupán 

példaként a településrendezési tervek kapcsán végzett felszíni kutatások, vagy az egyre 

nagyobb mértékben elterjedt légifotózás. 

A kora vaskor kutatástörtének áttekintésével a jelen tanulmányban vizsgált területre 

vonatkozóan számos kutató foglalkozott
48

. Az egyre inkább szerteágazó területek és 

módszerek révén  a kutatástörténet tematikus áttekintése válik szükségszerűvé (társadalmi-

gazdasági kérdések: kereskedelem, textilkészítés, sóbányászat; anyagi kultúra: kerámia; 

kulturális kérdések: keleti Hallstatt-kultúrkör kialakulása, Vekerzug-kultúra). 

Magaslati települések kutatása a Kisalföldön és térségében 

A lelőhelyek kutatottsága és publikálása nagy mértékben befolyásolja forrásértéküket. Sajnos 

a területen ismert magaslati települések többsége csupán részben kutatott, amely jobb esetben 

kisfelületű szondázó feltárást, más esetben viszont csupán felszíni megfigyeléseket és 

leletgyűjtést jelent. Magyarország és Szlovákia területén egyaránt már a régészeti kutatások 

korai szakaszában felfigyeltek a magaslati települések, erődítések jelentőségére. A 

földvárkutatás széles szakirodalmának történetétől eltekintve említeném a Velemi Szent Vid-

hegy lelőhelyének felfedezését, amely Rómer Flóris nevéhez kapcsolódik
49

. Hasonlóképpen 

                                                 
41

 GABROVEC 1966; TERŽAN 1990; NEBELSICK 1997, 26-27, 6, Tabelle 3; PODBORSKÝ 1972, 21-26 . 
42

 KAUS 1973. 
43

 A hivatkozások feloldását lásd az irodalomjegyzékben. 
44

 SCHWELLNUS 2008; 2012, 531. 
45

 STEGMANN-RAJTÁR 1996. 
46

 RAMSL 1998. 
47

 RANSEDER 2006, 224; Burgstallkogel bei Kleinklein – SMOLNÍK 1994, 13. szintén azt hangsúlyozta – a régi 

együttesek nincsenek feldolgozva, rossz a dokumentáció, kevés a publikáció és a szisztematikus kutatás. U. ezt: 

URBAN 1995, 483; PRILLINGER 1998, 10-17. 
48

 JEREM 1984-1985; JEREM 1996b; NEUGEBAUER 1988; NEUGEBAUER 1993. 
49

 ILON 2007b,109: 1869-ben fedezte fel a lelőhelyet Rómer Flóris, majd 1976-tól folyamatosan kerültek elő a 

szórványleletek. 
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még a 19. század utolsó harmadához kapcsolódik Darnay Kálmán gyűjtése a Somlóhegyen
50

, 

majd sághegyi bazalt bányában előkerülő leletek megmentése és összegyűjtése Lázár Jenő 20. 

század elején végzett munkájának köszönhető
51

. A Sopron környéki földvárak, magaslatok 

kutatása az osztrák és magyar kutatók együttműködésével a 19. század végére nyúlik vissza. 

A szlovákiai szomolányi földvárat N. Sándorfi az 1880-as végén kisebb szondákkal kutatta, 

amelyről az Archaeológiai Értesítő lapjain számolt be
52

. A magaslati települések korai 

szórványleletei, felszíni gyűjtései mellett ugyan a 20. század folyamán, de főként annak utolsó 

harmadában több lelőhelyen zajlottak szisztematikus régészeti kutatások, sajnos azonban 

ennek ellenére a forrásanyag, amely ma a kutatás rendelkezésére áll elég töredékesnek 

mondható, például a Pozsony közigazgatási területéhez tartozó települések
53

. A lelőhelyek 

tulajdonságaiból adódó nehézségek ellenére (a települések mérete, földrajzi körülményei, 

mint a vegetáció, vagy az újabb kori bolygatások) az utóbbi években fellendülő újabb kutatási 

módszerek, mint a légifotózás, terepbejárás és különböző műszeres felmérések, segítségével 

további információkkal bővülnek ismereteink. Környezetrégészeti kutatások folytak például 

Sopron, Velem-Szentvid, vagy Százhalombatta környékén. A kora vaskori magaslati 

települések környezetének, régiójának vizsgálatára számos példát lehetne kiemelni a 

németországi lelőhelyek közül mint Ipf (1.6. ábra), vagy a délmorva területen Tešetice, a cseh 

terület eredményeit monografikusan foglalták össze
54

. Szlovákiában sokat kutatott a dévényi 

magaslati település
55

. Ugyanakkor a 20. század vége óta a magaslati telepeken kívül is több 

lelőhely környezetének vizsgálata zajlott, mint Piešťany (Pőstyén), Abrahám (Ábrahám), 

Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
56

. Magyarországon szintén már a 19. század végétől 

kutatott többek közt Sopron-Burgstall, s a nagyobb városok településtörténeti fejlődésének 

kutatása is már a 20. sz. közepe óta zajlik mint Esztergom, Győr
57

. Az újabb vizsgálatok közt 

a Kisalföld tekintetében a Sokoró-vidék régészeti feltérképezése, illetve a velemi hegy lábánál 

végzett természettdumányos mintavételezés emelhető ki
58

. 

A Kisalföld területén illetve peremén jelenleg legalább 13 olyan magaslati, kora vaskori 

települést ismerünk, amelyek a vizsgált terület településszerkezete szempontjából több-

kevesebb információt jelentenek.  

                                                 
50

 BAKAY, KALICZ, SÁGI 1970, 213: Az 1980-as években Darnay Kálmán a Somlóhegy nyugati oldalán a Séd-

forrás közelében a kora vaskor tekintetében jelentős leletanyagot gyűjtött össze.  
51

 LÁZÁR 1951, 1955. 
52

 SÁNDORFI 1889, 420-423; SÁNDORFI 1890, 66-71; SÁNDORFI 1896, 115,116.  
53

 STUDENÍKOVÁ 2012, 133-156; HARMADYOVÁ 2012, 156-159. 
54

 Ipf: BIEL, KRAUSSE 2005; Tešetice: PODBORSKÝ 2005; PODBORSKÝ 1993; cseh magaslati telepek: 

CHYTRÁČEK, METLIČKA 2004. 
55

 Bratislava, Devín: PLACHÁ, PAULÍK 2001, 161-163. 
56

 Pőstyén: BAČA 1987, 27; Ábrahám: STRUHÁR, FODOR 2002, 203-204; Dunaszerdahely: KRÁSNY 1985, 16-20, 

23-32. 
57

 Sopron-Burgstall: DARVAS 1895, 419-420; Esztergom: HORVÁTH 1966, Győr: MITHAY 1956; UZSOKI 1964. 
58

 Sokorópátka: MOLNÁR 2006, 337-348; MOLNÁR 2009; Velem: ILON 2007b, 109. 
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1.6. ábra: Az Ipf és Goldberg térségében ismert vaskori lelőhelyek (Nördlinger Riese nyugati oldalán, 

Németország; Biel, Krausse 2005, Karte 2, kör: települések, négyzet: szögletes alaprajzú udvarok, 

háromszög: halomsír, ovális: nagyméretü halomsír). 

 

 

1.2.1. A kora vaskori temetkezések kutatása a Kisalföldön és térségében 

 

A Hallstatt-kultúra keleti területének első nagyobb összefoglalásai a 20. század ’40-es éveitől 

jelentek meg
59

. Magyarország területére vonatkozóan Lázár J. összefoglalása az 1950-es 

években jelent meg, megkülönböztetve a halomsírokat, a halomsírcsoportokat és az „urnás 

sírokat”
 60

. Az ő nevéhez kapcsolódik a Sághegy környékén ismert halomsírok leletanyagának 

közlése
61

. Rhé Gy.
62

, Darnay K.
63

, Bella L.
64

 szintén a század eleji kutatók sorában 

említhetők. Az 1970/80-as években több lelőhelyen tárták fel a már ismert temetők kisebb-

nagyobb részét. Így a Patek E. Sopron-Burgstallon és Zalaszántó-Várréten, Kemenczei T. 

Nagyberki-Szalacskán, Vadász É. Süttő-Sáncföldeken végzett ásatása, Fekete M. 

vaskeresztesi feltárásai, illetve a Holport Á. által közölt százhalombattai feltárások, ha a 

legismertebb halomsíros temetőket említjük.  

A síktemetők kutatása szintén a 20. sz. második felében vált intenzívebbé, Pusztai R. Győr-

Moson-Sopron megyei kutatásai (Fertőrákos-Kőhidai dűlő, kat. 86, Győrszemere-Tóth-tag, 

kat. 107), a Lengyel I. által közölt halimba-cseresi temető, s a szintén közismert és névadó 

                                                 
59

 PESCHEK 1942, 1953; KROMER 1959; KAUS 1973. 
60

 LÁZÁR 1957, 19-43, 1. Abb.   
61

 LÁZÁR 1951, 1955. 
62

 PATEK 1993, 70: Somlóvásárhelyi sírok kutatása. 
63

 PATEK 1993, 70: Dobai leletek közlése. 
64

 Sopron-Burgstall halomsírjainak kutatása; A korai kutatások történetét Nováki Gy. foglalta össze, 

meghatározta, melyik évben hányas számú sírt tárták fel, mivel a közlésekben ez nem szerepelt minden esetben 

sőt, gyakran összekeverték a számozást. Emellett természetes az ásatások évenkénti publikációit összegyűjtötte 

NOVÁKI 1955, 131-136. 
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Nagydém-Répáspusztai temető, amelynek feltárását még a század első felében Nagy L. 

vezette
65

.  

Szlovákia területén a 20. sz. elején J. Eisner tett említést néhány halomsírról, többek közt a 

legnagyobb méretű sírok szerepeltek munkájában mint Dunajská Lužna és Dolné Janíky, bár 

kulturális besorolásukra még nem volt lehetősége
66

. A század közepén fellendülő kutatások a 

kora vaskor temetkezései tekintetében is új adatokat hoztak. Szlovákia délnyugati területén az 

1960-as évek végén 13 halomsír-lelőhelyet tartott számon a kutatás
67

. Az alább felsoroltak 

közül mindössze 5 lelőhely esetében volt bizonytalan a halomsírok kora vaskori besorolása, 5 

lelőhelyen feltárásokat folytak (Dunajská Lužna, Reca, Dolné Janíky, Chorvátsky Grob, 

Smolenice), a további három lelőhelyen felszíni gyűjtésből kerültek elő Hallstatt-leletek 

(Pusté Úľany, Kvetoslavov, Šamorín)
68

. Az intenzív földművelés következtében a délnyugat-

szlovákiai területen csupán azok a halomsírok maradtak fenn, és voltak kutathatók, amelyek 

eredetileg is nagy méretűek voltak (magasságuk legalább 4-6 m lehetett)
69

. M. Pichlerová és 

E. Studeníková gyűjtéseinek köszönhetően a következő években további halomsírokkal 

gyarapodott a lista, elsősorban a Csallóköz nyugati csücskében (Vlky, Studené, Bratislava-

Podunajské Biskupice Lieskovec része, Bratislava-Devín, Stupava)
70

. 

A délnyugat-szlovákiai régió kulturális sokszínűségére már 1960-as években felhívták a 

kutatók a figyelmet, elsősorban J. Paulík és M. Dušek neve említhető, akik az általuk feltárt 

temetők (Sereď, Senec, Chotín) leletanyaga alapján a kora vaskor második szakaszát 

trák/szkíta-hallstatt horizontként határozták meg
71

. A keleti eredetű elemek, vagyis a 

Vekerzug-kultúra első elemeinek megjelenését a későbbiekben P. Romsauer a fiatal és késő-

Hallstatt-kor fordulópontjára helyezte, amely a Vág és az Ipoly közti régióban volt elsőként 

megfigyelhető
72

. A beszivárgó népesség csoportjai véleménye szerint a nyugatabbi térséget is 

elérhették (lásd pl. szenci, csataji leletek), de a helyi lakosság a nagyszombati régióban 

továbbra is jelentősebb maradt. A Kis Kárpátok keleti peremének, valamint a Kisalföld 

nyugati zónájának további fejlődését a szlovák kutatók is a nyugati területekhez kapcsolták
73

.  

Az 1950-60-as éveket jellemző intenzív régészeti kutatások ellenére a szisztematikusan feltárt 

síktemetők közt csupán Chotín I, Modrany, Vrádište, Preseľany nad Ipľom
74

 és a 

későbbiekben Bučany
75

 említhető. A legtöbb lelőhelyen azonban csupán egy-két sír ismert
76

.  

 

 

 

 

                                                 
65

 A győr-moson-sopron megyei lelőhelyek irodalmát lásd a katalógusban (8. fejezet). Halimba: LENGYEL 1959, 

159-169; Nagydém-Középrépáspuszta: NAGY 1939, 39-57. 
66

 EISNER 1922, 30; EISNER 1933, 215, 140. jegyzet és 161, 132. jegyzet;  
67

 PICHLEROVÁ 1967, 8: Čukárska Paka, obec Velká Paka, okr. Dunajská Streda; Dedinka pri Dunaji, okr. 

Bratislava-vidiek; Dolné Janíky, o. Janíky, okr. Dunajská Streda; Dunajská Lužna, okr. Bratislava-vidiek (volt 

Nové Košarišská); Chorvátsky Grob, okr. Bratislava-vidiek; Kvetoslalov, okr. Dunajská Streda; Most na 

Ostrove, okr. Bratislava-vidiek; Plavecký Mikuláš, okr. Senica; Pusté Úl’any, okr. Galanta; Reca, okr. Galanta; 

Smolenice, okr. Trnava; Šamorín, okr. Dunajská Streda; Tureň, okr. Bratislava-vidiek. 
68

 PICHLEROVÁ 1967, 8, 15. jegyzet. A szakirodalmat lásd a katalógusban (8. fejezet). 
69

 PICHLEROVÁ 1967, 10.  
70

 STUDENÍKOVÁ 1986b, 224; Bratislava-Devín: közöletlen, Stupava: EISNER 1933b, 227. 
71

 PAULÍK 1956, 1964; DUŠEK 1977. 
72

 ROMSAUER 1986, 175. 
73

 BUJNA 1982, 377; ROMSAUER 1986, 176. 
74

 Chotín: DUŠEK 1955, 450-458; DUŠEK 1966; KOZUBOVÁ 2014; Modrany: DUŠEK 1976, 397-429; Vrádište: 

MÜLLER 2007, 623-641; Preseľany nad Ipľom: BALAŠA, G., Skýtske pohrebisko v Preseľanoch nad Ipľom, okr. 

Šahy, SlA 7, 87-98.  
75

 ROMSAUER 1986, 175. 
76

 Lásd a katalógusban, 8. fejezet. 
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1.2.2. Síktelepülések kutatása a Kisalföldön 

 

A 20. század utolsó harmadától előtérbe kerülőtelepülés kutatást nagy mértékben 

ösztönözték a régészeti kutatások terén megvalósuló nagy felületű feltárások (autópálya 

építéseknek és a különböző nagy beruházásoknak köszönhetően)
77

. A kora vaskor nyitott, sík 

területen fekvő településeinek kérdése a kisalföldi régióban elsősorban a Sopronban és 

Pozsonyban előkerült teleprészletek nyomán hívta fel magára a figyelmet
78

. A régészeti 

feltárások mellett azonban területünk örökségeinek védelme kapcsán, a különböző ipari 

tevékenységek, építkezések munkálatait megelőzve, jelentős mértékben megnőtt a felszíni 

régészeti kutatások száma. Az 1980-as/1990-es években Délnyugat-Szlovákia területén a 

kisebb folyóágak mentén számos terepbejárást végeztek. A Vištucký-potok (Kárpáthalasi-

patak), Gydra (Gidra), Nitra (Nyitra), Žitava (Zsitava) és Hron (Garam) folyók teraszainak 

terepbejárásai jelentős mértékben hozzájárultak szinte valamennyi régészeti korszak 

telepkutatásához
79

. Magyarország területén hasonló jelenséggel találkozunk, ha belepillantunk 

a múzeumok adattári anyagába, vagy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jegyzett 

lelőhely-katalógusba. A Kisalföld térségében elsőként érintett győri Xántus János Múzeum 

régészei és munkatársai hasonlóképpen jelentős felszíni leletanyaggal gazdagították a 

múzeum gyűjteményét. Az elmúlt években végzett terepbejárások nagy része az egyes 

községek számára kidolgozott hatásvédelmi tanulmányokhoz kapcsolódott, amelyek igen 

fontos adatokat hoztak a régészet számára is. A győri múzeum volt munkatársa, Takács 

Károly
80

 a megye községeinek zöméről hatástanulmányt készített és egyben leletanyagot 

gyűjtött. A munkám keretében vizsgált területen Babót, Bágyogszovát, Csorna, Écs, Kisfalud, 

Lébény, Tényő és Veszkény közigazgatási területéről használtam fel gyűjtésének leletanyagát 

és adatait, ugyanakkor több, már ismert lelőhely adatait bővíthettem megfigyeléseinek 

köszönhetően.  

A kora vaskori telepek kutatása ugyanakkor a gyarapodó forrásanyag mellett a régészeti 

vizsgálatok módszereit tekintve is jelentős mértékben haladt előre az elmúlt években.  

A telepkutatásban egyre nagyobb szerepet kap a környezetrégészet. Ennek kapcsán a régészeti 

feltárások mellett számos topográfiai kutatás, terepbejárás, légifotózás, különböző 

természettudományos vizsgálatok, felmérések zajlanak különböző kutatási programok 

keretében
81

.  

                                                 
77

 Győr-Moson-Sopron: M1 építése, 83-as elkerülő szakasza; Szlovákia: D61. 
78

 A nemzetközi kutatásban legtöbbet idézettek pl. az alsóausztriai Traisen-folyó völgyében feltárt lelőhelyek 

(NEUGEBAUER 1988, 85-107; RAMSL, KARL 1992, 86-95), továbbá szintén ausztriában Wien-Leopoldsberg 

(URBAN 1996, 549-581). Magyarország területéről a Kisalföldön mindeddig a legtöbbet idézett Sopron-

Krautacker (JEREM 1986, 107-123) és az 1990-es évek óta kutatott Győr-Ménfőcsanak (EGRY 2007, 27-53; 

TOMKA ÉS MKTR. 1994, 378-384). Szlovákia területén a legismertebb Bratislava-Dúbravka (Pozsonyhidegkút, 

STEGMANN-RAJTÁR 1996, 455-471), valamint kisebb leletmentések zajlottak Hubina (Hubafalva, ROMSAUER, 

PIETA 1992, 213-223), Trnava-Horné pole (Nagyszombat, BARTÍK, BŘEZINOVÁ 1996, 57-86) területén. 

Szlovákiához további adatokat lásd: OŽDÁNI 1979, 484-487; VARŠIK 2000, 146-150. 
79

 A folyóvölgyek mentén húzódó teraszok kutatásával Š. Janšák már a 20. század első felében foglalkozott 

(JANŠÁK 1929, 1-32; u.ő. 1930, 1-67. u.ő. 1931, 7-65). Az újabb terepbejárásokról (amelyek gázvezeték, 

olajvezeték, vagy egyéb ipari tevékenység kapcsán zajlottak) lásd: BÁTORA 1983, 38-40; BARTÍK, ŠTRBÍK 1988, 

31-32; u.ő. 1990, 32; SAMUEL 1996, 154-163; IVAN, VARŠIK 1999, 76-77; IŠTÓK, IŽOF, KAJOVSKÝ 1997, 89. 
80

 Takács Károly jelenleg a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum régészeként dolgozik. Ezúton szeretném 

megköszönni, hogy a terepbejárásai során előkerült kora vaskori leletek feldolgozását engedélyezte és lehetővé 

tette számomra.  
81

 A magyarországi kora vaskori kutatásban többek közt Jerem Erzsébet a bécsi intézettel együttműködve több 

kutatási program keretében is végzett környezetrégészeti vizsgálatokat (JEREM 1995, 1-32; JEREM 2003, 39-44 

Sopron-Krautacker: JEREM, FACSAR, KARDOS, VÖRÖS 1984, 141-169; u.ő 1985, 3-24). Környezetrégészeti 

vizsgálatokat, megfigyeléseket végeztek továbbá: Győr, Ménfőcsanak: EGRY 2007; Velem-Szent Vid: ILON 

2007; Süttő: HORVÁTH 2001; Pozsony: BAXA 1990, 129-144; Galántai járás: IŠTOK, IŽÓF 1990, 145-170. A 

szlovákiai régészeti kutatásban a kora vaskor tekintetében is eredményesek voltak a Délnyugat-Szlovákia 
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Jelentős eredményeket hozott a Kisalföld területén is a légi régészeti módszerek 

alkalmazása
82

. A budapesti és pécsi légi fényképezéssel foglalkozó intézetek adatbázisa a 

kora vaskori településnyomok kutatásához fontos adalékul szolgál, sőt amint az alábbi munka 

tanúsítja, gyakran kiindulópontját jelenti. Dél-Szlovákia területén a 20. század végétől 

intenzívvé váló légi fotózásoknak köszönhetően hasonlóan megnőtt a regisztrált lelőhelyek 

száma (1.7. ábra). Az első repüléseket a nyitrai Régészeti Intézet kutatói 1988-ban végezték a 

dél-szlovákiai terület felett. Bizonyos lelőhelyeken felszíni gyűjtéseket is végeztek 

ellenőrzésképpen. Az ezt követő években zajlott folyamatos légi régészeti kutatásokat és 

eredményeiket éves jelentésekben közölték az Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 

c. szakfolyóirat oldalain
83

.  

 

 
1.7. ábra: A Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézete által (AÚ SAV, Kuzma I.) fotózott 

kora vaskori lelőhelyek a Kisalföldön 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetében, a Dr. Czajlik Zoltán 

által vezetett kutatási program keretében
84

 Győr-Moson-Sopron megye területén számos 

lelőhelyről készült légi felvétel. A kutatási program keretében a légi fotók terepi ellenőrzése 

kapcsán végzett terepbejárásaink újabb kora vaskori síktelepekkel bővítették ismereteinket 

                                                                                                                                                         
bronzkori településtörténetét vizsgáló kutatási program terepbejárásai (BÁTORA 1984, 34-37; u.ő. 1985, 43). 

Csehországban az elmúlt években számos régió környezetrégészeti kutatását publikálták (DRESLEROVÁ 1995, 

145-161). Általánosan a témához: GYULAI 1996, 115-127.  
82

 Magyarország területén többek a földvárkutatás területén kibontakozott kutatásokat követően széles körben és 

számos kutatási témában alkalmazott módszerré nőtte ki magát (CZAJLIK 2006, 71-80; CZAJLIK 2010, 80-96). 
83

 Többek közt légifotók készültek a Nagyszombati hátság – Trnavská pahorkatina, a Nyitra-völgy és Zsitava-

völgy – Ponitrie-Požitavie, a Csallóköz – Žitný ostrov és a Duna bal partján -Ľavý breh Dunaja elhelyezkedő 

térségekről (KOPECKÝ, KUZMA, RAJTÁR 1990, 100-102).  
84

 OTKA NK 68824-es pályázat. Itt szeretném megköszönni a programot vezető Dr. Czajlik Zoltánnak és a 

program kutató csoportjában dolgozó Losonczi Máténak, Rupnik Lászlónak, Bödőcs Andrásnak a munkám 

során nyújtott szíves segítségét. 
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(ld. például Szárföld – Felső-tag). Ugyanakkor e program keretében a már ismert lelőhelyek 

lokalizására, ismételt anyaggyűjtésre is lehetőség volt (mint Babót  Ordód, Csorna – Derítő, 

Kisfalud – Kázmérdomb stb).  

 

 
 
1.8. ábra: Győr-Ménfőcsanak, Eperföldek 2005. évi feltárásról közölt felszínrajz (Egry 2007, 42, 3. kép) 

 

1.2.3. Győr-Ménfőcsanak kora vaskori lelőhelyének kutatása 

 

Győr-Ménfőcsanak területéről szórványosan már a 20. század közepéről ismerünk kora 

vaskori emlékanyagot. Lovas Elemér kataszterében egy dinnyédi lelőhelyű „grafitmázas 

talpas tál” előkerülésére találunk utalást
85

, valamint Mithay Sándor 1955-ben egy kora vaskori 

temetkezésről ad számot
86

. 

A terület első szisztematikus kutatása Uzsoki András nevéhez kapcsolódik. Az egykori Új 

Élet Tsz földjein végzett feltárása során, 1967 és 1969 közt, a La Tène-kultúra sírjai mellett a 

kora vaskorból egy csontvázas rítusú sír, valamint egy települési objektum került elő
87

. A 

települési objektumot (3. sz.) Molnár Attila 2007-ben dolgozta fel és közölte
88

. Szintén az 

1960-as években, szántás során szórványként került elő egy behúzott peremű, utánkorongolt 

tál (ltsz. XJM 62.2.1), amely a vizsgált korszak leletanyagához sorolható. A sopron-

                                                 
85

 Lovas 115.1. 
86

 MITHAY, BÍRÓ 1955; MITHAY 1956, 67. 
87

 UZSOKI 1968; UZSOKI 1969. 
88

 MOLNÁR 2007, 61-70; ĎURKOVIČ 2006, 95-97 
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krautackeri és balfi leletek alapján a Ha D3/Lt A korszakra keltezett edényt Németh Gabriella 

közölte
89

. 

Az M1 autópálya Győrt elkerülő szakaszának nyomvonalán végzett előzetes feltárások során 

(10 000 m²), a 123-123,3 km-nél található Szeles-dűlőnél kijelölt szelvények területéről 

többek közt a kora vaskor emlékanyaga is előkerült. Az 1989-ben zajlott tárgyalásokat 

követően terepbejárással (29 km hosszan) vizsgálták át a nyomvonalba eső felszínt. A 

feltárásokat a győri, soproni és mosonmagyaróvári múzeum munkatársai mellett az MTA 

Régészeti Intézetének tagjai végezték (Figler András, T. Németh Gabriella, T. Szőnyi Eszter, 

Gabrieli Gabriella, Gábler Dénes, Takács Miklós, Tomka Péter, Vaday Andrea). A vízjárta 

területből kiemelkedő, enyhe lejtésű domboldalon a Ha D korszak végére (Kr. e. 5. század 

első felére) keltezett objektumok is feltárásra kerültek, amelyeket Jerem E. dolgozta fel
90

. A 

40. sz. objektumból agyaggúlákat, orsógombokat, házi kerámiát és némi korongolt árut említ 

meg a közlés, amely alapján feltételezhetjük, hogy egy a szövéshez kapcsolódó objektumról 

van szó. A 211. sz. objektum anyagát késő Hallstatt-edényformák képviselik. A kutatásokhoz 

kapcsolódó terepbejárás során csónakfibula és nyílhegy került elő, amely alapján 

feltételezhető, hogy ezen a területen a kora vaskorban már a Kr. e. 6. század közepétől 

számolhatunk megtelepedéssel. Az 1990-es évek végén az építendő Bevásárlóközpont hat 

hektárnyi területén 568 objektumot tártak fel, amelyek közt 3 kora vaskori gödröt is említenek 

a megjelent rövid jelentések
91

. 

 

 
1.9. ábra: Győr-Ménfőcsanak 

régészeti lelőhely (EOV 73-343) 

 

 

 

Fontos megemlíteni, hogy az 

1990-es években végzett 

feltárások során jelentős 

mennyiségű grafit depó került 

napvilágra, amelyet elsősorban 

a La Tène-kor 

emlékanyagaként kezel a 

kutatás. Példaként említhető Vaday A. 1993-1994-ben a Savanyító-Szelesdomb területén 

végzett kutatása
92

. A 83-as út M1 autópályába bekötő szakaszán 80 000 négyzetméter 

területen folyt megelőző feltárás. A feltárt nyomvonalba esett egy temető részlete (amely az 

Öreg-Rábára merőleges dombháton feküdt). A temető zárt árokkal körülvett sírjaiból a 

legkorábbi La Tène-kor anyaga került elő. Továbbá egy kelta telep, amely az ásatási terület 

északi részén húzódott. A lakóházak mellett számos telepobjektum került elő, amely a 

település lakosságának életmódjáról új adatokkal szolgált
93

. A feltárt grafit depók, amelyeket 

valószínűleg a fazekasok használtak fel, a lakosság nyugati kapcsolatait bizonyították. 

Grafitot már a Kr. e. 5. századtól importáltak a nyugati bányákból
94

. Az újabb kutatások, 

tekintve, hogy egyre több lelőhelyen kerül elő a grafitos kerámia, kimutatták, hogy a grafit 

                                                 
89

 NÉMETH 1996, 376; 7/9. ábra; a soproni párhuzamok közlését ld. JEREM, SOMOGYI 1992, Abb. 6/12; a balfi 

leleteket ld. VÁLYI 1985, 1/1. ábra. 
90

 TOMKA ÉS MKTR. 1994, 378-380; JEREM, FIGLER 1992, 11-12; NÉMETH, SZŐNYI 1993, 12. 
91

 EGRY, SZŐNYI 1997, 72; u. ő 2001, 30; TOMKA 2001, 148; TOMKA 2004, 253. 
92

 VADAY 1997, 11; VADAY 2003, 201-202. 
93

 NAGY 1999, 311; TANKÓ 2004, 105-112. 
94

 TANKÓ 2005, 132-133.  
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nyersanyag formájában nem csupán a hagyományosan feltételezett Dél-Csehországból 

származnak, de Alsóausztria és Csehország keleti térségében is előfordul
95

. Érdemes viszont 

figyelembe vennünk, hogy a grafit használata a fazekasságban (soványítóanyag, valamint az 

edények felületének kezelése, díszítése során) már a Hallstatt-kor utolsó szakaszában 

megjelenik, ahogy azt a jelen kötetben feldolgozott leletanyag is tanúsítja. Tankó Károly 

2005-ben írt doktori munkája keretében, amelyben a Győr-Ménfőcsanak 83-as út és 

Bevásárlóközpont területén, 1993-1996 közt folyt kutatás La Tène kori emlékanyagát 

dolgozta fel, kora vaskori leletanyagot is közölt. Egy bronzkori hamvasztásos sír felett (93/5. 

sz.), a humusz gépi eltávolítása során néhány kora vaskori edény és egy részben olvadt, bronz 

karikaékszer töredéke került elő
96

. A leletekhez kapcsolódó objektumot sajnos nem lehetett 

dokumentálni. Ugyanakkor anyaga alapján szintén a kora vaskorhoz volt sorolható egy 

gödörház (95/315. sz.)¸ amely kerámia mellett orsógombokat is tartalmazott
97

. 

Az 1990-es évek végén, illetve azt követően Ménfőcsanak területén további 

nagyberuházásokhoz kapcsolódó felszíni, illetve régészeti kutatások zajlottak (1.9. ábra). A 

feltárások Tomka Péter és Egry Ildikó vezetésével zajlottak
98

. Az Eperföldek nevű terület 

tervezett kereskedelmi célú beépítése kapcsán 2005-2006-ban Egry Ildikó vezetésével 

mintegy 6,5 hektárnyi területet tártak fel, amelyen többek közt egy kora vaskori, tanya jellegű 

teleprészlet objektumai helyezkedtek el
99

. Egry Ildikó az Eperföldeken zajlott kutatásokról 

egy előzetes jelentésben adott számot
100

. A közlés alapján több felszínen jelentkeztek a 

korszakhoz kapcsolható jelenségek. Már 2004-ben Ménfőcsanak, Széles-földeken előkerült 

egy gödörcsoport
101

, amelyek sorát a 2005. évi kutatás (83. sz út melletti kelta és római 

temető területén) újabb 4 kora vaskori házzal, több oszlopszerkezetes építménnyel és tároló 

gödrökkel bővítette (1.8. ábra). A következő évben, a Marcal-parthoz közelebb eső felületen 

(XV.) elhelyezkedő kora vaskori jelenségek egy újabb településrészletet körvonalaztak. Az 

előzetes jelentésben közölt földbemélyített ház (1330. sz) jellege és az objektumok említett 

leletei jól illeszkednek a már ismert kora vaskori nyílt települések alapján körvonalazódó 

képbe
102

. A kisebb csoportokat alkotó objektumok valószínűleg kisebb települési egységeket, 

tanyákat jelölhetnek. A 2005-2006-ban feltárt egységek korának pontosabb meghatározására a 

kora vaskoron belül sajnos nem volt mód, ugyanis a feltárás leletanyagának teljes 

feldolgozását több körülmény is megnehezíti. Ugyanakkor alapvető problémát jelent a nyílt 

települések emlékanyagának keltezése. A zömében durva házi kerámiából, tálakból és jó 

esetben egy-egy orsógombból álló együttesek pontos keltezésére, csupán a nagyobb felületen 

feltárt és egyben zárt objektumokból előkerült együttesek adhatnak jobb támpontokat.  

A település jelentőségét hangsúlyozza, hogy a Kisalföld területéről mindeddig csupán 

szórványok, kisebb együttesek közléseit ismerjük
103

. Jelenleg egyetlen, nagyobb felületen 

feltárt kora vaskori nyílt települést tart számon a kutatás Sopron-Krautacker területén, amelyet 

Franka Schwellnus dolgozott fel szakdolgozata, valamint kisebb publikációi keretében
104

. 

Ugyanakkor a Dunántúl északnyugati területének korai vaskori jelentőségét nem csupán a 20. 
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 TREBSCHE 2011, 456-457. 
96

 TANKÓ 2005, 5; I.t.1,2. 
97

 TANKÓ 2005, 52; XLIX.t.8-12. 
98

 ILON 2011, 1.2. 
99

 ILON 2011, 1.2. 
100

 EGRY 2007, 31-32. 
101

 EGRY 2007, 31, 18. lbj. 
102

 Horn, Alsóausztria: GRIEBL 1997; Wien 10, Oberlaa, Alsóausztria: RANSEDER 2006; Göttlesbrunn, 

Alsóausztria: GRIEBL 2004; Inzersdorf, Alsóausztria: RAMSL 1998; Bratislava-Dúbravka, Délnyugat-Szlovákia: 

STEGMANN-RAJTÁR 1996; Tešetice-Kyjovice, Dél-Morvaország: GOLEC 2003; Vát –Bodontábla, Vas megye: 

MOLNÁR, FARKAS 2011; Érd-Benta-völgy, Pest megye: TÓTH-VÁSÁRHELYI 2008. 
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 ĎURKOVIČ 2006; MOLNÁR 2007, 61-70. ĎURKOVIČ 2007, 1-60. 
104

 SCHWELLNUS 2008; 2010; 2011; 2012. 
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században feltárt, közsimertté vált lelőhelyek hangsúlyozzák, hanem a jelenleg 

tanulmányokból, közlésekből ismert újabb leletegyüttesek is mint Enese-Pippani-dűlő
105

, 

Szilsárkány-Miklós-tag
106

, Hegyfalu
107

, Szombathely-Reiszig-erdő
108

, Sé-Doberdó
109

, 

Ikervár-Pinkóci-dűlő
110

, Vát-Bodontábla
111

, Bucsu-Rétmelléki-dűlő
112

, Gencsapáti-Besenyő-

sziget
113

, Kalapos-kő
114

, Gór-Kápolnadomb
115

, Letenye
116

, Keszthely
117

, Tatabánya
118

. 

Hasonlóképpen gyarapodik a szlovákiai térség leletanyaga is, ahol többek közt a Hallstatt-kor 

kultúrális kérdései is fontos szerepet kaptak
119

.  
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2. Forrásanyag és módszertan 
 

2.1. Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt végzett feltárás  
 

Győr–Ménfőcsanak, Széles-földek (régészeti szakirodalomban több névvel jelölt mint Szeles, 

Szeles-dűlő, Széles-dűlő) Magyarország északnyugati részén, a Kisalföldön, Győrtől 6 km-re 

délnyugatra, közigazgatásilag a megye székhelyéhez tartozó Ménfőcsanak településrész 

határában, a 83. sz. főút északnyugati oldalán, a Rába folyó keleti teraszán található (1.9. 

ábra). A lelőhelykomplexumot (kb. 150 hektár), amelyhez a Pándzsa-patak teraszain elterülő, 

2009-2011-ben feltárt kora vaskori településrész is tartozik, jelenleg északkelet – délnyugati 

irányban a 83. számú főút, északnyugat – délkeleti irányban pedig a M1 autópálya szeli át. A 

terület megtelepedésre alkalmas részei, az őskortól a középkorig szinte folyamatosan lakottak 

voltak, az adott korszak talajvízszintjének függvényében. A kedvező földrajzi és topográfiai 

adottságának köszönhetően ma nagy kiterjedésű, intenzív lelőhelyként ismert a 

szakirodalomban, amelyen évtizedek óta számos régészeti kutatás zajlott
120

.  

A lelőhelykomplexumot érintő legújabb feltárásra, a Széles-földek területén 2009–2011-ben 

került sor (2.1. és 2.2. ábra). Az ásatást a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 

(továbbiakban K.Ö.SZ.), majd 2010. augusztusától Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 

Örökségvédelmi Központ (továbbiakban MNM NÖK) munkatársai (ásatásvezető: Ilon Gábor, 

munkatársak: Eke István-geodéziai irányítás, Horváth Ciprián, Melis Eszter mindvégig, 

valamint az utolsó két hónapban Szvath Márton régészek) végezték. A tervezett beruházás 

27,7 hektáros területén a feltárások három időszakon át zajlottak (2009. október 12. és 

november 3., illetve 2010. március 29. és november 19., valamint 2011. március 28. és 

szeptember 30. között). A munkálatok során Sándor Lajos (Tatabánya) folyamatos kutatást 

végzett fémkeresővel, melynek során 7.291 db tárgyat gyűjtött be. Az időjárás függvényében 

és az ásatással párhuzamosan Rákóczi Gábor (Aeroart Kft., Budapest) készített légi 

felvételeket (2009-ben: 1, 2010-ben: 3, és 2011-ben: 5 alkalommal repült).  

Az MNM NÖK II. sz. régiójának szombathelyi csapata számos adminisztratív és szakmai 

jellegű nehézség ellenére példaértékű munkát végzett a lelőhelyen. Összesen 11505 jelenséget 

(stratigráfiai egységet = STR) figyeltek meg és láttak el azonosítóval (ebből 540 recens, a 

későbbiekben megszüntetett STR).  
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 lásd kutatástörténeti fejezet 
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2.1. ábra: Győr-Ménfőcsanak (Győr-Moson-Sopron megye) régészeti lelőhelyen végzett feltárások 

(készítette: Ilon G., Eke P. MNM NOK, Szombathely) 

 

A feltárás munkatársai voltak 2009-ben: Melis Eszter és Eke István régész, valamint Bálint 

Ferenc, Markó László, Molnár Szabolcs, Ritly Jenő, Tóth Zoltán Ferenc és Wolf Ernő 

technikusok, továbbá Csuti Tamás és Skriba Pál régésztechnikusok, 

2010-ben: Melis Eszter, Horváth Ciprián és Czifra Szabolcs (jún. 28. – júl. 1.) régész, 

Lakatosné Süvegjártó Erika, Hatos János, Molnár Szabolcs, Ritly Jenő és Wolf Ernő 

technikusok, továbbá Beck Tamás, Bőtsch Enikő, Csuti Tamás, Halász Ferenc, Könczöl 

Laura, Radics András, Skriba Pál és Vágusz Anina régésztechnikusok, 

2011-ben: Melis Eszter, Horváth Ciprián és Szvath Márton (júl. 18. – szept. 30.) régész, 

valamint Lakatosné Süvegjártó Erika, Hatos János, Molnár Szabolcs, Ritly Jenő, Tóth Zoltán 

Ferenc (júl. 11. – szept. 30.) és Wolf Ernő technikusok, továbbá Binder Hajnalka (júl. 4 – 

szept. 30.), Bőtsch Enikő (márc. 28. – júl. 8.), Csuti Tamás, Faiszt Szabina (júl. 4. – szept. 

30.), Halász Ferenc, Nagy Mónika, Skriba Pál és Vágusz Anina (ápr. 18. – szept. 30.) 

régésztechnikusok. 
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A geodéziai tevékenységet – Eke István geodéta-térinformatikus-régész irányításával – a II. 

régió geodéziai csoportjának munkatársai: Áncsán Zoltán, Földi Áron és Kovács Zoltán a 

K.Ö.SZ. terepi protokollja szerint, 20 x 20 m-es szelvénykiosztásban végezték (2.2. ábra).  

A feltárás konzulensei voltak: dr. Szőnyi Eszter (elhunyt) és dr. Tomka Péter győri, 

nyugalmazott régész kollégáink. 

A feltáráson tanulmányi gyakorlatként 2010-ben: Deminger Csilla, Gyüre Csilla, Szalay 

Enikő (BA, ELTE, Budapest), 2011-ben: Groma Kata és Jáky András (MsC, ELTE), 

Deminger Csilla és Szalay Enikő (BA, ELTE) régészhallgatók vettek részt. 

Többször járt a feltáráson Bíró Szilvia és Molnár Attila régész (Xantus János Múzeum, Győr), 

Ďurkovič Éva régész (AM SNM), valamint egy-egy alkalommal: dr. Virágos Gábor 

(K.Ö.SZ.), dr. Tankó Károly és Tankó Éva (ELTE), dr. Kreiter Attila (K.Ö.SZ.), Kárpáti 

Zoltán (MNM NÖK), dr. Tiberius Bader (Németország), továbbá néhány Mursella környékén 

– magyar-német régészeti projektben – tevékenykedő német régész
121

.  

A leletanyag az elsődleges feldolgozás befejezéséig a MNM NÖK II. sz. regionális bázisán 

Szombathelyen található, amelynek komplex restaurátori munkáit már 2012 végéig be is 

fejezték (Döbröntei-David Szilvia művészrestaurátor irányításával). A leletanyag az 

elsődleges feldolgozás lezárását követően a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét 

gyarapítja. 

A leletanyag publikálása legalább olyan hangsúlyos volt a MNM NÖK II. sz. regionális 

szombathelyi irodáját vezető Ilon Gábor régész kolléga számára, mint annak feltárása. 

Sajnálatosan azonban az időközben felmerülő intézményi problémák félbeszakították 

lendületes munkáját, terveit. A ménfőcsanaki kötet-sorozat kiadását az alábbi kronológiai 

bontásban képzelte el: 1. pre-La Tène időszak (3 kötetben), 2. kelta kor (2 kötetben), 3. római 

kor (2 kötetben). A pre-La Tène időszak kötetei az alábbi időrendi és tematikus bontásban 

készültek el: 1. a középső neolitikumtól az urnamezős korig, 2. a Hallstatt-kor, 3. az időszak 

természettudományos feldolgozása (talajtani és térhasználati, mikro- és makro 

archaeobotanikai, archaeozoológiai, antropológiai, pattintott- és csiszolt eszközök 

makroszkópos és őrlőkövek komplex petrográfiai vizsgálata), amelyek kiadására végül nem 

kerülhetett sor. A leírtak alapján is látható, hogy a Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori 

településrészlet egy olyan együttessel gazdagítja a kora vaskori kutatást, amely korszerű 

feltárása és vizsgálatai révén számos új információt hozott nem csupán a kora vaskori kutatás 

számára. 

A feltárás területén Egry Ildikó vezetésével (akkor a győri Xántus János Múzeum 

régészeként) 2004-2005 folyamán szondázó jellegű (helyenként kutatóárkos) ásatás zajlott (kb 

29 ezer m
2
). Sajnos munkájának dokumentációja nem maradt fenn. Az akkor előkerült kora 

vaskori telepjelenségek leletanyagának közlésének jogát megkapván
122

, 2008-ban néhány 

objektum emlékanyagának leltárba vételét és rajzolását volt módom elvégezni (STR 392: 

XJM Ltsz. 2008.01.01-22, STR 730: XJM Ltsz. 2008.02.01-28, STR 105: XJM Ltsz. 

2008.03.01-11). Összesen 40 objektum képezte a kutatásra átadott leletanyagot, amelyek közt 

leletanyag 3 házból került elő (STR 105, 392, 730). A további objektumok, településgödrök 

leletanyag nélküliek voltak (STR 99, 103,104, 106, 383-385, 387, 388, 391, 392, 729, 731-
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 ILON 2011, Bevezetés, 4. 
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 Ezúton szeretném megköszönni Egry Ildikónak a leletanyag vizsgálatának és közlésének engedélyét.  



25 

 

739, 741, 742, 744-754,756, 759, 827). A dokumentáció hiányában jelen esetben a leletanyag 

katalógusát és rajzos közlését foglalhattam bele munkámba
123

 (melléklet). Az Eperföldek 

területén feltárt jelenségekről Egry Ildikó megjelent közlésén kívül egy további rövid 

táblázatos információ áll rendelkezésünkre (8. táblázat). 

A 2009-2011-ben feltárt kora vaskori település a területet átszelő vízfolyás két oldalán 

helyezkedett el, amelyet mintegy 238 jelenség képvisel (44 ház, 77 telepgödör, 4 árok, 2 

szabadon álló tűzhely, 11 kontextus nélküli oszlophely és 1 edénydepó). A fémkeresővel 

végzett kutatás során egy (talán) kora vaskori bronz edény, egy bronz csónakfibula, valamint 

több tucat szkíta bronz nyílhegy került kiemelésre
124

. A leletanyag restaurálását követően 

annak leltárba vétele és feldolgozása is megtörtént. Jelen esetben katalógusának közlésére 

digitális formában van mód (melléklet). A feltárt kora vaskori településrészlet jelenségeinek 

és anyagának értékelésére a 4. és 5. fejezetben térek ki. 

 

 
 

2.2. ábra: Győr-Ménfőcsanak, 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kora vaskori objektumai 

(NOK MNM Szombathely, készítette: Eke I., Ďurkovič Éva) 
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 lásd 5. fejezet 
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 ILON 2011, 1.6 (12); 
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2.2. A gyűjtőmunka módszerei 
 

Doktori munkám kiindulópontját a 2005-ban leadott szakdolgozati munkám jelentette, 

amelyet Dr. Czajlik Zoltán vezetésével az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi karának Régészeti Intézetében védtem meg (A Kisalföld HaD/LtA 

települési topográfiája). Az összegyűjtött és közölt adatok fontos alapját adták az elkövetkező 

évek kutatásainak, amelyeket többek közt a Dr. Czajlik Zoltán vezetésével zajló programok 

keretében, az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetének térinformatikai laboratóriumában. 

végeztünk
125

. 

 
2.3. ábra: Bágyogszovát-Középmező, a Dr. Czajlik Z. által készített légi fotó értelmezése (a gabonában 

telepobjektumok nyoma látható) 

 

Az elmúlt években Dr. Czajlik Zoltán vezetésével a program, amely többek közt a légi 

felvételeken rögzített lelőhelyek terepi ellenőrzésére irányult, több már ismert és ugyanakkor 

újabb kora vaskori települések bejárására is lehetőséget adott (2.3. ábra). A munka 

kiindulópontját részben az adattári információk
126

, részben a légi felvételek vizsgálata, majd 

pedig a lelőhelyek terepi ellenőrzése jelentette. Az eredményekről kisebb közlésekben 
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 Ezúton szeretném megköszönni a Régészettudományi Intézetének térinformatikai laboratóriumában dolgozó 

és korábban dolgozott kollégáknak a közös munkát, Dr. Czajlik Zoltánnak pedig a lehetőséget és a segítséget, 

amelyekkel az elmúlt években nagyban hozzájárult munkámhoz. A kutatások az OTKA pályázatok keretében 

zajlottak.  
126

 Szeretnék köszönetet mondani a győri XJM múzeumban dolgozó kollégáknak segítségükért. 
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számoltunk be a Régészeti Kutatások Magyarországon évenként megjelenő számaiban, illetve 

az Ősrégészeti levelek köteteiben
127

.  

A Győr-Moson-Sopron megyében végzett terepbejárásaink dokumentációja és a felszíni 

gyűjtések leletanyaga feldolgozásuk után az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetének 

térinformatikai laboratóriumában kerültek elhelyezésre, az újonnan regisztrált lelőhelyeket a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (jelenleg Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ) megfelelő irodája felé évenként beadott "Lelőhely bejelentő 

adatlapon" jelentettük
128

. A felszíni kutatásoknak fontos elemét alkotta a légi felvételeken 

rögzített lelőhelyek meghatározása. 

A Kárpát-medence északnyugati területének kora vaskori lelőhelyeinek gyűjtése által 

folyamatosan bővült a vizsgálat alapjául szolgáló adatbázis. A kutatás gyűjtőmunkája a 

területen dolgozó és dolgozott számos kollága érdeme. Amint az alábbi katalógusban látható 

(8. fejezet), a lelőhelyek jelentős százaléka a kollégák által végzett terepbejárások, helyszíni 

szemlék és feltárások révén kerülhettek e munka lapjaira.  

A teljes gyűjtés végül a volt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által rendelkezésemre 

bocsátott nyilvántartás, az időközben sajnálatos módon elhunyt Figler András régésztől kapott 

információk
129

, valamint a győri Xántus János Múzeum keretében dolgozó régész kollégák 

szíves szóbeli közlései által kaphatta jelen formáját, amely a leletanyag állandó gyarapodása 

révén nem mondható teljesnek, vagy véglegesnek. A katalógusban tömören összefoglalt 293 

leletegyüttes gyűjtése 2014 nyarán zárult. 

 

2.3. A forrásanyag jellemzése 
 

Magyarország Győr-Moson-Sopron megyéjének, valamint Szlovákia délnyugati területének 

kora vaskori leletegyütteseit az alábbi forrásokból gyűjtöttem: 

- szakirodalom (lásd az irodalomjegyzékben) 

- adattár (Győr XJM ; Budapest MNM) 

- régészeti megfigyelések 

- régészeti leletanyagfeldolgozás 

A szakirodalomban fellelhető publikációk jelentős százaléka a lelőhelyek előzetes közlését
130

, 

illetve egy adott kutatási témára irányuló kisebb feldolgozását jelenti
131

. Monografikus 

formában Smolenice-Molpír, Sereď és Ratkovce lelőhelyek jelentek meg  S. Müller 

tollából
132

. Szlovákia területén a kora vaskori együttesek publikálásnak többsége a 20. század 
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 CZAJLIK, BÖDŐCS, RUPNIK 2009, 111-131; CZAJLIK, BÖDŐCS, ĎURKOVIČ 2008, 121-144; ĎURKOVIČ 2010, 

95-115.  
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 A volt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal győri irodájának munkatársa, Losonczi Máté régész kolléga aktív 

résztvevője volt a munkának. Itt szeretném megköszönni lelkes munkáját, illetve a sok információt, saját 

kutatást, amivel a dolgozat elkészüléséhez hozzájárult.  
129

 A Figler A. által készített megyei vonatkozásu gyűjtés a megye vaskori általa ismert vaskori lelőhelyeket 

tartalmazza. Ezt a listát ugyan a rendelkezésemre bocsátotta, de közlésének engedélye híján jelen munkámban 

nem található meg. 
130

 Koroncó-Wesselényi utca: MOLNÁR 2013; Ménfőcsanak-Eperföldek: EGRY 2007; Sopron-Krautacker: 

SCHWELLNUS 2011; Dunajská Lužna: GREGOR, ČAMBAL 2005. 
131

 Bratislava, Devín: HARMADYOVÁ 2012; Ivanka pri Dunaji: STUDENÍKOVÁ 1979, 1984. 
132

 MÜLLER 2012. 
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második felében történt meg. Az újabb leletegyütteseket a jelentések alapján ismerjük. 

Hasonlóan jellemzhető a magyarországi terület kora vaskora is, emelett azonban meg kell 

említenünk Patek E. 1993-ban megjelent összefoglalását
133

.   

Az adattári információk szintén számos új, leginkább közöletlen adatokat jelentettek a gyűjtés 

során. A győri múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum adattárában fellelhető 

dokumentumok sejtetni engedték, hogy a szakirodalomban fellelhető adatokon túl sokkal több 

kora vaskori leletegyüttes került feltárásra, vagy felszíni regisztrálásra. A KOH 

nyilvántartásából a kutatás céljára a rendelkezésemre bocsátott lista (2014. tavasza), tette 

teljessé a regisztrált kora vaskori leletegyüttesek listáját Magyarország vizsgált térségében
134

.  

Az említett források értékelése gyanánt meg kell jegyeznem, hogy mindezek ugyan fontos 

adatokat szolgáltattak a kép felvázolásához, azonban számos kutatási téma kapcsán kevéssé 

használhatók, tekintve, hogy pontosabb, részletesebb adatokat nem tartalmaztak.  

Régészeti leletanyagot több lelőhely kapcsán volt lehetőségem megvizsgálni, feldolgozni. Így 

például Lébény, Koroncó, Fertőrákos lelőhelyeknél, de a leglényegesebb Győr-Ménfőcsanak 

kora vaskori település feldolgozása volt. Számos terepbejárási anyag vizsgálatára, 

feldolgozása is szükséges volt munkám során, amely az adott leltegyüttes leltárbavételét, 

rajzolását és kiértékelését jelentette. Az eredmények közlése kisebb közlések formájában már 

megtörtént
135

.  
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 PATEK 1993. 
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 LLTK/1651/2014 adatszolgáltatás 
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 CZAJLIK, BÖDŐCS, ĎURKOVIČ 2008, 121-144; ĎURKOVIČ 2010, 95-115.  
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3. A kutatás problémafelvetései 
 

A keleti Hallstatt-kultúrkör kisalföldi lelőhelyeinek kutatása kapcsán több problémakörrel 

szembesülünk. A vizsgálható leletegyüttesek értékelése szempontjából fontosnak tartom 

röviden összefoglalni azokat a területeket, amelyek tekintetében bizonytalanságokkal, 

egyelőre megválaszolatlan kérdésekkel állunk szemben. 

 

3.1. Terminológia és definíciók 
 

A kora vaskor kutatása során használt kifejezések és azok meghatározása igen sokrétű. 

Terminológiánk és definícióink pontosítása gyakran hasznos volna, ebből a célból, a 

kutatómunkám során felmerülő hasonló kérdések tisztázására pár sort szánnék az alábbiakban.  

A kultúra és csoport megkülönböztetése az első helyen említhető. A munkám során használt 

kultúrkör kifejezést a Hallstatt-kultúra keleti területén ismert és elkülönített, kisebb kulturális 

egységekre alkalmaztam. A kora vaskor kutatásának 

korai szakaszát jellemezte a "soproni, seredi csoport" 

terminusainak használata, amelyek elkülönítése az 

újabb leletegyüttesek alapján nem tartható
136

. A 

kultúra meghatározásának elméleti kutatása 

napjainkban olyan mértékű, amelyre jelen munka 

kereteiben nincs lehetőség kitérni. A téma aktualitását 

tükrözi a kora vaskor kutatásában is a Németország 

területén végzett kutatási program, amely a kora 

vaskori leletegyüttesek (statisztikai, korrespondenzia 

analízis, 3.1. ábra) felmérései, elemzései segítségével 

igyekszik a kultúrák definiálhatóságának jegyeit 

meghatározni
137

.  

 

3.1. ábra: A Baden-Württembergben feltérképezett kora vaskori (idősebb fázis) lelőhelyek (Nakoinz 2010, 

Abb. 1) 

 

A keleti Hallstatt-kultúra anyagi kultúrájának különbözőségei alapján, Patek Erzsébet a 

magyarországi területet érintő felosztásán kívül
138

, számos kutató határozott meg regionális 

csoportokat. Szempontunkból említendő az osztrák térségben használt csoportosítás
139

, amely 

szintén a korai kutatást jellemezte, ezen felül S. Stegmann-Rajtár áttekintő munkájában 

szintén több régióra tagolta a kultúra területét. Szlovákia délnyugati részén korán felismerte a 

kutatás a kora vaskor kulturálisan különböző elemeit. Az alábbiakban a kronológiai kapcsán 
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 A soproni csoportot Patek Erzsébet, a seredi csoportot Jozef Paulík határozta meg a Sopron-Burgstall (kat. 

247, 248), valamint a Sereď-Mačianské vřšky (kat. 226) lelőhelyek vizsgálata során - irodalmat lásd a 

katalógusban (8. fejezet). 
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 STEFFEN, NAKOINZ 2009. 
138

 PATEK 1993. 
139

 NEBELSICK 1997, 15-16; STEGMANN-RAJTÁR 1992, 29-180. 
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részletesebben is kitérek e folyamatra
140

. A Duna-menti délnyugati részét a jelenlegi kutatás 

egyértelműen a Vekerzug-kultúrához kapcsolja. Nem teljes mértékben tisztázott, hogy a 

Csallóköz területén, vagy azon túl. Nyitra vonalában, a Vág mentén előkerült 

leletegyütteseket már a Vekerzug-kultúrához sorolja a kutatás
141

.  

A kronológiai terminusok használatában szintén sokszínűség jellemzi kutatásunkat. Az egyes 

korszakok idősebb, érett/középső, fiatalabb, kései definiálása sok esetben nem egyértelmű. Az 

elmúlt években a magyar szakirodalomban egyre gyakrabban jelenik meg a középső korai 

vaskor megnevezése, amely feltehetően a Hallstatt-kultúra érett és fiatal korszakaival 

párhuzamosítható. Az osztrák kutatásban a Nebelsick, D.L., Eibner, A., Lauermann, E., 

Neugebauer, J.-W. által szerkesztett, Hallstatt-kultúra alsósusztriai és burgenlandi anyagát 

összefoglaló kötetben használt terminológia vert gyökeret
142

. A morva kutatás a Horákov-

kultúra korszakainak periódusaira támaszkodik
143

. Munkám keretében elsősorban az osztrák 

terminológiát vettem át, tekintve, hogy számos párhuzam kapcsán fontos információt jelent az 

osztrák területen feltárt kora vaskori emlékanyag. 

A legtöbb szakkifejezés feltehetően az anyagi kultúra és a jelenségek területén használatos. 

Az egyes tárgytípusok megnevezésénél gyakran nyelvi problémák is felmerülnek. Néhány 

esetben a német és szlovák kifejezések szószerint nem fordíthatók. Mivel a szakirodalom 

nyelve, az országokra való tekintet nélkül napjainkban egyre inkább az angol és német nyelv, 

még inkább szükséges volna a terminusok pontosabb meghatározása. Példaként említeném 

a tálakat, amelyeknél fontos megkülönböztető-jegy a profil kialakítása. Ez alapján 

munkámban tagolt vagy tagolatlan táltípusokként jellemeztem az egyes csoportokat. A német 

szakirodalomban használt Schüssel és Schalen jól elkülöníthetővé tette az említett 

csoportokat, míg a magyar és szlovák kifejezéseknél a körülírásra hagyatkozhatunk. Munkám 

során egységes terminusok használatára törekedtem. Azokban az esetekben, ahol pontosabb 

fogalmazásra nem volt módom a német terminusokat is feltüntettem. A kerámia kapcsán 

kiemelném még az urnaszerű tárolóedényként megnevezett zárt, nagy méretű edényeket. M. 

Golec a Horákov-kultúra kerámiájának feldolgozása kapcsán használta e kifejezést
144

, amely 

véleményem szerint alkalmas e típus leírására, mivel bár a formája az urnákéval azonos, 

feltehetően tárolásra használták.  

A jelenségek kapcsán a veremházak, földbemélyített házak, félig földbemélyített házak 

kifejezésekkel találkozunk. Mivel a lakóházak és gazdasági építmények megkülönböztetése 

a kutatás számára jelenleg is elég képlékeny, célravezetőbbnek tartottam az általánosabb 

a lakó- és gazdasági épületek használatát.  

 

3.2. Anyagi kultúra és kronológia 
 

A kora vaskor anyagi kultúrájának vizsgálata során az egyik legalapvetőbb nehézséget a 

települések és temetők leleteienk összevetése jelenti. A kora vaskori települések 
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 NEBELSICK 1997. 
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 GOLEC 2005, 419. 
144

 GOLEC 2003, 191, Tab. 5. 
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emlékanyagának többségét egyértelműen a kerámia képviseli. A munkám keretében vizsgált 

terület sajátossága, hogy a fémleletek még a temetkezések mellékletei közt is ritkán fordultak 

elő, a településeken pedig szinte ritkaságnak mondhatók. A michelstetteni településen például 

mindössze nyolc fémlelet került elő
145

, Győr-Ménfőcsanakon objektumhoz kapcsolható  

csupán 20 darab volt
146

. Tehát a leletegyüttesek értékelése, jellemzése elsősorban a kerámián 

alapszik. A településeken használt edények típusai, tekintve hogy használati tárgyak voltak, 

hosszú időn át változatlanok, ami az időrend szempontjából okoz nehézséget. Másodrészt a 

kerámiatöredékek, a többi leletcsoporttal együtt a jelenségek betöltéséből kerülnek elő, vagyis 

másodlagos helyzetből, gyakran igen töredékesen. A kevés fémlelet, amely a településeken 

előfordul, zömében szórványként, kontextus nélküli. Elegendő itt utalnom a Győr-

Ménfőcsanakon előkerült nyílhegyekre (3.2. ábra)
147

.  

 

 
3.2. ábra: Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településen feltárt házak (lakó- és gazdasági épületek) és 

a felszíni kutatás során előkerült nyílhegyek (készítette: P. Eke, NOK MNM Szombathely) 

 

A település jelenségei kapcsán említendő, hogy a feltárások megvalósulása jelentős 

mértékben befolyásolja, milyen információanyaggal dolgozhatunk azok értékelése során. A 

kutatás korai szakaszában érthetően a feltárási kutatások, dokumentáció az adott kornak 

megfelelő módszerekkel készült, a leletegyüttesek és dokumentációik hosszú "gyűjteményi 

életének" különböző hatása lehet azok információ-tartalmára. Másodrészt az újabb kutatások 

során sem minden esetben adottak a körülmények teljeskörű vizsgálatokra. Gyakran csupán 
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 Lásd az 5. fejezetben. 
147

 ILON 2011, 1.3. A fémkeresős kutatás során leletanyag feldolgozását Ilon Gábor végezte. 
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egy-egy objektum leletmentésére van mód, amelynek köszönhetően a "képnek" csupán egy-

egy eleme áll a kutatók rendelkezésére.  

Mindezen nehézségek ellenére, a katalógusban szereplő leletegyüttesek áttekintésével a kora 

vaskori településszerkezet főbb jellemzői felvázolhatóak. 
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4. Telepjelenségek  
 

A kora vaskori települések régészeti jelenségeinek túlnyomó többségét a félig 

földbemélyített objektumok, gödrök, árkok és oszlophelyek alkotják. Az egyes jelenségek 

funkciójának értelmezése a lelőhelyek zöménél a feltáró régész szubjektív és objektív 

döntésén alapul. Az alábbi összefoglalásban ennek értelmében igyekeztem a kora vaskori 

települések objektumainak jellemzését röviden áttekinteni. Az alábbiakban azokat az 

objektumokat jelöltem lakó- és gazdasági épületekként, amely régészeti jelenségek egykor 

valamilyen felépítménnyel rendelkezhettek. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a 

telepgödörként meghatározott jelenségekhez is tartozott valamilyen felépítmény (pl. 

tetőszerkezet). 

Az elemzés forrásanyagát a katalógusban szereplő, feltárt, esetneként részleteikben feltárt 

kora vaskori települések jelentik. Mintegy 86 lelőhelyen került sor kora vaskori telepjelenség 

régészeti kutatására, amelyeknek valamivel több mint a feléről van pontosabb adatunk (80%, 

1. táblázat). 

Győr - Ménfőcsanak - Széles-földek lelőhelyen a 2009 - 2011. évi feltárt 27,7 hektár területen 

(277 167m
2
) 261 jelenség volt a kora vaskorhoz kapcsolható, amelyből 238 jelenség volt 

értékelhető és feldolgozható. A győr –ménfőcsanaki kora vaskori település jelenségeit 

földbemélyített házak gödrei (44), települési gödrök (77 önálló és további 10, amely más 

jelenséghez kapcsolódik), oszlophelyek (100), árkok (4), tűzhelyek (2) és egy edénydepó 

képviseli. A feltárás során épületként volt értelmezhető 44 földmélyített gödör (225 

stratigráfiai egységgel, köztük 89 oszlophellyel), amelyek feltételezhetően lakó- vagy 

gazdasági funkciójú épületek részét alkották (4.1. ábra).  

 

 

 
4.1. ábra: Győr-Ménfőcsanak kora vaskori 

településen 2009-2011 közt feltárt jelenségek 

megoszlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Épületek, lakó- és gazdasági rendeltetésű épületek 
 

A lakóépületként meghatározott objektumok kategorizálása az esetek többségében a feltáró, 

vagy a feldolgozó régész szubjektív megítélésén alapszik. A lakóépületek megkülönböztetése 

és meghatározása elsősorban az adott jelenség méretein alapszik. Az elemzett lelőhelyek 

közlése alapján gyakran nincs mód pontosabban besorolni az adott telepobjketumot. A 

lelőhelyeknek (feltárt együttesek) megközelítőleg a felénél ismerünk lakóházként jellemzett 

objektumot (vagy objektumokat, 2. táblázat, részletesen lásd a katalógusban). A kutatások 

során zömében csupán egyetlen lakóház került elő. Nagyobb számuk ismert Sereď, Bučany, 

Smolenice, Sopron és Győr lelőhelyeken. Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településén 44 



34 

 

objektum volt házként meghatározható
148

. Sopron-Krautacker szintén több házat számláló 

településsel gazdagítja majd ismereteinket
149

. Jelenleg, az előzetes közlések alapján a 

ménfőcsanaki és Bučany-ban feltárt telepekhez hasonló számot feltétezhetünk. Sajnos 

egyetlen esetben sem állíthatjuk, hogy a kora vaskori település teljes egészét ismerjük
150

.  
 

4.2. ábra: Kora vaskori lakóház gödrének alaprajza Hoste - Homokbánya 

lelőhelyről (Bujna, Romsauer 1984, IV. tábla) 

 

A kora vaskori lakóházak tipologizálása a házak felépítményének 

szerkezete alapján kísérelhető meg. Ugyanakkor fontos kiemelni, 

hogy a szerkezetek szabályos típusba való besorolása csupán a 

kutatás számára felállított mesterséges kategorizálás, mivel a 

legtöbb esetben feltételezhető, hogy egy adott település lakossága 

a környezet adottságának megfelelő anyagok felhasználásával és 

technikai eszközeikkel alakította ki életterét.  

A megfigyelt jelenségek alapján a kora vaskori kutatás alapvetően 

oszlopszerkezetes és földbemélyített ún. gödörházakat különböztet 

meg. A Hallstatt-kultúra keleti körében a települések többségénél a 

földbemélyített objektumok képviselik a lakó- és gazdasági 

épületeket
151

, viszont néhány esetben földfelszínre épített, oszlopszerkezetes házakat is 

ismerünk. Az "oszlopszerkezetes" házakat gyakran a késő bronzkor hagyományainak 

megfelelően épült építményként értékeljük
152

, míg a földbemélyített házak már egyértelműen 

a kora vaskor általános lakóépület-típusának számítanak, elterjedésük gyakorisága alapján. 

Ugyanakkor a kultúra nyugati területén továbbra is az oszlopszerkezetes épületek jellemzik a 

településeket
153

. 

 
4.3. ábra: Smolenice - Molpír, kora vaskori magaslati település (I, II - alsó vár, III - felső vár; 

http://www.vfgarch.uni-bonn.de/forschung-europa/aktuelle-

projekte/smolenice/untersuchungen-zur-keramik-des-molpir-bei-

smolenice) 

 

 

4.1.1. Földfelszínre épült, oszlopszerkezetes 
házak 

 

A kora vaskorban kevéssé elterjedt épülettípus kapcsán 

elsőként néhány terminológiai kérdésre szeretném felhívni 

a figyelmet. Tekintve, hogy az alább részletezett 

földbemélyített épületek felmenő szerkezete is valójában a 

földfelszín felett állt és feltehetően szerkezetében oszlopok 

is voltak, kissé félrevezető lehet ez a megnevezés.  
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 Ménfőcsanak közigazgatási területén feltárt együttesekből a korábbi közlésekben 4 ház volt ismert: EGRY 

2007, 31-32: 1330. sz. és egy további álatlánosságban; MOLNÁR 2007, 61-71: 3. sz.; TANKÓ 2005, 52: 95/315. 
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A településeken az oszlopszerkezetes házak azonosítását több tényező nehezítheti. Egyrészt a 

jelenségek sűrűsége, másrészt nagyban befolyásolják a helyi terepadottságok és a feltárás 

körülényei. Az egy jelenséghez tartozó oszlophelyek meghatározása így nehézségekbe 

ütközhet. Ráadásul az oszlophelyek betöltése számos esetben nem tartalmaz leletanyagot, így 

azok korszakhoz sorolása csak a kontextus alapján lehetséges. Ezek ellenére, ismerünk olyan 

sík és magaslati településeket, amelyeken oszlopszerkezetes, földfelszínre épült házakkal 

számolhatunk (pl. Sopron-Krautacker
154

, Sereď-Mačianské vršky
155

). Ezeknél az épületeknél 

a ház szerkezetében 4 vagy több oszlop alkotta a felépítmény vázát. Sopron-Krautacker 

előzetes közlésében F. Schwellnus 23 oszlopszerkezetes házról tesz említést, amelyek egy- és 

kéthelyiséges épületek voltak
156

 (4.4. ábra). Funkciójukat nagyságuk alapján határozta meg, 

miszerint lakóépületként a nagyobb, tárolóhelyiségként, illetve műhelyként pedig a kisebb 

méretű házakat rekonstruálta. A házak alaprajzát 4-12 oszlop által meghatározott struktúra 

alkotta. Maga a szerző is kiemeli, hogy az oszlopszerkezetes házak időrendjének 

meghatározása, azaz besorolása sok esetben bizonytalan, mivel számos esetben megfelelően 

keltezhető leletek nem kerültek elő az adott jelenség objektumaiból. Az inzersdorf-

walpersdorfi településen a feltáró szintén egy- és két-osztatú, oszlopszerkezetes házakat 

rekonstruált
157

. 

A magaslati települések objektumainak vizsgálatát részben a magaslatok természetes eróziója, 

részben pedig a későbbi korszakok lakosságának emlékanyaga, tevékenysége nehezíti.  

A helyi adottságoknak megfelelő építkezést igazolják Smolenice-Molpír-on és Süttő-

Nagysánctetőn feltárt, földfelszínre épített, kőalapozású házak. A magaslati településként 

meghatározott lelőhelyeknél a magaslaton és azok lábánál fekvő területéről is előkerültek 

lakóházként értelmezhető telepobjektumok. A települések domborzati viszonyaiból adódóan 

nem meglepő, hogy az épületek alapjait mesterségesen kialakított teraszok alkotják. A 

szomolányi településen található teraszok (4.3. ábra, felsővárban 8, alsóvárban 12) feltárása 

szerint, a magaslat lejtőjén állított kőfalat feltöltötték (kő és föld kevekrékével), majd vastag 

agyagréteggel tapasztották, megfelelően stabil alapot alakítva ezáltal a házak építéséhez
158

. A 

teraszok kialakításának egy további módját figyelte meg E. Studeníková a pozsonyi 

(Bratislava-Hrad) és a pozsonyszentgyörgyi 

(Jur, Sv. Jur) magaslaton, ahol is a sziklát 

vályták ki a megfelelő terület 

kialakításához
159

. 

 

 
4.4.  ábra: Sopron-Krautacker földfelszínre épült, 

oszlopszerkezetes épületeinek típusai: A - 4 

oszlopos típus, B - 6-8 oszlopos típus 

szelemengerendát tartó oszlophelyek nélkül, C - 6-

8 oszlopos típus szelemengerendát tartó 

oszlophelyekkel, D - 10-12 oszlopos típus 

szelemengerendát tartó oszlophelyekkel, E - 

nagyobb oszlopos szerkezetű épületek. M. 1:200 (SCHWELLNUS 2011, 362, Abb. 3) 
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volt szükséges a földet megmozgatni.  
159

 STUDENÍKOVÁ 2012, 143. 



36 

 

Sopron-Várhely területén szintén kerültek elő oszlopszerkezetes házak. A házak többségéből 

csupán a tapasztott agyagpadló töredékei, a házak falait fedő agyagtapasztás kiégett részletei 

maradtak fenn (lásd a 3. táblázatban). Ezek alapján szerkezetük nehezen vizsgálatható. 

Részletes megfigyelésekre csupán a szomolányi feltárások során volt mód, ahol M. Dušek két 

háztípust határozott meg.  

a. az erődítés falának támaszkodó ház 

b. önmagában álló, teraszra épült ház. 

Az első típus a település felső várában fordult elő, kőalapokra épített gerenda/blokkház volt, 

amely a felsővár udvara felé nyílt
160

. A több helyiségből álló házak belsejében előkerült 

tűzhelyek, valamint gazdag leletanyag alapján M. Dušek lakóháznak határozta meg e 

jelenségeket.  

Az önmagukban álló házak szintén kőalapozásúak voltak, a felső és alsóvár területén is 

előkerültek. A házak felépítményét ebben az esetben agyaggal tapasztott sövényből font falak 

alkották
161

. Hasonló szerkezetű házakról tesz említést Lázár Jenő a sághegyen előkerült 

bronzkincsek közlése kapcsán
162

.  

A házak bejáratát a sopron-várhelyi 9. számú ház, illetve a dévényi alsóvár házai alapján adott 

esetben külön szerkezeti elemekkel alakíthatták ki
163

, azonban számos esetben a megerősített 

házfalakon egyszerű nyílás szolgált bejáratként
164

.  

A Kárpát-medence északnyugati régiójában jelentős a száma azoknak a kora vaskori 

településeknek, ahol a régészeti kutatás során földfelszínre épített oszlopszerkezetes épületet 

nem lehetett rekonstruálni, s ez nem csupán a feltárás módszeréből adódó, vagy a terület 

természetföldrajzi jellegéből következő sajátosság volt, mivel ugyanazon a lelőhelyen más 

korszak jelenségei közt számos oszlophely került elő. Tešetice-Kyjovice, Sutny (Csehország, 

Dél-Morva régió) terültén egyértelműen igazolható volt, hogy a kora vaskori telepen a 

földbemélyített gödrű épületek szolgálták ki a lakosság igényeit, lakóépületként használták 

őket
165

. A Horn (Ausztria, Alsóausztria) területén feltárt kora vaskori településen sem kerültek 

elő földfelszínre épített, oszlopszerkezetes házak
166

. Ebben a tekintetben a jelen munka 

lényeges részét képező Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori település az utóbbi 

települések sorába sorolandó. Oszlophelyek ugyan ismertek a településről, amelyek kora 

vaskori leleteik alapján a korszakhoz sorolhatók, értelmezésük azonban kontextus híján nem 

lehetséges. 

 

4.1.2. Földbemélyített gödrű épületek 

 

A kora vaskori településeket jellemző földbemélyített telepobjektumok típusaival, építészeti 

és funkcionális kérdéseivel már az első szisztematikus feltárások feldolgozását követően 

számos kutató foglalkozott (korai megnevezések: veremházak, gödörházak, lakógödrök, 

putrik)
167

.  
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A földbemélyített gödrök által jelzett épületek szerkezetének és funkciójának kérdése 

napjainkig sokat vitatott téma a kora vaskor településkutatásában
168

. Már önmagában az is 

problémát jelent, milyen kritériumok határoznak meg egy lakóépületet, vagy egy gazdasági 

épületet. P. Ramsl például megkérdőjelezi a földbemélyített épületek lakóházként való 

felhasználását, ehelyett gazdasági egységként való felhasználásukat emeli ki, többek közt az 

antik források nyomán
169

. Nagy Marcella az ikervári bronzkincs közlése során hasonlóképpen 

elveti e jelenségek lakófunkcióját
170

.  

A vas megyei Ikervár-Pinkóci-dűlőben feltárt kora vaskori temető és település nem csupán az 

ott in situ előkerült bronzkincs tekintetében emelendő ki. A településkép szempontjából 

fontos, hogy az ikervári kora vaskori lelőhely 900 méter hosszúságban volt követhető. 

Lokalizálható volt horizontális szerkezete, differenciált tevékenységi területei (lakófunkciójú, 

temetkezési helyek, valamint egy „szakrális” tér). A kincs környezetében feltárt épületek 

alapvetően két csoportba voltak sorolhatók, egy vagy két oszlophelyes, lekerekített sarkú 

épületek (oldalaik átlagosan 3 x 4 m). A szerző ezt a jelenséget a kontextus, valamint a 

leletanyag alapján sírépítményként interpretálta
171

. Az utóbbi példa is rámutat, hogy a kérdés 

napjainkig nyitott maradt, s feltehetően nem szükséges egységes interpretációt keresnünk. 

A probléma kifejtésére, válaszok keresésére jelen munka sem hivatott. Méreteik, alaprajzuk, 

betöltésük és leletanyaguk alapján az épületként értékelt földbemélyített objektumok 

funkciójáról így annyit állapíthatunk meg, hogy feltehetően lakó- és gazdasági egységként (is) 

szolgáltak.  

 

A földbemélyített házak régészetileg megfigyelt jelenségei alapján két típusuk határozható 

meg: 

1. azon épületek, ahol a ház alaprajzában oszlophelyek nem voltak megfigyelhetők, 

2. azon épületek, ahol a ház szerkezetén/alaprajzán belül oszlophelyek is 

megkülönböztethetők voltak. 

A fenti megfogalmazás kissé szándékosan körülményes, hiszen sok esetben az ásatás 

körülményei, módja is befolyásolhatja a házak szerkezeti nyomainak észrevehetőségét. Az 

alábbi felosztás és besorolás sajnos sok esetben a forrásanyag töredékessége miatt nem volt 

lehetséges, így pl. a félig feltárt jelenségek esetében (pl. Ivanka pri Dunaji-Vajnory), vagy a 

csupán profiljuk alapján ismert objektumoknál (pl. Vrbové-Námestie Slobody lelőhelyen).  

Valamennyi vizsgált lelőhelyen a földbemélyített jelenségek (épületgödrök, gödrök) alkotják 

a település objektumait, így a lakóházak többsége is ebbe a csoportba sorolható. Az imént 

létrehozott háztípusok inkább csak az átláthatóságot és közölhetőséget szolgálják, általam 

logikusnak vélt kategóriák. Az oszlophelyek elrendézésétől eltekintve, számos tekintetben a 

földbemélyített gödrű épületek egységesen jellemezhetők.  

1. csoport: földbemélyített házak, oszlophely nélkül (4.2. ábra, 4.6. ábra: 1)  

Ilyen alaprajzú épületeket ismerünk: Győr, Méfőcsanak - Eperföldek (3. sz. ház), Sopron - 

Krautacker (138. ház), Sereď - Mačianské vršky (2. sz., 13-15. sz), Hoste - Homokbánya 

lelőhelyekről. A házak belterében Hoste és Sereď házainál került elő tűzhely. A ménfőcsanaki 

ház padlóján feltárt tapasztás alapján a házak padlózatára is következtethetünk
172

. Az 

objektumok betöltésében a kutatók több fázisra utaló rétegsorokat figyeltek meg. Ennek 

kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a házak pusztulása során is több betöltési réteg jön 
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létre, így ezek értelmezése során körültekintően kell eljárnunk
173

. A házak leletanyagát 

elsősorban kerámiatöredékek, agyagtárgyak (orsógombok) és állatcsont alkotta. 

Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen az alábbi jelenségek képviselik e csoportot: 

10. ház: OBJ 134 / STR 4897 

11. ház: OBJ 137 / STR 2759 

18. ház: OBJ 215 / STR 7317 

19. ház: OBJ 471 / STR 4385 

20. ház: OBJ 217 / STR 7289 

28. ház: OBJ 276 / STR 9040 

29. ház: OBJ 291 / STR 9084 

32. ház: OBJ 485 / STR 1378 

33. ház: OBJ 484 / STR 3187 

35. ház: OBJ 385 / STR 9751 

37. ház: OBJ 437 / STR 2528 

39. ház: OBJ 456 / STR 2375 

40. ház: OBJ 483 / STR 7270 

42. ház: OBJ 440 / STR 265 

 

Alaprajzuk, egyetlen kivétellel négyszögletes (téglalap vagy négyzet), lekerekített sarkakkal, 

a jelenséghez tartozó oszlophely a feltárás során nem került elő. Kiterjedésük átlagosan 4,2 x 

4,3 m (2,4-5,5 x 1,6-5 m) nagyságú, alapterületük 14,4 m
2
 (4,4-27,5). Mélységük igen változó 

0,19-1,4 m közt mozog. Tájolásukat tekintve többségében északnyugat-délkelet irányúak 

(részletesen lásd a katalógusban a jelenségek leírásánál). Az épületek alja általában 

egyenetlen, az egykori padló szintjét nem sikerült dokumentálni, hét esetben az objektumok 

oldalában padka volt megfigyelhető (OBJ 134/ STR 4897; OBJ 217/ STR 7289; OBJ 276/ 

STR 9040; OBJ 291/ STR 9084; OBJ 437/ STR 2528; OBJ 484/ STR 3187; OBJ 485/ STR 

1378). A bejárat meglétére, illetve feltételezésére két jelenség enged következtetni (OBJ 134/ 

STR 4897; OBJ 276/ STR 9040). Az objektumok e csoportját elsősorban az jellemzi, hogy 

szerkezetükhöz tartozó oszlophelyek a feltárás során nem kerültek elő. Négy esetben azonban, 

ezeknek megléte pontosan nem volt meghatározható (OBJ 217/ STR 7289; OBJ 437/ STR 

2528; OBJ 484/ STR 3187; OBJ 440/ STR 265). Külön említést érdemel az OBJ 440/ STR 

265 jelenség szerkezete, melynek DK-i hosszanti oldalán egy mélyebb sáv figyelhető meg. Az 

épületek felépítményére csupán az előkerült agyagtapasztás utal, pontos jellemzésükhöz 

azonban nem ad elegendő információt.  

A földbemélyített, oszlophely nélküli objektumok az ismert nyílt telepek jelentős részénél 

előfordulnak
174

. Leletanyaguk alapján csupán olyan általános megállapításra szorítkozhatunk, 

hogy minden bizonnyal a szerkezet és a funkció nem függött szigorúan össze. A kézműves 

tevékenységre utaló agyagnehezékek, orsógombok több esetben kerültek elő (OBJ 137/ STR 

2749; OBJ 215/ STR 7317; OBJ 276/ STR 9040; OBJ 385/ STR 9751; OBJ 483/ STR 7270), 

azonban ez alapján nem állíthatjuk, hogy kizárólag gazdasági jellegű épületekről volna szó, 

hisz bizonyos kézműves tevékenységek hozzátartozhattak egy háztartás mindennapi 

tevékenységi köréhez. 
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4.5. ábra: A Győr, Ménfőcsanak-Eperföldön 

feltárt kora vaskori lakóház (1330. sz.o.) alaprajza 

(Egry 2007, 45, 6. ábra) 

 

2. csoport: szögletes, illetve lekerekített 

sarkú épületek oszlopos szerkezettel 

A kora vaskori településeken feltárt, 

lakóházként meghatározott objektumok 

többségénél a földbemélyített gödörben 

egy vagy több oszlophely volt 

megfigyelhető (3. táblázat).  

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt 

lakóházak mennyisége elegendő 

információt nyújtott, hogy a házak szerkezetében némi megkülönböztetést tegyek. Ezáltal 

elkülönítettem azon házalaprajzokat, amelyeknél az oszlophelyek észlelhetően a ház hosszanti 

tengelyében helyezkedtek el, illetve olyan alaprajzokat, ahol az oszlophelyek a házak fala 

mentén rendeződtek el (többnyire szabálytalan távolságokban).  

2.1. csoport: az oszlophelyek az épület középtengelyében helyezkednek el (4.7. ábra, 4.6. 

ábra: 2) 

Az alábbi jelenségek sorolhatók ebbe a csoportba (15):  

1. ház: OBJ 23 / STR 2364 

7. ház: OBJ 84 / STR 3200 

8. ház: OBJ 89 / STR4420 

9. ház: OBJ 124 / STR 5076 

13. ház: OBJ 206 / STR 7112 

14. ház: OBJ 323 / STR 8513 

15. ház: OBJ 210 / STR 7124 

21. ház: OBJ 220 / STR 7302 

25. ház: OBJ 247 / STR 7515 

30. ház: OBJ 320 / STR 8406 

31. ház: OBJ 321 / STR 8376 

34. ház: OBJ 355 / STR 8887 

36. ház: OBJ 419 / STR 161 

41. ház: OBJ 37 / STR 2758 

43. ház: OBJ 338 / STR 8717 

 

A jelenségek többségében téglalap alaprajzúak, néhány esetben négyzetes, vagy szabálytalan 

alakúak. Az oszlophelyek száma változó, 2-5 közt, amelyek az épület középtengelyében 

helyezkednek el. Feltehetően a nyeregtető alátámasztását szolgálták
175

. Az épületek 

alaprajzainak mérete átlagosan 3,8 x 3,2 m (2,9-5,1 x 2-4,5 m), alapterületük 12 m
2
 (5,8-22,9 

m
2
). Mélységüket tekintve az első csoporthoz képest sekélyebb objektumok (0,1-0,6 m közt 

mozog). Tizenötből tíz objektum ÉK-DNy-i tájolású, négy ÉNy-DK, valamint egy objektum 

K-Ny fekvésű (részletesen lásd az objektumok leírásánál). Az egykori járószintet négy 

jelenségnél lehetett megfigyelni (OBJ 84/ STR 3200; OBJ 202/ STR 7065; OBJ 320/ STR 

8406; OBJ 322/ STR 8459), a gödrök alját gyakran mélyedések tagolják. Az OBJ 84/ STR 

3200, OBJ 220/ STR 7302, OBJ 247/ STR 7515, OBJ 321/ STR 8376, OBJ 419/ STR 161 

számú épületek földbemélyített gödrét további gödrök tagolják. Öt jelenségnél, az objektum 
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oldalán padka fut végig (OBJ 89/ STR 4420; OBJ 206/ STR 7112; OBJ 210/ STR 7124; OBJ 

320/ STR 8406; OBJ 321/ STR 8376), gyakran több oldalon. Két esetben a bejárat is 

feltételezhető volt. Az OBJ 124/ STR 5076 számú jelenség alja DNy-i irányban fokozatosan 

emelkedik, míg az OBJ 210/ STR 7124 számú gödörnél a feltárók a bejárat elhelyezkedését a 

padka alapján feltételezték. A felépítményük kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 

agyagtapasztás aránylag kis mennyiségben fordult elő. Az oszlophelyek elrendeződése 

alapján középen alátámasztott nyeregtetős szerkezetet rekonstruálhatunk, bár gyakran 

előfordul, hogy a főtengelyben elrendezett oszlophelyeken kívül egy vagy több oszlophely 

helyezkedik el a gödör valamelyik sarkában, vagy oldala mentén. Érdekességként kiemelhető 

az OBJ 312/ STR 8376 épület, amelynél a feltárás során két fázist különítettek el. Az idősebb 

korú épület szintén oszlopszerkezetes, de kisebb alapterületen helyezkedett el, amelyre egy 

nagyobb méretű épület gödrét ásták rá (tábla). Tűzhely nyoma csak a OBJ 323/ STR 8513 

számú háznál volt feltételezhető. Az objektumok betöltése zömében egy rétegű. Tekintve, 

hogy elég sekély gödrök voltak nem meglepő, néhány kivételtől eltekintve (OBJ 23/ STR 

2364; OBJ 89/ STR 4420; OBJ 321/ STR 8376).  

Az objektumok funkciója kapcsán elmondható, leletanyaguk nem tér el az általánosan 

jellemző esetektől. Emlékanyagukat főként kerámia, állatcsont, kő alkotja. Orsógombokat és 

agyagnehezékeket három objektumból ismerünk (OBJ 37/ STR 2758; OBJ 84/ STR 3200; 

OBJ 323/ STR 8513). Az állatcsontok tekintetében érdemes kiemelni a kagyló előfordulását 

(OBJ 37/ STR 2758). Az OBJ 220/ STR 7302. objektum csontanyagában emberi csontok is 

voltak, ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy bolygatott objektumról van szó (lásd a részletes 

leírásnál 21. ház).  

A Kisalföld területén vizsgált lelőhelyek jelenségei közt az alábbi épületek sorolhatók a 

csoporthoz: Győr, Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont (83-as elkerülő), Sereď-Mačianské vršky 

3. ,6. és 19. sz., Rakovice – Rakovický háj (4.7. ábra), Sopron-Krautacker 192. sz., 334. 

számú objektum. Alaprajzuk több esetben téglalap alakú, a soproni példák alapján az 

oszlophelyek a ház hosszanti tengelyében helyezkedtek el. A házgödrök mélysége 0,4 és 0,98 

m közt mozgott, méretüket tekintve hosszuk az 5,5 méter nem haladta meg. 

 

2.2. csoport: az oszlophelyek az épület oldalai mentén helyezkednek el (4.5. ábra, 4.6. ábra: 3) 

Győr-Ménfőcsanak – Széles-földek lelőhelyen az alábbi jelenségek sorolhatók ebbe a 

csoportba (7):  

4. ház: OBJ 58/ STR 2915 

6. ház: OBJ 82/ STR 4205 

22. ház: OBJ 224/ STR 7425 

23. ház: OBJ 231/ STR 7642 

24. ház: OBJ 243/ STR 7516 

26. ház: OBJ 263/ STR 7932 

44. ház: OBJ 91/ STR 4661 

 

Az objektumok alaprajza, két kivétellel (OBJ 82/ STR 4205; OBJ 91/ STR 4661), téglalap 

vagy négyzet alakú. Területük átlagban 16,6 m
2
 (6,3-22,6 m

2
). Oldalaik 4,4 x 3,8 m (3,1-5,1 x 

2,6-4,7 m), mélységük elég széles skálán mozog 0,12-1 méter között. Tájolásuk többségében 

az ÉNy-DK iránynak felel meg, két kivétellel, amelyek ÉK-DNy irányúak. Az oszlophelyek 

elrendeződése nem szabályos (lásd részletes leírásnál), számuk változó (2-12). Az objektum 

két, vagy három oldala mentén, egymástól változó távolságban helyezkednek el. Két esetben 

az objektum belső területén további oszlophelyek kerültek elő (OBJ 82/ STR 4205, OBJ 224/ 

STR 7425). Az oszlophelyek ovális, vagy kerek alaprajzúak, méretük igen változó. A kerek 

alaprajzú oszlophelyek átmérője átlagban 0,43 m (0,2-0,75 m), az ovális alaprajzúak 0,49 x 

0,35 m (0,3-0,9 x 0,3-0,8 m), mélységük 0,1 -0,6 méter között mozog. Az OBJ 58/ STR 2915, 
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OBJ 82/ STR 4205 számú objektumok feltárásánál az egykori járószint is meghatározható 

volt. Érdekes az OBJ 82/ STR 4205 északi felében megfigyelt padlórészlet, amely alatt a 

feltárást végző régészek egy korábbi szintet határoztak meg. Az objektum alaprajzát nézve 

szintén felvethető, hogy több fázissal számolhatunk (15. tábla).  

Az objektumok többségénél az oldalfalak mentén kialakított padka volt megfigyelhető, az 

épületek gödrének alja egyenetlen, gyakran kisebb mélyedésekkel, gödrökkel tagolt (OBJ 82/ 

STR 4205). Az OBJ 231/ STR 7642 számú objektum délnyugati, az OBJ 243/ STR 7516 

számú objektumnál pedig a déli oldalán feltételezhető a bejárat. Mindkét esetben a fal mentén 

kialakított padka utalhat erre. Az épületek belső terében elhelyezkedő tűzhelyek előkerülése 

ritka a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori település jelenségeinél. Ennek magyarázata során 

azonban figyelembe kell vennünk, hogy az esetek többségében nem sikerült egyértelműen 

meghatározni ezen épületek egykori járószintjét. Az OBJ 82/ STR 4205 számú objektum, ahol 

a járószint dokumentálható volt, padlójának középen a tűzhely is előkerült. A csoporthoz 

sorolt épületek felépítménye kapcsán megjegyzendő, hogy tapasztás nem maradt fenn. Az 

épületek leletanyagát főként kerámia és állatcsont jellemzi. A szövés-fonásra utaló 

orsógombok csupán két objektum anyagában fordulnak elő (OBJ 224/ STR 7425, OBJ 243/ 

STR 7516). Az OBJ 231/ STR 7642 gödörből a megszokott leletanyag mellett egy 

csonteszköz került elő. Feltehető, hogy a csoporthoz sorolt épületek lakóegységként 

szolgáltak, alátámasztani látszik ezt, hogy alapterületük valamivel nagyobb az előző 

csoporttól.  

Jelentős a száma azoknak a házalaprajzoknak, amelyeknél a feltárt oszlophelyek teljesen 

szabálytalanul rendeződtek el.  

2.3. csoport: az oszlophelyek elrendeződésében szabályosság nem volt megfigyelhető (4.6. 

ábra: 4) 

Az alábbi jelenségek sorolhatók ebbe a csoportba (8):  

2. ház: OBJ 36/ STR 2552 

3. ház: OBJ 41/ STR 2828 

5. ház: OBJ 65/ STR 3847 

12. ház: OBJ 327/ STR 8424 

16. ház: OBJ 212/ STR 7168 

17. ház: OBJ 213/ STR 7284 

27. ház: OBJ 267/ STR 7989 
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38. ház: OBJ 438/ STR 2553 

 

4.6. ábra: Győr-Ménfőcsanak kora vaskori lakó- és gazdasági épületeinek alaprajza (MNK NÖK II. sz. 

Szombathelyi cs.) 

 

A csoporthoz tartozó objektumok gödrének alaprajza négyszögletes, lekerekített sarkakkal, 

egy-egy esetben ovális (OBJ 438/ STR 2553) vagy szabálytalan alakú (OBJ 36/ STR 2552). 

Területük átlagban 16,8 m
2
 (9,2 – 30,4 m

2
), ami a szabálytalan alaprajznak köszönhetően elég 

széles skálán mozog. Méreteik 4,5 x 3,7 m (3,1-6,1 x 3-5,1 m), mélységük 0,3-1,2 m között 

változik. Tájolásuk ÉK-DNy és ÉNy-DK irányú. Szerkezetüket tekintve sem az oszlophelyek 

számában, sem azok elhelyezkedésében szabályosság nem volt megfigyelhető, a legtöbb 

esetben csupán egy oszlophely került feltárásra (OBJ 41/ STR 2828; OBJ 65/ STR 3847; OBJ 

212/ STR 7168; OBJ 267/ STR 7989; OBJ 327/ STR 8424, OBJ 438/ STR 2553). Az épületek 

gödrének alja igen tagolt, egyenetlen, az oldalak mentén húzódó padka, vagy kisebb 

mélyedések tagolják, mindezek ellenére néhány esetben sikerült megfigyelni az egykori 

járószint töredékét (OBJ 213/ STR 7284; OBJ 438/ STR 2553). Leletanyag tekintetében e 

csoport objektumai sem tértek el az előzőktől, kerámia, állatcsont, kőanyag jellemezte. Több 

objektum betöltéséből kerültek elő tapasztás darabok. Külön meg kell említeni az OBJ 327/ 
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STR 8424 épületet, amelynek betöltéséből több mint 8 kilogrammnyi agyagtapasztás lett 

selejtezve (tábla). Kőeszköz egy esetben fordult elő (267/7989), az állatcsontok közt kagyló, 

halpikkely is található.  

Az OBJ 41/ STR 2828 számú objektum ÉK-i fala mentén agyagnehezékek kerültek elő, a 

szövőszékre utaló, eredeti elrendezésben (5. tábla). Agyagnehezék és orsógomb az OBJ 327/ 

STR 8424 számú ház anyagában is előfordult. Hasonló, szövőszékre utaló együttest ismerünk 

Dunajská Lužna (Szlovákia) lelőhelyről. Az ott előkerült destrukciós réteg alapján az ásatók 

egy tapasztott, felmenő falú házat rekonstruáltak. A nyeregtető a falakra támaszkodott, a ház 

belsejében 170 db agyagnehezéket tártak fel, amelyek két szövőszékhez tartoztak
176

. Egyre 

nagyobb a száma az újonnan feltárt kora vaskori település együtteseknek, amelyek jelenségei 

vagy leletanyaga által a kora vaskori textilművességéről többet tudhatunk meg
177

.  

A kora vaskori települések földbemélyített gödrű épületeinek jellemzése, ismereteink 

összegzése előtt közölnünk kell még azokat a gödörjelenségeket, amelyek a Győr-

Ménfőcsanak kora vaskori településén kerültek feltárásra és egyértelműen egy-egy épülethez, 

struktúrához kapcsolódtak.  

A Győr-Ménfőncsanak lelőhelyen feltárt földbemélyített épületek és települési gödrök belső 

területén néhány esetben további stratigráfiai egységek, jelenségek, ha úgy tetszik gödrök 

kerültek elő.  

Ide sorolható stratigráfiai egységek: OBJ 82/ STR 4229; OBJ 82/ STR 4348; OBJ 84/ STR 

4387; OBJ 84/ STR 4388; OBJ 220/ STR 7371; OBJ 220/ STR 7638; OBJ 247/ STR 7759; 

OBJ 419/ STR163, OBJ 419/ STR 191; STR 7622. 

Az OBJ 82/ STR 4205, OBJ 84/ STR 3200, OBJ 220/ STR 7302, OBJ 247/ STR 7515, OBJ 

419/ STR 161 földbemélyített épületekhez tartozó gödrök alaprajza kerek és ovális, két 

esetben szabálytalan (OBJ 220/ STR 7638; OBJ 247/ STR 7759). Méreteik 0,8-3 x 0,8-2,6 m, 

a kerek alaprajzú gödrök átmérője 1 m körüli (1,05 és 1,1 m). Mélységük, a humuszolt 

felszíntől számítva, 0,15 és 0,58 m közt változó. Funkciójuk feltehetően egy-egy esetben 

változó volt, feltételezhetően munka- és tárológödrök lehettek.  

 

A Kisalföld területén ismert kora vaskori települések házként meghatározott objektumai 

szinte valamennyi esetben négyszögletes alaprajzúak. Néhány kivétel esetében ovális (Čataj), 

illetve kerek alakúak. Az utóbbiakat képviseli a Ménfőcsanak-Eperföldeken feltárt objektum, 

ahol Egry I. jellemzése szerint a lakóházak egyik típusánál megközelítőleg kör alaprajz volt 

megfigyelhető
178

. Ugyanakkor az alább részletezendő települési gödrök közt is 

feltételezhetően voltak lakóépületek, amelyek szabálytalan alaprajza megtévesztő lehet.  

A Kisalföld kora vaskori házainak méretét tekintve átlag 4 x 3,5 m oldalú épületeket ismerünk 

(3. táblázat). Kivételesnek mondhatók a seredi 7 x 5,5 m – 10 x 6 m nagyságú házalaprajzok 

(1, 4 ,5 ,7-12 ,16-18. számú obj., hat oszlophellyel: 1, 9, 17. sz. obj.). A Kárpát-medence 

északnyugati régiójában a kora vaskori házak méretei átlagosan ebben a nagyságban 

fordulnak elő
179

. A földbemélyített gödrök mélysége igen változatos és tekintve, hogy az 

egykori járószint meghatározását nem ismerjük, az esetek zömében nem mérvadó, de gyakran 

az egy métert is elérheti (lásd például a győr-ménfőcsanaki házak méreteit). Az ausztriai 

Michelstetten és Freundorf kora vaskori települések jelenségeinél A. Preinfalk és P. 

Schneidhofer arra a következetésre jutott, hogy a házak alapterületével egyenes arányban nő 
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 ČAMBAL 2005, 37, 38: obj. 1/02. 
177

 A Győr-Ménfőcsanak - Széles-földek kora vaskori településén előkerült, textil készítésre utaló leletanyagról 

lásd részletesebben: ĎURKOVIČ in press. 
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 EGRY 2007, 31.  
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 Michelstetten: PREINFALK, 2012, 117; Göttlesbrunn: GRIEBL 2004, Abb. 39; Letenye: HORVÁTH 2012, 123, 

Nitra: ROMSAUER 1993, 5-25.  
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az objektumok mélysége
180

. A házak padlózatát feltételezhetően agyagtapasztással alakították 

ki, amint az Győr-Ménfőcsanak, Koroncó-Újtelep, Ratkovce-Nadávky pri kostole, vagy a 

Bratislava, Devín-Hrad települések egyes objektumainál ismert (lásd a katalógusban). Az 

építmények belső terét padka(ák), enyhe mélyedések, gödrök tagolták, amelynek minden 

bizonnyal praktikus, funkcionális oka volt. Az utóbb említett Győr-Ménfőcsanakhoz 

hasonlóan többek közt Sopron-Krautacker 334. számú és a Koroncói ház padlóján is kisebb 

gödrök kerültek elő, amelyek feltehetően tárolásra, vagy a tárolóedény, illetve egyéb 

berendezés elhelyezésére szolgáltak. A belső térben elhelyezett tűzhelyek néhány esetben 

egyértelműen értelmezhetők voltak, mint például a kövekkel körülhatárolt tűzhely az Egry I. 

által közölt 1330. számú győr-ménfőcsanaki házban és a dévényi kora vaskori objektumban 

(Bratislava, Devín-Obec, obj. č. 1), számos esetben azonban, csupán az átégett patics- vagy 

földréteg alapján feltételezhetjük voltukat (Ratkovce-Nadávky pri kostole, Bratislava, Devín-

Hrad). A Bratislava, Dúbravka-Veľká lúka településen feltárt a 121/92. sz. ház déli oldalán 

egy 20 cm-re lesüllyesztett tűzhely került elő
181

. Hasonlóan markáns a Dunajská Lužna, 

Stredné pole épületében feltárt elpusztult kemence maradványa (50 x 90 cm platni)
182

 a 3/05. 

sz. objektumban. 

Sereď, Smolenice és Győr-Ménfőcsanak házainál nem csupán a házak belsejében került elő 

tűzhely, de feltárók szerint azok mellett a földbemélyítve
183

, illetve a település területén a 

"szabad-ég alatt"
184

.  

Az épületek padlóján több lelőhelyen figyeltek meg párhuzamosan futó árkokat (Bratislava, 

Devín-Obec
185

), amelyet néhány szerencsés párhuzamnak köszönhetően, ahol az 

agyagnehezékek is előkerültek, szövőszékre utaló jelenségként értelmezhetünk (Chorvátksy 

Grob-Triblavina, Ivanka pri Dunaji, Velemszentvid, Stillfried
186

). Szövőszék-maradványait 

(agyagnehezékek) Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településén is több objektumból ismerjük 

(OBJ 137/STR 2759, OBJ 41/STR 2828)
187

, illetve közismert 

a Sopron-Krautacker 270. számú, szövőházként értékelt 

épülete
188

.  

 
4.7. ábra: Kora vaskori lakóház gödrének alaprajza Rakovice-Rakovický háj 

lelőhelyről (Březinová, Benedíková 2001, 287, 3. ábra) 

 

 

 

Az épületek bejáratának elhelyezkedése többnyire csupán 

csak feltételezhető. Néhány kivételes esetben 

megfigyelhetőek voltak olyan jelenségek, amelyek a bejárat 

kialakítását szolgálhatták. Így például Križovany nad 

Dudváhom - község területe kora vaskori objektumában a 

keleti és déli sarkaknál előkerült oszlophelyek a feltáró 

véleménye szerint a bejárat szerekezetének részét alkothatták, minthogy a ház padlózata 

ebben az irányban emelkedett
189

. Az épületek alaprajzában is elkülönő, enyhe nyúlványszerű 
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 PREINFALK, 2012, 117; SCHNEIDHOFER 2010, 111. 
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 STEGMANN-RAJTÁR 1996, 455-471. 
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 ČAMBAL 2005, 59-60. 
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 PAULÍK 1955b, 147: Például a 3. és a 7. sz. objektum mellett.  
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 Részletesen lásd alább a tűzhelyeknél. 
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 STUDENÍKOVÁ 1993, 120, obr. 58: 2. 
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 STUDENÍKOVÁ 1979, 120, 21-31; POLKA, HRIVNÁK 2000, 237-283; EIBNER 1974, 76-84. 
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 Az utóbbit Jerem E. szövőházként értelmezte: JEREM 2003b, 190, 27. kép. 
189

 PAULÍK 1962, 65. 
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rész Bratislava, Dúbravka-Veľká Lúka
190

, Vajnory-Probstové
191

, illetve Koroncó-Újtelep
192

 

szintén bejáratként volt értékelhető.  

 

A szlovákiai Janíky-Dolné Janíky lelőhelyen 2004-ben feltárt földbemélyített gödör, amelyet 

a feltáró épületként értelmezett, arra enged következtetnünk, hogy a többségében feltételezett 

agyagtapasztással bevont sövényfalazaton kívül boronaházak is álltak a kora vaskori 

településeken. A jelenség (obj. 1/04) betöltésében és alján ugyanis a falszerkezett leégett 

nyomát lehetett megfigyelni, amely alapján R. Čambal a házat boronaházként rekonstruálta. 

Az objektum betöltésében agyagtapasztás nem került elő
193

.  

A házak felépítményére az objektumokban előkerült paticstöredékek utalnak. A töredékeken 

megfigyelt sövényfonat lenyomatai arra engednek következtetni, hogy agyaggal tapasztott 

sövényből fonott, felmenő falú épületeket rekonstruáljunk, amelyek szerkezetét egy oszlopos 

váz képezte. Az oszlopnyom nélküli gödröknél érdemes kitekintenünk a Kárpát-medence 

keleti területére is. Az alföldi szkíta régióban az elmúlt években nagymértékben nőtt a feltárt 

települések száma. Oszlopnyom nélküli épületgödrök a keleti régióban is előfordulnak. Ennek 

kapcsán Czifra Sz. felveti a talpgeremdás épület vagy boronaházként való rekonstrukció 

lehetőségét
194

. Sopron-Krautacker településen feltárt 270. számú háznál a falak alapozását is 

megfigyelték
195

, amely alapján a házat rekonstruálni lehetett. A pozsonyi vár területén feltárt 

kora vaskori épületének belső falait fehérre festett agyag "vakolat" fedte
196

. E. Studeníková 

megfigyelései szerint feltételezhetjük, hogy ez nem egyedüli jelenség volt, kiemeli, hogy a 

Janíky területén előkerült IV. számú halomsír fa sírkamrájának falán az eredeti fekete színű 

geometrkus motívumok lenyomatai is fennmaradtak
197

.  

A soproni lakóházak arra utalnak, hogy a kora vaskorban is beszélhetünk több osztatú 

házakról
198

. A házak szerkezetét tekintve elgondolkodtató a J. Paulík által felvetett tény, 

miszerint az általa elkülönített háztípusok egyik csoportjánál a feltárt gödör csupán a ház egy 

részét képviseli
199

. Hasonló véleményt fogalmazott meg a michelstetteni település 

feldolgozója és publikálója A. Preinfalk, aki E. Lauermann javaslatát elfogadva
200

, a kis 

alapterületű földbemélyített objektumokat, gödörházakat egy nagyobb épület pincéjeként 

értelmezte
201

. Véleménye szerint, ezt a rekonstrukciós lehetőséget az is alátámasztani látszik, 

hogy sok esetben, a földbemélyített házgödrök teljesen tagolatlanok voltak, tehát sem 

tárolásra, sem házi tevékenységre szolgáló padkák, vagy gödrök nem kaptak helyet ebben a 

térben. Ami egyben azt igazolná, hogy a lakók tényleges élettere nem ebben a házrészben 

volt. Egyben ez a rekonstrukció azt is feltételezi, hogy bizonyos értelemben a kora vaskori 

településeken több szintű házak (is) álltak. Ismerve a kora vaskori népesség technikai 

tudásának fejlettségét (lásd akár a sírépítményeiket, kutaikat), az utóbbi lehetőség sem zárható 

ki. A Győr-Ménfőcsanaki kora vaskori objektumok szerkezetét tekintve, egy olyan variánst is 
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elképzelhetőnek tartanék, ahol a földbemélyített gödör a ház terén belül, csupán annak egy 

részét foglalja el, akár egy pincerész kialakításaként, de maga a lakótér egy nagyobb területet 

foglalt el. Hasonló jelenség volt megfigyelhető Sopron-Krautacker 283. sz. objektumánál, 

ahol a 201. számú gödör a 6 oszlop által körülhatárolt épület keleti részében helyezkedett 

el
202

. 

 
4.8. ábra: Kora vaskori lakóház gödrének alaprajza 

Hoste-Homokbánya lelőhelyről (Bujna, Romsauer 

1984, IV. tábla) 

 

Az itt vizsgált települések közt 

(amelyeknél feltárt telepobjektumok 

adataival rendelkezünk) számos esetben 

sajnos nincs a ház szerkezetére, vagy az 

oszlophelyek létére vonatkozó adatunk (3. 

táblázat). Szerkezetükről annyit tudunk, 

hogy földbe mélyített, négyzetes alaprajzú 

lakóházak voltak (méretük 4 x 4 m körül 

mozog), a házak sarka le volt kerekítve. A tájolásuk, ahol ismert, északnyugat-délkelet, vagy 

nyugat-kelet irányú. A tájolás általánosak mondható, mivel a fentebb vizsgált lakóházaknál 

hasonlóan nyugat-keleti vagy északnyugat-délkeleti irányok jellemzők
203

.  

 

4. 2. Településobjektumok/-gödrök 
 

A Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településen feltárt objektumok legnagyobb hányadát a 

települési gödrök képezik. A meghatározott és feldolgozott stratigráfiai egységekből mintegy 

77 volt telepgödörként értékelhető (8.1. ábra). Az objektumok formája, méretei, leletanyaga 

alapján több csoportot hozhatunk létre, azonban e csoportok funkcionális értelmezése csupán 

feltételezhető, szubjektív. A kora vaskori települések jelenségeinek többségét a keleti 

Hallstatt-körben általában a települési gödrök képviselik
204

. Ez a jelenség az itt vizsgált 

kisalföldi régióban is megfigyelhető (2. táblázat). A kisebb leletmentések során gyakran 

csupán gödörobjektumok kerültek elő (mint Balf, Bernolákovo, Cífer, Lébény stb. ld az . 

táblázatban összefoglalva). A közelmúltban feltárt Koroncó-Wesselényi utca lelőhelyen 

szintén csupán egy házként meghatározható épületet ismerünk (Nr. 106) a további feltárt kora 

vaskori telepgödrök mellett (56)
205

. A nagyobb felületen feltárt települések alapján azonban 

tujduk, hogy a lakóházakhoz tartozó háztartások vagy majorságok területéhez több ilyen 

telepgödör tartozott
206

. M. Griebl a göttlesbrunni településen (min) hét gazdasági egységet 

különített el
207

.  

A települési gödrök, ahogy az már közismert, kézműves vagy egyéb gazdasági tevékenység 

számára kialakított épületek, építmények nyomaként értelmezhetők, továbbá élelemtárolásra, 

agyagkitermelésre, a hulladékok tárolására kialakított gödörként szolgálhattak. Sok esetben 

azonban a telepgödrök funkciója nem határozható meg egyértelműen, ahogy ez a táblázatban 
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összegyűjtött adatokból is kiderül (3. táblázat). Ugyanakkor a gödrök másodlagos 

felhasználásával is számolnunk kell
208

. Győr-Ménfőcsanakon a feltárt 77 települési gödörből 

56 volt besorolható. Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településén a települési gödrök az alábbi 

csoportokba sorolhatók: 

 

4.2.1. csoport: Kézműves tevékenységhez, gazdálkodáshoz kapcsolódó 
jelenségek, un. munkagödrök vagy műhelygödrök  

 

Ide sorolható stratigráfiai egységek (15):  

STR 1011; 2728; 3283; 3551; 5246; 7728; 7829; 7845; 8646; 9069; 9083; 9167, 10907 (13) 

STR 699; 7936 (2) 

A két utolsó gödörnél felvethető, hogy agyagkitermelő gödörként (is) szolgáltak. A feltárt 

jelenségek számának köszönhetően lehetőségem volt a településgödrök közti különbségek és 

az ismert analógiák alapján a győr-ménfőcsanaki anyagban megkísérelni az egyes jelenségek 

elkülönítését. Az alább olvasható besorolás azonban sok esetben inkáb egyfajta felvetés, 

meglátás, mintsem bizonyított tény. Bízva abban, hogy a jövőben feltárandó és közlendő kora 

vaskori együttesek alátámasztják, vagy éppen megcáfolják az alábbi csoportok alakíthatók ki:  

 

Agyagkitermelés 

 

Ide sorolható stratigráfiai egységek (6, az utolsó három besorolás kérdéses): 

4350; 4352; 6730 (3) 

5269; 10677; 10917 (3) 

A gödrök alakja hosszúkás, gyakran ovális, de szabálytalan alaprajzú. Területük átlagosan 

15,1 m
2
, de igen szélsőséges határok közt mozog (4,3 – 50,4 m

2
), ennek megfelelően méreteik 

3,9 x 3,4 m (2,1-7,3 x 2,3-6,9 m). Mélységük 0,3 – 1,6 m közti érték, gyakran több adattal 

jellemezhetők, minthogy aljuk vertikálisan tagolt (STR 6730; 10677). Az objektumok 

szabálytalanságából adódóan tájolásuk gyakran nehezen határozható meg (pl. STR 10677), az 

elnyújtott alaprajzú objektumok iránya Ény-Dk, K- Ny és É-D.  A gödrök egy nagyobb 

gödörkomplexum részeként kerültek elő, vagy önmaguk, több, kisebb egységre tagolódnak
209

 

. Leletanyagukat kerámia alkotja, állatcsont (STR 4352), kagyló (STR 10677) és fémlelet 

(STR 4350) csak egy-egy esetben fordul elő.  

Ilyen agyagkitermelésre használt objektumokat többek közt a sopron-krautackeri
210

, csatai 

(Čataj
211

) és pozsonyhidegkúti (Bratislava, Dúbravka
212

) településekről ismerünk. F. 

Schwellnus a sopron-krautackeri település jelenségei közt a szabálytalan alaprajzot mutató 

telepgödröket határozta meg agyagkitermelésre szolgáló gödörként, amelyek az általa vizsgált 

településen feltárt kora vaskori telepgödröknek mintegy 20%-át képviselték
213

. 

 

Textilkészítés –fonás, szövés 

 

                                                 
208

 Feltehetően a hulladékgödrök eredetileg más funkciót láttak el, majd másodlagosan is felhasználták azokat.  
209

 STEGMANN-RAJTÁR 1996, 455: Bratislava-Dúbravka 122/92. obj; RANSEDER 2006, 17, 246: Wien-Oberlaa 

17-19. objektumok.  
210

 SCHWELLNUS 2011, 363. 
211

 AVANS 1976, 1977, 211-214. 
212

 STEGMANN-RAJTÁR 1996, 453: 122/92. sz. objektum. 
213

 SCHWELLNUS 2011, 363: Azért is tartottuk érdemesnek az adat kiemelését, mivel a győr-ménfőcsanaki adatok 

tükrében (77 gödörből 6, azaz 4%-a) ez igen jelentős mennyiség.  
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Győr-Ménfőcsanakon az alábbi stratigráfiai egységek képviselik e csoportot (5, az utolsó 

meghatározása bizonytalan): 

STR 7171; 7375; 7413; 9028 (4) 

STR 7083 (1) 

A STR 7083 számú gödör tárológödörként is értelmezhető, egyben ez az egyedüli objektum, 

amely a csoportban nem bolygatott. Az objektumok besorolása a leletanyag alapján történt, 

amely alapján feltételezhető, hogy a szövés-fonással valamilyen kapcsolatban voltak. 

Alaprajzuk szabálytalan, vagy ovális, az utóbbiak meghatározott tájolása ÉK-DNy és NyÉNy-

KDK. Területük átlagosan 13 m
2
 (1,4-33,6 m

2
), méreteik 3,5 x 3,2 m (1,4-6,1 x 1,3-5,5 m), 

mélységük 0,3 – 1,3 m közt mozog. A gödrök oldala ferde, aljuk egyenetlen. A STR 7171 

számú gödör metszete méhkas alakú, a STR 7375 számú gödör oldalát padkák, míg a STR 

9028 gödör alját bemélyedések tagolják. A STR 7083 számú gödörben egy fazék eredeti (in 

situ) helyzetben került elő. Az objektumok leletanyagát elsősorban kerámia, orsógombok, 

agyagnehezékek jellemzik, valamint szinte minden objektumból került elő állatcsont, két 

esetben kagyló (STR 7375, 7413). A STR 7171 számú gödörből több kőeszközt is ismerünk 

(csiszolókő, fenőkő, nehezék), amely szintén arra utalhat, hogy a gödör funkciója valamilyen 

gazdasági-kézműves tevékenységhez kapcsolódott.  

A párhuzamok sorában az Ivanka pri Dunaji területén feltárt település 11/73. sz. és 2. számú 

(1964-ben leletmentett) objektumai külön figyelmet érdemelnek
214

. Az objektumok funkciója 

minden bizonnyal a szövés-fonás köréhez kapcsolódik, E. Studeníková véleménye szerint a 

szövőszék nyomaiként értékelhetjük őket. Szövőszékre utaló jelenségeket a lakóházakként 

értelmezett objektumoknál már említettük (lásd feljebb pl. Chorvátský Grob-Triblavina 2. és 

7. sz. objektumánál
215

, valamint a Dunaluzsnán 2002-ben feltárt 1/02. sz. házban
216

). A 

Sopron-Krautacker 270. sz. házat Jerem Erzsébet szintén szövőházként értékelte
217

.  

A keleti Hallstatt-kultúrkör területéről ismert szövőszékek lelelőhelyeit B. Teržan, majd azt 

kiegésztve T. Belanová, R. Čambal és S. Stegmann-Rajtár gyűjtötte össze
218

. A szövőszékek 

általában a település valamely objektumához kapcsolódnak. K. Grömer ugyanakkor 

megemlíti, hogy szabadtéren álló szövőszékek megléte is elképzelhető a kora vaskorban, de 

valamilyen fedőszerkezet ebben az esetben is szükségszerű volt
219

. A földbemélyített 

objektumok méretét tekintve, a Kárpát-medence északnyugati régiójából is ismertek olyan 

kisebb méretű házak vagy kunyhók, amelyek feltehetően csupán a kézműves tevékenységnek 

adtak helyet, azaz műhelyek lehettek. Így például a stillfriedi, 10 és 20 m
2
 alapterületű 

objektumok
220

. Feltehetően az ivánkai (Ivanka pri Dunaji) objektum hasonló, különálló 

szövőszék lehetett (E. Studeníková által mobilnak nevezett). Hasonlóképpen felmerül ez az 

értelmezési lehetőség a győr-ménfőcsanaki telepgödrök esetében is. 

Számos olyan objektum került elő a kora vaskori településeken, amelyek funkcióját, szerepét 

nem ismerjük. A közlésekben csupán általánosan telepobjektumként írják le ezen 

jelenségeket. Néhány esetben az objektumok leletanyag alapján feltételezhető, hogy 

valamiféle gazdasági vagy kézműves tevékenység nyomaival van dolgunk, mint például 

                                                 
214

 STUDENÍKOVÁ 1979, 21, 23-27: Ivanka pri Dunaji 11/73. sz. átm. 1,95 m, mélysége 0,54 m, leletei: gúla 

alakú, agyag hálónehezékek; KRASKOVSKÁ 1970, 12, 85-119: A 2. számú objektumban sok ki nem égetett 

agyagnehezék volt. 
215

 STUDENÍKOVÁ 1981, 38, 39: A házak padlójában hosszanti ovális mélyedéseket és kisebb átmérőjű 

oszlophelyeket rögzítettek, amelyekben hálónehezékek és orsógombok kerültek elő.  
216

 ČAMBAL 2007, 59: A nagy méretű gödörházat (02/1. sz.) a benne előkerült 170 db hálónehezék, 70 

szövőhenger, további nehezékek alapján szövőműhelyként határozták meg a feltárói.  
217

 JEREM 2003b, 190. 
218

 TERŽAN 1996, Abb. 6; BELANOVÁ, ČAMBAL, STEGMANN-RAJTÁR 2007, 430, Abb. 6. 
219

 GRÖMER 2012, 61. 
220

 HELLERSCHMIED 2006, 97-100, Taf. 18, 46, 47. 
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Ivánka 4. sz. objektuma esetében, ahol a fémleletek alapján az ásató Ľ. Kraskovská szerint az 

említett gödör kézművességhez kapcsolható
221

.  

A Ratkovce-Nadávky lelőhelyen feltárt 2. és 3. sz. telepobjektumok feltehetően hasonlóan 

kézműves tevékenységnek adtak helyet. A 2. számú objektum mélyebb részében, amelynek 

alaprajza körte alakot rajzolt ki, egy ovális tűzhelyet tártak fel, amely előtt a hozzá 

kapcsolódó gödör volt azonosítható. A leletek (őrlőkő, fenőkő, lapos csontkarika 1,9 cm 

átmérővel, kerámia) az objektum sekélyebben fekvő részéből származnak
222

. A 3. sz. 

objektum műhelyként való értelmezése már bizonytalanabb, bár a közepén megfigyelt kerek 

átégett vöröses patics és agyagtöredékek által kirajzolt folt, amelyet tűzhelyként 

értelmezhetünk és a betöltéséből előkerült leletanyag (a 2. sz. objektum leleteivel azonos 

jellegű), alátámasztani látszik a meghatározást
223

.  

Dunaluzsnán (Dunajská Lužna) a közismert kora vaskori halomsírok
224

 közelében (attól 250 

m keletre) található a Stredné pole nevű dűlő. Ezen a területen a pozsonyi régészeti 49ask49m 

vezetésével (Archeologické 49ask49m Slovenské národné museum, Bratislava) a 2000-es 

évek elején tárták fel a kora vaskori településhez tartozó néhány objektumot
225

. Az előkerült 

öt telepobjektum közt egy oszlopszerkezetes építmény nyomait sikerült feltárni, amelynél az 

oszlophelyek egymástól szabályos távolságra helyezkedtek el, feltehetően az építménynek 

csak egy részét képviselik. Az objektumból leletanyag nem került elő. A feltáró régész 

véleménye szerint azonban a jelenség a kora vaskori telepobjektumokkal egykorú, s gazdasági 

funkciót töltött be
226

.  

A dévényi település felsővárának területén, a várkút közelében előkerült jelenségek hasonló 

gazdasági objektumok nyomai lehetnek. A szonda feltárása során erősen átégett földréteg és 

elszenesedett gerendamaradványok voltak, amelyek alatt a 6/1974. számú objektumból nagy 

mennyiségben elszenesedett gabona- és kalászleletek kerültek elő
227

. A leletek érdekessége 

többek közt abban rejlik, hogy a gazdasági, kézműves tevékenység ezek alapján a magaslati 

települések felső várában kapott helyet. Hasonló következtetésre jutott K. Pieta Horné 

Orešany-Slepý vrch vizsgálata során. A település sánccal határolt belső területén előkerült 

grafittömbök, kovács- és ötvösműves-szerszámok, illetve a szerszámok készítésének nyomai 

alapján a magaslati településen kovácsok és ötvös mesterek dolgoztak
228

. A magaslat 

délnyugati oldalában megfigyelt vasérckitermelés feltehetően már a kora vaskor folyamán 

szerepet játszott a település kialakulásában/életében. Elegendő a velemi és a sághegyi 

település fémművességére utalni, hiszen már a 20. század eleji kutatások szórványleletei 

                                                 
221

 KRASKOVSKÁ 1970, 12, 85-119: A 4. számú objektum alaprajza szögletes volt, közepén számos patics, benne 

a fakonstrukció lenyomata. 
222

 KRASKOVSKÁ 1962, 152-158: A II. sz. obj. 5,5 m hosszú, 4,6 és 2,6 m széles, a szűkebb részen a gödör 55 cm 

mély volt, a többi részen 75 cm. A mélyebb részen megfigyelt ovális tűzhely nyoma egy 50-60 cm mélységben 

levő, vörösre átégett paticsfolt. A tűzhely felett 30 cm mélységig egy laza vöröses agyagréteg folt volt látható (Ľ. 

Kraskovská a kemence felső részeként értelmezte). A tűzhelyben egy oszlophely (?) is előkerült (átmérője 60 

cm, a felszín alatt 60 cm mélyen lehetett megfogni, fekete betöltése 85 cm mély volt), oszlophelyként való 

értelmezése számomra kissé furcsa, legalábbis amennyiben a tűzhellyel együtt kezelendő. A II. sz. objektum 

legnagyobb részét a tűzhelyhez kapcsolódó ovális alaprajzú gödör alkotta (3,5 x 3,1 m, teljes mélysége 1,1 m). 
223

 KRASKOVSKÁ 1962, 152-158: III. sz. obj. vese alakú alaprajzzal (3,6 x 3,15 m, alja 45 cm mélyen volt), 

közepén egy kerek átégett vöröses patics és agyagtöredékek által kirajzolt foltot figyeltek meg, valószínűleg egy 

tűzhely nyoma (kb. 1 m átmérővel). Leletanyag az objektum fölött levő humuszrétegből és a betöltéséből is 

előkerült (összetétele az előzőkkel megegyezik). 
224

 PICHLEROVÁ 1969. 
225

 ČAMBAL 2007, 59-60; ČAMBAL 2006, 56-59: 2002-ben egy nagy méretű házat tártak fel szövőszékre utaló 

nyomokkal, majd 2005-ben további négy objektumot, köztük a főszövegben említett 05/4. sz. objektumot (h. 5,3 

m; meghatározható sz. 1,2 m; oszlophelyek átm. 20 cm, mélysége 15 cm; tájolás: enyhén ÉK-DNy). 
226

 ČAMBAL 2007, 59: A tájolása alapján, ugyanakkor a telepobjektumokat is respektálja. Egyszerű fedélként 

szolgálhatott vagy kézművességhez kapcsolódó épület volt. 
227

 STUDENÍKOVÁ 1993, 120.  
228

 PIETA 2007, 301.  
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nyilvánvalóvá tették, hogy a magaslati településeken jelentős fémmegmunkálás folyt
229

. A 

süttő-nagysánctetői településen, a sánc közelében szintén egy fémolvasztásra és 

megmunkálásra utaló leleteket tartalmazó, félig földbemélyített objektumot tártak fel. A 

telepen folyt egyéb kézműves tevékenységre, mint például a szövés-fonás a számos orsógomb 

és hálónehezék utal
230

.  

 

4.2.2. és 4.2.3. csoport: Tárológödrök 

 

Az egykor élelemtárolásra és a hulladéktárolására használt gödrök elkülönítésére ritkán van 

megfelelő adatunk, információnk. Általánosan megállapíthatjuk, hogy ezeket a települési 

gödröket tároló helyként használhatták, legyen az élelem tárolása, vagy egyéb, illetve a 

hulladékok gyűjtésére. Bár minden bizonnyal ezek a közösségek igen kevés hulladékot 

termeltek. Feltehető, hogy gyakran az élelemtárolásra már nem használt gödrök váltak 

hulladéktárolókká.  

Győr-Ménfőcsanakon az ide sorolható stratigráfiai egységek (30): 

Élelemtároláshoz kapcsolható gödrök: STR 2326; 2684; 2705; 2882; 7809; 10792; 10887 (7) 

Élelemtároláshoz és/vagy hulladéktároláshoz kapcsolható gödrök: STR 1534; 2412; 2576; 

2708; 2879; 3282; 7064; 7274; 7531; 7610; 7612; 7711; 7841; 7859; 7867; 8547; 9549; 

10684; 10685; 10809; 10831 (21) 

Hulladéktároló gödrök: STR 7559; 7726 (2).  

A gödrök alaprajza kerek, vagy ovális. Területük átlagosan 2,8 m
2
 (0,2-7,7 m

2
), a kerek 

alaprajzú objektumok átmérője 1,25 és 2,8 m közt mozog, az ovális alaprajzúak méretei 

átlagban 2 x 1,7 (1,5-2,8 x 1,2-2,4 m). A gödrök mélysége 0,2 és 1,5 m között helyezkedik el. 

Az objektumok oldala ferde (tölcséresen kiszélesedő, vagy méhkas szerűen összeszűkül), 

néhány esetben függőleges. Aljuk enyhén ívelt, vagy egyenes. Az oldalak mentén kialakított 

padka több esetben is megfigyelhető volt (STR 7274, 7531, 7610). A STR 2882 és 3282 

számú gödrök oldalánál oszlophely helyezkedik el, a gödörhöz tartozásuk azonban kérdéses. 

A gödrök betöltése gyakran foltokban agyagtapasztás jelentkezett, három esetben a gödör 

metszetében átégett réteg volt megfigyelhető (STR 7610, 10685, 10792). A gödrök 

leletanyagát kerámia, állatcsont, agyagtapasztás alkotja, ezen kívül kőeszközök (STR 7274; 

7612) és a STR 7531 egységből egy bronzkarika került elő. 

Az alábbi gödrök csupán települési gödrökként voltak értékelhetők (21):  

STR 675, 2041, 2225, 2746, 3553, 4307, 7227, 7262, 7298, 7597, 7611, 7746, 7763, 7860, 

7918, 8609, 9064, 9068, 9082, 9089, 9223 

 

Szélesebb körben a vizsgált területen hasonlóan elmondható, hogy a gödrök átmérője 

általában 1 és 2 m közt mozgott és legalább fél méter mélyek voltak. Az élelem tárolására  

használt gödrök (legtöbbször gabona) gyakran méhkas alakúak, mint azt a Lébény-

Magasmarton feltárt település részlete is tanúsította
231

, ahol a lakóház nyomait nem lehetett 

megfigyelni, csupán az ahhoz tartozó objektumok kerültek elő. Sopron-Krautacker kora 

vaskori telepén a telepgödrök 33 %-a méhkas metszetű gödör volt
232

. Koroncó-Wesselényi 

utca lelőhelyen a feltárt 56 gödörből 20 jelenség volt méhkas alakú
233

. A tárolásra szolgáló 
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 MISKE 1907.  
230

 HORVÁTH 2001, 38.  
231

 Pusztai, R., Lébény-Magasmart leletmentő ásatási napló, XJM.R.A.349-68, 12, 14: Pusztai R. a 7, 9, 16. és 

17. számú objektumokat gabonatárolóként határozta meg. Az objektumok leírását lásd ĎURKOVIČ 2007, 24-27. 
232

 SCHWELLNUS 2011, 363. 
233

 MOLNÁR 2013, 185. 
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gödrök falát/alját néhány esetben agyaggal tapasztották
234

. Érdemes kiemelni a sopron-

krautackeri településen feltárt 205. számú gödröt, amelynek déli oldalában egy kisebb 

mélyedést figyeltek meg, s az abban valaha állott tárolóedény töredékei is előkerültek. A 

mélyedés mellett 70 cm hosszú sávban szenült gabona magvak feküdtek
235

. A hulladékok 

elhelyezésére, elföldelésére minden bizonnyal gyakran használták fel azokat a gödröket, 

amelyek előzőleg agyagkitermelésre, vagy akár 

tárolásra szolgáltak. A hulladékgödrök 

jelentősége a régészek számára közismert, 

minthogy leletanyag szempontjából igen gazdag 

forrást jelentenek (mind a szerves mind a 

szervetlen anyag tekintetében).  

 
4.9. ábra: Pusté Úľany/Pusztafödémes község belterületén 

végzett leletmentés során feltárt kora vaskori áldozati gödör 

metszetrajza (König 2003, 2. ábra) 

 

4.2.4 Kultikus gödrök, jelenségek 

 

A kora vaskori települések kultikus szférájának tárgyalása kapcsán elsősorban a magaslati 

települések jelenségeit kell megemlítenünk, ugyanis a magaslati települések általános 

jellemzőjeként vagy definilása során mint társadalmi-kultikus központok jelennek meg a 

kutatásban. A magaslati települések központi szerepét a kora vaskori népesség vallási-kultikus 

életében már több szempontból vizsgálták a korszak kutatói
236

. A leletek közvetett 

értelmezése mellett, néhány magaslati településen olyan kultikus jellegű objektumok kerültek 

elő, amelyek egyértelműen bizonyították az előző feltevést. Az itt vizsgált magaslati 

települések közt Smolenice-Molpír lelőhelyen M. Dušek a felsővár területén egy 

kultuszhelyként értelmezhető objektumot tárt fel. Az épület kialakításához a felsővár felszínét 

alkotó sziklafalat 1-1,2 méternyire mélyítették le, 20 méter hosszan és 5 - 6 méter szélesen 

(kb. 100 négyzetméter nagyságú helyiséget alakítva ki ezáltal). A kőfallal támasztott bejárat 

az egyik rövid oldalon helyezkedett el. A kivájt sziklán 0,3 m vastag föld, 0,05 - 0,1 m 

vöröses fekete színű föld, illetve afölött 0,2 m vastag tapasztott/döngölt agyagréteg alkotta a 

helyiség padlóját. A kultuszhelyen belül három kővel övezett tűzhely volt, amelyek a leírt 

padlószintig mélyültek le. A feltáró szerint oltárként szolgálhattak. A tűzhelyek (oltárak) 

aljának agyagrétege erősen átégett, a tűzhelyeket határoló köveket agyaggal rögzítették, 

tapasztották
237

. Az építmény völgy felé néző falát faszerkezet alkotta, minden bizonnyal a 

tűzhelyekből felszálló füst okán. A paticslenyomatok alapján a feltáró szerint az épületet 

faszerkezeten nyugvó tető fedte. A helyiség kultuszhelyként való értelmezésének egyik 

pillére, az 1. és 3. oltár közt előkerült gyerekkoponya és csontok együttese volt
238

.  
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 Bratislava, Dúbravka-Veľká Lúka: AVANS 1991 (1992), 33: Az 1991-ben feltárt három gödörobjektumának 
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A magaslati települések kapcsán említést kell tennünk az újabban Velem-Szent Vid közelében 

azonosított kultuszhelyről, Kalapos-kőről, ahol egy természetes képződmény szolgált 

szentélyként a település népessége számára
239

.  

A kora vaskori népesség vallási-kultikus életének, szertartásainak nyomait a Kisalföldön a 

síktelepülések jelenségei is tükrözik. Pusté Úľany (Pusztafödémes, 4.9. ábra)
240

 és Chorvátsky 

Grob (Horvátgurab) településekről például áldozati gödörként értelmezett településgödröket 

ismerünk.  

Pusté Úľanyban a község belterületén (Fő utcában), 2002-ben elektromos kábelvezeték 

fektetése során a kábel számára ásott árok egy kora vaskori objektumot bolygatott. Az 

objektum az árok profiljában rajzolódott ki, betöletését erősen hamuval keret föld alkotta. Az 

objektum feltárása során tisztázódott, hogy egy az altalajba mélyített, méhkas alakú gödröt 

bolygattak meg, amely betöltése és leletanyag alapján egy a késő Hallstatt-korra keltezhető 

áldozati gödör. A betöltésében megfigyelt rétegek alapján öt áldozatbemutatás maradványai 

kerültek a gödörbe (4.9. ábra). Leletei közül kiemelendő az a csontból készült, figurális 

ábrázolással díszített lapocska, amely a kisalföldi kora vaskori népesség és a délkelet alpi 

Hallstatt-kör kapcsolatait tanusította (4.10. ábra)
241

.  

A Chorvátsky Grob-Triblavina lelőhelyen feltárt település középső területén az 1970-es évek 

közepén két olyan objektumot tártak fel a pozsonyi régészeti múzeum régészei 

(Archeologické múzeum SNM), amelyet az előzetes értékelés során E. Studeníková áldozati 

gödörként határozott meg. A 47. sz. objektum betöltéséből néhány cserép és egy 40 év körüli 

férfi vázának maradványai kerültek elő, az 53 .sz. objektumból származó leletanyag pedig, 

amelynek teljes felületét összefüggő, átégett földréteg, hamu és faszénmaradványok fedték, a 

településen feltárt fémleletek (karos balta, bronztűk) és kisleletek (retusált pengehegyek, 

üveggyöngyök, díszített csontnyél) zömét tartalmazta
242

. A bemutatott áldozati gödrök mellett 

E. Studeníková a kora vaskori települések lakosainak vallási szertartásai, kultikus életének 

jellemzése során az Ivánkán (Ivánka pri Dunaji) feltár kutakra is felhívta a figyelmet
243

.  

Szombathely környékének kutatása az elmúlt években igen jelentős leletegyüttesekkel 

gazdagította a kora vaskor kutatását. A 21. század kezdete óta olyan fontos telepek kerültek 

feltárásra mint Sé-Doberdó, Szombathely-Reiszig erdő, Ikervár-Pinkóci-dűlő és nem utolsó 

sorban Vát-Bodontábla
244

. Sorolhatnánk a további lelőhelyeket
245

, de jelen esetben a kultikus 

témakör szempontjából az utóbbi két lelőhely nem hagyható említés nélkül. Ikervár-Pinkóci 

dűlő kora vaskori telepén elkülöníthető volt egy 300-400 m
2
 nagyságú szakrális térként 
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meghatározott terület. "Ezt különböző, különleges tartalmú (sorrendben: 

szarvasagancs➙bronzkincs➙nyúlcsontváz➙tűzhely) és tudatosan, egy sorba rendezett, 

ugyanolyan formára és méretűre kialakított jelenségek és egy tűzrakó hely övez.Az egyik 

ilyen feltételezhetően rituális jelenségből származik az említett bronzkincs. Az üres tér 

feltételezhetőgeometriai középpontjában pedig egy 4–5 edényből 

álló,Hallstatt kori edénydepót találtunk"
246

. A Vát-Bodontábla 

lelőhelyen feltárt agyagoltár hasonlóképpen megmozgatta a kora 

vaskori kutatást. Előkerülése, meghatározása több korábbi lelet 

értelmezését, összegyűjtésére adott alapot
247

. Térségünkben több 

párhuzamát is ismerjük, például az alábbi Ivanka pri Dunaji 

lelőhely kútleletei közt. 

 
4.10. ábra: Pusté Úľany/Pusztafödémes község belterületén végzett 

leletmentés során feltárt kora vaskori áldozati gödör betöltéséből származó 

faragott csont lap (Vlastivedné múzeum Galanta, inv. č. 1/2003, König 2005, obr. 4) 

4. 3. Kutak 
 

A települések környezetének, földrajzi elhelyezkedésének vizsgálatánál már több 

ízben hangsúlyoztuk a vízforrás, folyó vagy patak közelségét. A településeken belüli 

vízforrásokra, vagy a víz összegyűjtésére, tárolására utaló objektumokat azonban kevéssé 

ismerjük. A magaslati településeknél csupán a szomolányi (Smolenice-Molpír) településen 

került elő vízgyűjtésre szolgáló ciszterna. A síktelepek körében az ivánkán (Ivánka pri 

Dunaji) feltárt kora vaskori település azonban igazolta a kutak meglétét
248

.  

 
4.11. ábra: Az Ivánka pri Dunaji/Pozsonyivánka lelőhelyen feltárt kora vaskori településen előkerült kutak alaprajza 

(Štefaničová 1993, 135, 71. ábra) 

 

 

 

Az ivánkai település északi részén 1972-ben 

három olyan kora vaskori objektumot tártak 

fel a SzNM Régészeti Intézetének 

munkatársai (AM SNM), amelyeknél a 

faszerkezet is fennmaradt (az akkori év 

magas vízállásának köszönhetően). Az 1. és 

5. számú objektumoknál a kutak faácsolata 

került elő, a teljes aknát azonban csupán az 

1. számú kútnál lehetett feltárni (4.11. ábra). 

Az 5. sz. és az 1964-ben L. Kraskovská által feltárt IV. sz. objektum a leletanyag és a betöltés 

alapján szintén kútként azonosítható. A feltárt kutak oldalát felezett farönkökből ácsolták 

össze (tölgy), a kettős kamra közét finomszemcsés homokkal töltötték ki, amely kompakt 

vízzáró rétegeket alkotott. Az 1. számú kútból előkerült leletek, valamint a kút betöltési 

rétegei alapján E. Studeníková áldozati kútként értékelte az objektumot
249

. Az innen származó 

agyagoltár töredékei párhuzamba állíthatók a Szombathely környékén előkerült darabokkal
250

. 
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Az említett kútból egy kőből készített tárgy (alapzat?) töredékei is előkerültek
251

. Szintén 

1972-ben a kutakkal együtt tárták fel a 7. számú objektumot, amelynek funkciója azonban 

nem volt meghatározható. Az objektumnak csupán a déli és keleti falát alkotta faszerkezet
252

, 

párhuzamát nem  ismerjük. Újabb közléseiben E. Studeníková felvetette annak lehetőségét, 

hogy az objektum az eddig legrégebbi híd maradványa területünkön
253

. 

A víz gyűjtésére utaló ciszternák a szomolányi és a süttői települések alapján a települések 

sánccal övezett területén belül helyezkedtek el. Méreteik hasonlósága mellett
254

, mindkét 

esetben hasonlóan jelentős mennyiségű követ tartalmazott az objektumok betöltése. A 

szomolányi ciszterna falainál agyagtapasztást figyeltek meg, illetve elszenesedett 

gerendamaradványokat, amelyek alapján M. Dušek felvetette, hogy a ciszternát 

könnyűszerkezetes építménnyel fedték
255

.  

 

4. 4. Tűzhelyek és kemencék  
 

A lakóháza és gödrök jellemzése során több alkalommal esett szó a kora vaskori 

településeken az objektumokon belül, illetve a település nyílt területén önnállóan álló 

tűzhelyekről, kemencékről (4. táblázat).  

Győr-Ménfőcsanak 2009-2011-ben feltárt kora vaskori településén mindössze két tűzhely 

került elő: 

OBJ 82/ STR 4230; STR 4917. 

Az OBJ 82/ STR 4230 számú tűzhely az OBJ 82/STR 4205 számú épület földbemélyített 

gödrének közepén került elő. A tűzhelyből egy 62 x 54 cm nagyságú, 3 cm vastagságú, 

vörösre kiégett, kemény agyagplatni maradt fenn. Ugyanakkor az OBJ 323/STR 8513 számú 

ház padlójának közepén egy enyhe mélyedés volt megfigyelhető. A betöltés alapján a feltárók 

az egykori tűzhely maradványaként értékelték.  

Az objektumon belül kialakított tűzhelyeknek számos példáját ismerjük. Sopron-Krautacker 

192. sz. házának közepén helyezkedik egy közel 1m átmérőjű kerek tűzhely maradványa
256

. 

Érdekes megfigyelést tett Molnár A. a Sé-Doberdó 92. sz. objektumot fedő 

agyagtapasztásréteg alatt előkerült kemence kapcsán
257

. A kerek alaprajzú kemence platni 

alatt egy nagyobb gödör került elő, amelynek kapcsolata a kemencével sajnos nem volt 

tisztázható, de ugyanott a kemencéhez tartozó hamus gödröt is sikerült feltárni.  

V. Podborský szerint a tűzhelyek és kemencék jelenléte bizonyítja, hogy a földbemélyített 

gödrű házak a település lakóegységei voltak. A Tesetice-Kyjovice, Vinohrady lelőhelyen 

előkerült tűzhelyek a házak közepén helyezkedtek, egy enyhe mélyedésben átégett 

agyagtapasztás és faszénmaradványok formájában
258

. A morvaországi kora vaskori 

lelőhelyeken több helyről ismert ez a jelenség
259

. V. Podborský nyomán M. Griebl a horni 
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lelőhelyen (Horn, Ausztria) feltárt földbemélyített gödrű épületeket szintén lakóházként 

értelmezte, mivel tűzhely és kemence maradványai is előkerültek
260

. 

Hasonlóképpen az objektumon belül elhelyezkedő tűzhelyeket ismerünk a göttlesbrunni 

településről (Göttlesbrunn, Ausztria)
261

. A ménfőcsanakihoz hasonlóan a göttlesbrunni 

objektumokban is az egykori tűzhelyeket szinte minden esetben az átégett agyagplatni jelezte, 

többnyire csupán a metszetfalban voltak megfigyelhetők, de néhány esetben eredeti 

helyzetben kerültek elő, amelyek általában az objektum közepén helyezkedtek el
262

. A 

Bratislava-Dúbravka lelőhelyen feltárt településen a 121/92. objektum déli oldalánál került 

elő egy tűzhely
263

. Kisgeszten (Hoste, Szlovákia) három házban az átégett padló utalt a 

tűzhelyek meglétére (3, 6. és 19. sz., 4.8. ábra). Ménfőcsanakról a 2005-2006. évben feltárt 

ház közlése során Egry I. egy hasított kövekkel határolt tűzhelyet ad számot
264

. A sopron-

várhelyi, a pozsonyi és a szomolányi magaslati települések házainak belterében szintén 

megtalálhatók a tűzhelyek nyomai
265

. Az utóbbi példák is azt tanusítják, hogy a tűzhelyeket 

többnyire valamilyen módon elkülönítették, kövekkel határolták, vagy egy mélyedésbe 

helyezték. Bizonyos esetben viszont csupán a többszörösen átégett és tapasztott padló utal a 

házon belül levő tűzhely voltára.  

 

Összességében a házak számát tekintve a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori telepén előkerült 

tűzhelyek száma kevésnek mondható. Azonban minden bizonnyal számuk jóval több volt, 

viszont hozzá kell tenni azt is, hogy a tűzhelyek megléte vagy hiánya nem tekinthető 

semmilyen funkció kritériumának.  

A STR 4917 számú tűzhely a feltárás szelvényfalánál került elő. Alaprajza ovális volt, méretei 

1,8 x 1,4 m, mélysége 0,48 m. Erősen agyagtapasztással kevert foltként jelentkezett. 

Betöltését faszénnel és paticcsal kevert sárgásbarna humusz alkotta, amelyet 0,16 m 

mélységben egy égett, omladékos réteg (platni) tagolt. Feltárása során kerámia és állatcsont 

került elő. 

A Kisalföld területén a Sereď-Mačianské vršky lelőhelyen feltárt kemencék hasonlóan a 

házakon kívül, azok közelében helyezkedtek el
266

, Dunaluzsnán (Dunajská Lužna, Szlovákia) 

az enyhén lemélyített objektum (feltehetően szövőműhely, 1/02 sz.) és a ház (2/05. sz.) közt 

került elő
267

.  Alaprajza ovális, a ménfőcsanaki tűzhelyhez hasonlóan agyagtapasztással 

kevert, átégett foltként jelentkezett, méretei szintén hasonlóak. A feltárók értelmezése szerint, 

feltehetően a kemencéből előkerült leletanyag alapján, a kemencét agyagboltozat fedte és 

ételkészítésre használták. A közelében fekvő földbe mélyített ház alján egy további tűzhely, 

pontosabban kemence maradványa került elő
268

. A kisgeszten (Hoste, Szlovákia) előkerült 

kemencék maradványai alapján a kemencék kupolájának alacsony boltozata lehetett. A 

kemencék alját a padlóba süllyesztették, alaprajzuk ovális és négyzetes volt lekerekített 
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sarkakkal
269

. A kemencék a feltárók véleménye szerint technikai (kézműves) funkciót 

töltöttek be. Ezt a 8. sz. kemencében „in situ” helyzetben előkerült agyagtárgy hivatott 

bizonyítani, amely a kemencék nyílásánál a hőszabályozást tette lehetővé
270

.  

A szomolányi településen előkerült tűzhelyek különböző szerkezetűek. Az 1. számmal jelölt 

tűzhely vagy kemence alaprajza kerek, felépítménye kúpalakú, mészkőből épült agyag 

tapasztással. A kemence alját szintén agyagtapasztás alkotja, amely vörösre többszörösen 

átégett (szélesség 1,2 – 1,4 m; megmarad magasság 0,8-1 m). A tűzhely nyílása az északkeleti 

oldalon volt, amelynek bal oldalán egy gödör került elő. A tűzhely/kemence nyílásánál és az 

említett gödör fekete, hamus betöltésében levő salakdarabok, vasbucák alapján egy 

fémolvasztó kemence/kohóról van szó, amely a feltárók szerint az 1. számú házhoz 

tartozott
271

. További tűzhelyek kerültek elő a település ugyanezen udvarának nyugati oldalán 

észak-déli irányban egy vonalban elhelyezve (4.3. ábra). Az építőanyagot tekintve az 1. sz. 

tűzhellyel azonosan agyagba tapasztott mészkőből rakták fel a tűzhelyek falát, nyílásuk észak 

felé nézett. Az előkerült leletanyag alapján (kerámia-töredékek, elszenesedett gabona) 

gabonaszárításra használhatták e tűzhelyeket. A feltárás során megfigyelt 

gerendamaradványok arra utalhatnak, hogy a területet valamilyen faszerkezetű építmény 

fedhette
272

. 

Önállóan álló tűzhely, vagy kemence párhuzamát többek közt Franzhausen (Ausztria) 

lelőhelyről is ismerjük 
273

. A Tešetice-Kyjovice, Vinohrady településen feltárt 37. számú ház 

kis méretű, ovális alaprajzú kemencéje közvetlenül a ház padlójára, sárgaföldből és agyagos 

mészkőből épült, masszív agyagfal és boltíves záródás alkotta a felépítményét. V. Podborský 

szerint egyszerű, konyhai funkciókat ellátó kemence lehetett, amely egyben a ház fűtését is 

biztosította
274

.  

Bár mennyiségileg kevés jelenség fordul elő a Kisalföld térségében, összességében mégis 

elmondhatjuk, hogy a kora vaskori települések lakossága által használt tűzhelyek és 

kemencék létéről, szerkezetéről viszonylag jelentős ismereteink vannak. Ez esetben is a 

környezetükben előforduló anyagokat használták fel.  

4. 5. Árok 
 

A győr-ménfőcsanaki kora vaskori település jelenségei közt az épületek, települési gödrök 

mellett kisebb árkok is ismertek. Besorolásuk a leletanyaguk alapján történt.  

Ide sorolt stratigráfiai egységek: STR 1936; 5657; 7898; 10897. 

A STR 5657 számú jelenség egy körárok, amely egy épület sarkával érintkezik, amellyel 

kapcsolatuk nem volt meghatározható. A STR 7898; 10897 számú jelenségek rövidebb (3 – 4 

m) árokszakaszok. Az árkok szélessége 0,6 és 1,2 m között mozog. Az objektumokkal 

összevetve, nem mondhatók mélyeknek, minthogy mélységük 0,25 és 0,4 m közti érték. Az 

árkok iránya megegyezik a kora vaskori jelenségek tájolásával, ÉK-DNy, ÉÉNy-DDK. 

Leletanyagukat kerámia alkotja, valamint kisebb számban állatcsontok. 
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 BUJNA, ROMSAUER 1984, 440: A településen három objektumban figyelték meg kemence maradványait (13, 

3. és 8. sz. ház). A kemencék alaprajzának mérete 0,8 x 1 m, fennmaradt a boltozatuk alsó része.  
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 BUJNA, ROMSAUER 1984, 440: A kemence szemközti és oldalán levő nyílásánál is egy-egy hosszanti átfúrt 

agyagtömb került elő, amely a kézműves tevékenység során szükséges égetés bonyolultabb folyamatait tette 

lehetővé.  
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 DUŠEK 1986, 315. 
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 DUŠEK 1986, 316. 
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 Neugebauer, J.-W., Gattringer, A., Sitzwohl, B., Rettungsgrabung im Unteren Traisental im Jahre 1990. 

Fundberichte aus Österreich 29, 1990, 45 ff., 47: Abb. 7/1, 2 Verf. 4732 unbearbeitet. Kupolás kemence 1 m 

körüli átmérővel. 
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 PODBORSKÝ 1965, 23, Abb. 12, 48. 



57 

 

Árkok előfordulása a kora vaskori településen természetesen nem ismeretlen. Párhuzamaikat 

több lelőhelyről ismerjük
275

. Értelmezésük kapcsán több lehetőség is felmerül. Paliszád-szerű 

kerítés alapozásaként szolgálhattak, amelyek az egyes háztartásokat határolták, vagy az 

állatok számára elkerített területet övezték. Ugyanakkor a csapadék elvezetésére kialakított 

csatornaként is rekonstruálhatók
276

.  

4. 6. További jelenségek  
 

A közlés teljessége érdekében az alábbi jelenségek említendők Győr-Ménfőcsanak kora 

vaskori településén. A gépi humuszolást követően, a nyesett felszínen egy töredékes edény 

került elő, amelyet a feltárók edénydepóként értelmeztek (STR 9993). Belsejében csupán föld 

volt. 

A településen 11 olyan, objektumhoz közvetlenül nem kapcsolható oszlophely került 

feltárásra, amelyeket leletanyaguk alapján kora vaskoriként értékelhetünk.  

1. oszlophely: STR 11211 

2. oszlophely: STR 10832 

3. oszlophely: STR 7585 

4. oszlophely: STR 7438 

5. oszlophely: STR 6848 

6. oszlophely: STR 3449 

7. oszlophely: STR 2906 

8. oszlophely: STR 11498 

9. oszlophely: STR 2621 

10. oszlophely: STR 3183 

11. oszlophely: STR 8841 

 

Bizonyos objektumok esetében nehezen dönthető el, egykori épület gödreként, vagy egyéb 

települési gödörként értékelendő-e. Alaprajzuk, méreteik alapján nem zárható ki, hogy egy 

épülethez tartozó jelenségről volna szó. Bár alapvetően települési gödörként kerültek 

feldolgozásra, szeretném hangsúlyozni, hogy méretük, leletanyaguk alapján nem zárhatjuk ki, 

hogy valamilyen felépítménnyel rendelkező épület nyomai volnának. 

Az alábbi jelenségek említhetők itt meg: 

STR 2746; STR 5269; STR 8646; STR 9064; STR 9083.  

A keleti Hallstatt-kultúra bizonyos telepobjektumainak értelmezése a leletegyüttesek egyre 

gyarapodó száma ellenére máig vitatott
277

. Így például az ovális, vagy szabálytalan alaprajzú 

gödörobjektumok, amelyeknél szerkezeti nyomok nem voltak megfigyelhetők, betöltésükben 

néhány esetben hamu is volt, leletanyaga az általános telepanyagot képviseli (kerámia, 

állatcsont, néhány esetben vaskés, orsógombok), értelmezésük, besorolásuk a feltáró, illetve 

az együttest feldolgozó kutató meglátásain alapul. Ide sorolható a Darnózseli-Parázsszegen 

feltárt 81/1. sz és 83/15. számú objektum
278

, Pozsonyivánka (Ivanka pri Dunaji) 1978-ban 
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 RAMSL 1998, 15: Inzersdorf-Walpersdorf; SCHWELLNUS 2011, 361-362: Sopron-Krautacker. 
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 RAMSL 1998, 15. 
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 Az Archaeologia Austriaca 1996-ban megjelent kötetében a témával foglalkozó konferencia tanulmányai 

olvashatók.  
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 Figler, A., RégFüz 37, 1987, 70; Figler, A., Ásatási napló, 1983.szept.27-november 16., XJM.R.A. 2-84: A 2. 

és a 4. négyzet határán elhelyezkedő 81/1. sz. objektumnak a felszínen bizonytalanok voltak a körvonalai. Egy 

180 x 85 cm nagyságú hamus folt volt látható, amelynek nyugati részét tárták fel. Betöltését egy égett faszenes 

réteg (leletei: kettős kónikus bekarcolt orsógomb, égett kődarabok és cserepek, köztük grafitos is) és egy 

homokkal kevert keményebb földréteg (leletei: agyagnehezékek töredékei, sima, szürke korongolt oldaltöredék, 

grafitos töredékek, állatcsont) alkotta. A 23. négyzetben levő 83/15. sz. objektum átmérője 1 m, mélysége 25 cm 

volt. Betöltését laza, világosbarna föld és szürkés agyag alkotta (leletei: 3 kézzel formált kerámia, köztük egy 
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feltárt objektumai (3-6/78)
279

, továbbá Kisgeszt (Hoste) 
280

, Hubafalva (Hubina)
281

, Rákfalu 

(Rakovice, 2/2000. sz. obj)
282

, Ratkóc (Ratkovce) – Nadávky, pri Kostole (3. és 4. sz. obj.)
283

 

és Nadávky (1. és 4. sz. obj.)
284

, Pozsonyfehéregyház (Biely Kostol-Spodky Medzi háje, 2. sz. 

obj.)
285

, Magyargurab (Veľký Grob – Szövetkezet, 2. sz. obj)
286

.  

 

Összegzés 

 

A Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen feltárt kora vaskori település közlése többek közt azért 

jelentős a kutatás számára, mivel Magyarországon az eddig közölt kora vaskori lelőhelyek 

többségét csupán töredékesen ismerjük. A nagyobb felületen feltárt települések 

objektumainak száma többnyire nem éri el a Ménfőcsanakon feltárt objektumok számát. A 

Sopron-Krautacker lelőhelyen feltárt 105 jelenség 68% gödör és 28% ház
287

, Wien-Oberlaa 

(Ausztria) kora vaskori települését 21 objektum
288

, Göttlesbrunnt (Ausztria) 28 ház és 24 

telepgödör
289

, Inzersdorf-Walpersdorfot (Ausztria) 21 földbemélyített ház, min.48 

oszlopszerkezetes épület
290

, Bratislava-Dúbravka-t (Szlovákia) 4 ház és néhány gödör
291

; 

                                                                                                                                                         
vékonyfalú, sötétszürke, grafitos töredék). A 20. négyzet nyesése során és a szántásból őskori, valamint a 30. 

négyzet nyesése során benyomott bordadíszes edénytöredékek, orsógombok kerültek elő. 
279

 AVANS 1978, 1980, 251. 
280

 BUJNA, ROMSAUER 1984, 439: Előkerültek olyan földbemélyített, ovális alaprajzú objektumok, amelyeknek 

funkcióját nem lehet meghatározni. 
281

 ROMSAUER, PIETA 1992, 213.: Az objektum betöltését szürkésvöröses színű, átégett laza föld alkotta, északi 

oldalán sötétszürke elszíneződést és egy nyúlványt figyeltek meg. Az objektum medence szerű, erősen kiégett 

alja, egy lelet nélküli égett réteg alatt helyezkedett el. Méretei: 2,2 m x 1,25 m , mélysége 0,35m (felszíntől 

0,7m). 
282

 BŘEZINOVÁ, BENEDIKOVÁ 2001, 290; AVANS 2000, 2001, 48: A 2/2000. sz. objektum alaprajza kerek volt 

(átmérője 1,5 m, mélysége kb. 20 cm), s egy újkori objektum vágta át. Betöltését sötétszürke föld alkotta, 

faszénnel és paticcsal keverve. Az előző objektumhoz hasonlóan grafit tartalmú kerámia, szövősúlyok kerültek 

elő. 
283

 KRASKOVSKÁ 1962, 143-150: 3. sz. objektum: a fél objektumot tárták fel (3 m hosszú, 80-100 cm széles), alja 

szintén 1 m mélységben volt. Betöltésében az előzőkhöz képest kevesebb volt a hamu. Leletanyagát 

orsógombok, paticstöredékek, durva fazéktöredékek, grafitos és nem grafitos edénytöredékek alkották (arányait 

tekintve több volt a durva kerámia). 

4. sz. objektum: a felszín alatt 35 cm-rel jelentkezett, a cserepekkel kevert föld 65 cm mélységig húzódott, ezen a 

szinten érték el az agyagos talajt, amelybe a gödörobjektumot beásták. Az objektum ovális alaprajzú volt (2,7 x 

2,5 m, 1,15 m mély). A padló és a falak kb. derékszöget zártak be, az egyik oldalon lépcsőszerű bemélyítést 

figyeltek meg, amely a talajfelszíntől a gödör felé mélyült. Betöltését szürkés-vöröses hamuréteg alkotta néhány 

cseréptöredékkel. Az előző objektumoknál felsorolt leletanyag mellett megmunkált agancstöredékek és őrlőkő 

töredékek kerültek elő. 
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 KRASKOVSKÁ 1962, 152-158: I. sz. objektum: A felette levő humuszrétegből cserepek, patics, állatcsont és 

kagyló került elő. Alaprajza ovális volt (3,4 x 2,1 m), az alját 0,65 m mélységben érték el. Betöltésében 35 cm 

mélységben szintén cserepek, állatcsont, illetve apró faszéntöredékek voltak. Kerámia leletek közt a durva 

fazéktöredékek voltak túlsúlyban.  

IV. sz. objektum: ovális alaprajzú gödör (3 x 2,1 m, 40 cm mély), a paticstöredékek alapján Ľ. Kraskovská 

szerint egy tűzhely is feltételezhető. Aránylag kevés leletanyag származik a betöltéséből. 
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 BARTÍK, BŘEZINOVÁ 1996, 59: A 2. sz. objektum szabálytalan alaprajzú gödör volt, amelynek keleti részét a 

vezeték árka elpusztította. A feltárt rész 3,4 x 2,4 m nagyságú. Egyenes alját a mai felszíntől 90 cm mélyen érték 

el, tűzhelyre utaló nyom nem volt az objektumban. Betöltéséből kerámia, patics, agyagnehezékek, vassalak és 

megmunkált kő eszközök kerültek elő. 
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 STUDENÍKOVÁ 1987, 24-26: A 2. sz. objektum, egy medence alakú objektum északi részét képezte (átmérője 

2,43 m, mélysége 0,92 m). Leletanyagát jellegtelen Hallstatt-kori kerámia, állatcsont, vas kés (kétrészes díszített 

csontnyéllel) alkotta. 
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 SCHWELLNUS 2011, 361. 
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 RANSEDER 2006, 15. 
289

 GRIEBL 2004, 102-103, Abb. 39. 
290

 RAMSL 1998, 13-14. 
291

 STEGMANN-RAJTÁR 1996, 455. 
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Dunajská Lužna-t (Szlovákia) 5 objektum
292

, Érd - Benta-völgyi települést 14 ház és 63 

gödör, 1 tűzhely
293

, Sé-Doberdót 34 telepgödör, 5 épület
294

, Tesetice-Kyjovice Sutny-t 78 és 

Vinohrady-t (Csehország) 17 objektum képviseli
295

. Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen 2009 és 

2011 közt Ilon Gábor vezetésével a MNM-NÖK szombathelyi régészeti osztályának 

munkatársai 44 kora vaskori földbemélyített házat és 77 települési gödröt tártak fel.  

 

A kora vaskori települések földbemélyített gödrű épületeinek és jelenségeinek jellemzése, 

felosztása lelőhelyenként változó. Az objektumok alaprajza, formája szolgált alapul pl. Wien-

Oberlaa és Tešetice-Kyjovice lelőhelyeken
296

. Az objektumok feltárása során megfigyelt 

szerkezeti jellemzők határozták meg az Inzersdrof-Walpersdorf és a Sopron-Krautacker 

településeken feltárt objektumok csoportosítását
297

. A Győr-Ménfőcsanak jelenségeinek 

felosztása szintén a legalapvetőbb szerkezeti jellemzők alapján történt. Ugyanakkor érdemes 

figyelembe venni, hogy a padlószint kevés jelenség esetében volt azonosítható, így minden 

bizonnyal számos szerkezeti elemnek nem maradt fenn a nyoma. A Göttlesbrunn területén 

feltárt település esetében M. Griebl az egyes objektumok fennmaradt relatív mélysége alapján 

osztotta fel a jelenségeket
298

. Bizonyos esetekben az objektumokat csupán általános 

funkciójuk szerint sorolták be a kutatók, mint pl Bratislava-Dúbravka
299

 és Horn
300

 

lelőhelyein.  

A győr-ménfőcsanaki földbemélyített épületek gödrei arra engednek következtetni, hogy a 

már ismert kora vaskori településekhez hasonlóan, felmenő falú házakat rekonstruáljunk. A 

földbemélyített, oszlopszerkezetes házak esetében nyeregtetős épületekkel számolhatunk, 

tetőszerkezetük és falaik szerkezetére vonatkozóan azonban kevés információval 

rendelkezünk. Agyagtapasztás töredékekeit a ménfőcsanaki lelőhely objektumaiból is jelentős 

számmal ismerünk, ami a házak, épületek szerkezetére utalhat (Csupán kiemelve azokat a 

jelenségeket, ahol az előkerült agyagtapasztás mennyisége meghaladta a 0,5 kg-t: OBJ 267/ 

STR 7989: 706 g; OBJ 276/ STR 9040: 630 g; OBJ 321/ STR 8376: 499 g; OBJ 327/ STR 

8424: 8111 g; OBJ 437/ 2528: 633 g; STR 2705: 2257 g; STR 7413: 858 g; STR 7531: 3215 

g.).  

A kora vaskori házak szerkezetének, felépítményének rekonstruálásával számos kutató 

foglalkozott. Közismerten a késő bronzkor földfelszínre épített, oszlopszerkezetes házait 

követően a kora vaskorban megjelennek a földbemélyített, sokak által veremháznak vagy 

gödörháznak nevezett épületek. Természetesen több korszakban előforduló jelenségek, ennek 

köszönhetően a problematikájuknak igen széles irodalma van
301

.  

A győr-ménfőcsanaki kora vaskori település legközelebbi párhuzama, a sopron-krautackeri 

település házainak szerkezete is több csoportba volt sorolható, az oszlophelyek elrendezése 

szerint
302

. A győr-ménfőcsanaki házak esetében is, a házak középvonalában elhelyezkedő 

oszlophelyek a nyeregtető alátámasztását szolgálhatták (4.2.1. csoport). A szerkezet 

párhuzamait szinte valamennyi kora vaskori településen megtaláljuk
303

. A házak falai mentén 
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elhelyezett oszlophelyek arra utalhatnak, hogy a tető a falakra támaszkodott (4.2.2 csoport). 

Hasonló szerkezetű épületeket ismerünk a sopron-krautackeri lelőhelyről is, ahol F. 

Schwellnus egy ferde tetőfelületet rekonstruált, melynek egyik oldala a talajra támaszkodott 

(mivel a soproniak esetében sok esetben csupán a házgödrök egyik fala mentén kerültek elő 

oszlophelyek
304

. Hasonló szerkezet figyelhető meg a Sé-Doberdó lelőhelyen feltárt 4. számú 

ház esetében
305

. A házak falának rekonstruálása kapcsán általában két típust feltételez a 

kutatás (gerenda vagy sövény
306

), de zömében paliszád-szerű, fonott, paticcsal tapasztott fal 

volt feltételezhető a fennmaradó omladékrétegek és agyagtapasztás-töredékek alapján
307

. 

Mindezek mellett azonban érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy mennyire kell egységes 

szerkezetet, építési módot feltételeznünk a településeknél. A feltárt földbemélyített gödrök 

minden bizonnyal csupán egy részét képviselik az egykori épületeknek. A szabálytalan 

alaprajzok, az oszlophelyek elrendezése inkább azt erősíti, hogy ezek a házak nem voltak 

egységesek
308

. Ez természetesen érthető is, hisz annak megfelelően építették fel őket, hogy 

milyen nyersanyagot tudtak hozzá beszerezni és milyen közösségi erőket lehetett 

„megmozgatni” felépítésük során, vagyis az anyagtakarékosság és az egyszerű építés fontos 

szempontok voltak
309

. 

A leírtak tükrében lehet némi elképzelésünk, felvetésünk a felmenő falú, földbemélyített 

gödrű, oszlopszerkezetes épületekről, amelyek a kora vaskori lakosság számára lakó-, vagy 

gazdasági épületként szolgáltak a győr-ménfőcsanaki településen is
310

, nehezebb értelmezni 

azonban azokat az objektumokat, ahol a felépítmény szerkezetére utaló jelenségek nem 

kerültek elő. Továbbra is megválaszolatlan marad ez a kérdés a kutatás számára, egyes 

vélemények szerint gerendavázas felépítményű épületekhez tartozó gödrök
311

, vagy a 

földbemélyített részen kívül eső, oszlopszerkezetes épületek pince-szerű egységei
312

, mások 

szerint ezek a „veremházak” elsősorban gazdasági, kézműves tevékenység helyszínei 

lehettek
313

. Egységes, minden lelőhelyre kivetíthető értelmezés feltehetően nem létezik.  

Győr-Ménfőcsanak épületeinek tájolása elsősorban ÉNy-DK és ÉK-DNy irányoknak felel 

meg. Az épületek bejáratára csupán négy esetben volt feltételezhető 

(124/5076;210/7124;231/7642;243/7516). Az épületek oldalán kialakított, feltehetően 

különböző tárolási funkciókat is betöltő padka a feltárt házak legalább felénél megjelenik 

(36/2552; 41/2828; 65/3847; 89/4420; 134/4897; 202/7065; 206/7112; 210/124; 217/7289; 

224/7425; 231/7642; 243/7516; 263/7932; 276/9040; 291/9084; 320/8406; 321/8376; 

322/8459; 209/7127). A padka kialakítása azonban a bejáratra is utalhat
314

 . Az egykori 

járószint hét esetben volt meghatározható (320/8406; 322/8459; 325/8485; 438/2553; 

209/7127). Tűzhely csupán egyetlen házban került elő (82/4205), viszont annak tükrében, 

hogy az egykori járószintet is csupán néhány esetben, töredékeiben ismerjük, valamint, hogy 

az egykori tűzhelyek szerkezete minden bizonnyal igen egyszerű volt (tapasztott agyagplatni), 

feltételezhetjük, hogy nagyobb számban fordultak elő. Néhány esetben a házak belső terét a 

padkákon kívül különböző méretű gödrök tagolták, amelyek feltehetően tárolásra szolgáltak, 
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vagy különböző tevékenységek munkagödrei voltak (36/2552; 82/4205; 84/3200; 220/7302; 

247/7515; 320/8406; 321/8376; 419/161; lásd feljebb az objektumokhoz tartozó gödrök).  

Az épületek közt előkerült települési gödrök formájukat tekintve igen változatosak. A méhkas 

alakú, mélyebb gödröket a kutatás általánosan élelemtároló gödrökként értelmezi
315

, 

amelyeket másodlagosan hulladéktárolóként is felhasználhattak. Minden bizonnyal esetenként 

ezeket a tároló gödröket valamilyen fedéllel láttak el, illetve zárhatóvá alakították
316

. Erre utal 

a Slavkov u Brna lelőhelyen feltárt objektum, ahol a gödörhöz tartozó tapasztott agyagfal az 

objektum betöltésének felső rétegében került elő
317

. A győr-ménfőcsanaki település esetében 

is több szabálytalan alaprajzú, egyenetlen, sekély, vagy tagolt aljú gödör került elő. Ezek 

funkciója csupán feltételezhető. Így például az agyagkitermelésre használt gödrök, vagy a 

különböző kézműves tevékenységhez kapcsolható un. munkagödrök (4.2.1. csoport). Ez 

utóbbiaknak számos párhuzama ismert a kora vaskori lelőhelyeken
318

 . Gyakran szintén 

épületként értelmezett jelenségek, és elképzelhető, hogy valamilyen felépítmény is tartozott 

ezekhez az objektumokhoz. A göttlesbrunni lelőhelyen feltárt települési, tárolásra használt 

gödröket M. Griebl formájuk és méreteik alapján csoportosította
319

.  
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5. Győr-Ménfőcsanak kora vaskori település leletanyagának 
kiértékelése 
 

 

5.1. Kerámia 
 

A település feltárása során előkerült emlékanyagot elsősorban a kerámia képviseli (5.1. ábra). 

A leltárba vett mintegy 3 861 töredéknek mintegy 89,6 %-a százaléka volt értékelhető            

(3 462), azaz a leltárba vett anyag kb 10%-ánál bizonytalan a kora vaskorhoz való besorolás. 

A feltárás során megőrzésre került anyag a selejtezést követően került leltárba
320

.  

 
5.1. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település régészeti leletanyagának 

megoszlása (db) 

A kora vaskori települések kerámia-anyagáról általánosan elmondható, hogy kevés formatípus 

és egyszerű díszítés jellemzi. A keleti Hallstatt-kör kerámiájának tipológiája elsősorban a 

feltárt halomsírok és temetkezések leletein alapult
321

. Az elmúlt évtizedekben megszaporodó 

település-feltárásoknak köszönhetően az emlékanyag szélesebb spektruma vált ismertté a 

kutatás számára, ennek következtében a kerámiatipológia is jelentősen kibővült. 

Területünkön, amely a keleti Hallstatt-kör Kalenderberg kultúrájához sorolható, 

településkerámia szempontjából a legjobb párhuzamokat a Sopron-Krautacker, Göttlesbrunn, 

Wien-Oberlaa, Inzersdorf-Walpersorf és Michelstetten lelőhelyeken feltárt települések 

jelentik, amelyek emlékanyaga monografikus közlésekből, különböző tanulmányokból 

ismert
322

.  

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt objektumok kerámialeleteinek döntő többsége kézzel formált, 

középfinoman iszapolt és soványított házi kerámia (azaz a háztartásban használt kerámia). A 

finoman iszapolt, homokkal soványított, korongolt árut csupán néhány edény töredéke 

képviselte, amelyek az alábbiakban, a forma szerinti csoportosítás alapján az adott formához 

kerültek besorolásra (tagolt és tagolatlan tálak).  Ezek datálása azonban sok esetben 

bizonytalan, mivel gyakran bolygatott objektumok anyagához tartoznak. A kora vaskori 
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településeknél közismerten (pl. Wien-Oberla
323

) így a ménfőcsanaki településen is, az ún. házi 

kerámia van döntő többségben. Agyaguk durvábban iszapolt (vagy nevezhetjük 

középfinomnak), a soványító anyagot nagyobb szemcsék jellemzik (zúzott kavics, homok, 

grafit). Részletes kerámiavizsgálatokra sajnos egyelőre nem volt mód, de a leletanyag 

hasonlósága a már feltárt telepekkel arra utal, hogy készítésük technikája is azonos volt
324

. 

A Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen feltárt kora vaskori kerámia alábbi osztályozása forma 

szempontjából az edények arányait veszi figyelembe. Az edények peremének és 

magasságának arányai alapján alapvetően két csoport különíthető el, a nyitott és zárt formák. 

A fentebb, párhuzamként említett települések osztályozását követve, azok definícióit és 

terminológiáját felhasználva a ménfőcsanaki kora vaskori település kerámiaanyaga az 

alábbiak szerint volt tipologizálható (5.2. ábra).  

Nyitott formák: tál és tálka, mélytál, csésze és bögre 

Zárt formák: fazék, tárolóedény 

Egyéb: szűrő és/vagy parázsborító, agyagkorong/fedő, miniatűredény 

Használati tárgy: orsógomb, agyagnehezék 

 

 
 

5.2. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település meghatározható 

kerámiatípusainak megoszlása (típus, db, százalék) 

A nyitott formákat első sorban a tálak (német terminológiában Schalen), a mélytálak 

(Schüssel) képviselik nagyobb számban. A csészeként meghatározható edények száma igen 

kevés volt, hasonlóan pl. a Michelstettenben feltárt telep anyagához
325

. A zárt formákat 

legnagyobb számban a fazekak és tárolóedények képviselik. Ezek töredékei sajnos sok 

esetben nem voltak egyértelműen elválaszthatók, meghatározhatók. Funkciójuk alapján 

tárolóként szolgálhattak a kettős kónikus, illetve a kónikus nyakú, a publikációkban általában 

urnaként megnevezett edények. A kis számban előkerült bögrék, vagy korsók szintén zárt 

formák csoportját képviselik. Amint az látható alapvetően a kora vaskori településkerámia 

formák tekintetében nem mondható gazdagnak. Azonban hozzá kell tenni, az említett formák 

csupán gyűjtőfogalmak, mivel ezeken belül számos típus határozható meg. Ennek példájára 

érdemes megemlíteni a Wien-Oberlaa lelőhelyen feltárt településrészlet anyagát, amelynek 
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feldolgozása során Ch. Ranseder a fazekakat 22 típusba sorolta
326

. Természetesen a kézzel 

formált kerámiák esetében ez a sokszínűség érthető. Az egyéb edényformákat képviselik a 

szűrők, vagy parázsborítók, a miniatűr méretű edények, az agyagkorongok és/vagy fedők. 

Agyagtárgyakként kerültek besorolásra az orsógombok és az agyag hálónehezékek.  

 

5.1.1 Nyitott formák 

 

Nyitott formaként értékelhetők azok az edényformák, amelyeknek peremátmérője 

nagyobb mint a magassága. Ide tartoznak a tálak, tálkák, csészék. A nagyobb méretű és 

térfogatú tálak, amelyek bizonyos publikációkban csuporként, kónikus nyakú edényként 

szerepelnek, az alábbiakban a mélytálak csoportját alkotják, ezeknél sok esetben a 

peremátmérő és a magasság közel azonos értékű. A nyitott formákhoz tartozó edénytípusok 

minőség szempontjából un. házi kerámia körébe sorolhatók, amely annyit jelent, hogy 

mindennapi használatra készülhettek közepesen finoman iszapolt, soványított és égetett 

agyagból. Kisebb számban finoman iszapolt agyagból készített, vékonyfalú töredékek is 

előfordulnak. Az utóbbiakat elsősorban az S profilú tálak képviselik.  

Mivel a háztartásban használt kerámia formája elsősorban funkcionális szerepet töltött be, így 

a fazekakhoz hasonlóan a tálak formája igen lassan változott. Ennek következtében datálásuk 

sok esetben csupán tág időhatárok közt lehetséges, tehát keltező értékük is csekély. Számos 

típusuk már a késő bronzkori Urnamező kultúrában ismert volt, viszont a tálak és mélytálak 

virágkora a Hallstatt-korra tehető
327

. A hallstatti Bergwerk lelőhelyen előkerült fa variánsaik 

alapján étkezésre, tálalásra szolgáltak
328

.  

5.1.1.1. Tál, tálka 

 

A tálak a győr - ménfőcsanaki kerámialeletek második legnagyobb csoportját képviselik (5.2. 

ábra, 48% ). Oldaluk profiljának tagoltsága alapján több típus határozható meg. A német 

szakirodalom a tagolt peremmel, nyakkal és válltöréssel kialakított tálak csoportjára a 

Schüssel megnevezést alkalmazza (gyakran S profilúnak nevezhető formák), ugyanakkor a 

tagolatlan profilú tálakat Schalen elnevezéssel illeti
329

. Természetesen előfordulnak 

kivételek
330

. Sajnos ilyen megkülönböztetésre a magyar szakirodalomban nincs mód, így az 

alábbiakban a tagolt és tagolatlan oldalú/profilú tálak megnevezést használom. Ez az 

edényforma az egész keleti Hallstatt-körben nagy számban ismert, így a morva területről, a 

délnyugat-szlovákiai lelőhelyekről, és Magyarországon is. A tagolatlan oldalú tálak 

tipologizálása ennek köszönhetően igen sokrétű
331

 , csupán példaként emelném ki a morva 

Horákov-kultúra kerámiaanyagának elemzését, amely jól tükrözi a formán belüli 

típusgazdagságot
332

. Az utóbbi elemzés arra is rámutatott, hogy a tálak alábbi típusai a kora 

vaskor teljes szakaszában használatosak voltak.  

A tagolatlan oldalú tálak további csoportjai a perem állása alapján különböztethetők meg. 

                                                 
326

 RANSEDER 2006, 299. 
327

 PREINFALK 2012, 69; FORT-LINKSFEILER 1989, 148. 
328

 GRIEBL 2004, 162. 
329

 GRIEBL 2004, 136,162; RANSEDER 2006, 266, 274; GRIEBL 1997, 31, 36; PREINFALK 2012, 69, 76; 

NEBELSICK, EIBNER 1997, 66-67; KLEMM 1996, 190. 
330

 RAMSL 1998, 18-19. 
331

 PATEK 52, Abb. 36; TÓTH-VÁSÁRHELYI 2008, 49: III., IV., VII. formacsoport; HORVÁTH 2012, 17. 
332

 GOLEC 2003, 198-200. 



65 

 

5.1.1.1a Tagolatlan tálak 

Behúzott peremű tál és kisebb méretű tálka  

Nysz. 1.34305.2552.40Nysz. 1.34305.3187.26 Nysz. 1.34305.7317.27
 

A tálak és kisebb méretű tálkák legnagyobb száma behúzott peremmel kialakított típus. 

Anyaguk tekintetében a finom és a közepesen finom kerámiák körébe tartoznak, amint az a 

kora vaskori települések esetében több helyen megfigyelhető
333

. Az alábbi jellemzésben 

ennek alapján tálkák- és tálakról beszélhetünk, amelyeket csupán a méretük különbözteti meg. 

Mindkét esetben elmondható, hogy peremük erősen befelé hajlik, gyakran élesen behúzott 

(vagyis a váll élesen megtörik). Válluk különböző mértékben ívelt, amely zömében az edény 

testének felső harmadában helyezkedik el. A tálak oldalának íveltsége változó, kónikus és 

gömbösen ívelt töredékek is előfordulnak.  

A behúzott peremű tálkák anyaga finoman iszapolt. Soványító anyagként a csillám, homok, 

kerámiazúzalék, homok és aprókavics volt használatos. Színük a barna és a szürke árnyalatai 

közt határozható meg. Peremük lekerekített, vagy elvékonyodó, ritkán a ferdén levágott 

perem is megjelenik (Nysz. 1.34305.4205.41). Ívelt válluk legtöbb esetben az edény felső 

harmadában helyezkedik el, néhány kivétellel. Az utóbbi tálkák sekélyek, nyomott oldalúak . 

A tálkák falvastagsága 0,4 és 0,8 cm közt mozog, ritkán éri el az 1 centimétert. Aljuk 

kialakításánál az omphalosz is megfigyelhető (Nysz. 1.34305.9167.4, 143. tábla: 3). Felületük 

gyakran simított, fényezett. A sírkerámiák köréből már jól ismert grafitos fényezésű darabok 

is előfordulnak (77. tábla: 2. Nysz. 1.34305.3187.26; 66. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7515.31; 

Nysz. 1.34305.7515.9; Nysz. 1.34305.7531.4). Díszítésként említhető továbbá a perem és a 

váll síkozása (5.9. ábra: 3). A behúzott peremű tálkák miniatűr változatai is előkerültek a 

lelőhelyen (Nysz. 1.34305.7642.135). 

A nagyobb méretű, behúzott peremű tálak közt, anyaguk szempontjából, már a durvább 

kerámia is megjelenik. Falvastagságuk 0,5-1,6 cm közt mozog. Az edények agyagának 

soványítására homokot, kerámiaőrleményt, zúzott, apró kavicsokat használtak fel, valamint 

egyes esetekben már a grafit is megjelent (35. tábla: 11. Nysz. 1.34305.7112.11; 61. tábla: 36. 

Nysz. 1.34305.7642.102). A grafit soványító anyagként való alkalmazása a fiatalabb Hallstatt-

kor végétől figyelhető meg, főként a Hallstatt-kor kései szakaszát jellemzi
334

. A tálak színe 

szélesebb skálán mozog, az általános barna és szürke árnyalatok mellett, vöröses- és 

sárgásbarna, valamint fekete színű töredékek is előfordulnak. A tálak behajló pereme 

általában lekerekített, vagy elvékonyodó, és megfigyelhető az egyenesen levágott perem is 

(Nysz. 1.34305.10685.1; Nysz. 1.34305.161.11; Nysz. 1.34305.161.17;  Nysz. 

1.34305.2684.1;  18. tábla: 20. Nysz. 1.34305.4205.32). A váll jellemzően az edény felső 

harmadában helyezkedik el, de előfordulnak sekély darabok is, amelyeknél a váll az alsó 

harmadban található (86. tábla: 2. Nysz. 1.34305.2375.1, 18. tábla: 20. Nysz. 

1.34305.4205.32).  A tálak aljának omphalosz-szerű kialakítása ennél a csoportnál is 
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megjelent. Forma szempontjából a behajló peremű tálak közt további altípusok hozható létre, 

az edény oldalának kialakítása szempontjából. 

- behúzott peremű, kónikus oldalú (4. tábla: 5. Nysz. 1.34305.2552.40; 60. tábla: 17. 

Nysz. 1.34305.7642.62; 144. tábla: 3. Nysz. 1.34305.9223.3) 

- behúzott peremű, ívelt oldalú (60. tábla: 18. Nysz. 1.34305.7642.64; 61. tábla:  30. 

Nysz. 1.34305.7642.84) 

- behúzott peremű, profilált oldalú (130. tábla: 36. Nysz. 1.34305.3553.10; 18. tábla: 20. 

Nysz. 1.34305.4205.32) 

- behúzott peremű, összenyomott oldalú (86. tábla: 2. Nysz. 1.34305.2375.1) 

A tálak felülete, külső és belső oldalon egyaránt gyakran fényezett. A grafitos fényű, máz-

szerűen kialakított felületkezelés a Hallstatt-kor idősebb és középső szakaszát jellemzi
335

. 

Néhány töredéknél ennek meglétére utaló nyomok figyelhetők meg (Nysz. 1.34305.8376.21). 

A tálak belső felületének grafitos díszítése különböző lehet, sávokból kialakított, geometrikus 

motívumok (5.10.ábra; 4. tábla: 5. Nysz. 1.34305.2552.40; 101. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.2684.2), a tál peremének grafitos fényezése. Díszítés tekintetében említhető a perem 

és a váll síkozása (77. tábla: 5. Nysz. 1.34305.3187.30; 45. tábla: 8. Nysz. 1.34305.7317.27; 

161. tábla:    2. Nysz. 1.34305.2621.1; Nysz. 1.34305.8406.2; 91. tábla: 8. Nysz. 

1.34305.2758.11 ), amely szintén késő bronzkori hagyományokat tükröz, viszont elsősorban a 

Ha C korszakot jellemzi
336

. A tálak oldalának alsó szakaszában megjelenő lapos, 

nyúlványszerű bütyköket M. Griebl fogófülként értékelte
337

. A bütykök funkcionális szerepet 

töltöttek be, így ezek a tálak fedőként is szolgálhattak. 

 

Vekerzug-típusú tál 

Nysz. 1.34305.4205.27  
Forma tekintetében a behúzott peremű tálak körébe sorolható az un. Vekerzug-típusú kerámia 

(18. tábla: 19. Nysz. 1.34305.4205.27; 103. tábla: 10. Nysz. 1.34305.9068.8; 102. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.9068.17 ). Pereme élesen behúzott, válla élben megtörik, oldala kónikus. A 

Hallstatt-kör tálaitól a világosabb agyagszín, valamint a korongolt készítés különbözteti meg. 

Párhuzamait főként a Hallstatt-kultúra kései szakaszára keltezett együttesekben találjuk meg, 

mint pl. Inzersdorf – Walpersdorf
338

.  

A behúzott peremű tálak az ismert kora vaskori települések leletanyagának jelentős részét 

képviselik. Ennek köszönhetően tipológiai csoportosításuk igen sokrétű
339

. Típusaik hosszú 

életűek, így kronológiai szempontból kevés keltező értékkel bírnak. A kónikus oldalú tálak 

alacsonyabb, sekély variánsaik főként az idősebb Hallstatt-korban gyakoriak
340

. Sajátosabb 
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formát mutat az un. profilált oldalú, behúzott peremű tál, amely a Ha C fázisra keltezhető
341

. 

Az éles válltörésű, kónikus oldalú tálak már a Hallstatt-kultúra középső és fiatalabb korszakát 

képviselik. 

A behúzott peremű tálak keltezésénél elsősorban díszítésük ad némi támpontot. Így például a 

grafitfestés megjelenése, amely a párhuzamok alapján a Ha C1 fázisra tehető
342

. A tálak 

peremének ferde síkozása már a késő bronzkortól követhető, a Hallstatt-korban főként a Ha 

C1 és C2 fázisokat jellemzi
343

. Szintén urnamezős hagyomány a tál peremének ellentétesen 

elhelyezett ujjbenyomkodással való díszítése
344

.  

A tálak használatát illetően érdemes megemlíteni, hogy néhány edény vállvonalában vagy 

oldalán átfúrás figyelhető meg (147. tábla: 6. Nysz. 1.34305.10677.11; 125. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.7610.10). Feltehető, hogy az edények javítására utalnak. Többségében a középső és 

fiatalabb Hallstatt-korra jellemző táltípusoknál jelenik meg. 
 

Behajló peremű tál és  tálka  

Nysz. 1.34305.2528.2 Nysz. 1.34305.7642.9Nysz. 1.34305.7112.11

 

A Győr-Ménfőcsanak kora vaskori település leletanyagának jelentős részét képezik azok a tál- 

illetve kisebb méretű tálkatöredékek, amelynek pereme behajló, de válla nem különül el 

élesen az edény oldalától, azaz tagolatlan. A behúzott peremű típusokhoz viszonyítva 

magasabbak, magasságuk közelebb áll peremátmérőjük nagyságához, ezáltal térfogatuk is 

nagyobb. A tál oldalának kialakításától függően különböző altípusokat határozhatunk meg: 

- ívelt, vagy gömbös oldalú (4. tábla: 6. Nysz. 1.34305.2552.59), 

- kónikus oldalú tálak, ide sorolhatók az un. virágcserép alakúnak nevezett táltípusok 

(67. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7932.22; 82. tábla: 5. Nysz. 1.34305.2528.2; 138. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.7936.16), amelyek oldala meredek szögben kónikus. Aljuk általában 

tagolt. Falvastagságuk 0,6 és 1 cm közt mozog, soványító anyagként homokot és 

kerámiazúzalékot használtak készítőik, felületük simított, fényezett.  

- hangsúlyos vállkialakítással ívelt oldalú tálak (behúzott peremű tálakhoz közel álló 

forma, 92. tábla: 16. Nysz. 1.34305.2758.47; 59. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7642.9). 

Attól függően, hogy az ívelt váll az edény melyik harmadában helyezkedik el, ebben a 

csoportban is több variáns határozható meg.  

Ennek a relatíve egyszerű tálformának a párhuzama, amely ritkán díszített
345

, valamennyi 

kora vaskori településről ismert
346

. A Wien-Oberlaa lelőhely anyagából az A típusú tál 
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kónikus oldalával az un. virágcserép formával állítható párhuzamba
347

, az ívelt oldalú behajló 

peremű tálak csoportja pedig az F típus edényeivel vethető össze
348

.  

A tálforma ugyan szinte valamennyi kora vaskori telepanyagból ismert
349

, típusainak 

pontosabb keltezésére ritkán van mód. A Heuneburg IVc-IVa fázishoz tartozó tálak alapján a 

nyugati Hallstatt-körben a Ha D korszakra keltezhetők
350

. A kónikus oldalú tálak rövid 

behajló peremmel, már a késő bronzkori Urnamező kultúra emlékanyagában megfigyelhetők, 

amint azt M. Lochner az osztrák Waldviertel régióban előkerült leletanyag típusai közt is 

meghatározta
351

. Ugyanakkor előfordul középső Hallstatt-korra keltezett leletegyüttesek 

anyagában is, mint pl. Horn
352

. Az ívelt oldalú tálak párhuzamai szintén általánosan a 

Hallstatt-korra keltezhetők. A legtöbb esetben a tálak díszítése adhat némi támpontot a 

keltezésre, így a késő bronzkori hagyományra utaló benyomkodott perem
353

. Illetve a felszín 

grafitozása (perem, vagy a külső/belső edényoldal grafitsávokból kialakított motívumokkal 

díszített), amely elsősorban az idősebb és érett (vagy középső) Hallstatt korszakot jellemzi
354

, 

de a fiatalabb Hallstatt-korban is előfordul (Ha C2/D1)
355

.  

 

Függőlegesen álló peremmel kialakított tál és tálka 

Nysz. 1.34305.8424.15 Nysz. 1.34305.9040.20  
Az egyenesen, vagy függőlegesen álló peremű tálakon belül alapvető különbséget jelent az 

edény magassága, vállkiképzésük, illetve a tálak oldalának íveltsége. A hangsúlyosan ívelt 

vállú tálak közt sajátos formájúak az alacsony, nyomott testű tálak (138. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.7936.19; 32. tábla: 7. Nysz. 1.34305.8424.15; 18. tábla: 25. Nysz. 1.34305.4205.48). 

Peremük általában elvékonyodó, néha enyhén befelé hajlik, de az edény oldalát tekintve a 

nyaki rész és a perem függőleges állású. Finoman iszapolt agyagú áru és az egyszerű házi 

kerámia egyaránt képviselve van a csoportban. Általában díszítés nélküliek. A tagolatlan, 

függőleges peremű tálak különbözősége az oldaluk ívelt vagy kónikus voltából adódik (18. 

tábla: 26. Nysz. 1.34305.4205.53; 57. tábla: 11. Nysz. 1.34305.7425.27; 148. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.10685.2; 46. tábla: 12. Nysz. 1.34305.7317.30; 70. tábla: 10. Nysz. 

1.34305.9040.21). Némelyik darab a virágcserép-formához hasonlítható (67. tábla: 4. Nysz. 

1.34305.7932.23). Peremük lekerekített, elvékonyodó, néha ferdén vagy egyenesen levágott 

(Nysz. 1.34305.2412.2; 18. tábla: 26. Nysz. 1.34305.4205.53; Nysz. 1.34305.10809.1). A 

homokkal, kerámiazúzalékkal soványított agyag kidolgozása, égetése alapján a házi kerámiák 

körébe sorolhatók. Színük a barna és a szürke különböző árnyalatai közt változó. Felületük 

néhány esetben fényezett, grafitozott, de zömében díszítés nélküliek. Miniatűr méretű darabok 
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a STR 217/7289 számú házból kerültek elő (51. tábla: 26: Nysz. 1.34305.7289.55; 51. tábla: 

27: Nysz. 1.34305.7289.60).  

A forma gyakoriságának köszönhetően számos párhuzam ismert. A Wien-Oberlaa település 

kora vaskori anyagában, a hangsúlyos vállú tálakat
356

, illetve gömbösen ívelt, vagyis 

tagolatlan edényeket is megtaláljuk
357

. Datálásuk szempontjából csupán a fül jelenléte alapján 

tudunk pontosabbat mondani, amely az idősebb Hallstatt-kort jellemzi
358

. A stillfriedi 

leletanyag alapján a sekély, nyomott oldalú tálak a Hallstatt-kor érettebb szakaszát 

képviselik
359

. A göttlesbrunni településen feltárt leletanyagából ismert tálak zömében finoman 

iszapolt agyagból készültek és gazdagon díszítettek
360

. A michelstettenben előkerült 

töredékek többsége grafitos díszítésű
361

. Az Urnamező-kultúra végső és a Hallstatt-kultúra 

kezdeti szakaszára voltak keltezhetők. A grossmugl-i szővőházból előkerült, közel függőleges 

oldalú tál a Ha C2 fázishoz volt sorolható
362

.  

A győr-ménfőcsanaki leletanyagban ugyan zömében grafitozás nélküli töredéket találunk, de 

a felsorolt párhuzamok alapján arra következtethetünk, hogy maga a forma a Hallstatt-kor 

idősebb és középső szakaszában terjedt el nagyobb mértékben.  

 

Kihajló peremű tál és tálka vállkiképzés nélkül, tagolatlan oldallal  

Nysz. 1.34305.2528.40 Nysz. 1.34305.7425.15
Nysz. 1.34305.7317.17

 
Tagolatlan oldalú, kihajló peremű és oldalú tálak aránylag nagy számban kerültek elő a győr-

ménfőcsanaki kora vaskori településen. Egyszerű formák, nyitott tálak. Méretük, oldaluk 

íveltsége tekintetében viszont igen változatosak. Agyaguk megmunkálása alapján a házi 

kerámiák körébe sorolhatók, homokkal és kerámiazúzalékkal soványítottak, színük szürke, 

barna és annak árnyalatai. Néhány darabnál a kerámia agyagában apró grafitszemcsék is 

megfigyelhetők (111. tábla: 2, Nysz. 1.34305.7064.11). Falvastagságuk 0,6-1,2 cm közt 

mozog, de főként 0,7-1,1 cm közt gyakori. A perem kialakítása különböző, lekerekített (150. 

tábla: 2. Nysz. 1.34305.10887.1; 103. tábla: 7. Nysz. 1.34305.9068.13), egyenesen vagy 

ferdén levágott (Nysz. 1.34305.161.1), megvastagodó (106. tábla: 6. Nysz. 1.34305.3551.7) 

vagy profilált (Nysz. 1.34305.7375.14; Nysz. 1.34305.7425.3) és gyakran díszített. A díszítés 

a perem ferde bevagdalását jelenti (46. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7317.17), előfordul a 

vízszintes síkozás (Nysz. 1.34305.7302.25) és a perem hullámos (nyúlványszerű) kialakítása 

(38. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7124.14, 161. tábla: 2, Nysz. 1.34305.3183.9). Ugyanakkor a 

perem felületének erős besimítása is a díszítőelemként értékelhető (Nysz. 1.34305.7413.35). 

Az edények oldalának kialakítása igen változatos, érdemes kiemelni azokat a típusokat, 

amelyek oldala erősen kónikus, amelyeknél a szakirodalomban gyakran szintén a 

virágcserépforma elnevezés használatos (124. tábla: 13. Nysz. 1.34305.7227.72; 57. tábla: 8. 
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Nysz. 1.34305.7425.15; 103. tábla: 7. Nysz. 1.34305.9068.13; 150. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.10887.1). A kónikus edényoldal gyakran enyhén ívelt (39. tábla: 15. Nysz. 

1.34305.7124.15). Hasonló formájú, kis méretű darab került elő a STR 4307 számú 

objektumból (107. tábla: 3. Nysz. 1.34305.4307.3 ).  A tálak e csoportjánál a díszítés a 

legtöbb esetben a peremre koncentrálódik.  

A tagolatlan, kónikus oldalú tálak keltezése mutat némi ellentmondást a kutatók körében. A. 

Preinfalk a michelstetteni leletanyag feldolgozása kapcsán az egyenes oldalú, kónikus, magas 

tálakat
363

 a Hallstatt korszak középső és fiatalabb korszakához sorolta, a sopron-burgstalli 

síregyüttesek alapján
364

. Ugyanakkor éppen a síregyüttesekben előkerült talpastálak a 

Hallstatt-kultúra idősebb és középső szakaszában voltak jellemzők
365

. Itt merül fel a temető és 

telepanyagok összehasonlításának általános problémája. M. Griebl véleménye alapján házi 

(hordozható) tűzhelyként  is szolgálhattak, ugyanakkor némelyik darab megvastagított 

peremkialakítása arra utalhat, hogy fedőként használták. A. Preinfalk szintén fedőként 

értelmezi a nyitott, sekély formákat, a Ha C időszakra keltezve azokat
366

. A Wien-Oberlaa-i 

település anyagából a B és J típusok közt találunk hasonló tálformákat, amelyek keltezését 

tekintve elmondható, hogy a tagolatlan oldalú kónikus tálak az Urnamező-kultúra végétől a 

Ha D1 korszakig (tehát a fiatalabb Hallstatt-korig) előfordulnak a kora vaskori települések 

anyagi kultúrájában
367

. Szintén a kora vaskor fiatalabb szakaszára keltezhetők az Inzersdorf-

Walpersdorf leletanyagából ismert töredékek
368

. 

A tagolatlan, kihajló oldalú tálak körébe sorolhatók azok a táltípusok, amelyek oldala enyhe S 

formát ír le, de az a perem és a váll élesen még nem tagolódik (111. tábla: 2, Nysz. 

1.34305.7064.11). Ez a csoport közel áll a tagolt vállú tálak (német szakirodalomban 

Schüssel) formájához. Ch. Ranseder a wien-oberlaai leleteket már a tagolt (azaz Schüssel) 

csoporthoz sorolta
369

. Az Urnamező kultúrában a Ha A korszakától ismert forma, amely az 

idősebb Hallstatt-korban is használatban maradt. A Ha B3 és Ha C korszak elejére keltezett 

táltípusok a michelstetteni lelőhelyről szintén ismertek
370

. A ménfőcsanaki leletanyag 

keltézése szempontjából érdemes kiemelni, hogy a tálak közt nagyon kevés töredék esetében 

feltételezhető ez a típus. Sajátosan profilált oldalú tál töredéke került elő a győr-ménfőcsanaki 

STR 4205 számú objektumból (17. tábla: 17, Nysz. 1.34305.4205.34), amely a késő bronzkori 

hagyományokat visszatükröző, „hullámosan” kihajló oldalú tálakkal vethető össze. A STR 

2528 számú objektumból előkerült tál oldala a váll vonalában enyhén tagolt, felső harmada 

kiöblösödik (81. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2528.29). Hasonlóan hangsúlyos a válltörése a STR 

7642 számú objektumból előkerült táltöredéknek (60. tábla: 21. Nysz. 1.34305.7642.77). 
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5.1.1.1b Tagolt tálak 

 

A tagolt tálak formáját hármas tagoltságuk határozza meg, a perem, nyak és a váll 

elkülönülése. Többségük finoman iszapolt és soványított, ún. finom kerámia. Méretük igen 

változó, ezáltal különíthetők el az  un. mélytálak
371

. Nagyságuk, arányaik alapján külön 

típusként értékelhetők, amelyeket a magyar szakirodalom  esetenként csuporként definiál. A 

típus elsősorban a sírkerámia köréből ismert. Hasonlóképpen külön kezeli az utóbbi csoportot 

M. Golec a Horákovi-kultúra Tešetice-Kyjovice lelőhelyen feltárt településének 

közlésében
372

. A tagolt peremű és vállú tálak és tálkák formája igen változatos, a perem és a 

nyak kialakítása, valamint a váll íveltsége szempontjából. Kihajló és befelé álló 

peremkialakítás egyaránt előfordulnak, a nyak ívelt vagy kónikus volta, valamint magassága 

szintén változó. 

 

Tagolt peremű és vállú tál és tálka  

Nysz. 1.34305.8424.5 Nysz. 1.34305.2758.8 Nysz. 1.34305.3551.2
 

A csoporthoz sorolt tálak peremátmérője meghaladja magasságukat. A kézzel formált, 

finoman iszapolt agyagból készített, kihajló peremmel és tagolt vállal kialakított tálakat és 

tálkákat a szakirodalom gyakran S profilú tálaknak, vagy a német terminológiából átvett 

Knickwandschale-ként nevezi meg
373

. Bizonyos típusoknál a nyak és a perem nem különül el, 

s a kónikusan vagy hengeresen kialakított nyaki rész által a tálak pereme összeszűkül. A 

tagolatlan tálak típusaihoz képest, a tagolt tálak többsége díszített.  

A győr-ménfőcsanaki tagolt vállú tálak főként homokkal, néha apró kerámiazúzalékkal és 

kaviccsal soványítottak. Színük szürke, fekete és annak árnyalatai. Formájuk változatosságát a 

perem és a nyak ívének mértéke, valamint a váll tagolásának módja, a váll és az edényoldal 

aránya adja. Peremük lehet enyhén (31. tábla: 4. Nysz. 1.34305.8424.5) vagy tölcséresen 

kihajló (15. tábla: 2. Nysz. 1.34305.4205.1). A nyak magassága és íve igen változó, kónikusan 

kihajló (65. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7515.1; 16. tábla: 4. Nysz. 1.34305.4205.3) vagy közel 

függőleges, hengeres (16. tábla: 3. Nysz. 1.34305. 4205.2, 75. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.1378.2). A váll kialakításának időrendi szerepe is van, az enyhén ívelt, tagol váll a 

Hallstatt-kultúra idősebb és középső szakaszát (90. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2758.8; 57. tábla: 

10. Nysz. 1.34305.7425.5), míg a vízszintesen álló, megvastagodó vállkiképzés már a kultúra 

fiatalabb és kései szakaszát jellemzi (91. tábla: 7. Nysz. 1.34305.2758.17; 16. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.4205.4; Griebl 2004, 158). A váll általában vízszintesen futó barázdával tagol, íve 

élesen megtörik, de természetesen kivételek ebben az esetben is vannak (67. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.7932.1). A tálak oldala ívelt (70. tábla: 6. Nysz. 1.34305.9040.8), vagy kónikus (71. 

tábla: 3. Nysz. 1.34305.9084.1; 77. tábla: 3. Nysz. 1.34305.3187.1), ennek mértékétől 

függően a tálak magassága is változó. 
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A tálak felülete gondosan kezelt, besimított, fényezett, erősen vagy grafitosan fényezett 

(Nysz. 1.34305.2528.3; Nysz. 1.34305.7227.55; 65. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7515.1; 31. tábla: 

4. Nysz. 1.34305.8424.5). Az edény felületének grafitozása a tálak belső felületén is 

megjelenik (Nysz. 1.34305.2528.4), néhány esetben grafitmázra utaló nyomok voltak 

megfigyelhetők (Nysz. 1.34305.2552.25; 152. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2746.1). A tálak belső 

felületének díszítését, a felület grafitos fényezése vagy a grafitos sávokból kialakított 

motívumok jellemzik (31. tábla: 2. Nysz. 1.34305.8424.1; Nysz. 1.34305.2553.6). Néhány 

töredéknél a grafitozott, vagy besimított rácsmotívum is előfordul (16. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.4205.4). A tálak válla főként plasztikus elemekkel díszített. A kannelúrának számos 

variánsa ismert, leggyakoribb a függőleges (70. tábla: 5. Nysz. 1.34305.9040.6, 93. tábla: 2. 

Nysz. 1.34305.265.2, 94. tábla: 2. Nysz. 1.34305.8717.3), párhuzamos bordázás, illetve a 

ferde bordázás (91. tábla: 10. Nysz. 1.34305.2758.20; 124. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7227.26), 

de előfordul a szélesebb, mélyebb árkolással kialakított függőleges kannelúra is (31. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.8424.5; 65. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7515.1). Olykor a bordák kötegekbe 

rendeződnek (70. tábla: 5. Nysz. 1.34305.9040.6), a kannelúrát kisméretű bütykök tagolják 

(91. tábla: 7. Nysz. 1.34305.2758.17; 95. tábla: 2, Nysz. 1.34305.4661.1 ). Kisebb számban 

kerültek elő olyan tagot tálak, amelyek forma tekintetében a zárt formákhoz közelebb állnak 

(fazekak, bögrék), díszítésük szintén a váll vonalára koncentrálódik, egyszerű bütyök (116. 

tábla: 10. Nysz. 1.34305.7375.30), vagy bütyökkel tagolt kannelúra, vagy félkörös árkolás 

formájában (59. tábla: 11. Nysz. 1.34305.7642.43; 67. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7932.1). 

Néhány válltöredék esetében nem dönthető el egyértelműen, hogy a tagolt tálak körében 

milyen típusú edényről van szó, a díszítés miatt azonban megemlítenők. A váll belülről 

kinyomott, plasztikus díszítése, az un. Buckel-dísz a győr-ménfőcsnaki tálaknál is 

megfigyelhető (57. tábla: 10. Nysz. 1.34305.7425.5, 12. tábla: 2. Nysz. 1.34305.2915.2).  

A tagolt tálak és tálkák a kora vaskori települések régészeti emlékanyagának általános 

edényformái, ennek köszönhetően a lelőhelyek többségénél ismerjük párhuzamukat
374

. A 

kihajló peremű, tagolt oldalú tálak csoportja a göttlesbrunni település anyagának 6.1.1.1 

csoportjával állítható párhuzamba
375

. A tálak formája, és a vállvonalában általában megjelenő 

kannelúra díszítés még a későbronzkori Urnamező-kultúra hagyományaként él tovább a 

Hallstatt-kultúra idősebb és fiatalabb szakaszában (Ha C1 és C2). A sírokban előkerült 

párhuzamok alapján feltételezhető, hogy az ivóedények körébe tartoztak. A Hallstatt-korban a 

tálak oldalának súlypontja egyre inkább az edény alsó szakaszába kerül, hangsúlyosabb lesz a 

nyak és a váll kialakítása. A. Preinfalk megfigyelése alapján a michelstetteni tálak inkább a 

forma fejlődésének első szakaszához kapcsolhatók
376

. A 1.34305.7932.1_R tálnál (67. tábla: 

2) megfigyelhető kónikus alsó rész, ferde váll, magas nyak és perem már az érettebb Hallstatt 

korszakot képviseli (Ha C2/D1)
377

. A csonkakúpos nyakú tálnak is nevezett kónikus nyakkal 

kialakított típus párhuzamai többek közt a morvaországi Tešetice lelőhely anyagából 

ismertek
378

. A tagolt oldalú tál fejlődése a göttlesbrunni település anyagában is követhető
379

. 

A magasabb nyak, erősen kihangsúlyozott vállkiképzés, sekély kónikus oldal a Ha C2 

időszakban jelenik meg. A vállrész megvastagodása, közel vízszintes kialakítása főként a Ha 
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D1 fázisban figyelhető meg
380

. Ahogy a michelstetteni tálak alapján is megállapítható volt
381

 a 

Ha C fázist jellemző rövid, hengeres nyak (un. Kragenrand) fokozatosan megnyúlik és a Ha 

D időszakban a nyak és az edény felső harmada válik hangsúlyosabbá. A vállat díszítő 

kannelúra a Ha C2 fázistól csoportokba, kötegekbe rendezve jelenik meg, olykor bütykök 

tagolják. A nyakat és vállat összekötő fül azonban a fiatalabb Hallstatt-korban már ritkán 

fordul elő.  

Az Inzersdorf-Walpersdorf, valamint az Oberhofen, Kelheim lelőhelyeken feltárt, a kora 

vaskor végére és a korai La Tene időszak elejére keltezett települések kerámiatípusai jól 

tükrözik ezt a fejlődést, mivel a Hallstatt-kor idősebb és középső szakaszának táltípusai már 

igen kis számban fordulnak elő
382

. A tagolt oldalú tálak közt nagyrészt csupán a kihajló 

peremű, ívelt nyakú, hangsúlyos vállkiképzéssel kialakított tálak párhuzamait találjuk meg, 

amelyek a késő Hallstatt-időszak fiatalabb szakaszára keltezhetők
383

.  
 

Mélytálak  

Nysz. 1.34305.7227.6 Nysz. 1.34305.7227.35
 

A tagolt oldalú, nagyobb térfogatú tálak, amelyek peremátmérője és magassága gyakran közel 

azonos, anyaguk tekintetében főként finom és közepes minőségű áruként jellemezhetők. A 

tálak profilját tekintve az előző alcsoporthoz hasonlóan a hármas tagolás határozza meg 

(perem, nyak, váll), bár némely daraboknál a perem és a nyak nem különül el élesen.  

A Hallstatt-kultúra kerámiainak alaptípusaként ismert, elsősorban a halomsírok együtteseinek 

köszönhetően
384

. Az un. Kragenrad-típusú tálak formájának fejlődéséből vezethető le. A 

német szakirodalomban a Kragenrandgefässe valamint a Kegelhals-Schüssel elnevezés 

használatos
385

, a magyar szakirodalomban helyenként csuporként nevezik meg. Magasabb 

formájuk, nagyobb térfogatuk alapján feltehetően keverőtálként szolgáltak
386

. A perem- és a 

nyak kialakítása alapján az alábbi altípusok határozhatók meg:  

- függőlegesen álló peremmel, hengeres nyakkal (Nysz. 1.34305.7270.29; 119. tábla: 14. 

Nysz. 1.34305.7413.46) 

- kihajló peremű, hengeres vagy kónikus nyakú tál (122. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7227.6; 

56. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7425.11; 31. tábla: 2. Nysz. 1.34305.8424.1; 16. tábla: 10. Nysz. 

1.34305.4205.15; 91. tábla: 12. Nysz. 1.34305.2758.24 ) 

- összeszűkülő peremű, kónikus nyakú tál, amelynél a perem nem különül el (46. tábla: 10. 

Nysz. 1.34305.7317.20; Nysz. 1.34305.7413.45).  

A tálak anyaga finoman iszapolt, homokkal, kerámiazúzalékkal vagy apró kaviccsal 

soványított. A töredékek falvastagsága 0,4 és 1,2 cm közt változó. Színük igen széles skálán 

mozog, főként a szürke, barna és fekete árnyalatai. A tálak felülete általában fényezett, 
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simított. Díszítésük elsősorban a váll területére koncentrálódik. Előfordulnak díszítés nélküli 

darabok (Nysz. 1.34305.7064.15), de igen gyakori a váll kannelúrázása (31. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.8424.1). A kannelúra szintén változatos, lehet egyszerű vékony, párhuzamos 

bordázás (111. tábla: 6. Nysz. 1.34305.7064.8), szélesebb árkokból kialakított függőleges 

bordák (16. tábla: 7. Nysz. 1.34305.4205.6; 4. tábla: 9. Nysz. 1.34305.2552.26; 111. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.7064.6; 75. tábla: 4. Nysz. 1.34305.1378.5), illetve ferde árkolás (109. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.4352.1). Előfordul az edény belsejéből kinyomott, un. Buckel-dísz (118. tábla: 

10. Nysz. 1.34305.7413.26), amely Ch. Ranseder szerint a fiatalabb Hallstatt időszakot 

képviseli
387

. A váll vonalában megjelenő díszítőmotívumok közt az alábbi töredékek kerültek 

elő:  

- ferde vonalkázással kialakított háromszög motívum (4. tábla: 8. Nysz. 

1.34305.2552.29; 35. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7112.2)  

- bekarcolt párhuzamos zegzugvonalak, amelyeket pontsor szegélyez (120. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.7531.2) 

- a vállon egymástól szabályos távolságban elhelyezett, kerek átmetszetű bütykök, 

amelyek közt, vagy felett, párhuzamos, bemélyített vonalakból álló, koncentrikus, 

ívelt félkörök, vagy hullámvonalak helyezkednek el (128. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.7711.1).  

A tálak belső felületén a grafitsávokból kialakított díszítés ennél a tálformánál is megjelenik 

(31.  tábla: 2. Nysz. 1.34305.8424.1).  

A magas formákhoz közel álló mélytál párhuzama valamennyi kora vaskori település 

anyagából jól ismert, ugyanakkor gyakran fordul elő a temetkezések leletanyagában
388

. Az 

ismert kora vaskori települések többségénél a finomkerámia körébe sorolt edénytípus
389

 . A 

Göttlesbrunni lelőhely 6.1.1.2 csoportjával vethető össze
390

, de megtalálhatók többek közt a 

michelstetteni tálak típusai közt is
391

, illetve a horni kora vaskori település 

emlékanyagában
392

. A Wien-Oberlaa településen feltárt leletanyag mélytálait Ch. Ranseder 10 

altípusba sorolta
393

. Az un. Kragenrand- és Kegelhals-tálak (helyenként a magyar 

szakirodalomban peremgalléros és kónikus nyakú tálaknak nevezett típusok) a Kalenderberg-

kultúrkörben nyugati hatásra jelentek meg a Hallstatt-kultúra kezdeti szakaszában (Ha C1,)
394

, 

majd a kultúra érettebb és fiatalabb szakaszában (Ha C2 és D1) megváltozik a tálak 

méreteinek aránya. Magasabb nyak és alacsonyabb alsó rész lesz a jellemző. Ez a forma, a 

német nyelvű szakirodalomban Steilhalsgefäss-ként ismert, amely már a Ha D1 időszakot 

jellemzi. A tálak felső részének hangsúlyosabbá válása a kisebb méretű tálak körében is 

megfigyelhető, amint az fentebb már említve volt
395

. A magas függőleges nyakú tálak 

csoportjában példaként jól párhuzamba állítható a győr-ménfőcsanaki Nysz. 1.34305.7317.20 
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(46. tábla: 10) és a göttlesbrunni tál
396

, amelyek a Ha D1 korszakra keltezhetők. A Wien-

Oberlaa leletanyagban A típusként meghatározott forma további párhuzamait megtaláljuk Ch. 

Ranseder közlésében
397

, amelyek alapján e típus variánsai minden bizonnyal már a HaC 2 

fázisban megjelentek.  

A függőleges peremű tálak, amelyek vállkiképzése gömbösen ívelt vagy az edény középső és 

alsó szakaszára esik (50. tábla: 17. Nysz. 1.34305.7289.70; 19. tábla: 33. Nysz. 

1.34305.4205.100) a Ha C2 korszakra, illetve a Ha D1 átmeneti szakaszára keltezhetők
398

. A 

Wien-Oberlaa-i tálak C és E típusával összevethető kihajló peremű, tagolt vállú tálak, 

amelyek oldala kónikus vagy ívelt szintén a fiatalabb Hallstatt kort jellemzik (Ha C2/D1)
399

 . 

Ugyanebben a korszakban figyelhető meg a tálak vállát díszítő kannelúra kötegekbe 

rendeződése
400

. A leírtak alapján elmondható, hogy a mélytálak a Hallstatt-kultúra kezdeti 

szakaszától annak fiatalabb korszakáig jelen vannak a leletegyüttesekben.  

 

Korongolt tálak 

 

Nysz. 1.34305.4205.26 Nysz. 1.34305.7746.3

Nysz. 1.34305.8376.6  
A késő Hallstatt-kori leletanyagban előkerült korongolt kerámia sokat vitatott kérdés a kora 

vaskori kutatásban
401

.  

A korongolt kerámia megjelenését a kutatás korai szakaszában a kelta vándorláshoz 

kapcsolták a régészek. A 20. század végén zajlott feltárások leletanyaga azonban rámutatott e 

szemlélet felülbírálásának szükségességére, mivel a korongolt kerámia sokkal korábbi azaz 

idősebb kontextusban jelent meg
402

. Ezzel a jelenséggel ugyanakkor nem csupán a keleti 

Hallstatt-kultúrkör északkeleti csoportjainak területén, de a Kárpát-medence keleti térségében, 

vagyis a Vekerzug-kultúra lelőhelyein is szembesült a kutatás
403

. A keleti Hallstatt-kör 

magyarországi és szlovákiai lelőhelyein (valójába Ausztria és Morvaország régiójában 

hasonló a helyzet), a korongolt áru vagy a vekerzug-típusú leletanyagban, vagy pedig a korai 

La Tène-ként értelmezett együttesekben jelent meg. A korongolt kerámia harmadik csoportját 

az import kerámia képviseli, amely azonban területünkön kevéssé ismert. A Horákov kultúra 

lelőhelyein előkerült darabokat M. Golec foglalta össze
404

. A szlovákiai Hubina területén 

1966-ban feltárt kora vaskori leletanyagából származó sárga mázzal bevont palackszerű 

edényt  P. Romsauer és K. Pieta a fekete-tengeri görög gyarmatvárosokhoz kapcsolta (görög 
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klazomenai-i áru, Fikellura-vázák)
405

. A görög gyarmatvárosok fazekasságának hatása, a 

Vekerzug-kultúra kutatóinak véleménye szerint, egybe esik a korongolás technikai 

ismeretének elterjedésével, amely a Fekete-tenger északi partján alapított gyarmatvárosokból  

kiindulva érte el az erdős-sztyepp vidéket
406

. A győr-ménfőcsanaki kora vaskori anyagban 

ismert Vekerzug-típusú kerámiát a fentebb említett, behúzott peremű tálak, valamint az alább 

közölt bögrék képviselik. A tálak és bögrék ezen típusai a keleti Hallstatt lelőhelyek kései 

korszakhoz sorolt együtteseiben találhatók meg, például Inzersdorf-Walpersdorf
407

, Sopron-

Krautacker
408

, Lébény-Magasmart
409

, Vrbové
410

. A Vekerzug-típusú korongolt áru mellett 

ugyanakkor, s valójában azzal egyidőben jelenik meg a kora La Tène típusú korongolt tál, 

amelyez a német szakirodalom geriefte Keramik -ként közölt
411

.  

A Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen feltárt kora vaskori objektumok anyagában előkerült 

korongolt kerámia igen csekély mennyiségű, és gyakran bolygatott objektumból került elő. 

Néhány edénytöredék formája azonban párhuzamba állítható a keleti Hallstatt-kör késő 

Hallstatt – korai La Tène lelőhelyeinek anyagával.  

A tagolt oldalú tálak csoportjába sorolható a korongolt un. Riefenkeramik vagy geriefte 

Drehscheibenkeramik, amelynél az élesen megtört váll feletti nyaki részt vízszintesen futó 

barázdák díszítik (17. tábla: 18. 1.34305.4205.26; Nysz. 1.34305.8376.68; 74. tábla: 8. Nysz. 

1.34305.8376.6). A típus az Inzersdorf-Walpersdorf lelőhelyen feltárt település anyagából 

ismert
412

, amelynél P. Ramsl közlése alapján, már a korai La Tène-fázist képviselhették. 

Korongolt kerámia került elő a Bratislava-Dúbravka lelőhelyen feltárt kora vaskori 

településrészlet objektumaiból
413

, amelyet a szerző szintén korai La Tène áruként értékelt. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Bratislava-Dúbravka 121/92. számú házból származó tál egy 

szarvasfüllel díszített tállal együtt került elő
414

, amelynek párhuzama a Győr-Ménfőcsanaki 

leletanyagban is megtalálható (119. tábla: 15. Nysz. 1.34305.7413.109).  

Az utóbbi korongolt táltípus már közel áll a késő vaskori korai La Tène kultúra 

kerámiaformáihoz. Néhány táltöredék szintén a tagolatlan, profilált peremmel kialakított S 

profilú típusával vethető össze (27. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7413.109). 

A következő edénytípus jellemzését megelőzően, említést kell tenni az eddig felsorol 

táltípusok egy fontos eleméről, az edényfülről, ugyanis valamennyi eddig felsorolt táltípus 

esetében megjelenő elemről van szó (130. tábla: 5. Nysz. 1.34305. 3553.9; 58. tábla: 2. Nysz. 

1.34305. 7642.1; 64. tábla: 4. Nysz. 1.34305. 7516.5). Ugyanakkor zömében a tagolt oldalú 

tálaknál találjuk meg (16. tábla: 4. Nysz. 1.34305.4205.3; 63. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.7413.7516.4). A tálak felső harmadában elhelyezett szalag-, vagy kerek/szabálytalan 

átmetszetű fülek, a peremből, vagy a perem alól indulnak ki, s a edény vállvonalára 
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támaszkodnak. Előfordulnak a peremfölé húzott, illetve a kisméretű un. bütyökfülek egyaránt. 

Legdíszesebbek az un. szarvasfüles tálak, melyeknél a peremfölé húzott fül két oldalán 

felhúzott „szarvszerű” díszítés található (43. tábla: 14. Nysz. 1.34305. 7284.38; 119. tábla: 15. 

Nysz. 1.34305.7413.109; 62. tábla: 48. Nysz. 1.34305.7642.61). Ezek megjelenése illetve 

elterjedése a kései Hallstatt-kor végére, illetve a korai La Tene kor elejére tehető
415

.  

A korongolás megjelenését illetően ezáltal felmerült a lehetőség, hogy a görög fazekasság 

hagyományaira visszavezethető hatások valójában több irányból érték el a Kárpát-medence 

területét. 
 

5.1.1.2 Csésze és bögrék 

Nysz. 1.34305.7642.41
Nysz. 1.34305.7168.3 Nysz. 1.34305.8424.8

 
Arányaikat tekintve ezek az edények valójában a zárt és nyitott formák határán mozognak. Az 

ismert kora vaskori telepanyagokban kisebb számban fordulnak elő, tipológiai besorolásuk 

nem egységes. A német terminológia Tassen definíció alatt gyakran a füllel ellátott tálak is 

megtalálhatók. A forma definiálása nem egységes. Az alábbiakban a tagolatlan oldalú füllel 

ellátott kis méretű edényeket csészeként (109. tábla: 7. Nysz. 1.34305.4352.5; 99. tábla: 3. 

1.34305.2326.3), a tagolt oldalúakat pedig bögreként neveztem meg 88. tábla: 11. Nysz. 

1.34305.7270.37; 93. tábla: 3. Nysz. 1.34305.265.10-12). Számos töredék esetében azonban 

nem határozható meg pontosan az edény eredeti formája.  

A csészékhez sorolható töredékek száma kevés és töredékes. Az edények agyaga homokkal 

soványított, finoman iszapolt, felületük gyakran fényezett (99. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.2326.3). Az edények füle a peremből vagy perem alól indul és az edény oldalához 

csatlakozik. A fül lehet egyszerű, vagy a perem fölé emelkedő (33. tábla: 11. Nysz. 

1.34305.8424.8; 152. tábla: 2. Nysz. 1.34305.2746.24). A perem zömében lekerekített, az 

edény oldalának íveltsége különböző. A kerámiaanyagban előforduló fültöredékek száma 

alapján, amelyekről sok esetben biztonsággal nem lehet meghatározni, milyen típusú 

edényhez tartoztak, feltételezhetjük, hogy a jelenleg meghatározott csészék száma jóval 

nagyobb volt. Szalagfül-töredékek (49. tábla: 11. Nysz. 1.34305.7289.39; 88. tábla: 10. Nysz. 

1.34305.7270.22), piskóta alakú átmetszettel ( 92. tábla: 15. Nysz. 1.34305.2758.46), vagy 

egyszerű ovális és kerek átmetszetű (Nysz. 1.34305.2758.75) fültöredékek fordulnak elő. 

A kora vaskori települések leletanyagában jellemző csészék kis száma. M. Griebl a 

göttlesbrunni leletek feldolgozása során a csészéket részben a füllel ellátott tálak körébe 

sorolta, ugyanakkor tipológiai felosztásában a tagolt vállú bögrék szintén külön csoportot 

alkottak
416

. Díszítésük alapján Ha C1 korszaktól a Ha D1 fázisig voltak keltezhetők. Mivel a 

győr-ménfőcsanaki edénytöredékek díszítés nélküliek, illetve a fennmaradó részek alapján 

nem értékelhető a díszítésük, így pontosabb keltezésük nem lehetséges. A michelstetteni kora 

vaskori településen A. Preinfalk a HaC2/D1 fázisra helyezte a csoportot, ugyanakkor 
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hozzátette, hogy a füles edények a fiatalabb Hallstatt-korban egyre kevéssé volt 

használatosak, amely feltehetően az italfogyasztási szokások változásának köszönhető
417

.  

A csoporthoz sorolt bögrék közös eleme a zártabb forma, valamint a tagolt profil (perem, 

nyak, váll). A kalenderberg díszítésű bögrék pereme kihajló, tagolt válluk összeszűkülő, ívelt, 

oldaluk gyakran ovoid. Az edény felső harmada hangsúlyos. Elnevezésüket az edény oldalán 

elhelyezett plasztikus díszítés révén kapták
418

, formájuk gyakran közelebb áll a fazekak egyes 

típusaihoz. A Győr-Ménfőcsanaki kora vaskori település anyagából csupán néhány töredék 

alapján feltételezhetjük jelenlétüket, a Kalenderberg-típusú plasztikus díszítés ezeken a 

bögréken nem volt megfigyelhető (59. tábla: 7. Nysz. 1.34305.7642.41). Bár pereme 

töredékes, így csak feltételezhető, hogy hasonló formájú volt a STR 7317 számú objektumból 

előkerült edény, amelynek vállát egymástól hasonló távolságra elhelyezett, apró bütykök 

díszítik (45. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7317.3). Az un. szkíta-típusú bögrék válla már az edény 

középső szakaszában helyezkedik el, kialakításuk sokkal szabályosabb formát mutat, 

korongolással készültek (40. tábla: 1. Nysz. 1.34305.7168.3). A késő Hallstatt és korai La 

Tène korszakra keltezett telepegyüttesek anyagából ismert a bögrék e típusa
419

. Amint azt már 

a csészék kapcsán is felmerült, a csoporthoz tartozó edények száma nem határozható meg, 

hiszen számos fültöredéket ismerünk. Néhány fültöredék, amely az edényhez csatlakozó részt 

is magába foglalta, megfigyelhető a edény díszítésének töredéke (55. tábla: 11. Nysz. 

1.34305.7302.52; 153. tábla: 2. Nysz. 1.34305.9069.10).  

 

3.1.2 Zárt formák 

 

Azokat az edényeket, amelyeknél a peremátmérő kisebb az edény magasságánál, zárt 

formáknak tekintjük. Ennek alapján az ide sorolható kerámiatípusok a fazekak, a 

tárolóedények és a bögrék (lásd feljebb a csészékkel együtt). Ez a sorrend a kerámiák 

összmennyisége tekintetében is helytálló. Legnagyobb számban a fazekak és a tárolóedények 

kerültek elő. Jelentős mennyiségű azonban az olyan oldaltöredékek száma, amelyekről nem 

határozható meg az edény típusa. A zárt edényformák többsége a közepesen finom és a 

durvább iszapolású, soványítású házi kerámia körébe tartozik.  

 

3.1.2.1 Fazék 

 

A település anyagában legnagyobb számban fazekak és tárolóedények töredékei kerültek elő. 

A fazekak a kézzel formált, házi kerámia körébe tartoznak. Zömében ívelt vagy kónikus 

oldalú, enyhén profilált edények, egyszerű formák, amelyek elsősorban gyakorlati célt 

szolgáltak, így kevéssé változtak. Ennek köszönhetően keltezés szempontjából gyakran csak 

elég tág keretek közé helyezhetők, a formák többsége már a késő bronzkorból ismert, s a korai 

vaskor teljes szakaszában használatban maradt. Peremük, váll- és oldalkialakításuk alapján 

további csoportok különíthetők el. Agyaguk többnyire durván homokkal, kerámiazúzalékkal, 
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apró kaviccsal soványított, valamint a Hallstatt-kor éretett és fiatalabb szakaszában, de főként 

a késő Hallstatt/korai La Tène időszakban gyakran fordul elő a grafit mint soványító anyag. 

Ezáltal az edények a hő szempontjából időt állóbbak
420

. Méretük tekintetében a fazekak igen 

változatos képet mutatnak. Néhány esetben a méret alapján feltételezhető, hogy inkább tároló, 

mint konyhai szerepük volt (115. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7375.1; 58. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.7642.55). Felületük zömében durván kezelt, előfordul az edény oldalának „szándékos 

durvítása” annak szabálytalan seprűzésével (54. tábla: 7. Nysz. 1.34305.7302.7; 137. tábla: 2. 

Nysz. 1.34305.7845.4). Díszítésük általában plasztikus, néhány grafitsávos díszítéssel ellátott 

töredék esetében felmerült, hogy fazékhoz tartozó töredék (77. tábla: 6. Nysz. 

1.34305.3187.75). A díszítés az edények felső harmadára koncentrálódik.  

A perem díszítését benyomkodással vagy bevagdalással alakították (4. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.2552.9; 145. tábla: 5. Nysz. 1.34305.9549.2). Néhány fazéktípusnál a perem 

megvastagítása, profilálása is megfigyelhető (42. tábla: 8. Nysz. 1.34305.7284.5; 54. tábla: 7. 

Nysz. 1.34305.7302.4; 50. tábla: 20. Nysz. 1.34305.7289.43).  

A fazék nyaki része zömben plasztikus módon díszített. Gyakori a vízszintesen körbe futó, 

benyomott pontsor (115. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7375.1; 55. tábla: 10. Nysz. 

1.34305.7302.23; 59. tábla: 14. Nysz. 1.34305.7642.44;). A pontsort bütykök tagolhatják (85. 

tábla: 3. Nysz. 1.34305.2553.2; 62. tábla: 40. Nysz. 1.34305.7642.107), amelyek lehetnek 

kerek átmetszetűek (38. ábra: 4. Nysz. 1.34305.7124.2), vagy függőlegesen elhelyezett 

bütykök (72. tábla: 3. Nysz. 1.34305.8406.1). A Nysz. 1.34305.675.1 (96. tábla: 2) töredék 

nyakán benyomott kettős pontsor látható. Helyenként a vízszintesen körbe futó bemélyített 

díszítést ferdén bevagdalt vonalkázás/rovátkolás alkotja (136. tábla 2. Nysz. 1.34305.7918.1; 

75. tábla: 2. Nysz. 1.34305.1378.1), amely a tagolt vállú fazekaknál is megjelenik (122. tábla: 

3. Nysz. 1.34305.7227.7). A bemélyített motívum kalász-szerűen kialakított variánsa is ismert 

(63. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7516.3). 

Sokat használt plasztikus díszítésmód a nyak vonalában vízszintesen elhelyezett borda, vagy 

léc, amelyet benyomkodással kialakított pontsor (Nysz. 1.34305. 2528.6; Nysz. 

1.34305.5269.5; Nysz. 1.34305.7227.48; Nysz. 1.34305.2552.9; Nysz. 1.34305.2553.5; Nysz. 

1.34305.7936.1; Nysz. 1.34305.3181.1), vagy bevagdalás tagolt (Nysz. 1.34305.4886.2; 

Nysz. 1.34305.10832.1; Nysz. 1.34305.2879.3; 1.34305.8376.3). A borda/léc plasztikus 

kialakítása lehet hullámvonal-szerű (Nysz. 1.34305.7302.7; Nysz. 1.34305.9069.18; Nysz. 

1.34305.4205.14), néhány fazék töredékénél a bordát bütykök tagolják (Nysz. 

1.34305.7515.2; Nysz. 1.34305.7270.5). Érdekes a Nysz. 1.34305.8376.3 töredék, amelynél a 

bütykök a lécdísz alatt helyezkednek el (73. tábla: 2). A fazék oldalát a borda/léc alatt 

seprűzéssel „díszíthetik” (Nysz. 1.34305.7302.4; Nysz. 1.34305.7845.4), illetve a bordát 

további plasztikus díszítéssel kombinálhatják (Nysz. 1.34305.7124.5: ferde vonalkázással), 

amint azt a bütyköknél is láttuk.  

A váll díszítésénél további gyakori elem a vízszintesen (Nysz. 1.34305.7064.2; Nysz. 

1.34305.7289.11; Nysz. 1.34305.29.15.3 Nysz. 1.34305.7610.1), vagy függőlegesen felrakott 

bütyök (Nysz. 1.34305.7064.4; Nysz. 1.34305.7284.6). A bütykök kialakítása is igen sokrétű 

lehet, egyszerű lapos, nyúlványszerű, vagy lapos és bemélyítésekkel tagolt 

(1.34305.10677.3R; 1.34305.2686.1R; 1.34305.7289.43R; 1.34305.7515.2), illetve kerek 
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átmetszetű (Nysz. 1.34305.9032.2; Nysz. 1.34305.10792.1). Megemlítendő azonban, hogy 

feltételezhetően inkább praktikus célt szolgáltak mint esztétikait. Egyedi plasztikus 

díszítésként értékelhető az edény oldalára felhelyezett ívelt borda/léc (tábla: Nysz. 

1.34305.191.1; Nysz. 1.34305.265.7). 

Az edények oldalát gyakran sekély, szabálytalan, vagy esetenként kötegekbe rendeződő 

párhuzamos vonalkázás, un. seprűzés díszíti (79. tábla: 6. Nysz. 1.34305.9751.6; 79. tábla: 2. 

Nysz.  1.34305.9751.18). Egy töredéknél az edény oldalán benyomkodott pontok láthatók (88. 

tábla: 8. Nysz. 1.34305.7270.9). A fazekak aljának átmérője általában nem sokkal kisebb a 

peremátmérőtől, tagoltak, néhány esetben profiláltak (33. tábla: 16. Nysz. 1.34305.8424.67). 

Füllel ellátott fazekak kevéssé jellemzik a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori anyagát. Több 

fültöredéknél ugyan pontosan nem tudjuk megállapítani, milyen edénytípushoz kapcsolható, 

de a füles fazekak száma így is elenyésző az összlétszámukhoz képest. Az alábbi töredékeknél 

a méret, valamint az edényoldal alapján feltehető, hogy fazékhoz tartoznak (tábla: . Nysz. 

1.34305.7284.40; 92. tábla: 14. Nysz. 1.34305.2758.41; 74. tábla: 5. Nysz. 1.34305.8376.51; 

150. tábla: 3. Nysz. 1.34305.10887.15). A díszítés tekintetében kiemelhető a Nysz. 

1.34305.7642.42 fazék, amelynek oldalán ferde vonalkázás látható (59. tábla: 12), illetve 

külön említendő egy kisebb méretű, fazék-szerűnek nevezhető edény, amelynek 

vállmagasságában egy fogófül helyezkedik el (89. tábla: 16. Nysz. 1.34305.7270.39). 

Párhuzamát a michelstetteni település leletanyagában találjuk
421

. 

Annak ellenére, hogy a fazekak a települések anyagának legegyszerűbb formáinak 

tekinthetők, kialakításuk igen változatos. Jól példázza ezt a Wien-Oberlaa kora vaskori 

települése, ahol Ch. Ranseder mintegy 22 fazéktípust különböztetett meg
422

. Ez a sokszínűség 

természetesen a Győr-Ménfőcsanaki település leletanyagát is jellemzi. Tekintve azonban, 

hogy kronológia szempontjából nem jelentenek további információt, nem tartom lényegesnek 

további alcsoportok létrehozását. A ménfőcsanaki település kora vaskori fazekai két nagyobb 

csoportra oszthatók fel: tagolt és tagolatlan profilú fazekak
423

, amelyen belül az alábbi 

egyszerű csoportosítás a perem állását veszi alapul.  

 

Behajló peremű fazék 

Nysz. 1.34305.2553.5 Nysz. 1.34305.3553.6  
A behajló, vagy összeszűkülő peremű fazék oldala hordószerű, íveltsége változó (85. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.2553.2; 85. tábla: 4. Nysz. 1.34305.2553.5; 130. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.3553.6; 62. tábla: 43. Nysz. 1.34305.7642.101; 158. tábla: 8. Nysz. 1.34305.4917.12; 

43. tábla: 12. Nysz. 1.34305.7284.11; 46. tábla: 13. Nysz. 1.34305.7317.37; 149. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.10792.4). Töredékeik igen nagy számban kerültek elő a Győr-Ménfőcsanaki 

település kora vaskori anyagában, azonban már itt érdemes figyelembe vennünk, hogy 

besorolásuk néhány esetben bizonytalan (részletesebben lásd alább a tárolóedények 

leírásánál). Peremük lekerekített (80. tábla: 4. Nysz. 1.34305.191.1), vagy levágott (72. tábla: 
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422
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423
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3. Nysz. 1.34305.8406.1), a nyak tagolatlan. Ritkán, de előfordul a tagolt vállú fazék behajló 

peremmel (73. tábla: 3. Nysz. 1.34305.8376.14; 13. tábla: 6. Nysz. 1.34305.2915.5). Behajló 

peremű, tagolt vállú a STR 7270 objektumból előkerült edény, amelynek vállán egy 

fogófülszerű bütyök helyezkedik el (89. tábla: 16). A fazekak díszítése, a már leírtaknak 

megfelelően, plasztikus. Ki kell azonban emelni a plasztikus, fordított V alakban felrakott 

taggal díszített darabot (80. tábla: 4. Nysz. 1.34305.191.1), amely ritkán fordul elő a kora 

vaskori települések emlékanyagában. 

A behajló peremű fazekak valamennyi kora vaskori település házi kerámiaanyagát 

jellemzik
424

. Keltezésükhöz legtöbb esetben a díszítés módja nyújt némi támpontot. A Wien-

Oberlaa település anyagából a G, H és P fazéktípusok pereme behajló
425

. A többi 

fazéktípushoz viszonyítva nagyméretű edényekként rekonstruálhatók, így feltehetően gyakran 

tárolásra szolgáltak
426

. A forma már a késő bronzkori környezetben ismert volt
427

. A kora 

vaskor folyamán sem csupán a keleti Hallstatt-kör településeinek alapvető fazéktípusa
428

, de a 

nyugati területen is megtalálható a településkerámia típusai közt
429

. A Heuneburg IVa/1 

fázisához tartozó házból előkerült töredék a Ha D1 korszakra volt keltezhető
430

.   

 

Egyenes/függőleges állú peremmel kialakított fazék 

Nysz. 1.34305.7611.1 Nysz. 1.34305.7112.11  
Az egyenesen, vagy függőlegesen álló peremmel kialakított fazekak formáját tekintve a 

legszembetűnőbb változatosságot a váll kiképzése jelenti. A tagolatlan vállú edények oldala 

kevéssé ívelt, peremük gyakran egyenesen levágott (70. tábla: 12. Nysz. 1.34305.9040.28; 

138. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7936.20; 73. tábla: 2. Nysz. 1.34305.8376.3). A tagolt vállú 

darabok oldala közel S profilúak, a nyak hengeres (59. tábla: 6. Nysz. 1.34305.7642.40, 4. 

tábla: 7. Nysz. 1.34305.2552.45; 97. tábla: 3. Nysz. 1.34305.1011.2). Ehhez a csoporthoz 

sorolhatjuk azokat a szitula alakú fazékformákat, amelyek nyaka és pereme függőleges állású 

(103. tábla: 13. Nysz. 1.34305. 9068.16; 18. tábla: 23. Nysz. 1.34305.4205.45).  

Bár számos párhuzamuk ismert
431

, keltezésük a késő bronzkortól a Ha D időszakig terjed
432

. 

Az éles profil feltehetően már a fiatalabb Hallstatt-fázisban jelenik meg
433

. 
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Kihajló peremű fazék 

 
A győr-ménfőcsanaki leletanyagban a kihajló peremű fazekak válla általában többé vagy 

kevéssé ívelt, így az edény ún. S profilú. A perem kihajlása és a nyak magassága (111. tábla: 

3. Nysz. 1.34305.7064.2; 1.34305.4205.16; 49. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7289.11; 52. tábla: 30. 

Nysz. 1.34305.7289.63), a profil íveltsége változó (123. tábla: 7. Nysz. 1.34305.7227.60; 88. 

tábla: 9. Nysz. 1.34305.7270.19; 51. tábla: 24. Nysz. 1.34305.7289.57). Helyenként a váll 

tagoltságát éles borda emeli ki (83. tábla: 10. Nysz. 1.34305.2528.14; 158. ábra: 7. Nysz. 

1.34305.4917.8; 122. tábla: 3. Nysz.  1.34305.7227.7). Az S profilú fazék mérete szintén 

széles skálán mozog ( 50. tábla: 14. Nysz. 1.34305.7289.19; 34. tábla: 2. Nysz.  

1.34305.7112.9). Az ún. szitula alakú fazekak válla erősen tagolt, az edény felső harmada 

hangsúlyos
434

. Kissé másként értelmezi a szitula formatípust M. Griebl a göttlesbrunni 

leletanyag feldolgozása kapcsán
435

. Az utóbbi edények pereme és nyaki része igen alacsony 

az edény magasságának arányában. Szitula alakú fazekak illetve tárolók több lelőhelyről 

ismertek, így például a győr-ménfőcsanaki (59. tábla: 14. Nysz. 1.34305. 7642.44; 75. tábla: 

2. Nysz. 1.34305. 1378.1; 47. tábla: 3. Nysz. 1.34305.4385.2; 4. tábla: 7. Nysz. 

1.34305.2552.45), illetve a Wien-Oberlaa településről
436

, Tešetice-Kyjovice objektumainak 

anyagából
437

.   

Kihajló peremű, tagolatlan oldalú fazekak (néhány esetben virágcserép alaknak is nevezhető) 

jelentősen kisebb számban fordulnak elő a győr-ménfőcsanaki kora vaskori település 

emlékanyagában (38. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7124.2; 42. tábla: 8. Nysz. 1.34305.7284.5; 112. 

tábla: 2. Nysz. 1.34305.7083.1; 126. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7611.1).  

A stillfriedi párhuzamok alapján, a rövid kihajló peremű fazekak a Ha C fázisra 

keltezhetők
438

. További támpontot a fazekak díszítése jelenthet. Az ujjbenyomkodással 

díszített perem szintén az idősebb Hallstatt-korra utal
439

, míg a perem megvastagítása a késő 

Hallstatt-időszakban jelenik meg
440

. A kihajló peremű fazekak típusainak többsége a késő 

urnamezős hagyományokból vezethető le és a kora vaskor teljes szakaszában használatban 

maradt
441

. A füllel ellátott edények V. Podborský terminológiájával élve
442

 , archaizálóbb 

jellegűek. A Patek E. által összeállított tipo-kronológiai táblázat ábrái is erre utalnak
443

. A 

szitula alakú edények, amelyeket a profilált, az edény felső szakaszában elhelyezett váll 

jellemez, már az a Ha C fázisban megjelentek. A profiláltság mértéke ad némi támpontot 

keltezésükhöz. Az enyhén tagolt típusok még a Ha C fázisra helyezhetők, míg az élesen tagolt 
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vállú edények már a Hallstatt-kor fiatalabb és kései periódusára utalnak
444

. A morvaországi 

Horákov-kultúra területén a szitulák és szitula alakú edények szintén a késő Hallstatt 

periódusban (Ha D2, Ha D3) váltak közkedveltebbé
445

.  
 

5.1.2.2 Tárolóedény 

Nysz. 1.34305.4917.6

Nysz. 1.34305.7274.1

Nysz. 1.34305.9993.1  
A kihajló peremű, kónikus nyakú, magas zárt edényformát a német szakirodalom 

Kegelhalsgefäss megnevezéssel definiálja
446

. A magyarországi kora vaskori kutatásban 

elsősorban a temetkezések kerámialeletei által urnaként ismerjük. Térfogatuk meghaladja a 

mélytálak és fazekak térfogatát. A települések kerámiaanyagában, bár jóval kisebb számban, 

de szintén jelen vannak. A településeken előkerült urnákat folyékony élelmiszerek, italok 

tárolóedényeiként definiálhatjuk
447

. A heuneburgi edények szerves tartalmának, 

maradványainak vizsgálata azonban rámutatott, hogy az edényformák és az edények funkciója 

nem kapcsolható szorosan, vagy kizárólagosan össze
448

. Az urnák nem csupán a folyékony 

természetű élelmiszerek tárolására, vagy keverésére stb, szolgáltak
449

. Hasonló eredményre 

jutott F. Schwellnus a Sopron-Krautacker kora vaskori település emlékanyagának 

feldolgozása során. Munkájában kifejtette, hogy az általunk gyakran csupán étel- és italtároló 

edényként rekonstruált agyagedények, gyakran számos egyéb tárgy, anyag, eszköz tárolását 

szolgálták a háztartásokon belül
450

.  

A tárolóedények körében a kihajló peremű, kónikus nyakú, vagyis urnaként meghatározható 

edények mellett, előfordulnak olyan formák is, amelyek alakja a fazekakhoz hasonló, 

valamint un. körte-alakú
451

.  M. Golec a Horákov kultúra kerámiatípusainak vizsgálata során 

megkülönböztette a fazekat, urnát, illetve a tárolóedényeket, amelyek alakja urna- és 

fazékszerű lehet. Az említett típusokat az edények mérete alapján különítette el
452

. Valóban 

célszerű lehet ez a tagolás, azonban, mivel az edények funkcióját nem lehet egyértelműen 

definiálni, így nehéz meghatározni azt az értékhatárt, amelyen túl már egyértelműen 

tárolóedényről beszélhetünk. A fazekak kapcsán már utaltam rá, hogy Győr-Ménfőcsanak 

kora vaskori telep edénytöredékeinek jelentős részénél (főként nagyméretű edények 

oldaltöredékei esetében) nem lehetett az edény eredeti formáját, illetve méretét meghatározni.  

Az alábbi csoport az urnákat és a nagyméretű urna és fazék alakú tárolóedényeket foglalja 

magában, amelyek határai az előzők fényében gyakran összemosódnak. A kerámia agyagát, 
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annak összetételét, készítését tekintve a tárolóedények a fazekakhoz és a tálakhoz állnak 

közel. A településkerámiában az ún. középfinom és durva árut képviselik. Néhány finomabb 

soványítású töredék is előkerült, amelyek anyaga közelebb áll a sírokban elhelyezett ún. 

díszkerámiához (felületük erősen fényezett, grafitos). Durvább soványítást és felületkezelést 

főként a nagyobb méretű edényeknél figyelhetünk meg. Agyaguk homokkal és 

kerámiaőrleménnyel soványított, előfordul az apró kavics, valamint a grafit is soványító 

anyagként. Külső felületük színe legtöbb esetben a barna különböző árnyalataival írható le. A 

felületkezelés kapcsán érdemes kiemelni, hogy az urnák felülete többnyire simított, amelynek 

jellegzetes nyoma könnyen felismerhetővé teszi a kora vaskori kerámiát (pl. 

Nysz.1.34305.2758.41). A durva soványítású töredékek kerámiaőrleménnyel való soványítása 

szintén megfigyelhető (pl. Nysz. 1.34305.7642.5). 

A tárolóedények díszítése plasztikus és felületi lehet, vagyis grafitozott, besimított. A 

peremnél a bevagdalt, vagy benyomkodással tagolt díszítés (145. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.9545.2) fordult elő, illetve a perem grafitos besimítása (98. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.2708.1).  Azonban perem díszítése viszonylag ritka, az edények nyaki része is 

hasonlóan zömében díszítetlen. Néhány kivétel esetén vízszintesen futó, párhuzamos barázdák 

díszítik (59. tábla: 13. Nysz. 1.34305.7642.50), amelyet félköríves barázdák (71. tábla: 5. 

Nysz. 1.34305.9084.2), vagy a váll ferde kannelúrázása egészíti ki (109. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.4352.1).  A grafitsávokból kialakított geometrikus motívumok a tárolóedények nyaki 

részén is megjelennek ( 50. tábla: 18. Nysz. 1.34305.7289.28), ahogy azt számos halomsír 

urnájánál ismerjük. 

A fazekakhoz hasonlóan az urnák esetében a hangsúlyosan kialakított, ívelt váll díszítése 

jellemző. A leggyakrabban előforduló kannelúra kialakítása változó, széles bordák (4. tábla: 

9. Nysz. 1.34305.2552.26; 124. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7227.26), vagy keskenyebb, 

kötegekbe rendezett barázdák formájában (45. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7317.5; 70. tábla: 5. 

Nysz. 1.34305.9040.6), illetve a belülről kinyomott, un. Buckel- vagy bucchero díszítésként 

(2. tábla: 5. Nysz. 1.34305.2364.4; 107. tábla: 2. Nysz. 1.34305.4307.2). Az edénytípus 

meghatározása több töredéknél bizonytalan. A Nysz. 1.34305.5246.1 számú urna vállát lefelé 

ívelt félköríves, párhuzamos barázda díszíti (110. tábla: 2). A váll egyenesen bevagdalt, 

párhuzamos, ferde vonalakból felépített motívumokkal való díszítése több esetben és 

különböző variációkban fordul elő (4. tábla: 8. Nysz. 1.34305.2552.29; 132. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.7746.17; 71. tábla: 2. Nysz. 1.34305.9084.3; 118. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7413.9; 

Nysz. 1.34305.7112.2). Az előzőkhöz hasonlóan a kora vaskori urnák körében gyakori a 

vállon, vagy annak vonalában elhelyezett bütyök ( 50. tábla:  20. Nysz. 1.34305.7289.43; 58. 

tábla: 3. Nysz. 1.34305.7642.5; 58. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7642.51) , amelyet más 

díszítőmotívum egészíthet ki, például benyomott pontok (54. tábla: 6. Nysz. 

1.34305.7302.15), vagy árkolás (125. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7610.8). Feltehetően egy 

nagyobb méretű, kettős kónikus-oldalú tároló válltöredékét díszíti egy vízszintesen haladó 

benyomott pontsor (59. tábla: 15. Nysz. 1.34305.7642.2). Ritka, illetve egyedi díszítésként  

értékelhető a keleti Hallstatt-kör e területén az ívelt, plasztikus hullámvonal (22. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.3200.1), és horogkereszt alakzat (157. tábla: 4. Nysz. 1.34305.4917.5; 157. 

tábla: 2. Nysz. 1.34305.4917.4). Az edény felületének grafitsávos díszítése a váll külső és 

belső felületén is megjelenik (62. tábla: 42. Nysz. 1.34305.7642.119; 45. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.7317.5; 13. tábla: 8. Nysz. 1.34305.2915.7).  Besimított grafitsávokból felépülő 
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motívumok több oldaltöredéken megfigyelhetők (77. tábla: 8. Nysz. 1.34305.3187.53; 77. 

tábla: 6. Nysz. 1.34305.3178.75; 45. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7317.13). Az edények javítására 

utaló átfúrt edényoldal-töredékek a tárolók köréből is ismertek (124. tábla: 12. Nysz. 

1.34305.2552.27227.113; 74. tábla: 4. Nysz. 1.34305.8376.40). Az urnák és tárolóedények 

aljának kialakítása tagolt (158. tábla: 5. Nysz. 1.34305.4917.33), illetve esetenként 

profiláltnak is mondható (130. tábla: 8. Nysz. 1.34305.3553.38; 158. tábla: 9. Nysz. 

1.34305.4917.34; 61. tábla: 38. Nysz. 1.34305.7642.175; 92. tábla: 21. Nysz. 

1.34305.2758.81). Az edény belső felületének grafitsávos díszítése az edények alján is 

előfordul (124. tábla: 10. Nysz. 1.34305.7227.124).  

Forma tekintetében a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településen előkerült tárolóedények az 

alábbi csoportokba sorolhatók.  

Kónikus nyakú urna 

Az urnákat és urnaszerű tárolóedényeket kihajló perem és a kónikusan kialakított nyak 

jellemzi. A perem kihajlása, a nyak magassága változó. A vállkiképzés hangsúlyos, 

esetenként tagolt. Ez alapján megkülönböztethetünk kónikus nyakú urnákat, tagolt vállal ( 38. 

tábla: 6. Nysz. 1.34305.7124.15; 105. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2882.11; 13. tábla: 7. Nysz. 

1.34305.2915.6; 45. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7317.5; 59. tábla: 8. Nysz. 1.34305.7642.8; 59. 

tábla: 13. Nysz. 1.34305.7642.50; 71. tábla: 5. Nysz. 1.34305.9084.2; 71. tábla: 2. Nysz. 

1.34305.9084.3; 6. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2828.2; 104. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2879.1), 

valamint amfóraszerű tárolóedényeket, amelyek válla tagolatlan, S profilú (157. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.4917.6; 49. tábla: 6. Nysz. 1.34305.7289.2; 52. tábla: 32. Nysz. 

1.34305.7289.74; 58. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7642.51; 62. tábla: 45. Nysz. 

1.34305.7642.136). Az edények alja tagolt, néhány esetben profilált lehet. Néhány aljtöredék 

korongolt, feltehetően amfóra alakú edényből származik (66. tábla: 10. Nysz. 

1.34305.7515.43; 33. tábla: 14. Nysz. 1.34305.4917.68424.65; 33. tábla: 15. Nysz. 

1.34305.8424.74; 89. tábla: 20. Nysz. 1.34305.7270.57).   

Az edények zárt és magas formája alapján feltételezhető, hogy a folyékony állagú italok, 

ételek tárolásában volt szerepük
453

.  

Fazékszerű és kettős kónikus alakú tárolók 

A csoporthoz sorolt edények szélesebb pereme, ívelt oldala és méretei alapján feltételezhető, 

hogy nem konyhai, azaz nem az ételek elkészítésére, mind inkább azok tárolására szolgáltak 

(77. tábla: 7. Nysz. 1.34305.3178.41; 133. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7763.1; 49. tábla: 1. Nysz. 

1.34305.7289.1; 49. tábla: 12. Nysz. 1.34305.7289.22). Feltehetően különböző tároló 

funkciójuk volt
454

. Peremük szűkebb, behajló (35. tábla: 9. Nysz. 1.34305.7112.10), vagy 

kifelé ívelt (56. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7425.11; 61. tábla: 28. Nysz. 1.34305.7642.78; 105. 

tábla: 6. Nysz. 1.34305.2882.4).  

Az előző csoportban tárgyalt urnákhoz hasonló, nagyobb méretű tárolóedények töredékei 

szintén gyakoriak a település leletanyagában, kónikus nyakkal (38. tábla: 6. Nysz. 

1.34305.7124.12; 98. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2708.1; 151. tábla: 3. Nysz. 1.34305.10907.2), 

vagy kettős kónikus alakúak (74. tábla: 4. Nysz. 1.34305.8376.40; 74. tábla: 7. Nysz. 
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1.34305.8376.62; 109. tábla: 4. Nysz. 1.34305.4352.2; 162. tábla: 2. Nysz. 1.34305.9993.1; 

151. tábla: 2. Nysz. 1.34305.10907.1).  

Körte alakú tárolók 

Az ide sorolt edényeket a kihajló perem, összeszűkülő nyak és a kettős kónikusan ívelt oldal 

jellemzi. Térfogatuk szempontjából feltehetően a legnagyobb edénytípust képviselik. (114. 

tábla: 2. Nysz. 1.34305.7274.1; 51. tábla: 25. Nysz. 1.34305.7289.58; 62. tábla: 47. Nysz. 

1.34305.7642.168). 

A sopron-krautackeri településen feltárt, hasonló formájú edény, amely egy kisebb gödörbe 

elhelyezve került elő, mintegy 66 l térfogatú
455

.  

Az edények töredékessége igen megnehezíti keltezésüket, sajnos az esetek többségében csak 

igen tág időhatárok adhatók meg, illetve a korai vaskorra keltezhetők. Kevés az épen, vagy 

legalább nagyobb töredékként fennmaradt edény, amely alapján az edény arányaira 

következtetni lehetne. Ez a probléma nem csupán a győr-ménfőcsanaki leletanyag értékelése 

kapcsán merült fel
456

. M. Griebl a Göttlesbrunn-i kora vaskori település kerámiája alapján a 

grafitosan díszített (grafitfestés), magasabb nyakkal kialakított edényeket a plasztikus 

díszűektől korábbra helyezte (Ha C2), ugyanakkor a folyamatos fejlődésükre mutatott rá
457

. A 

forma fejlődésére utal A. Preinfalk, miszerint az egyre inkább tagolt vállkialakítás már az érett 

Hallstatt-korszakot jellemzi
458

. Ugyanakkor a gömbösen ívelt vállú urnák kapcsán megjegyzi, 

hogy a forma párhuzamai a késő bronzkor végére és a korai vaskor kezdetére datált 

együttesekben található meg
459

. A telepanyagok töredékessége révén leginkább a díszítés 

adhat némi útmutatót a tárolóedények keltezése szempontjából. S. Stegmann-Rajtár 

megfigyelése alapján elmondható, hogy a Ha C fázis végétől a D fázisban az edények 

felületének grafitos díszítését egyre inkább a bepecsételt, bevagdalt, illetve kannelúrázott 

motívumok váltják fel
460

.  

A kónikus nyakú edények nyakának vízszintes árkolása mind a Ha C mind a Ha D korú sírok 

urnáinál ismert
461

. A kötegekbe rendezett párhuzamos vonalkázás szintén kedvelt 

díszítőmotívum a Kalenderberg-kultúra területén, a települések anyagában is gyakran fordul 

elő
462

. A nyakon vízszintesen körbefutó, félkörívekből kialakított, bemélyített motívum (71. 

tábla: 5. Nysz. 1.34305.9084.2) párhuzamát megtaláljuk a wien-oberlaa 14. számú 

objektumának töredékén
463

, valamint egy Wien-Leopoldsberg lelőhelyről származó 

töredéken, amelyet A. Prillinger a Ha C fázis kései szakaszára keltezett
464

. 

A grafitsávokból kialakított geomtrikus motívumok, a bevagdalt, vagy bemélyített 

párhuzamos vonalkötegekből kialakított zegzug vonal, vagy háromszögmotívum, valamint a 

víszintes és függőleges kannelúra a Kalenderberg-kultúra lelőhelyein általánosan elterjedt
465

. 

A sötét alapon kialakított, besimított grafitsávos díszítés a Hallstatt C teljes szakaszában 
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megfigyelhető számos kora vaskori halomsír és település emlékanyagában. A nyaki rész 

vízszintes, párhuzamos barázdái a Ha C és D korszakra keltezett edények felületén is 

megjelennek
466

. A ferde vonalkázással kitöltött háromszög motívumot S. Klemm a Malleiten-

i kora vaskori lelőhely leletanyaga alapján az idősebb Hallstatt-korszakra helyezte
467

.  Az un. 

Buckel-dísz, vagy bucchero az alsóausztriai kora vaskori kerámiát a Ha D fázisban 

jellemzik
468

, az árkolt bütyökhöz hasonlóan.  

A plasztikus, ívelt bordából kialakított díszítés (157. tábla: 4. Nysz. 1.34305.4917.5; 157. 

tábla: 2. Nysz. 1.34305.4917.4; 6. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2828.2; 22. tábla: 3. Nysz. 

1.34305.3200.1) ritkán fordul elő a keleti Hallstatt-kultúra tárgyalt zónájában. A Wien-

Oberlaa lelőhelyen előkerült, bemélyített triskelésszel díszített oldaltöredék kapcsán Ch. 

Ranseder a sziléziai Lausitz-kultúra, a csehországi Bylany-Kultúra, valamint a Basarabi-

kultúra területéről ismert párhuzamokra hívta fel a figyelmet
469

. Véleménye szerint a motívum 

megjelenése a sziléziai és a keleti Hallstatt-kör kereskedelmi kapcsolatainak tükröződéseként 

értékelhető. A keleti Hallstatt-kultúra kerámiain megjelenő motívumok nem csupán a helyi 

késő bronzkori Urnamezős-kultúrkör hagyományait tükrözik
470

. A spirálmotívum feltehetően 

a Basarabi-kultúra területével fennálló kapcsolatok meglétét tanúsítja, amely a Kalenderberg-

kultúra lelőhelyein az idősebb Hallstatt-korszakban figyelhető meg
471

.   
 

5.1.3 Egyéb 

 

5.1.3.1 Szűrőedény és/vagy parázsborító 

Nysz. 1.34305.4205.39 Nysz. 1.34305.9089.3Nysz. 1.34305.7270.45
 

Az apró lyukakkal áttört oldalú edényeket a kutatás szűrőedényként vagy parázsborítóként 

definiálja
472

. Az edények oldala apró lyukakkal sűrűn átfúrt, oldaluk ívelt. Az előkerült 

töredékek két csoportba sorolhatók. Az egyik esetben az edény alakja tálhoz hasonlítható 

(115. tábla: 2. Nysz. 1.34305.7375.17), míg a magasabb formáknál, peremük összeszűkül, 

ugyanakkor aljukon nagyobb átmérőjű, kerek nyílás található (68. tábla: 4. Nysz. 

1.34305.7989.34; 18. tábla: 22. Nysz. 1.34305.4205.39; 142. tábla: 2. Nysz. 1.34305.9089.3). 

Az áttört falú tálak formájának gazdagságát mutatja például a morva Tešetice-Kyjovice kora 

vaskori település leletanyaga
473

. A Győr-Ménfőcsanakon feltárt telep anyagában levő 

oldaltöredékek alapján több forma feltételezhető (64. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7516.28; 89. 
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tábla: 18. Nysz. 1.34305.7270.45). Agyaguk homokkal és kerámiaőrleménnyel soványított, 

kézzel formált, falvastagságuk 0,7-1,5 cm közt mozog. Színük a barna különböző 

árnyalataival írható le.  

A michelstetteni leletanyagban előkerült harang alakú, átfúrt oldalú edényeket, amelyek alján 

nagyobb nyílás volt, A. Preinfalk parázsborítóként határozta meg
474

. Párhuzamaik több 

lelőhelyen ismertek
475

. A ménfőcsanaki magasabb formáknak hasonló szerepük lehetett. A 

szűrőedények és parázsborítók keltezéséről annyit tudunk, hogy már a késő bronzkortól 

kezdődően a kora vaskor teljes szakaszában használatban voltak
476

. Erre utal az inzersdorfi, 

illetve a bratislava-dúbravkai előforulásuk, amely együttes már a Hallstatt-kultúra végső 

szakaszát képviseli
477

.   

 

5.1.3.2 Agyagkorong, fedő 

Nysz. 1.34305.7375.24
Nysz. 1.34305.7227.56

 
A háztartáshoz tartozó, ún. lapos agyagfedők, vagy korongok meghatározása funkciójukat 

tekintve nem egyöntetű
478

. M. Griebl a horni leletanyag feldolgozása során a kónikus oldalú 

edényeket definiálta fedőként, néhol csőtalpszerűen kialakított fogóval
479

. A Hallstatt-kultúra 

temetkezéseinek anyagából ismert fedők jól tükrözik a típus formagazdagságát
480

. A  győr-

ménfőcsanakon előkerült edények töredékessége révén némely kihajló perem- és kónikus 

oldaltöredék besorolása bizonytalan (Nysz. 1.34305.7936.34; 144. tábla: 4. Nysz. 

1.34305.9223.7). A lapos agyarkorongok alkalmazása ugyanakkor feltehetően nem volt 

egységes, fedőként vagy „sütőlapként” is alkalmazhatók voltak (116. tábla: 12. Nysz. 

1.34305.7375.23; 116. tábla: 13. Nysz. 1.34305.7375.24). Agyaguk soványítása a 

kerámiákkal azonos, homok és kerámiaőrlemény. Mindkét felületük egyenes, vagy enyhén 

domborodó, simított. Méretük a töredékek alapján csupán feltételezhető, átmérőjük 

meghaladta a 15 cm-t. A korongok falvastagsága 0,9 és 2,2 cm közt mozog. Színük barna 

árnyalatú. Szinte valamennyi kora vaskori településen előfordulnak agyaglapok, amelyek 

formája igen változatos, kerek, szögletes, díszített, peremmel vagy anélkül stb.
481

, pontosabb 

keltezésük azonban a kora vaskoron belül azonban nem lehetséges
482

.  
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5.1.3.3 Orsógomb 

 

Nysz. 1.34305.7425.41 Nysz. 1.34305.7302.1 Nysz. 1.34305.2552.1 
 

Előfordulásuk, az alábbi agyagnehezékekkel együtt arra utal, hogy a Győr-Ménfőcsanaki kora 

vaskori település lakosságának életében a textilművesség jelentős szerepet töltött be, amely 

minden bizonnyal a háztartások kézműves tevékenységének körébe tartozott. Az 

orsógombokon túl ezt támasztja alá a szövőszék maradványainak in situ előkerülése (lásd a 3. 

ház leírását katalógusban, 5. tábla).  

Készítésük tekintetében megjegyezhető, hogy agyaguk főként homokkal soványított. Néhány 

esetben kerámiaőrlemény, vagy apró kavics figyelhető meg, valamint a korszak végén a grafit 

is előfordul mint soványítóanyag (1.34305.2528.105; 41. tábla: 3. Nysz.1.34305.7284.2). 

Átmérőjük 2,9 és 5 cm közt változó. Az orsógombok formája változatos, leggyakoribb a 

kónikus és kettős kónikus forma (3. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2552.105; Nysz. 1.34305.3847.3). 

Ugyanakkor előfordulnak az erősebben nyomott, laposabb formák, valamit a közel kerek, 

gömbölyű orsógombok. Díszítésük plasztikus. A kónikus darabok díszítése zömében az alsó, 

rövid oldalra koncentrálódik: 

rovátkolás (3. tábla: 4. Nysz. 1.34305.2552.106; 46. tábla: 17. Nysz. 1.34305.7317.1),  

kannelúra (57. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7425.41; 57. tábla: 6. Nysz. 1.34305.7425.43; 3. tábla: 

2. Nysz. 1.34305.2552.104; 3. tábla: 3. Nysz. 1.34305.2552.105),  

koncentrikus félköríves díszítés (68 . tábla: 2. Nysz. 1.34305.7989.2),   

zegzug vonal (54. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7302.1).  

A kettős kónikus darabok esetében a váll vonalában (130. tábla: 4. Nysz. 1.34305.3553.43), a 

lapos formáknál szintén az orsógomb peremrészén (31. tábla: 3. Nysz. 1.34305.8424.2; 141. 

ábra: 9. Nysz. 1.34305.9028.66) fordulhat elő e díszítések valamelyike. A kerek formák 

többnyire díszítés nélküliek (70. tábla: 2. Nysz. 1.34305.9040.1; 144. tábla: 5. Nysz. 

1.34305.9223.24). 

Az orsógomb régiónkban a Hallstatt-kultúra emlékanyagának alaptípusaként határozható meg, 

a temetkezések és a települések leletei közt egyaránt gyakori az előfordulása
483

.   Csupán 

érdekesség szintjén érdemes kiemelni, hogy a Smolenice-Molpír magaslati településen 

előkerült együttesben Tereza Belanová-Stolcová mintegy 700 darab orsógombot dolgozott 

fel
484

.  
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5.1.3.4 Agyagnehezék 

Nysz. 1.34305.7375.28 Nysz. 1.34305.7317.75  
A textilkészítéshez kapcsolódó további leletcsoportot képviselik az agyag hálónehezékek. 

Agyaguk a kerámiák agyagával azonos jellegű és soványítású. Formájuk egységesen csonka 

gúla alakú, méretük azonban változatos. A nehezék felső harmadában átfúrt, esetenként felső 

részén, oldalán bemélyített X alakban elrendezett barázdák figyelhetők meg (112. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.7083.2), néhány darabnál benyomott pontok (141. tábla: 8. Nysz. 

1.34305.9028.65; Nysz. 1.34305.7262.6)
485

. Ki kell emelni azt a két objektumot, ahol a 

nehezékek nagy számban kerültek elő, feltehetően eredeti helyzetükben (11. ház: OBJ 137/ 

STR 2759, 27-30. tábla; 3. ház: OBJ 41/ STR 2828, 6-11. tábla). A szövőszékek és 

textilkészítés kora vaskori vonatkozásai sokat kutatott téma a keleti Hallstatt-körben, hiszen 

számos aspektusa vizsgálható az előkerült leletek alapján. A Sopron-Burgstall 

urnaábrázolásai
486

, stillfriedi, sopron-krautacker, dunaluzsnai un. szövőházak
487

 , a 

hálónehezékek „ábrázolásai”
488

, hogy csupán néhányat emeljünk ki. Munkám keretében a 

kora vaskori textilkészítés győr-ménfőcsanaki település anyagára bővebben nem térek ki, 

mivel külön tanulmányban kerültek feldolgozásra
489

. 

Itt érdemes említést tenni, arról a töredék-csoportról, amelyek feltehetően másodlagos 

felhasználásban feltehetően szintén a textilkészítéshez kapcsolódnak. Több esetben volt 

megfigyelhető, hogy egy-egy edény nagyobb töredékét átfúrva szintén nehezékként 

hasznosíthatták (20. tábla: 38. Nysz. 1.34305.4205.140).  

Az agyagnehezékek szintén a kora vaskori lelőhelyeink jól ismert tárgytípusai körébe 

tartoznak. Települések, temetők leletanyagában egyaránt megjelennek, formájuk alapvetően 

néhány alcsoportra tagolható. Leggyakrabban csonka gúla alakúak, de hasonló funkciója 

lehetett a felső harmadában átfúrt agyagkorongoknak, vagy ennek mintájára kialakított 

edényoldalaknak, az agyagkarikáknak. A magyarországi lelőhelyek mellett
490

 párhuzamaikat 

mind az osztrák
491

, mind a szlovák és morva területen megtaláljuk
492

.  
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3.1.3.5 Miniatűr edények 

 

Az előzőkhöz hasonlóan a miniatűr edények a keleti Hallstatt-kör leletanyagának általános 

repertoárjához tartoznak, úgy a telepek mind a temetők együtteseiben
493

. Több edényforma 

kisméretű variánsa ismert a telep anyagából. A tálkák különböző variánsai ( 51. tábla: 26. 

Nysz. 1.34305.7289.55; 116. tábla: 4. Nysz. 1.34305.7375.8). Kidolgozásuk alapján a 

középfinom, illetve a durva házikerámia körébe sorolhatók, értelmezésük vitatott
494

. Kettős 

kónikus urna, illetve annak miniatűr változatának funkciója szintén kérdéses, de formája jól 

tükrözi nagyméretű variánsát. Valamennyi miniatűr edényforma párhuzama megtalálható a 

régiónk kora vaskori lelőhelyein, annyit talán érdemes megjegyeznünk e tekintetében, hogy 

főként tálak és kettős kónikus edények készültek ilyen kis méretben
495

. Már a késő 

bronzkorban előszeretettel készítették az edények kisméretű variánsait, amint ezt J. Nekvasil a 

Lausitz-kultúra emlékanyaga kapcsán megjegyezte, illetve hasonló késő bronzkori 

előzményeket ismerünk az osztrák, morva és cseh területen
496

. A. Preinfalk megfigyelése 

alapján azonban a miniatűr edények elterjedése a keleti-Hallstatt körben általános, de 

többségében a kultúra fiatalabb szakaszát jellemzik (Ha C/D eleje)
497

. 

 

5.1.3.6 További edényformák 

 

Előkerült néhány olyan töredék, amely tipológiailag nem volt besorolható a fentebb 

ismertetett csoportokba, egyedi jellege, vagy töredékessége miatt.  

Feltételezhető, hogy fedőként szolgált az alábbi két edénytöredék (Nysz. 1.34305.7227.56R; 

Nysz.  1.34305.7425.8R).  

Sajátos csoportot alkotnak azok az edények, amelyek oldalán hosszabb fogófül helyezkedik el 

(45. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7317.2). Feltehetően valamilyen speciális funkciójuk volt.  

Az edények javítására utaló átfúrt kisebb lukak számos töredéken előfordulnak (161. tábla: 3. 

Nysz. 1.34305.2621.2; 47. tábla: 3. Nysz. 1.34305.4385.2; 124. tábla: 12. Nysz. 

1.34305.7227.113). Hasonló jelenség több kora vaskori lelőhely emlékanyagából ismert
498

. 

Legutóbb M. Novák foglalkozott az edénytöredékek oldalán megjelenő átfúrások 

kérdésével
499

.  

A kisebb méretű, zsetonszerű lekerekített edényoldal értelmezése kérdéses (152. tábla: 4. 

Nysz. 1.34305.2746.7), bár párhuzama több esetben ismert a kora vaskori lelőhelyeken
500

.  

Szintén kérdéses a Nysz. 1.34305.7317.61 (46. tábla: 15) töredék értelmezése, amelyen egy 

kerek, kb. 3 cm átmérőjű nyílás helyezkedik el. Hasonlóképpen a Nysz. 1.34305.7425.8 (57. 

tábla: 4) számú edénytöredék, amelynek alja középen átfúrt, négy oldalán szabályosan 

elhelyezett kétosztatú bütykök vannak. Párhuzamát a benta völgyi kora vaskori településről 

ismerjük
501

, amely alapján a Ha C2/D1 korszakra helyezhető.   
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5.1.4. Díszítés 

 

Tekintve, hogy a kerámiatípusok előző értékelése során az egyes típusokat jellemző 

díszítésről már szó esett, rövid összefoglalásként térnék ki a kora vaskori győr-ménfőcsanaki 

leletanyagban megfigyelt díszítésekre. A 

kora vaskori települések ún. házi kerámiája a 

temetkezésekből ismert emlékanyaggal 

összevetve kevéssé díszített, a díszítés 

esetenként inkább praktikus mint esztétikai 

célokat szolgált
502

.  

 
5.3. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt 

feltárt kora vaskori település kerámianyagának 

díszítettsége 

 

A vizsgálható (kora vaskori) 3463 kerámiatöredéknek mintegy 12%-a volt díszített (beleértve 

a bütyökkel való „díszítést”). A díszítés módja alapján megkülönböztethetjük a kerámia 

felületének díszítését, illetve azokat a díszítéseket, amelyek a kerámia agyagának felületét is 

változtatják, azaz plasztikusan alakítják/formálják (kivesznek belőle, vagy hozzátapasztanak). 

A kerámiatípusokat tekintve legnagyobb számban a tálak díszítettek, amelyeknél a felület 

díszítése mind a kerámia külső, mind a belső felületén gyakran előfordul. A tálak plasztikus 

díszítése elsősorban a váll vonalára koncentrálódik, annak kannelurázása, illetve apró 

bütykökkel való kombinálása formájában. Második legnagyobb csoportot létszámukból 

adódóan is a fazekak képviselik, amelyek díszítése feltehetően gyakran praktikus célokat 

szolgált. A fazekaknál a már ismert párhuzamokhoz hasonlóan főként a váll zónája díszített, 

különböző plasztikus módon. Néhány esetben az említett két csoport peremének díszítése is 

megjelenik. A díszítések típusainak rövid áttekintése előtt megemlíthető, hogy a díszítések 

kivitelezése a tálak, mélytálak, urnák esetében jó minőségű, míg a fazekak és 

tárolóedényeknél gyakran elnagyolt, amely nem meglepő tekintve azok gyakorlati célját. A 

díszítéstípusok gyakoriságának eloszlása hűen tükrözi, hogy a Győr-Ménfőcsanakon feltárt 

kora vaskori település anyagának többségét z ún. házi kerámia képviseli (5.3. ábra).  
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5.4. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámianyagának 

díszítéstípusai 

Grafitozott és fényezett felület 

 

A felület díszítése a Győr-Ménfőcsanaki kerámia esetében az edény felületének fényezését, 

grafitos besimítását, grafitsávokból kialakított motívumokat, illetve nagyobb felületek 

grafitozását jelenti. Lehetséges, hogy néhány edény eredetileg grafitmázzal volt bevonva, ezt 

azonban pontosabb vizsgálat nélkül nem jelenteném ki egyértelműen. A nyugati Hallstatt-

körben gyakran megjelenő vörös-fekete festés a győr-ménfőcsanaki településen csupán egy 

töredéken feltételezhető (62. tábla: 46, Nysz. 1.34305.7642.148), illetve néhány további 

esetben, azonban kerámiavizsgálat hiányában csupán feltételezhetjük (42. tábla: 7, Nysz. 

1.34305.7284.32; 116. tábla: 7, Nysz. 1.34305.7375.56; Nysz. 1.34305.7642.146; Nysz. 

1.34305.7648.155; Nysz. 1.34305.7763.10; Nysz. 1.34305.7829.14). 
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A keleti Hallstatt-kultúrkör településeinek kerámiadíszítései közt talán legjobban ismert típus 

a grafitozás. A grafit használata több szempontból is hasznos volt felhasználói számára. 

Általában a kerámia tartósabbá tételét emeljük ki (hővel szemben ellenállóbb), ugyanakkor 

köztudott, hogy a fémedények utánzását is szolgálta. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a 

grafitozás jól formálhatóvá teszi a lágy agyagot, ami által a kerámia plasztikusan könnyebben 

díszíthetővé válik (bevágott, rádlizott, vagy kannelurázott díszítésnél)
503

. A kerámia külső 

felületének grafitozása elsősorban a szigetelést szolgálta. A korai vaskorban főként az edény 

peremén és felső harmadában gyakori. Már a késő bronzkorban megjelent és a kora vaskor 

teljes egészében követhető
504

. A grafitsávokból kialakított geometrikus motívumok az 

edények külső és belső felületén egyaránt megfigyelhetők. A győr-ménfőcsanaki együttesben 

legnagyobb számban a tálak belső felületét díszítették, különböző motívumokba rendeződve 

(5.10. ábra; 4. tábla: 6, Nysz. 1.34305.2552.40; 127. tábla: 4, Nysz. 1.34305.7612.5). A 

nagyméretű edények, feltehetően urnák, külső felületét hasonló geometrikus motívumokkal 

látták el (98. tábla: 3, Nysz. 1.34305.2708.1). Az utóbbiak ép párhuzamait a síregyüttesekből 

ismerjük
505

. A horni kora vaskori település feldolgozása során M. Griebl hasonlóképpen 

feljegyezte, hogy a grafitsávozás legnagyobb számban a tálak belső felületén figyelhető 

meg
506

. Győr-Ménfőcsanakon a grafitsávokból kialakított motívumok sajnos az edények 

töredékessége miatt nem voltak rekonstruálhatók. Kivételként említhető az OBJ 327/ STR 

8424 épület betöltéséből előkerült mélytál (31. tábla: 2, Nysz. 1.34305.8424.1). A széles 

sávozás mellett a tálak belső felületén a besimított rácsozás is megjelent (16. tábla: 5, Nysz. 

1.34305.4205.4). 

Az edények grafitsávokkal való díszítése már az idősebb Hallstatt-korszakban megjelent, de 

nagyobb mértékben az azt követő fázisban alkalmazták, vagyis a fiatalabb Hallstatt-korban 

(Ha C2/D1) és helyenként a késő vaskorig követhető
507

. 

 

Bizonyos értelemben már a plasztikus díszítésmódhoz áll a közelebb az edény felületének 

síkozása. A győr-ménfőcsanaki kora vaskori kerámiák peremén és vállvonalában a vízszintes 

és ferde irányú síkozás egyaránt előfordult (egy urna vállán: 109. tábla: 3, Nysz. 

1.34305.4352.1, valamint egy tál peremén: Nysz. 1.34305.8406.2), mint látható igen kis 

számban. A síkozás a késő bronzkori kerámiadíszítő elemek továbbélését tanúsítja.  

Az edények plasztikus díszítése során az edény felületének bemélyítése, vagy az edény 

felületére helyezett különböző elemekkel kialakított díszítésről beszélhetünk, leegyszerűsítve 

kiveszünk vagy hozzáteszünk a kerámia anyagához. A győr-ménfőcsanaki kora vaskori 

kerámiák esetében az alábbi plasztikus díszítéseket találjuk meg: 

a. árkolás (5.5. ábra) 

b. kannelúra (5.6. ábra) 

c. bekarcolás, bemetszés (5.5. ábra) 

d. ujjbenyomás, ún. körömcsipkedéssel kialakított pontozás, rovátkolás (5.8. ábra) 

e. benyomott pontozás, vagy pecsétlés (5.5. ábra) 

f. léc/bordadísz (5.9. ábra) 

g. bütyök (5.7. ábra: 1) 

h. az edény felületének kezelése/alakítása (seprűzött, bekarcolt, durva felület kialakítása, 5.7. 

ábra: 2) 
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5.5. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 

2009-2011 közt feltárt kora vaskori 

település kerámiájának díszítése 

(árkolás) 

 

 

Az árkolással kialakított 

vonalak valójában számos 

díszítőmotívum alapját képezik. 

A korai vaskorban legtöbb 

esetben több párhuzamos 

vonalból épülnek fel e 

motívumok. Így a késő 

bronzkori hagyományokból 

levezethető  vízszintesen 

körülfutó barázda, vagy árkolás, 

amely elsősorban az urnaszerű 

edények nyakán jelent meg (59. 

tábla: 13, Nysz. 

1.34305.7642.50; Nysz. 

1.34305.7936.38). Esetenként a 

váll és a nyak tagolását 

vízszintesen körülfutó barázda, 

vagy árkolás képezi (Nysz. 

1.34305.7227.28).  

Az edények vállát díszítő párhuzamos vonalkötegekből kialakított zegzugmotívumok, 

háromszögbe rendezett motívumok, vagy egyszerű kannelúrázás szintén ezzel a technikával 

készült (5.6. ábra). Árkolással kialakított ívelt vonalak, félkörívek főként az edények vállán 

jelentek meg (Nysz. 1.34305.5246.1). Nagyobb számban a Ha C időszak kerámiáját 

jellemzi
508

. Kiemelném azt a kisméretű urnához tartozó peremtöredéket, amelynek nyakán a 

víszintesen futó vonalkötegek alatt apró, szintén árkolt félköríves díszítés látható. A darab 

szinte pontos párhuzamát közölte Ch. Ranseder Wien-Oberlaa telepanyagából, illetve egy 

további párhuzamról tell említést Wien-Leopoldsberg településről. Ez utóbbi töredék alapján 

leleteink a Ha C1 fázisra keltezhetők
509

. 

A tálak, mélytálak (Schüssel) és urnák vállán megfigyelhető kannelúrát szintén árkolt 

vonalkázás alkotja, függőleges vagy ferde (42 edény töredékén: 93. tábla: 2, Nysz. 

1.34305.265.2; 91. tábla: 7, Nysz. 1.34305.2758.17; 91. tábla: 10, Nysz. 1.34305.2758.20). 

Kivitelezése igen változatos a győr-ménfőcsanaki leletanyagban is (5.6. ábra). A kora vaskori 

együttesek többségében a tagolt profilú tálak vállát díszíti
510

. Az árkoláshoz hasonlóan 

elmondható, hogy a késő bronzkortól a Hallstatt-kor idősebb és fiatalabb korszakát jellemzi 

(Ha C). A díszítés "fejlődése" tekintetében megfigyelhető, hogy a fiatalabb korszakban az 

árkolások kötegekbe rendeződtek, majd bütykökkel tagolt változataik is előfordultak
511

. Ide 

sorolható az edények belső felületéből kinyomott, vagy domborított széles kannelúra, a 

gyakran Buckel-dísznek nevezett díszítés (75. tábla: 3, Nysz. 1.34305.1378.2; 2. tábla: 5, 
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Nysz. 1.34305.2364.4). Az utóbbi elsősorban a mélytálak, illetve az urnák vállvonalában 

jelent meg. 

 
5.6. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése (1: 

kannelúra, 2: Buckel-dísz) 

 

A bekarcolt, vagy bemetszett 

vonalas díszítésmódot az 

árkolástól a vonalak "V" 

profilja különbözteti meg. A 

kora vaskori edények 

díszítésében főként a 

srafozással kitöltött 

háromszögmotívumok esetében 

alkalmazott technika
512

. Győr-

Ménfőcsanakon csupán néhány 

töredékes darab felületén 

találunk bekarcolt vonalas 

díszítést. Kivételes az OBJ 438 

/ STR 2553 épület betöltéséből 

előkerült miniatűr kettős 

kónikus edény (85. tábla: 2, 

Nysz. 1.34305.2553.1). A 

srafozott háromszögek (gyakran 

benyomott pontokkal 

kombinálva) főként a Ha C 

fázishoz sorolt együttesekben 

találhatók meg
513

. 

 

A perem bevagdalása vagy 

benyomkodása elsősorban a 

fazekaknál és a tárolóedényeknél jelent meg (fazék: 37. tábla 2, Nysz. 1.34305.7124.3; Nysz. 

1.34305.7317.33; tárolóedény: 46. tábla: 9, Nysz. 1.34305.7317.17; 145. tábla: 5, Nysz. 

1.34305.9549.2), illetve néhány táltöredék peremén. Gyakran díszíti a fazekak vállvonalát 

benyomkodott pontokból álló sor. A benyomott pontok kialakítása változatos, pontok, 

lencselalakú formák, körömbenyomás, illetve rovátkolás is előfordulhat(85. tábla: 3, Nysz. 

1.34305.2553.2; 122. tábla: 3, Nysz. 1.34305.7227.7). Hasonlóképpen a kialakított motívum 

szempontjából több variánst említhetünk, például egy vagy több sorban elrendezett díszítés 

(5.8. ábra). Így a nyak közvetlen perem alatti díszítését, ahol a két párhuzamos körben haladó 

motívumot körömbenyomkodás-szerű pontok alkotják (96. tábla: 2, Nysz. 1.34305.675.1). Az 

említett töredék ritkaságát az okozza, hogy egy kihajló perem- és nyakrészről van szó, 

miközben a díszítés párhuzamait főként fazekak egyenesen álló perem- és nyaktöredékeiről 

ismerjük pl. Wien-Oberlaa, vagy Inzersdorf-Walpersdorf lelőhelyekről
514

. A díszítésnek ezt 

a módját szinte minden kora vaskori település anyagában megtaláljuk
515

. 
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5.7. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 

2009-2011 közt feltárt kora vaskori 

település kerámiájának díszítése (1: 

bütyökkel díszített, 2: felület 

kezelése/díszítése) 

A kora vaskori kerámia díszítése 

leggyakrabban a váll zónájára 

irányul. A fazekak esetében 

szintén szembetűnő. Az utóbb 

említett vízszintesen körülfutó 

motívumok mellett gyakori a 

fazék vállára felrakott 

léc/borda, amely többnyire 

benyomkodással, rovátkolással 

tagolt (52 töredék, pl. 159. tábla: 

2, Nysz. 1.34305.10832.1). A 

benyomkodást gyakran bütyök 

tagolja (125. tábla: 2, Nysz. 

1.34305.7610.1; a bütyök 

stilizált állatábrázolása: Nysz. 

1.34305.7515.4; 73. tábla: 2, 

Nysz. 1.34305.8376.3). A rátett 

léc kialakítása igen sokrétű 

lehet, például hullámvonal-szerű (54. tábla: 5, Nysz. 1.34305.7302.7). Az OBJ 419/STR 191 

házból előkerült fazék oldaltöredékének vállát egy lefelé hajlított félköríves lécdísz és egy 

vízszintesen elhelyezett, nyúlványszerű bütyökdísz töredéke díszítette (80. tábla: 4, Nysz. 

1.34305.191.1).  

 

A győr-ménfőcsanakon feltárt tűzhelyek egyikének betöltésében került elő az az 

edénytöredék, amelynek válla plasztikus ívelt horogkereszt motívummal díszített (157. tábla: 

2, 4, Nysz. 1.34305.4917.4; 1.34305.4917.5). A motívum párhuzamait ugyan megtaláljuk a 

korszak telepanyagaiban, a győri darab azonban nem festett, vagy bekarcolt, hanem 

plasztikusan kiképzett
516

.  

Az edények vállvonalát gyakran csupán "bütyök-dísszel" látták el, amelynek valószínűleg 

praktikus oka volt (146 töredék, 5.7. ábra: 2). A bütykök elhelyezését az edények oldalán is 

megtaláljuk, azok alsó harmadában. Kialakításuk igen változatos, beszélhetünk nyúlványszerű 

lapos bütykökről, vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve, vagy kerek átmetszetűekről. 

Kettes, hármas tagolású változataik is előfordultak. Elsősorban a fazekakat, tárolóedényeket 

jellemzi, de ismerjük a nagyobb méretű tálak körében is. M. Griebl felvetette, hogy ebben az 

esetben az adott edények nem tálakként, hanem fedőkként rekonstruálhatók
517

. Az utóbbi 

díszítések a kora vaskor teljes szakaszában használatosak voltak, így az időrend 

szempontjából nem informatívak.  
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 Wien-Oberlaa: RANSEDER 2006, 295, Abb. 58 (árkolt díszítés); Tešetice-Kyjovice: GOLEC 2003, 230, 6. 

tábla: 638, 640 (festett motívum). 
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 GRIEBL 1997, 57. 
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5.8. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése 

(benyomott díszítés) 

Az edény külső felületének "kezelését" a nagyobb méretű edényeknél regisztráltuk (5.7. 

ábra: 2). Ez a gyűjtő megnevezés 

valójában az eddig felsorolt 

díszítésmódok nagyrészét magába 

foglalja. A szabályos, vagy 

szabálytalan bekarcolásokkal 

kialakított ún. seprűzött díszítést (79. 

tábla: 3, Nysz. 1.34305.9751.6), a 

benyomkodással létrehozott 

felületeket (5.7. ábra: 2, Nysz. 

1.34305.7270.9), a felrakott un. 

barbotinos díszítést, vagy a felület 

durva kialakítását (Nysz. 

1.34305.7112.25; Nysz. 

1.34305.7317.60). A nagyobb 

edények oldalának seprűzését 

a korábbi időszakból vezethetjük 

le
518

, keltezés szempontjából nem 

jelent biztos támpontot. 

Hasonlóképpen széles körben ismert 

a felületek beböködéssel kialakított 

díszítése
519

, a kora vaskoron belül 

sajnos pontosabb keltezésük nem 

lehetséges, gyakrabban fordulnak 

elő a kora vaskor idősebb 

szakaszában.  

 

További észrevételek a kerámia anyaga és készítése kapcsán 

 

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori település kerámiaanyaga archeometriai 

vizsgálatára sajnos nem volt lehetőség. A kerámia osztályozása során tekintve, hogy a 

leletanyag többsége kézzel formált, csupán olyan megfigyelésekre volt alkalmam, amelyek a 

kerámia soványítására, a felület kezelésére vonatkoznak. Szerény fazekas ismereteim alapján 

azonban nem mernék szakszerű vizsgálatok hiányában messzemenő értékeléseket közölni. Az 

agyag szerkezete alapján elkülöníthető volt a finoman iszapolt, apró szemcsékkel (homok, 

igen apróra zúzott kavics) soványított kerámia, valamint a durva, porózus agyagú kerámia 

(kaviccsal, gyakran apróra zúzott kerámiával soványítva). A durva soványítású edények 

többségét, a kora vaskori leletegyüttesekhez hasonlóan elsősorban a nagyobb méretű fazekak 

és tárolóedények képviselik. A felületkezelés kapcsán érdemes kiemelni, hogy a kora vaskori 

edénytöredékek felületét minden bizonnyal valamilyen eszközzel (kő?) egyenlítették el, 

amelynek nyomai jól láthatóak voltak és sok esetben az edények besorolását is segítette.  
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5.9. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 

2009-2011 közt feltárt kora vaskori 

település kerámiájának díszítése (1: 

lécdísz; 2: bordázott dísz, 3: síkozás, 

4: felhúzott szarvasfül) 

 

Másodsorban említendő az 

edényoldalak átfúrása (147. 

tábla: 6, Nysz. 

1.34305.10677.11; 161. tábla: 3, 

Nysz. 1.34305.2621.2; 139. 

tábla: 2, Nysz. 1.34305.8609.1). 

A kérdéssel legutóbb M. Novák 

részletesen foglalkozott a morva 

őskori kerámia kapcsán
520

. Az 

edények oldalának átfúrását a 

kutatás többnyire az edények 

javításának nyomaként értékeli, 

amely azonban nem tartható. 

Több olyan példát ismerünk a 

kora vaskori kerámia esetében 

is, amikor sokkal inkább 

szándékos, gyakorlati céllal, a 

készítéssel egyidőben fúrták át 

az edények oldalát
521

. Így 

például a győr-ménfőcsanaki miniatűr edény (85. tábla: 2, Nysz. 1.34305.2553.1), vagy az 

Ivanka pri Dunaji településről ismert fazék
522

 peremét. M. Novák megfigyelései alapján az 

edénytöredékek széle közelében előforduló, kisebb átmérőjű fúrások, gyakran párosan, 

utalhatnak az edény javítására
523

. Az edények javításának ilyen módja már a neolitikum óta 

ismert. Az átfúrásba helyezett fémhuzal, vagy szerves anyag tartotta egyben a törött edényt, 

amelynek felhasználása ezáltal ugyan korlátozottá vált, de továbbra is megfelelt tulajdonosai 

számára. Egy győr-ménfőcsanaki fazék töredékén az átfúrásnál vasrozsda nyomai láthatók 

(Nysz. 1.34305.4917.15). Az edények javítása feltehetően bizonyos szaktudást igényelt, erre 

utalnak azok az átfúrások, amelyek sikertelenek voltak, vagy a két irányból végzett fúrás nem 

teljesen pontosan sikerült
524

. A kora vaskori kerámia javításának nyomait elsősorban 

települések leletanyagában ismerjük, s főként a késő Hallstatt-kori együtteseket jellemzi, 

aminek értelmezése a kutatás további feladata lesz. Érdemes azonban kivételként megemlíteni 

a L. Nebelsick által közölt Loretto-i temető 62. sz. számú sírt, amelynek több kerámiáján 

látható átfúrás nyoma, s amelyet a szerző a kora vaskor középső és fiatalabb szakaszára 

helyezett
525

. M. Novák hangsúlyozza, hogy főként a késő Hallstatt- és kora La Tene-kori, 

grafittal soványított kerámia kapcsán említi a kutatás a javítás gyakori előfordulását. Ami 

azonban megtévesztő, mert a javítás nem csupán erre a csoportra korlátozódik
526

. 

Elgondolkodtató az edények javításának kérdése, bár az össz-leletanyagot tekintve a győri 
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kora vaskori együttesben 

sem mondható túl 

gyakori jelenségnek, 

valamiért mégis 

ragaszkodtak a település 

lakosai régi 

edényeikhez. A Hrušov 

na Mladoboleslavu 

lelőhelyen előkerült, 

kézzel formált egyszerű 

kihajló peremű, 

tagolatlan tál például 

három kétrészes 

szalaggal volt 

összekapcsolva, 

amelyekből kettő in situ 

került elő az edényen. A 

szalagok bronzból és 

vasból készültek, így 

önmagukban 

értékesebbek voltak mint 

maga a tál
527

. 

 
5.10. ábra: A Győr-

Ménfőcsanak 2009-2011 

közt feltárt kora vaskori 

település kerámiájának 

díszítése (grafitsávos és 

rácsozott) 

 

A győr-ménfőcsanaki kerámia tulajdonságai kapcsán röviden szeretnék kitérni a grafit, mint 

soványító-anyag megjelenésére. A kora vaskorral foglalkozó kutatók körében általánosan a 

kései szakasz egyik jellemző jegyeként használatos a grafit soványítású kerámia megjelenése 

a leletanyagban
528

. Amit alátámaszt, hogy a Ha C2/D1 korszakra keltezett együttesekben 

térségünkben, mint pl. Horn, Göttlesbrunn, Michelstetten, Freundorf, Smolenice-Molpír
529

 

nem fordul elő. A morva területen M. Golec a grafitos kerámia (értsd grafittal soványított) 

megjelenését illetően M. Hlava szakdolgozata keretében végzett kutatásait idézte, amelyek 

rámutattak, hogy a grafitos kerámia megjelenése a morva területen nem kapcsolható a kelták 

kora La Tene-kori megjelenéséhez. A grafitos kerámia használatának kezdetei a morva 

területen is a Ha D2 és Ha D3 időszak folyamán keresendők
530

. 

Miért volt előnyös a grafit, mint soványító anyag használata? Már az edények felületének 

grafitozása az edények szigetelését segítette (többek közt)
531

. Kiégetéséhez nem szükséges 

olyan magas hőfok elérése mint az átlagos kerámiánál, valamint a kiégetés ideje is lecsökken. 
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Az edények vízállóak és a hőhatásokkal szemben tartósabbak lesznek
532

. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a grafittal soványított kerámia többségét főzőedényként használták, 

részüket pedig feltehetően egyéb kézműves tevékenység során hasznosíthatták. Az utóbbi 

felhasználás azonban elsősorban a késő vaskorban igazolható. Győr-Ménfőcsanakon  három 

orsógomb készült grafittal soványított agyagból  (41. tábla: 3, Nysz. 1.34305.7284.2; 141. 

tábla: 9, Nysz. 1.34305.9028.66; Nysz. 1.34305.2528.105).  

Ennek szerepe egyelőre megosztja a kutatókat. Az inzersdorfi település anyagát feldolgozó P. 

Ramsl    felvetése szerint      a fonalak megszínezését szolgálhatta
533

, míg P. Trebsche alapján 

nem volt szerepe
534

, egyszerűen ilyen alapanyag állt a készítő rendelkezésére. Véleményem 

szerint szintén az adott alapanyag, vagy éppen fennmaradó anyag véletlenszerűségével 

magyarázható.  

 

A grafit a kerámia anyagába valójában kétféle módon kerülhet. Egyrészt mint az 

agyaghoz adott soványító anyag, vagy az agyagban természetesen előforduló grafit 

formájában (grafitföld)
535

. E két jelenség megkülönböztetéséhez azonban 

természettudományos vizsgálatok szükségesek. Közismert, hogy az edények készítése során 

már a kora vaskor érett szakaszában gyakran használtak grafitot az edények készítői, hisz igen 

jelentős mennyiségben fordul elő az edények felületének grafitozása. A nagyobb felületek 

grafitozása kétféle módon készülhetett, vagy egy nagyobb grafitdarabbal simították, fényezték 

át az adott edényt, vagy annak egy részét, vagy pedig egy grafitőrleménnyel elegyített masszát 

felhígítva, azzal vonták be az edény felületén. Ezen kívül, s az érettebb korban sokkal 

gyakrabban fordul elő a grafitsávos díszítés, amely szintén egy grafitrög segítségével vagy 

egy grafitmassza felvitelével készülhetett. A két módszer kombinálását jelentette, amikor az 

előkészített edényfelületet, vagyis grafitos agyagmasszával bevont felületet egy grafitrög 

segítségével sávosan besimított motívumokkal díszítettek. A garfitozott díszű kerámiát 500-

700 °C fokon égették ki, mivel magasabb hőfokon a grafit már kiég
 536

. Tehát már a kora 

vaskor első felében a vizsgált területen ismerték és használták a grafitot, mint nyersanyagot. 

Ugyanakkor érdemes itt idézni P. Trebsche számításait, miszerint egy középső La Tène, 

fésűzött fazék elkészítéséhez, annak méretétől függően 0,8-2,8 kg grafit szükséges
537

, míg a 

grafitsávos díszítések elkészítése egy-két gramm nyersgrafittal megoldható. Vagyis a késő 

vaskortól ún. "grafitbummal" számolhatunk, amelynek kezdetei a késő Hallstatt-korra 

vezethetők vissza. A késő Hallstatt-kori grafitos kerámia elterjedése elég széles körben 

megfigyelhető. Baden-Württemberggel kezdődően Felső- és Alsóausztria, Csehország déli 

területén át, beleértve a délmorva Horákov kultúra régióját, Szlovákia délnyugati és 

Magyarország északnyugati részén
538

. Az itt feltárt lelőhelyek leletanyag alapján, megjelenése 

a Ha D2 korszakra helyezhető. Az említett együttesek, és köztük Győr-Ménfőcsanak, egyben 

azt is igazolták, hogy grafitos kerámia nem csupán a grafitlelőhelyek közelében készült. 

Valójában már a kora vaskori grafitozott díszítés igazolta, hogy a grafitot távolabbi területekre 

is szállították. A felhasznált grafit eredetének meghatározása azonban esetenként problémákat 

vethet el, a már említett grafit tartalmú agyag felhasználása miatt. P. Trebsche megjegyezte, 

hogy a természetes módon előforduló grafitos agyagot elsősorban a késő Hallstatt- és kora La 

Tène együttesek kerámiájánál lehetett azonosítani, ugyanakkor a késő vaskorban már 

egyértelműen soványító-anyagként használt nyersgrafitot alkalmaztak. Leírása alapján a 
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természetes grafitos agyag használata abból is felismerhető, hogy a kerámia a többi 

kerámiához hasonlóan világos színűre ég ki
539

.  Győr-Ménfőcsanak, illetve Sopron-

Krautacker kora vaskori anyagából számos ilyen edénytöredéket említhetnénk. Azonban 

vizsgálatok nélkül nem állíthatjuk, hogy természetes módon fordult elő agyagukban a grafit. 

Sokkal valószínűbbnek tartható, hogy egy részüknél ezzel is számolni lehet, de Győr esetében 

előfordulnak olyan erősen grafitos anyagú töredékek, amelyeknél a soványítás egyértelműnek 

látszik (csupán példaként 4. tábla: 5, Nysz. 1.34305.2552.9). Az edények típusát tekintve 

elsősorban a fazekak, illetve néhány esetben a tálak anyagában is megfigyelhető volt a grafit 

jelenléte. A grafit vizsgálata jelenleg származására vonatkozó  adatokkal nem rendelkezünk, 

annyit azonban érdemes megjegyeznünk, hogy az osztrák Waldviertel, valamint a dél morva 

területen is több grafitlelőhely ismert
540

. 

Az elmúlt években előkerült együttesek feldolgozása során a kerámia készítésére vonatkozó 

megfigyeléseket, vizsgálatokat végeztek többek közt a dunaluzsnai halomsírok közelében 

feltárt földbemélyített épületek és gödrök anyagából származó mintákon
541

. A 

kerámiacsiszolatok vizsgálata kimutatta, hogy a fazekasok helyben kitermelt agyaggal 

dolgoztak. A dunaluzsnai, Dolné Janíky és Devín lelőhelyek kerámiájának vizsgálata alapján 

az edényeket 600 és 800 °C hőfok közt égethették ki
542

. A késő vaskori fazekasságra 

vonatkozó bővebb forrásnyaggal szemben sajnos a kora vaskori fazekasságot illetően elég 

szűk forrásanyaggal rendelkezünk.  

A helyi nyersanyag felhasználása a Kárpát-medence keleti régiójában szintén kimutatható 

volt
543

. Győr-Ménfőcsanak lelőhelyen vizsgálat hiányában egyelőre csupán feltételezhető, 

hogy a lakosok a helyben megtalálható nyersanyagot használták fel, de az agyagkitermelésre 

utaló jelenségek arra engednek következtetni, hogy ez a település sem volt kivétel.  

 

5.2.  Fémleletek 
 

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori település emlékanyagában nagyon kevés 

a fémleletek száma (5.1. ábra). Ez a jelenség a régióban ismert kora vaskori lelőhelyek 

körében általános
544

. A győr-ménfőcsanaki lelőhely leletanyagából mintegy 20 fémtárgy 

került leltárba, amely kora vaskori jelenséghez kapcsolódott. A fémleleteket elsősorban bronz 

és vastárgyak töredékei, illetve egy ezüst gyűrű képviseli, amely azonban egy 

fiatalabb korszakhoz sorolandó (67. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7932.48). A lelőhelyen végzett 

felszíni kutatásból számos további fémlelet származik, amelyek közt a kora vaskori darabok is 

vannak
545

, főként szkíta típusú nyílhegyek (3.2. ábra). A kora vaskori jelenségek fémleletei 

a használati és viseleti tárgyak körébe sorolhatók. 
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5.2.1 Viseleti tárgyak 

 

Fibula 

 

A 21. ház (OBJ 220 / STR 7302) foltjáról került elő egy díszített kengyelű vasfibula töredéke 

(53. tábla: 2, Nysz. 1.34305.7302.63). A kengyel két végénél rovátkolt, megrongálódott 

felülete miatt a díszítés nem látható. A tű és a tűtartó letört.  

Kora vaskori fibula került elő két római kori objektumból. Egy bordázott kengyelű bronz 

ívfibula (169. tábla: 1, Nysz: 1.34305.7789.73), valamint egy velemi típusú, három gombbal 

díszített bronzfibula (169. tábla: 2, Nysz: 1.34305.7985.2). Mindkét darab töredékes
546

. 

A bordázott ívfibula az ismert párhuzamok alapján a Hallstatt-kor érett és fiatalabb szakaszára 

helyezhető (Ha C2/D1, Kr.e. 7. század 2. fele – 6. század 1. fele). Ugyanez mondható el 

a velemi típusú fibulákról (Ha D1, Kr. e. 6. század 1. fele).  

A kora vaskori fibulatípusok a keleti Hallstatt-körben főként a temetkezések anyagában 

fordulnak elő. Többek közt C. Dobiat az osztrák leletanyag vizsgálata alapján figyelte meg, 

hogy az idősebb Hallstatt-horizontban a fibulák főként a női temetkezésekből kerültek elő, 

amíg a férfi viseletben ezt a funkciót a tűk látták el
547

.  A Hallstatt-kultúra fiatalabb 

szakaszában férfi viseletben is a fibula lesz a jellemző. A keleti Hallstatt-körben a települések 

leleti közt ritkán előforduló darabok zömében szórványként, vagy kevert leletanyagban 

kerültek elő. A győr-ménfőcsanaki fibulák típusai közt a bordázott kengyelű kisívfibula 

a legismertebb és területünkön a legelterjedtebb
548

. Párhuzama, illetve előképe a Balkán 

középső területén a Kr. e. 7. század utolsó negyedéből ismert
549

, feltételezhető azonban, hogy 

a régiónkban ismert helyi típusok szintén már a Kr. e. 7. század végén megjelentek és a Kr.e. 

6. század folyamán terjedtek el nagyobb számban
550

. A sopron-krautackeri darabok alapján 

a kr. e. 5. században, tehát a korai vaskor kései szakaszának végéig előfordulnak
551

. Kevéssé 

ismert a háromgombos ívfibula típusa ( 169. tábla: 2). A győr-ménfőcsanaki darab a három 

gombos fibulák altípusának felel meg, az un. Mellach-típusú fibulák körébe sorolható
552

, 

legjobb párhuzamai Wien-Leopoldsberg
553

, illetve a szlovákiai Abrahám lelőhelyen kerültek 

elő
554

. M. Egg az itáliai leletanyag alapján e típust a Kr.e. 6. század első felére keltezte
555

. 

 

Tű 

 

A fibulákhoz hasonlóan a kora vaskori tűtípusok főként a temetkezések mellékleteiként 

előkerült leleteknek köszönhetően ismertek. A kora vaskori településekről származó darabok 

zömében igen töredékesek, a típus meghatározása gyakran bizonytalan
556

. Győr-

Ménfőcsanakon egy oszlophely betöltéséből került elő egy gombos fejű tűtípus (8. 

oszlophely, Nysz. 1.34305.11498.1).  A 23. ház (OBJ 231 / STR 7642) foltjáról származik az 
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az átfúrt fejű bronztű, amely az előző darabbal ellentétben feltehetően a használati tárgyak 

körébe tartozik. A tűfej csőszerű, vízszintes nyílással kialakított, amely alapján feltételezhető, 

hogy varrótűként szolgálhatott (58. tábla: 5). A lelőhely felszíni kutatása során számos 

további tű- és tűtöredék került elő
557

. 

A temetkezésből ismert tűtípusok alapján a tűk használatáról elmondható, hogy főként a kora 

vaskor idősebb időszakában a férfi viseletet jellemzik
558

. Azonban a Sopron-Krautacker 18. 

számú gödrében előkerült gombos, vagy kúpos fejű tű a bepecsételt korai La Tène kerámia 

alapján már a Kr. e. 4. századra helyezhető
559

, tehát szórványos előfordulásuk a korai vaskor 

teljes szakaszában feltételezhető.  

A használati tárgyakhoz sorolható bronztű funkciójának meghatározását alátámasztani látszik 

az oberhofeni bronztű, amelynek felső részén ugyan nincs csőszerű kialakítás, de a vízszintes 

átfúrás szintén arra utalhat, hogy varrótűként szolgált. S. Kas megjegyzi, hogy Hallstatt-kori 

leletegyüttesekből párhuzamait egyelőre nem ismerjük, de a korai La Tène lelőhelyekről már 

ismert tárgytípus
560

. 

 

Karperec, karika és gyűrű 

 

Relatíve gyakran találkozunk a kora vaskori temetkezések és települések leletegyütteseiben 

különböző méretű és átmetszetű bronz-, illetve vaskarikákkal
561

. Az egykori viselet részeként 

feltehetően több funkcióban jelentek meg. Példaként említeném a C. Dobiat munkájában 

közölteket, amelyben a szerző az előkerült leleteket a férfiaknál a fegyverviselet részeként, 

a nőknél pedig az öv tartozékaként rekonstruálta
562

, illetve a Sopron-Krautacker 168. 

gödörből előkerült, késő Hallstatt-korra keltezett bronzgyűrűt
563

.  

Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településéről egy bronzkarika, egy töredék (Nysz. 

1.34305.4385.14; 120. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7531.25), valamint egy bronzgyűrű (Nysz. 

1.34305.7845.43) kapcsolható ehhez a tárgytípushoz. A 26. ház (OBJ 263/ STR 7932) 

leletanyagában levő ezüsthuzalból készült gyűrű besorolása bizonytalan, minden bizonnyal 

nem az őskorhoz sorolandó (67. ábra: 5).  

Az ún. „lapos-gyöngyös“ bronz karperec egy római kori épület foltjáról került elő (169 tábla: 

5. Nysz. 1.34305.9608.52). A lelőhely felszíni kutatásából további két darab töredéke 

származik
564

. Párhuzamait a keleti Hallstatt kör déli területeiről főként temetkezésekből 

ismerjük
565

. A felsoroltak alapján a karperec a korai vaskor érett és fiatalabb korszakára 

datálható.  

 

Egyéb 

 

Csupán feltételezhető, hogy valamilyen tárgy részét alkotta az alábbi veretként definiált darab 

(53. tábla: 3. Nysz. 1.34305.7302.64).  Hasonlóan kérdéses a háromszög alakú, áttört 
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bronztárgy meghatározása (Nysz. 1.34305.9082.8). Feltehetően a viselethez tartozott az apró, 

bronzlemezből készült gyöngy (Nysz. 1.34305.4350.16). Hasonló lemez „gyöngy“ említhető 

a Brezje-i temetkezés III fázisából
566

. Nagyobb biztonsággal sorolható a kora vaskor 

emlékanyagához a bronzlemezből készült, apró pontokkal díszített csüngő, amely azonban 

szórványként került elő
567

. Párhuzamait szintén a kora vaskori temetkezések anyagában 

találjuk, legközelebbiként a Sopron-Krautacker lelőhelyen előkerült darabok említhetők
568

. 

Győr-Ménfőcsanakon néhány kora vaskori objektum leletei közt apró bronzlemez és bronzrög 

töredékeket is előfordultak (Nysz. 1.34305.7611.23; Nysz. 1.34305.7845.42). 

 

5.2.2. Használati tárgyak 

 

Kések 

 

A kora vaskori lelőhelyek használati eszközeinek gyakori lelete az ívelt hátú vaskés. A kora 

vaskori lelőhelyek fémanyagában általánosan megjelenik
569

. Győr-Ménfőcsanakon a 2. házból 

(OBJ 36/ STR 2552) ismerünk egy ívelt pengéjű, nyéltüskével ellátott, kisméretű vaskést 

(Nysz: 1.34305.2552.109). 

A vaskések már a késő bronzkor anyagi kultúrájában jól ismert használati tárgyak, 

nyélnyújtványos típusaik széles körben elterjedtek
570

. A nyél feltehetően szerves anyagból 

készült, amint azt a számos faragott csontnyél
571

, illetve a morva tešetice-i darabon előkerült 

famaradványok igazolták
572

. A temetkezésekből ismert párhuzamok alapján elmondható, 

hogy a vaskések kora vaskor teljes szakaszában használatban voltak
573

. 

 

5.2.3. Fegyverek 

 

Nyílhegyek 

 

A vas és bronznyílhegyek előforulását a kora vaskori kutatás általában a szkíta etnikum 

megjelenésével magyarázza. Az un. szkíta etnikum, illetve a hozzájuk kapcsolt anyagi 

kultúrájának kutatása (napjainkban Szentes-Vekerzug kultúraként megnevezett csoport) 

folyamatosan számos új információval gazdagodik
574

. Jelen munka keretei közt azonban 

csupán érintőleges áll módomban foglalkozni e kérdéssel, tekintve a téma nagyságát. A keleti 

Hallstatt-körben a szkíta, vagy Vekerzug elemek megjelenése a Hallstatt-kultúra fiatalabb, 

leginkább kései korszakára helyezhetők
575

. A győr-ménfőcsanaki lelőhelyen a kerámia és 

fémleletek körében ez a jelenség szintén megfigyelhető. A Vekerzug-típusú kerámia mellett, 

számos nyílhegy említhető, amelyekből mintegy három bronznyílhegy volt a település 

konkrét objektumához köthető (21. ház: OBJ 220 / STR 7302; 27. ház: OBJ 267 / STR 7989; 
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28. ház: OBJ 276 / STR 9040).  Valamennyi darab a háromélű nyílhegyek csoportjába 

sorolandó.   

További vastárgyak töredékei kerültek elő a 20. házból ( OBJ 217 / STR 7289, Nysz. 

1.34305.7289.99), a 30. házból valamint a STR 1936 számú árokból (Nysz. 1.34305.1936.2). 

A 20. házból előkrült Nysz. 1.34305.7289.99 vascsúcshoz hasonló darabot a forstwaldi 

lelőhely 50. sírjából C. Dobiat közölt
576

, meghatározása szintén bizonytalan volt. 

 

5.3 Csont, kő és egyéb leletanyag 
 

5.3.1. Csont- és agancseszközök 

 

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori település jellege szempontjából is jól illeszkedik 

a régióban feltárt korabeli települések körébe. Az előkerült leletanyag arra enged 

következtetni, hogy egy újabb gazdasági jellegű településrész  vált ismerté a kutatás számára. 

Az állatcsont-leleteknek köszönhetően a lakosok életének sok új elemét ismerhetjük meg. Az 

állatcsontok vizsgálatát és értékelését Tugya Beáta és Bartosiewicz László végezte el
577

. Az 

állatcsontokból készült eszközök meghatározása szintén Tugya Beáta nevéhez kapcsolható. 

Az objektumokból mintegy 24 csonteszköz került nyilvántartásba. A nyilvántartásba vett 24 

csonteszközből 13 darab házból került elő, 10 pedig gödörből (5. táblázat). 

A település állatcsont-anyagában igen nagy mennyiségben fordul elő a szarvas, így nem 

meglepő, hogy a leletanyagban több agancseszköz volt meghatározható (Nysz.: 

1.34305.2758.96; Nysz.: 1.34305.7642.189). A 41. házból előkerült csiszolt hegy (két darabra 

tört, OBJ 37/ STR 2758; Nysz.: 1.34305.2758.96), gímszarvas agancsából készült. Az egyik 

töredék felső részén 3 kis lyuk látható, amelyek közül az egyikben vasszegecs maradt meg. 

Ehhez hasonlóan a Nysz.: 1.34305.7642.189 darab egy gímszarvas-agancstőből készült 

agancskapa, szögletes lyukkal. Feltehetően lyukasztóként használták egy gímszarvas 

agancsvégéből kialakított darabot (Nysz.: 1.34305.7227.138). 

A gímszarvasnak nem csupán az agancsát használták fel nyersanyagként, baloldali 

singcsontjából készült például egy csiszolt lyukasztó (Nysz.: 1.34305.2621.5). A megmunkált 

szarvas csontok többségénél azonban pontosan nem volt meghatározható az eszköz típusa. 

Ugyanez elmondható a további csonteszközök tekintetében is. Néhány kivételes darab 

azonban megemlítendő, így két csontár (7. gödör: STR 2326; Nysz.: 1.34305.2326.11; 30. 

gödör: STR 7375; 1.34305.7375.77), egy bogozó/lyukasztó (41. ház: OBJ 37/ STR 2758, 

Nysz.: 1.34305.2758.95), egy csontvéső (28. ház: OBJ 276 / STR 9040, Nysz.: 

1.34305.9040.102) és egy kaparó (18. ház: OBJ 215 / STR 7317; Nysz.: 1.34305.7317.76). 

Valamennyi eszköz kisméretű háziállat (juh/kecske, sertés) csontjából, a kaparó azonban egy 

kan vaddisznó agyarából készült. A csonteszközök többségéről pontosan ugyan nem 

állapíthatjuk meg milyen célt szolgáltak, az is felvethető, hogy használatuk nem korlátozódott 

egy-egy tevékenységre.    

A csonteszközöket az őskor teljes szakaszában megtaláljuk az egyes népcsoportok anyagi 

kultúrájában. A korai vaskor sem képez kivételt, mind a települések, mind a temetkezések 

leletegyütteseiben megfigyelhető előfordulásuk. Bár ez utóbbi esetben inkább megmunkált 

csonttárgyakról beszélhetünk mint használati tárgyakról, hiszen a temetkezésből ismert leletek 

többségét a csontfoglalatok, -nyelek, illetve a különböző célt szolgáló lemezek alkotják
578

, de 
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az eltemetettek mellé olykor használati eszközeiket is elhelyezték
579

. Előfordulásuk jól 

tükrözi, hogy az állatcsont a kora vaskori népesség számára is fontos nyersanyag volt. V. 

Podborský a morva Tešetice-kyjovice (Vinohrady) település anyagának feldolgozása kapcsán 

említést tesz a Jařomerice-i kora vaskori településről, amelynek leletanyagában igen 

számottevő mennyiségű volt az állatcsont (mint nyersanyag, félkész és kész eszköz). 

Elképzelhető volt tehát, hogy a település lakossága specializáltan csonteszközök készítésével 

foglalkozott
580

.  

Elmondható, hogy a csonteszközök sem kronológiai, sem kulturális szempontból nem 

határoznak meg egy népcsoportot. Egyes kutatók véleménye szerint a fém megjelenésével 

elveszítették jelentőségüket
581

. Párhuzamaikat szinte valamennyi kora vaskori településen 

megtaláljuk
582

. Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy ennyi szarvas, illetve egyéb vadon 

élő állat elejtéséhez feltehetően az íj jó szolgálatott tehetett. 

 

5.3.2. Kőeszközök és őrlőkövek 

 

A kora vaskori települések leletanyagát viszonlyag kevés kőeszköz jellemzi. Már V. 

Podborský is kiemelte, hogy a kőeszközök egy része feltehetően másodlagosan került a kora 

vaskori objektumok betöltésébe. Ennek a lehetősége a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori 

településen is elképzelhető, a teljesség érdekében azonban közlendőnek tartottam.  

A Győr-Ménfőcsanaki kőanyag meghatározását T. Biró Katalin (MNM) és Oláh István 

(MNM NOK) végezte
583

. A kora vaskori objektumok betöltéséből mintegy 24 kőeszköz került 

nyilvántartásba. A leletek döntő többsége használati tárgy, négy darab feltehetően 

nyersanyagként szolgált, amelyek közül kiemelendő egy hegyikristály töredéke (Nysz. 

1.34305.7124.42). A használati eszközök jelentős része feltehetően a növénytermesztéshez 

kapcsolodó tevékenységek folyamán játszott szerepet, így az őrlőkövek (6. táblázat), a 

mozsártörő/ütőkőként definiált eszköz (Nysz. 1.34305.9167.50), valamint a dörzskő (Nysz. 

1.34305.7612.30). Az őrlőkövekhez hasonlóan több fenőkő (6. táblázat), illetve töredéke 

került elő, trapéz alakú, csiszolt kőbalták (Nysz. 1.34305.7516.33; Nysz. 1.34305.2528.107), 

csiszolókövek (Nysz. 1.34305.7262.7; Nysz. 1.34305.7270.145), valamint egy retusőrként 

meghatározott megmunkált kő (Nysz. 1.34305.7642.191). Az OBJ 36/ STR 2686 számú 

oszlophely betöltéséből előkerült megmunkált kő, amely a ház részét alkotja, egy rúdszerű 

tárgy öntésére alkalmas, homokkőből kialakított öntőforma (Nysz. 1.34305.2686.9). Szintén 

egyedi leletként értékelhető a függő/csüngőként definiált átfúrt fosszília (Nysz. 

1.34305.7989.44).  

A kőeszközök jelenléte a kora vaskori temetkezések mellékletanyagában azt igazolja, hogy 

bár jóval kisebb számban, de számolhatunk meglétükkel, használatukkal a kora vaskori 

települések népessége körében. A férfi és női temetkezések mellékletei közt egyaránt 

előfordulnak
584

. Típusaikat tekintve Győr-Ménfőcsanakhoz hasonlóan legnagyobb számban 

őrlőköveket és fenőköveket ismerünk. A kora vaskori, egyszerűnek mondható őrlőkövek 

párhuzamai az egész régióban megfigyelhetők, például az osztrák Horn
585

, Wien-Oberlaa
586

, a 
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morva Tešetice-Kyjovice, Vinohrady
 587

, illetve a Velemszentviden feltárt telep 

leletanyagában
588

. Ugyanakkor a késő Hallstatt-korszakra keltezhető Bratislava-Dúbravka-i 

település 1b/88. számú hulladékgödrének alján előkerült őrlőkő, már egy „fejletebb“ típusra 

utal
589

. A göttlesbrunni kora vaskori településhez hasonlóan a győr-ménfőcsanaki kora 

vaskori település kőanyagának többsége homokkőből készült, s gyakrabban kapcsolódik az 

épületekhez, mint a települési gödrökhöz
590

. Göttlesbrunn esetében azonban hozzá kell 

tennünk, hogy sokkal nagyobb számban kerültek elő, az objektumok felének betöltésében. M. 

Griebl megfigyelései alapján ezek a lapos, megmunkált kődarabok, az agyaggal tapasztott 

tűzhely részeit alkották. A kora vaskori fenőkövek és csiszolókövek zömében hosszúkás 

alakúak, ovális metszettel
591

.  

A fazekasok által a kerámia felületének kezelésére használt kőeszközt azonosítottak a horni 

település leletanyagában
592

. Az eszköz funkcióját a felületén megfigyelt párhuzamos 

bemélyedő vonalkázás, valamint az eszköz erősen csillogó felülete igazolta. A győr-

ménfőcsanaki leletanyag kőeszközei közt is feltételezhetően voltak hasonló funkciót betöltő 

darabok (pl Nysz. 1.34305.7262.7), mint azt a további párhuzamok mutatják
593

. A Győr-

Ménfőcsanak kora vaskori objektumaiból előkerült csiszolt kőbalták kapcsán fontos 

megemlíteni, V. Podborský és Ch. Ranseder nyomán, hogy másodlagosan kerülhettek az 

objektumok betöltésébe, illetve elképzelhető, hogy a kora vaskori lakosság által talált „régi“ 

darabokként kerültek a település leletanyagába
594

. 
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6. Kora vaskori településszerkezet a Kárpát-medence ÉNy-i 
térségében 
 

6.1. Síktelepek kiterjedése és belső szerkezete 
 

6.1.1. Kiterjedés 

 

A kora vaskori síktelepülések kiterjedésére, belső szerkezetére vonatkozó adataink 

töredékesek. A Kisalföld területén teljes egészében feltárt települést nem ismerünk. A 

nagyobb felületen kutatott lelőhelyeken Sopron-Krautacker, Győr-Ménfőcsanak, Koroncó-

Wesselényi utca, Bratislava-Dúbravka, Sereď-Mačianské vršky és Bučany-D61-es út csupán 

az egykori település részének feltárása volt lehetőség
595

. A soproni település nagy kiterjedése 

ellenére egyelőre kevés értékelhető adattal szolgál, ugyanis a több évadon keresztül zajló 

munka több szelvényre tagolódott és az előkerült objektumok elhelyezkedése ezeken belül 

egyelőre nem ismert. Ménfőcsanak-Eperföldek lelőhelyről korábbi közlések alapján csupán 

annyi volt feltételezhető, hogy a településrészlet objektumai laza szerkezetben helyezkedtek 

el
596

. Hasonló jelenséget figyeltek meg a Pozsonyhidegkúton (Bratislava-Dúbravka) feltárt 

településrészlet objektumainál, amelyek egymástól szintén 20 m távolságban helyezkednek el. 

A település teljes kiterjedését azonban az utóbbi esetben sem lehetett meghatározni
597

. Sereď-

Mačianské vršky-n nyitott homokbányában végzett leletmentés csupán a veszélyeztetett 

objektumokra terjedt ki, így minden bizonnyal az ott előkerült 35 objektum sem képviseli az 

egész települést
598

. A Bucsányban feltárt 5 hektárnyi kiterjedésű település déli-délnyugati 

része a földmunkák során elpusztult, így az említett kiterjedés a telep alsó határát jelöli
599

.  

A munka keretében vizsgált lelőhelyek 40%-ánál ismerjük a település kiterjedését, illetve 

következtethetünk rá. Az adatok fele felszíni megfigyelésekre korlátozódik. A feltárt 

lelőhelyeknél az esetek többségében feltárt terület nagysága ismert (10. táblázat), amely 170 

és 20 000 m
2
 közt mozgott. Ugyanakkor szinte valamennyi esetben már a lelőhely közléséből 

kiderül, hogy csupán a településnek egy részét tárták fel. A nagyobb felületen kutatott fentebb 

már érintett lelőhelyek mellett Čataj, Chorvátsky Grob, Hoste, Lébény és Koroncó lelőhelyek 

adatai értékelhetők e szempontból. Čataj és Chorvátský Grob területén több hektárnyi 

kiterjedésű települést azonosítottak a régészek, azonban csupán néhány objektum feltárására 

volt lehetőség
600

. Sereď és Hoste esetében egy homokbánya területén, kutatóárkok 
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kijelölésével zajlott a kutatás. A kisgeszti (Hoste) bánya egy kb. 50 x 120 m kiterjedésű dűlőt 

foglalt el, ahol a leletmentés előtt a település nagy részét már megbolygatták, elpusztították a 

földmunkák. A kutatóárkokban 26 objektum került elő, amelyből 21 biztosan a kora vaskori 

településhez tartozott. Bár a település egészét nem lehetett feltárni, kiterjedés szempontjából 

azonban elmondható, hogy a kora vaskori település az említett homokdomb határán belül 

helyezkedett el
601

. Lébény-Magasmarton hasonló jelenséggel találkozunk, ahol egy 

viszonylag kisebb kiterjedésű területen feltárt objektumok száma 10-20 közé tehető, azonban 

a terepbejárás a teljes magaslat lakottságát igazolta (10. táblázat). Kiterjedés szempontjából 

Ivánka, Ratkovce és Vajnory települései szolgálhatnának további értékes adatokkal, sajnos a 

közlésekből nem derül ki, mekkora felületen kerültek elő az objektumok. A közölt 

helyszínrajzok alapján azonban az ivánkai település nyomait kb. 300 x 400 méter területen 

lehetett megfigyelni
602

, viszont kérdéses, hogy a Rátkócon (Ratkovce) előkerült objektumok 

egy településhez tartoznak-e
603

. S. Müller legutóbbi feldolgozása során feltételezte, hogy egy 

településhez tartozó objektumok kerültek elő
604

.  

A területek kiterjedését és az előkerült objektumok számát összevetve, illetve a feltárt 

települések felszínrajzai alapján megállapíthatjuk, hogy a településeken belül az objektumok 

viszonylag laza szerkezetben helyezkedtek el. A nagyobb kiterjedésű és intenzívebbnek 

mondható települések (ahol az objektumok szintén egymástól legalább 20 m távolságban 

helyezkedtek el), minden bizonnyal hosszabb időszakot fognak át. Ide sorolható a soproni, 

győr-ménfőcsanaki, pozsonyhidegkúti (Bratislava, Dúbravka), szeredi (Sereď) és bucsányi 

(Bučany) település. Feltételezhetően Čataj, Chorvátský Grob, Hoste, Ivánka/Vajnory és 

Koroncó területén is nagyobb kiterjedésű településsel számolhatunk. A csupán kisebb 

területen feltárt és ismert lelőhelyek is arra engednek következtetni, hogy a települések 

kiterjedése annak függvénye volt, milyen hosszan lakták a területet, vagyis a települések 

horizontálisan „terjeszkedtek”, pontosabban fejlődtek. Erre utalnak a terepbejárások felszíni 

megfigyelései és légi fotókon rögzített jelenségek (11. táblázat). A Babót, Bágyogszovát, 

Csorna, Darnózseli, Écs, Fertőrákos, Kajárpéc, Kapuvár, Koroncó, Szárföld és Veszkény 

területén lokalizált lelőhelyek felszíni telepnyomai és a gyűjtött leletanyag hosszan (100-500 

m) elnyúló település/ek létére utalnak. Hidegség-Torony hegy, Lébény-Magasmart, Sereď-

Mačianské vršky és Vajnory-Probstové lelőhelyeken a leletanyag szóródása az adott dűlő 

teljes felszínét érintette
605

. A települések kiterjedésének vizsgálatát segítheti a jövőben a légi 

fotók jelenségeinek értelmezése.  

 
6.1. ábra: A vizsgált kora vaskori síktelepüléseken feltárt  objektumok típusainak megoszlása 
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A síktelepeket alkotó objektumok, vagyis lakóépületek, gazdasági épületek, tároló- és 

hulladékgödrök, belső elrendeződésében az eddig feltárt lelőhelyeken szabályosságot nem 

lehetett megfigyelni. Pozsonyhidegkúton (Bratislava, Dúbravka) és Szereden (Sereď) a 

lakóépületek tájolása egységes volt, megközelítőleg Ny-K irányú, ami minden bizonnyal a 

természeti viszonyok hatásának köszönhető
606

. Az egymástól viszonylag távol elhelyezkedő 

lakóépületek és az azok közelében levő gödörobjektumok arra engednek következtetni, hogy 

a tanya- vagy majorság-jellegű települések alapegységét egy-egy háztartás alkotta.  

Forrásanyagunk töredékessége ellenére az újabb feltárások, illetve azok újbóli kiértékelése 

során - például S. Müller Sereď-Mačianské vršky és Ratkovce lelőhelyeknél - 

körvonalazhatók voltak az említett lakó- és gazdasági egységek
607

. Tekintve, hogy nagyobb 

felületű szisztematikus kutatás ezenfelül csupán Pozsonyhidegkúton (Bratislava, Dúbravka-

Veľká lúka), Chorvátsky Grob és Koroncó-Wesselényi utca területén zajlott a forrásanyag 

hasonló kisebb egységek meghatározáshoz az egyes lelőhelyeken igen kevés. Bratislava, 

Dúbravka-Veľká lúka településén négy ház és egy telepgödör
608

, Koroncón csupán egyetlen 

ház és 20 telepgödör ismert
609

, Chorvátsky Grob napjainkig közlésre vár.  

A települések kiterjedése és belső szerkezetük szempontjából kissé szélesebb körben érdemes 

vizsgálódnunk. A párhuzamok lehetővé teszik, hogy a Kisalföld szempontjából bizonyos 

következtetéseket tegyünk.  

 

 

6.2. Tešetice-Kyjovice lelőhely, 

Csehország (Dél Morvaország) 

 

A dél morva területen 

fekvő, már több 

szempontból említett 

Tešetice-Kyjovice 

lelőhelyen három felszínen 

folyt régészeti feltárás. 

A lelőhely(ek) az Únanovky 

nevű patak északi partja 

mentén húzódó dűlő 

területén fekszenek, 

Vinohrady (4 ha), Sutny (4 és 1 ha). M. Golec a Sutny területén feltárt együttes feldolgozása 

során megjegyezte, hogy az említett együttesek egy település részét alkották
610

. Ez annyit 

jelent, hogy a kora vaskori település mintegy 9 hektárnyi területet foglalt el, miközben 

a település teljes kiterjedését nem ismerjük. 

Ez a horizontálisan nagy méretű, ugyanakkor laza szerkezet az ismert kora vaskori települések 

(síktelepek) többségénél megfigyelhető volt. Megemlíthetjük a vas megyei Vát-Bodontáblán 
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feltárt települést
611

, vagy az Ikervár-Pinkóci-dűlőben előkerült együttest, amelynek felszíni 

nyomait mintegy 900 méter hosszan lehetett regisztrálni a vízfolyás mentén
612

. M. Griebl 

1997-ben publikálta a Horn területén feltárt kora vaskori települést. A telepet a 20. század 

kezdetétől több alkalommal és különböző területeken kutatták
613

. A 11 leletegyüttesből álló 

leletanyag, illetve a jelenségek, amelyekből a régészeti anyagok előkerültek, a Spitzteichen – 

Breiteneich térségében mintegy 10 hektár területen helyezkednek el
614

. A Horn-hoz 

hasonlóan, monografikus formában közölt települések mint Göttlesbrunn, Michelstetten, vagy 

Wien-Oberlaa szintén egy-egy településnek csupán a részét képviselik
615

. Bučany, Ivanka, 

Sereď települését több száz méteren fekvő jelenségek alkotják (10. táblázat). Az Inzersdorf-

Walpersdorf lelőhelyen feltárt kora vaskori településnek csupán a P. Ramsl által publikált 

késő Hallstatt/kora La Tène időszakra helyezett fázisát ismerjük, a település idősebb 

szakaszáról, annak nagyságáról nincsenek adataink
616

. Freundorf  kora vaskori településének 

szintén csupán a 2. fázisát ismerjük, amelyet P. Schneidhofer szakdolgozata keretében 

dolgozta fel
617

.  

A települések fekvése szempontjából a kutatók gyakran hangsúlyozzák, hogy a kora vaskori 

síktelepülések vízforrás közelében helyezkedtek el. A tešeticei lelőhelynél a település északi 

határát lehetett azonosítani. Bár a megfigyelések alapján a telep nyugati és keleti irányban 

a feltárás területén kívül folytatódott, észak felé, vagyis a pataktól nagyobb távolságban már 

nem kerültek elő telepjelenségek. M. Golec megfigyelései alapján egy üres zóna után a 

(feltehetően) telephez tartozó temető helyezkedett el
618

. P. Ramls az inzersdorfi település 

feldolgozása során közölte, hogy a telep nyugati határa azonosítható volt. A telepjelenségek 

ritkulását követően, attól távolabb a temető helyezkedett el
619

. A vas megyei Ikervár-Pinkóci 

dűlőn elhelyezkedő kora vaskori település előzetes közléséből kiderült, hogy a hozzá tartozó 

kora vaskori temető is ismert
620

. A Kisalföldön jelen ismereteink alapján feltárt síktelep a 

hozzá tartozó temetővel együtt egyelőre nem ismert, bár több esetben feltételezhető
621

. A 

sopron-krautackeren feltárt települést és hozzátartozó temetőt előzetes közlések alapján 

ismerjük. A temető az Ikva partján fekvő településtől délnyugatra helyzkedett el, a 

településtől némileg magasabban fekvő zónában. A település délnyugati részét a jelenségek 

ritkulása jellemezte, majd bizonyos távolságban a temető sírjai kerültek elő
622

. A Fertőrákosi 

temető közelében Tomka P. a felszíni leletek alapján kora vaskori település nyomait 
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azonosította
623

. Amennyiben a Győr-Ménfőcsnakon feltárt temető közlése megtörténik, 

minden bizonnyal jelentős forrásanyagot jelent majd e kérdés vizsgálata szempontjából
624

.  

A települések kiterjedése kapcsán és egyben a győr-ménfőcsnaki település értékelése 

szempontjából is szembetűnő, hogy néhány esetben a kora vaskori települések jelenségei nem 

csupán a vízforrás, azaz patak egyik oldalán húzódó magaslaton, de annak túlsó partján is 

előkerültek. Bár Vát-Bodontábla jelenségeinek kapcsolatáról pontosabb információink 

jelenleg még nincsenek
625

, de Koroncó-Wesselényi
626

 utca és Koroncó-Újtelep
627

 jelenségei 

szintén párhuzamba állíthatók a győri településsel.  A Bakony-ér két oldalán feltárt 

településrészlet egymástól körülbelül száz méter távolságban helyezkedett el. Molnár A. 

megfigyelései alapján a patak jobb partja feltehetően kevéssé intenzíven volt lakott
628

. 

A Pozsony közelében fekvő Ivanka pri Dunaji és Vajnory községek területén feltárt kora 

vaskori település északi és déli részét az egykori Duna mellékága választotta el
629

.  

 

 
6.3. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település (készítette: Eke I., Ďurkovič 

É.) 

 

 

                                                 
623

 ĎURKOVIČ 2009, 51. 
624

 A temető 2005-2006 során Egry I. vezetésével került feltárásra, Molnár Attilának ezúton szeretném 

megköszönni szíves szóbeli tájékoztatását. 
625

 FARKAS, MOLNÁR 2010, 108. 
626

 MOLNÁR 2013, 185-198. 
627

 ĎURKOVIČ 2007, 20-22. 
628

 MOLNÁR 2013, 185, Abb. 1.  
629

 STUDENÍKOVÁ 2012, 142.  
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6.1.2. Belső szerkezet 

 

A kora vaskori települések kutatásával foglalkozó szakirodalom egyre gyakrabban 

említi térségünkre vonatkozóan is a kora vaskori síktelepek jellemzése kapcsán a laza, kisebb 

háztartásokból, vagy gazdasági egységekből felépülő településszerkezet. Így a már említett 

Göttlesbrunn, Michelstetten, Wien-Oberlaa
630

. Legutóbb S. Müller a Smolenice-Molpír, 

Sered-Mačianské vŕšky és Ratkovce lelőhelyek feldolgozása során az utóbbi két lelőhelynél 

kísérelt meg hasonló rekonstrukciót
631

. Minden bizonnyal alapos kutatómunka és megfontolt 

elemzések révén hasonló 

egységek körvonalazása a győr-

ménfőcsanaki településen is 

elvégezhető
632

. Ugyanakkor 

szeretném felhívni a figyelmet 

néhány olyan tényezőre, amelyet 

véleményem szerint nem volna 

ésszerű figyelmen kívül hagyni. 

6.4. ábra: S. Müller által kidolgozott háztartás-modell (Müller 2012, Abb. 241) 

 

Egyrészt már az objektumok funkciójának meghatározásánál is szó esett arról, hogy a kora 

vaskori telepjelenségek funkciójának meghatározása gyakran bizonytalan. Másrészt 

a jelenségek nagy százalékáról nem dönthető el biztonsággal, a település mely fázisához, vagy 

fázisaihoz sorolhatók be, hiszen a jelenségek betöltésének leletei másodlagos helyzetben 

kerülnek elő. Harmadrészt a bolygatott jelenségek értelmezése kérdéses. A leírtak tükrében 

véleményem szerint a győr-ménfőcsanaki településen a gazdasági, vagy háztartási egységek 

meghatározása bizonytalan. 

 

Az ún. Wohneiheiten – vagyis háztartások definiálása során M. Griebl, majd az Ő munkáját 

alapul vevő kutatók többsége, Ch. Strahm és J. Waldhauser meghatározását alkalmazta, 

miszerint egy háztartást a lakó-, termelő- és tárolófunkciókat ellátó jelenségek csoportja 

alkotja
633

. 

 „eine Gruppe zeitgleicher Bauten und Einrichtungen mit unterschiedlichen, mitunter auch 

gemeinsamen Funktionen auf einer kleineren, abgegrenzten Fläche (so genannte Kernzone 

400-4200 m
2
) wird als Wohn- oder Wirtschaftseinheit bezeichnet. Sie deckt die Bedürfnisse 

nach (1) Wohnen, (2) Produktion und (3) Lagerung einer menschlichen Gemeinschaft ab und 

ist von den anderen Einheiten (Gehöften) entweder völig isoliert oder durch eine unverbaute 

Fläche getrennt.“
634

  

 

A. Preinfalk és S. Müller vizsgálatai során az egyes objektumok leletanyagának 

értelmezéséből indultak ki (6.4. ábra). A háztartások körzeteinek, pontosabban összetartozó 

                                                 
630

 Göttlesbrunn: GRIEBL 2004; Michelstetten: PREINFALK 2012; Wien-Oberlaa: RANSEDER 2006. 
631

 MÜLLER 2012, 404 és 452. 
632

 A település belső szerkezetének részletes elemzése különálló publikáció keretében jelenik meg.  
633

 GRIEBL 1997, 116; STRAHM 1995, 31. 
634

 WALDHAUSER 1993, 380. 
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jelenségeinek meghatározása során további fontos szempont az obejktumok elhelyezkedése 

volt.  

M. Griebl Göttlesbrunn lelőhelyen 9 egységet határozott meg
635

, Michelstetten teleprészletén 

3 háztartási egység rajzolódott ki
636

.  

Sopron-Krautacker kora/késő vaskori településen F. Schwellnus 5 időbeli horizontot 

határozott meg. A település kezdeteit a Ha D időszakra helyezte, amelynek objektumai a 

település teljes felszínén előkerültek. A feltárás értékelését nehezítette, hogy a lelőhelyet több 

feltárási területen kutatták (A-G). A kora vaskor végének objektumai főként az A-F 

felszíneken koncentrálódtak. F. Schwellnus közlése alapján a település első két fázisának 

emlékanyaga a későbbi időszakhoz képest intenzívebb volt
637

. Az objektumok kisebb 

csoportokba rendeződtek, amelyek lakó- és gazdasági egységként értelmezhetők 

(háztartások). A csoportokat üres, azaz objektum nélküli felszínek, vagy árkok választották el 

egymástól. Egy-egy háztartást egy-három földbemélyített épület, egy-három gödör és 

oszlopos szerkezetű építmények alkották
638

. A település V fázisa (Lt B1) az északnyugati 

zónában feltárt G felületen koncentrálódott, miközben a település további részeit (A-F) már 

nem használták. A település kései fázisának, azaz késő vaskori időszakának szerkezete már 

más jellegű volt. A házak szigorúan ÉNy-DK tájolásnak megfelelően helyezkedtek el, a 

gödrök a földbemyélített épületektől távol kaptak helyet, F. Schwellnus szerint tehát a 

település sokkal inkább funkcionálisan mint teritoriálisan tagolódott. A területi 

átrendeződéssel párhuzamosan a termelés növekedése is megfigyelhető volt, elsősorban a 

fazekasságra és a textilművességre utaló leletanyag mennyisége volt nagyobb
639

. F. 

Schwellnus megállapítás szerint tehát a kora vaskori települések belső szerkezete teritoriálisan 

tagolódott. A kora vaskori települések szerkezetének funkcionális tagoltságát igazolta 

azonban a vas megyei Ikervár-Pinkóci-dűlőn feltárt település. Bár a leletegyüttest egyelőre 

csupán előzetes közlések alapján ismerjük, a feltárók hangsúlyozták, hogy a 900 méter 

hosszan elnyúló horizontális település részei a tevékenységek alapján elkülöníthetők voltak. 

Így például a lakókerület az üresen álló, szertartási térként rekonstruált zónától (300-400 m) 

észlelhetően elhatárolódott
640

.  

A kora vaskori települések részeinek funkcionális különbségére utalhat például a 

településgödrök egy-egy  csoportja a településen belül, vagy pontosabban annak szélén. Ilyen 

jelenséget tapasztalhatunk Győr-Ménfőcsanak (6.3. ábra), Koroncó-Wesselényi utca
641

, vagy 

Letenye-Egyeduta
642

 kora vaskori telepein. Sereď-Mačianské vŕšky lelőhelyen S. Müller 21 

kora vaskori jelenséget értékelt, miközben további jelenségek voltak megfigyelhetők az ÉNy-

DK irányban húzódó dűlő északabbra fekvő zónájában is
643

. Mivel a leletanyag időrendileg 

nem volt tagolható, így S. Müller a jelenségeket azok leletanyaga és elhelyezkedése alapján 
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 GRIEBL 2004, 132, Abb 55. 
636

 PREINFALK 2012, 105. 
637

 SCHWELLNUS 2011, 369, Abb. 2B, Abb. 9. 
638

 u.o. 
639

 SCHWELLNUS 2011, 369. 
640

 NAGY 2012, 32. 
641

 MOLNÁR 2013, Abb. 2. 
642

 HORVÁTH 2012, 1. kép. 
643

 MÜLLER 2012, 310: Ezen kívül a Müller által publikált együttesen kívül ismerjük az 1950-es években J. 

Buchvaldek által feltárt 5 kora vaskori objektumot, amelyek az előző felszíntől délnyugatra felkvő homokbánya 

profiljában kerültek elő.  
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kapcsolta egységekbe (6 háztartást rekonstruált, 6.5. 

ábra). A 35. és 37. számú földbemélyített objektumok 

által alkotott egységet (háztartás?) a nagyszámú 

leletanyag és a csontleletek többsége alapján 

határozta meg. Véleménye szerint a csont 

megmunkálása ezen a területen folyhatott
644

. 

A gödörjelenségek koncentrálódása kapcsán 

kiemelte, hogy a lakosság által közösen használt, 

vagy több háztartás által közösen használt 

jelenségeknek praktikus célja volt, s a redisztribúciót 

szolgálhatta
645

.  

Bár elsősorban a terület természetes adottságai 

határozták meg, de a kora vaskori településeken 

zömében a kutak elhelyezkedése is egy adott zónára 

koncentrálódott. Mind az Ivanka pri Dunaji, mind a 

Szilsárkány lelőhelyen felttárt kutak a település 

peremén, annak aljában, vagyis a dűlő mélyebben 

fekvő részén helyezkedtek el
646

.  

 

 

 

 

6.5. ábra: Sereď-Mačianské vŕšky kora vaskori településen rekonstruált lakó- és gazdasági egységek 

(Müller 2012, 405, Abb. 208) 

 

 

 

A Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori településrészlet megközelítőleg 20 hektár 

területen, egy vízfolyás két partján helyezkedik el (6.3. ábra). A település kiterjedését 

pontosan itt sem áll módunkban meghatározni, egyrészt mivel az ásatás területén kívül északi, 

kelet-nyugati irányban további jelenségeket feltételezhetünk, másrészt a jelenségek a kora 

vaskor szinte teljes egészét átfogják. Az objektumok és leletanyaguk vizsgálata alapján 

legalább két fázis különíthető el (az ábrákon horizont 1 és 2-ként feltüntetve, 13. és 14. 

térkép). Az egyes fázisok azonban nem utalnak hirtelen történt változásokra, egyszeri 

felhagyásra vagy betelepülésre, sokkal inkább a település folyamatos lakottságát és fokozatos 

horizontális változásait tükrözik. A forrásanyag értékelése kapcsán már említettem, hogy az 

objektumok jelentős százaléka bolygatott volt, így keltezésük sok esetben bizonytalan (9. 

táblazat). Mindezen körülményeket figyelembe véve, a győr-ménfőcsanaki kora vaskori 

település jelenségei, a már említett párhuzamokhoz hasonlóan szintén egy laza telepszerkezet 

részeként értelmezhetők. Többségük a vízfolyás keleti oldalán, a feltárt terület középső 

zónájában koncentrálódik (6.3. ábra). A központi zóna 2 hektárt foglal el. Lazább szerkezetet 
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 MÜLLER 2012, 404. 
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 MÜLLER 2012, 458. 
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 STUDENÍKOVÁ 1984b, 49 . HARGITAI 2013 jelentés. 
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mutat a vízfolyás nyugati partján elterülő településrészlet. A település jelenségeinek korát 

tekintve szembetűnő, hogy a zárt egységeket főként a telep kései korszakának jelenségei 

képviselték. A zárt objektumok jelentős része a telep külső (feltárási terület viszonylatában) 

zónájában helyezkedett el (6.6. ábra). A településen feltárt késő vaskori jelenségek 

kiértékeléséig a település életének hossza nem határozható meg
647

. A jelen munkában 

feldolgozott leletanyag a kora vaskor kezdetétől kiindulóan a kora vaskor/késő vaskor 

fordulójára keltezett leletanyaggal zárul.  

 

 
6.6. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település zárt objektumai (készítette: 

Eke I., Ďurkovič É.) 

6.2. Magaslati települések kiterjedése és belső szerkezete 
 

A Kisalföldön, tekintve annak természeti adottságait, csupán a peremterületen számolhatunk 

magaslati telepekkel. A kutatottság szempontjából Sopron és Pozsony környéke mellett főként 

a szomolányi település vizsgálható. Újabban szintén a Kis Kárpátok keleti peremén fekvő 

Horné Orešany és Prašník lelőhelyekkel bővült a kora vaskori magaslati telepeink sora (7. 

táblázat). A Bakony nyúlványán elhelyezkedő Sokorópátka feltételezzett magaslati települése 

egyelőre csak szórvány leletek alapján ismert, bár Molnár A. munkatársaival több módszerrel 

végzett kutatásokat a lelőhelyen
648

.   

                                                 
647

 A Győr-Ménfőcsanakon 2009 és 2011 közt feltárt késő vaskori leletanyag feldolgozását Dr. Tankó Károly 

végzi (ELTE-BTK Régészettudományi Intézet MTA Kutatócsoport). 
648

 MOLNÁR 2006, 337-348; MOLNÁR 2009, 91-111. 
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Sajátos adottságaikból kifolyólag helyesebbnek tartottam a magaslati települések külön 

vizsgálatát. Egyrészt kiterjedésük némileg pontosabban körülhatárolható (volna), másrészt 

tagolt domborzatuk által belső szerkezetük is eltér a síktelepülésektől. A magaslati települések 

jelentős része a keleti Hallstatt-kultúrkörben  már a késő bronzkor idejében lakott volt.  

A települések fokozatos kiépülését, illetve elrendezésük folyamatos változásait az elpusztult 

objektumok betöltéseinek rétegei tanúsítják. Az egyes települések területének beépítettségére 

vonatkozóan csupán a Szomolányról vannak adataink. Általános kutatási probléma, hogy a 

magaslati telepek zöme kisebb felületeten, szondázással feltárt. Ezáltal gyakran felmerül a 

kérdés, hogy egy adott település mely korszakban milyen mértékben volt betelepült. A 

legtöbb esetben a terepbejárások során gyűjtött felszíni leletanyagra, illetve a szondázások 

alkalmával feltárt kulturrétegek vastagságának adataira hagyatkozhatunk. 

 

Sopron

Fertörákos

Bratislava, Hrad

Bratislava, Devín
Smolenice

Horné Orešany

Prašník

Hubina

Nitra

Süttö

Sokorópátka

Somlóhegy
SághegyVelemszentvid

Svätý Jur

 
6.7. ábra: A Kárpát-medence északnyugati régiójában, a jelen munka keretében (6. fejezet) megemlített 

kora vaskori magaslati települések elterjedése  

  

6.2.1. Kiterjedés 

 

A szomolányi település két felső várának/udvarának területén kerültek elő olyan 

telepobjektumok, amelyek arra utalnak, hogy a telep folyamatosan lakott volt
649

. Hasonló 

központként ismerjük a vas megyei Velem-Szent Videt, ahol a kora vaskor C-D horizontjának 

(Ha C-D) településnyomai a felső teraszokon kerültek elő
650

. Szomolánnyal ellentétben 

                                                 
649

 DUŠEK 1986, 309: Az 1. számmal elnevezett legalsó vár/udvarrész csupán refugiumként szolgált.  
650

 MARTON 1998, 58. 
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azonban a velemi településnél a magaslat lábánál, a legalsó teraszról is ismerjük Ha B/C és 

Ha D korszak településének objektumait
651

. 

 

 
6.8. ábra: A Kárpát-medence északnyugati régiójában, a munka keretében vizsgált kora vaskori magaslati 

települések (Nováki 1975; Molnár 2009, Müller 2012, Novák 2001) 

 

                                                 
651

 MARTON 1998, 58-59; GUILLAUMET, SZABÓ, CZAJLIK 1999, 390: A francia-magyar feltárások 5. helyszínén 

két koravaskori objektum került elő. BUCHSENSCHUTZ, CSERMÉNYI, GUILLAUMET, SZABÓ 1990, 22: A Ha C 

település nyomai a sáncon belül eső területen és a sánc alatt is előkerültek. A Ha D település emlékei kevert 

feltöltési szintekből és pusztulási rétegből ismert. A Ha C kori település területe valószínűleg nagyobb 

kiterjedésű volt mint a késő vaskori település. MARTON 1996, 270-271: A kelta sánc alatt került elő a Ha D2 

korszakra keltezett, nagy méretű gödör.  
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Horné Orešany-Tlstá hora lelőhelyen a kutató a leletanyag szóródása alapján felvette, hogy a 

település teljes körülhatárolt területe lakott volt (6.8. ábra). Ugyanakkor a leletek elsősorban a 

terület erdős zónáiban és az északnyugati felületen koncentrálódtak
652

. A terepbejárásoknak és 

szondázásoknak köszönhetően kiderült, hogy a település lábánál, a magaslat déli és 

északnyugati oldal is lakott volt
653

. Több esetben megfigyelhető, hogy a magaslati település 

sánccal határolt ún. felsővár területén kívül, a magaslat lábánál településnyomok kerültek elő. 

A két település viszonyának tisztázására sajnos egyelőre nincsen mód, azonban 

feltételezhetjük, hogy az utóbbi település mintegy alsóvárként működött
654

.   

A Kis Kárpátok déli sarkánál helyezkedik el Pozsony (Bratislava), amelynek közigazgatási 

területén napjainkban két kora vaskori magaslati település  ismert (6.9. ábra, 7. táblázat). 

A Dévény (Devín) és Pozsony várának őskori lelőhelyeit, a fiatalabb korszakok 

emlékanyagának köszönhetően, töredékesen ismerjük. A mai pozsonyi vár alatt fekvő kora 

vaskori telepről egyetlen objektum kutatott, amely alapján a szerkezete nem vizsgálható
655

. A 

területén végzett kisebb szondázások, valamint a későbbi korszakok általi bolygatottság nem 

teszik lehetővé, hogy behatároljuk a település kiterjedését
656

. Mivel a dévényi vár napjainkban 

is régészeti-történeti műemlékként funkcionál területén több alkalommal zajlottak kutatások, 

amelyeket legutóbb K. Harmadyová foglalt össze
657

. A magaslati telep kiterjedésének pontos 

nagysága ugyan ebben az esetben sem volt meghatrozható, azonban a feltárások és felszíni 

kutatások azt bizonyították, hogy a kora vaskori erődített település fellegvára a mai ún. 

középső vár területén helyezkedett el. A magaslat lejtőjén megfigyelt telepjelenségek 

valószínűleg az alsóvárhoz tartoztak
658

. Sopron környékén a várhelyi magaslaton kívül a többi 

településről csupán 

szórványos adataink vannak, 

amelyek alapján a kiterjedés 

mellett a belső szerkezet és az 

erődítettség kérdése sem 

válaszolható meg. Hasonló 

problémákkal állunk szemben 

Somlóhegy, Sághegy és 

Velem-Szent Vid esetében is.  

 

6.9. ábra: A Pozsony területén 

(Bratislava, Slovensko) és 

körzetében ismert kora vaskori 

lelőhelyek 
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 PIETA 2007, 296.  
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 PIETA 2007, 297: Sajnos a kutatók véleménye szerint a leletek alapján nem lehetett a két település viszonyát 

összevetni.  
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 Legjobban kutatott lelőhely e tekintetben: Bratislava, Devín-Hradný Kopec – STUDENÍKOVÁ 1993, 119-120.  
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 ŠTEFANIČOVÁ 1971, 45-63. 
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Az ismert adatok alapján azonban annyi megállapítható, hogy a kora vaskorban minden 

bizonnyal a fontos központok kiterjedése meghaladta a 10 hektárt (pl. Smolenice-Molpír 12 

ha), sőt a többszörösét érte el (pl. Sopron-Várhely 40 ha). Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 

település teljes területe lakott volt, amint azt a szomolányi település is bizonyította.  

Hasonlóképpen Wien-Leopoldsberg, ahol a feltárást vezető O.-H. Urban közléséből kiderül, 

hogy a magaslat egyes részei különböző időszakokban voltak lakottak
659

.  

Az említett központok mellet ismerünk olyan a magaslati településeket, amelyek kiterjedése 

2-6 hektár közt mozgott, amit természetesen az adott földrajzi tulajdonságok is befolyásoltak. 

A Kis-Kárpátok keleti oldalának nyúlványain elhelyezkedő települések többsége ebbe a 

méretkategóriába sorolható (7. táblázat).  

 

6.2.2. Belső szerkezet 

 

A kora vaskori magaslati települések belső területe, természeti adottságai révén, szabálytalan 

alakzatot alkot és általában több részre tagolódik. A belső tagoltságot a települést határoló 

sánc vagy a terepi adottságok (domborzat) okozzák. Az épületek stabil felépítését a 

mesterségesen kialakított teraszok tették lehetővé. Smolenice-Molpíron a fellegvár alatt 

további két udvart alakítottak ki, ahol azonban a legalsó, M. Dušek által 1. udvarnak nevezett 

terület csupán refugiumként szolgált
660

 (4.3. ábra). A sopron-várhelyi település belső sáncai 

késő vaskorinak bizonyultak
661

, azonban nem zárható ki hogy a dévényi és a Prašník-i 

településekhez hasonlóan a magaslat lejtőin helyezkedett el az alsóvár
662

. A településen belül 

kialakított teraszok, Smolenice-Molpír mellett, Prašníkon
663

 és újabban Sokorópátka-

Harangozóhegyen
664

 is megfigyelhetők voltak (6.8. ábra). Legjobb példája azonban a velem-

szent vid-i magaslati település, ahol a telepjelenségek a hegység természetes lejtőjén több 

szinten jelentkeztek. Az egyes szinteket mesterségesen kialakított teraszok alkották
665

. 

A dévényi vár területén, pontosabban a középső vár udvarán már a 20. század elején végzett 

kutatások intenzív Ha C-kori betelepültségre utaltak. Több földbemélyített épület része került 

elő, illetve egy ún. kultuszhoz kapcsolódó gödör. A feltárások körülményei révén sajnos az 

objektumokat csak részben ismerjük, így két esetben csupán a házak agyagpadlóját, illetve 

a felépítményükre utaló, sövényfonatos lenyomatokat mutató agyagtapasztás töredékeit. Az 

objektumokban a kerámiatöredékek mellett, nagymennyiségű szenült gabona és fagerenda 

                                                 
659

 JEREM, URBAN 2000, 158, URBAN 1999, 218. 
660

 DUŠEK 1986, 309.  
661

 PATEK RF 1975, 20-21.  
662

 Bratislava-Devín: STUDENÍKOVÁ 1993, 119 – Az erődített fellegvár (bár az erődítést nem sikerült 

megfigyelni) a mai ún. középső vár területén helyezkedett el. A településsel egykorú telepjelenségek azonban a 

magaslat északi, északnyugati és északkeleti lejtőin is előkerültek, amelyek a feltáró szerint az alsóvárat 

képviselik.  

Prašník-Tlstá hora: NOVÁK 1982, 206 – A fellegvár alatt nyitott szondák (2. és 3. számú) bizonyították, hogy a 

magaslat lábánál fekvő terület is lakott volt. Mesterségesen kialakított teraszokon, egy egyrétegű, késő Hallstatt-

kori település jelenségei kerültek elő.  
663

 NOVÁK 1983, 181: A sánccal körülvett vár területén belül mesterségesen teraszokat alakított ki, amelyek az 

épületek alapjául szolgáltak. A VII. szondában feltárt terasz szerkezete azt mutatta, hogy a terasz kialakításához 

2 méter vastagságban mozgatták meg földet.  
664

 MOLNÁR 2009, 93. 
665

 BÁNDI, FEKETE 1979, 118. MARTON 1996, 270. MARTON 1998, 58-59. 



122 

 

nyomai kerültek elő. Az egyik ojbketummal szuperpozícióban egy kupolás felépítményű 

kemence maradványa helyezkedett el. Valamennyi objektum a Ha C1 korszakra keltezhető
666

. 

Az objektumok közelében, a kultúrrétegben két gyermekcsontvázat feküdt
667

.  A vár 

területéről két bronz szkíta típusú nyílhegyet szórványként ismerünk
668

. Összességében elég 

tördékes adataink vannak a dévényi magaslati település belső szerkezetéről, annyi azonban 

megállapítható, hogy a kora vaskor kezedeti szakaszában a felső és alsóvár lakott volt. Az 

alsóvárként megnevezett település jellegében közelebb áll a síktelepülésekhez. A felső vár 

objektumai közt említést kellett tenni az ún. kultuszgödrökről
669

.  A szomolányi 

kultusztérként értelmezett területet hasonló jelenségként értékelhető
670

.  Szomolány felső 

várának északnyugati oldalán M. Dušek 1970-ben egy 4,7-5 x 19,7 m nagyságú kultuszteret 

tárt fel. S. Müller 2012-ben monografikus munkájában a jelenséget közölte és régészetileg 

értékelte. Az agyagból kialakított estrich padlót északi oldalról egy támfal, keletről és délről 

a szikla pereme, illetve a sziklából kialakítotthatárvonal határolta. A padló nyugati széle nem 

volt meghatározható, így az objektum teljes nagyságát nem ismerjük. A felmenő 

falszerkezetre a keleti oldalon két sávban feltárt agyagtapasztás utalhat, a nyugati oldalon (a 

tűzhelyek zónájában) azonban hasonló jelenség nem került elő. Az elmondottak alapján nem 

zárható ki, hogy az objektumnak egyes részei felmenő falak nélküli tetőszerkezettel voltak 

lefedve. A nyugati oldalon feltárt négy kővel körülrakott kerek objektum erős égési nyomai 

alapján egyértelműen tűzhelyként értelmezhető. A dokumentációban szereplő profilrajzok 

arra utaltak, hogy a jelenség betöltése két, jelentős mértékben elkülönűlő rétegre tagolható. 

Sajnos azonban a dokumentáció hiányossága értelmezésüket nem tette lehetővé. Hasonló 

a helyzet a feltárt leletanyag kapcsán. S. Müller véleménye szerint a jelenség kultusz-térként 

való értelmezése jelen ismereteink alapján bizonytalan
671

.   

A magaslati települések központi szerepét egyes kutatók a népesség kultikus élete kapcsán is 

hangsúlyozták. Ugyanakkor a kultusz megjelenése nem tekinthető a magaslati települések 

kizárólagos ismertetőjegyének, ha az Ivánka pri Dunaji
672

, a Pusté Úľany
673

, vagy az újabb 

Ikervár-Pinkóci-dűlő
674

 síktelepüléseket tekintjük. 

 

6.2.3. Erődítés 

 

A Kisalföld térségében ismert erődített települések rövid áttekintése előtt szeretnék utalni 

a magaslati és erődített települések megkülönböztetésének problémájára. Az elmúlt évek 

kutatásai során több alkalommal felmerült, hogy a korábban erődített településként regisztrált 

magaslati településen az erődítés a kora vaskor időszakában nem az eredeti funkcióját töltötte 

be. A dévényi vár fa- és föld-szerkezetű erődítésnek C14 adatai alapján a kr.e. 900  időszakra 

keltezhető, azonban a korai vaskor folyamán régészetileg már nem bizonyítható
675

.  
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Tekintve, hogy a magaslati és/vagy erődített települések definiálásával és kérdéseivel 

napjainkig számos kutató foglalkozott és foglalkozik, jelen munka keretében csupán a téma 

érintőleges tárgyalására térek ki
676

. A jelenlegi morva kutatás a kora vaskorban 

megkülönbözteti a magaslati településeket és az erődített központokat, hasonlóképpen 

a Hallstatt-kultúra nyugati területén a magaslati telepek több csoportra voltak tagolhatók
677

. 

Alsóausztria területén U. Langenecker már 1996-ban összegyűjtötte az erődítés nélküli 

magaslati településeket. A soproni régióban fekvő Magyarfalva, már szintén az utóbbiak közt 

szerepel listájában
678

. Bécs lelőhelyeinek összegyűjtése során a Wien-Leopoldsberg erődítés 

nélküli települést Ch. Ranseder egy szélesebb környezetben mutatta be
679

. Az 1990 óta zajló 

kutatásoknak köszönhetően a késő bronzkortól a késő vaskorig lakott település fontos 

ismereteket hozott a kutatás számára
680

. Hasonló elgondolásra ösztönöz például térségünkben 

Bratislava, Devín-Hrad és Prašník-Tlstá hora lelőhelye
681

.  

A Sopron régiójában fekvő települések közt a várhelyi és a kecskehegyi magaslatok 

erődítéseit ismerjük. A Kis Kárpátok magaslati telepei közül a dévényit (Bratislava, Devín-

Hrad), szomolányit (Smolenice-Molpír), Svätý Jur, Horné Orešany és Prašník települését
682

, a 

terület keleti peremén Nyitra térségében a Štitáre nevű magaslat említhető
683

. A Kisalföld 

délnyugat, dél és délkeleti területén fekvő magaslati telepek esetében, Süttő-Nagysánctető, 

Sokorópátka-Harangozó-várhegy és Velem-Szent Vid erődítéseiről vannak adataink (7. 

táblázat).  

 

A legtöbb esetben a magaslatok fekvése természetes védelmet biztosított a települések lakosai 

számára. A mesterségesen kialakított sáncok, amint azt Dévény
684

, Prašník és Süttő-

Nagysánctető példája mutatja zömében csupán a település könnyen megközelíthető oldalán 

épültek fel (6.8. ábra). Bella Lajos leírása, majd Nováki Gy. feltárása alapján a kecskehegyi 

erődítést is ehhez a csoporthoz sorolhatjuk. A hegytetőt háromszög alakú, a fennsík felől két, 

egymástól 30-40 méterre levő félkörívben húzódó sánc védi
685

. Nováki Gy. vezetésével 1948. 

nyarán a belső sáncárok nyugati végén végeztek feltárásokat (akkori magassága 1,25 m). A 

megfigyelések alapján rekonstruálták a sánc szerkezetét
686

. Ehhez hasonló jelenség figyelhető 

meg a Várishegyen (Károly-magaslat), amelyet az északi, keleti és részben nyugati oldalán is 

meredek lejtő határol. Déli megközelíthető oldaláról teljes hosszában sáncárokkal védték. 

Prašník-Tlstá hora település északi oldalát meredek fal határolja. Az U alakú magaslatot a 

megközelíthető oldal irányából egy be nem fejezett erődítés védte. A sáncot szabálytalan 
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alakú kövekből, kötőanyag nélkül, faszerkezet segítségével alakították ki. Külső vonala 

mentén egy vele párhuzamosan futó árok egészíti ki a védműrendszert
687

. A Süttő-

Nagysánctető település déli oldalát szintén sáncárok határolja. Az 1960-as évek óta ismert 

erődítés szerkezete nem mutatott egysége képet
688

. A középső bronzkori település 

elplanírozását követően, erre a rétegre emelték a 2 m magas sáncot, ami összességében elérte 

a 3,5 métert. A sáncon belül a kő- és agyagrétegek váltották egymást. A sánc előtt 4 m mély 

árok húzódott. Vékony G. leírásából kiderül, hogy a település bejárata közelében, vagyis az 

árok felett ívelő valamikori híd közelében, az egykori bronzkori sáncot nem planírozták el, 

hanem feltöltötték, külső oldalát faszerkezettel, belső oldalát pedig kőfallal erősítették. A 14 

m széles sánc felszínén faépítmények álltak, amire a kőalapozás és a gerendanyomok 

utalnak
689

.  

Sokorópátka-Harangozóhegy sáncait csupán felszíni megfigyelések és felmérések alapján 

ismerjük. A várhegyi magaslat több szintre tagolódik. Az egyes szinteket árkok és sáncok 

választják el. Elsőként Szőke B.
 
1947-ben

690
 rögzítette ezeket a jelenségeket, majd 1952-ben 

helyszíni szemléje során Mithay S. 
691

. Az 1960-as évektől Nováki Gy. részletesen felmérte a 

Harangozó-hegyet
692

, majd Uzsoki A. 1968-ban több ízben járta be. Az őskori földvár 

kiterjedését 1 km hosszúságban határozta meg (260,2 m magassági ponttal)
693

. A hegy 

Lovászpatona felé nyúló gerincén Uzsoki A. őskori földsáncokat figyelt meg
694

. A kelet-

nyugat irányban húzódó, kb. 130 m hosszú földsánc déli oldalánál 15-20 m széles árok 

nyomait azonosította
695

. Szőnyi E., Tomka P. és Szabó L. 1973-ban járták be ismét a területet. 

Megfigyelték, hogy a külső árkon belül eső dombtető további árkok által négy részre 

tagolódik
696

. A leírtak alapján felvethető, hogy a sokorópátkai települést több oldalán sánc 

határolta, amelyhez a déli oldalán árok is társult. A település belső területén húzódó sáncok 

keltezésére vonatkozóan egyelőre nincsenek adataink. 

A magaslati települések egészét körülhatároló erődrendszerek Velem-Szentvid, Sopron-

Várhely
697

, Smolenice-Molpír lelőhelyeken még a késő bronzkor folyamán épültek meg. Az 

1988 és 1994 között zajlott francia-magyar kutatásoknak köszönhetően a velem-szent vid-i 

település több szinten megfigyelt kora vaskori település-jelenségeiről gyarapodtak 

ismereteink. A magaslati település erődítésének zöme a késő vaskorban épült. A kora vaskori 
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település védettségéről annyit tudunk, hogy a Ha C/D korú településhez, amely a felső 

teraszon helyezkedett el, egy paliszád tartozott, amely tűzben pusztult el
698

.  

A sopron-várhelyi magaslat valamennyi oldalról védett, csak déli oldalát alkotja enyhe lejtő 

(483 m, a korai közlésekben 478 m szerepelt). A magaslat belső része szabálytalan alakzatot 

képez (1260 x 540 m). A település sáncrendszerének kutatása Patek E. nevéhez kapcsolódik, 

az 1970-es években végzett kutatásai és feltárásai alapján készült el a magaslati település 

térképe
699

. A sáncokat átvágó szondák leletanyaga bizonyította, hogy a települést körülvevő 

fősánc a Ha B/C időszakban épült. A település belső területét tagoló sáncok azonban már a 

késő vaskorban készültek
700

. A bonyolult sáncrendszer elhelyezkedése alapján a bejárat a 

település délnyugati oldalán volt. A település késő vaskori rétegei az idősebb rétegeket nagy 

mértékben elpusztították
701

.  

A kora vaskori erődített magaslati települések erődítését és belső szerkezetét illetően minden 

bizonnyal a Smolenice-Molpíron feltárt lelőhely szolgál a legtöbb információval (4.3. ábra). 

A sáncrendszer a szomolányi települést három udvarra tagolja. Az I, II és III elnevezésű 

sáncok vagy falak, száraz kőfalazással készültek, a falsíkok közét földdel és kaviccsal 

töltötték. A III. várfal, amely a fellegvárat övezte, fakamrás szerkezetű volt, a kövekből rakott 

falakat fakamrás szerkezettel erősítették. A fal magassága 2,5 méter volt, amelyet a tetejére 

épített paliszád egy további méterrel emelt meg
702

. A legalsó udvar bejáratának helye 

bizonytalan, a második kapu helyét csupán Š. Janšák felmérései alapján ismerjük. A felső 

várat határoló falon III. és IV. számú kapu vezetett át. A III. kapu szerkezetét tekintve is 

kiemelkedik a többi közül, mivel mindkét oldalán tornyokkal látták el, 4 m hosszú, 2 méter 

széles és valószínűleg 3 m magas volt, amelyhez még egy méternyi magasságban paliszád 

csatlakozott. A kaputól balra a várfalon egy további, kerek alaprajzú torony helyezkedett el. 

Ezzel a szemben a IV. kapu egyszerű bejáratnak nevezhető, amely a 41. és 42. számú házak 

közt nyílt. A kő-fa-földet alkalmazó építéstechnika fejlettségét tanúsítja, hogy a szerkezeteket 

szögek használata nélkül, csapolással állították össze és a farönköket is megmunkálták. Az 

építmények felületét 20 cm vastag agyagréteggel vonták be
703

.  

 
6.10. ábra: Smolenice-Molpír és Horné Orešany – Slepý vrch (Slovensko) kora vaskori magaslati 

települések fekvése 

 

Jóval kisebb méretű a Horné 

Orešany-Slepý vrch magaslati 

települést védő sáncrendszer. A 

sáncot szondákkal ugyan nem 

kutatták, azonban az aprólékos, 

többszörös helyszíni szemléknek, 

terepbejárásoknak köszönhetően a 

magaslat erődítése is térképre 

kerülhetett. A magaslatot körbefogó 

erődítést a nyugati, déli és keleti 

oldalon kettős sánc alkotja. A belső 

sánc vonala sokkal markánsabb, 
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főként a nyugati oldalon követhető, feltehetően a bejárat ezen az oldalon helyezkedett el. A 

belső sánc külső oldalán mészkőtömböket figyeltek meg, ami alapján arra következtethetünk, 

hogy a fa-föld szerkezetű sánc homlokzatát kőtömbökkel erősítették
704

.  
 

A magaslati települések összegzéseként hasznosnak tartok néhány rövid észrevételt tenni. 

Amint a leírtakból kiderül a kora vaskori települések 92,4 százalékát a síktelepülések teszik ki 

(1. tábláza). Ez természetesen a vizsgált terület földrajzi adottságai révén érthető. Ugyanakkor 

a késő bronzkorban kialakult magaslati települések lakottsága a kora vaskor kezdeti, idősebb 

és érett szakaszában is megfigyelhető. Kérdéses azonban betelepültségük intenzitása, 

erődítéseik szerepe  kora vaskor folyamán. Belső szerkezetük szintén csak töredékesen ismert. 

Nagyobb összefüggéseiben csupán a Smolenice-Molpír fellegvára ismert, amelyet S. Müller 

részletesen közölt
705

. A fellegvár területét határoló falak mentén elhelyezkedő épületeket a 

település legkisebb egységeként, laza 

háztartásokként rekonstruálta (6.10. ábra).  

 

 

 
6.11. ábra: Smolenice-Molpír a felsőváron belül 

meghatározott jelenségek és gazdasági egységek 

(Müller 2012, 459, Abb. 243) 
 

A délkeleti részen több tűzhely 

csoportolsulása, az északi részen a ciszternák, 

valamint az északnyugati oldalon feltárt 

kultuszhely képviselik a település közösen 

használt objektumait
706

. A fellegvár középső 

zónájában elhelyezkedő, M. Dušek által a 

fejedelem lakhelyeként rekonstruált épület 

elemzése S. Müller szerint nem igazolja annak 

központi szerepét, elképzelhető, hogy több 

épületről van szó
707

.  

Sopron-Várhely és Smolenice-Molpír alapján 

arra következtethetünk, hogy a magaslati 

települések a kora vaskor kései szakaszában 

korábbi jelentőségüket, szerepüket egy adott 

időszakban (vagy folyamatosan?) 

elveszítették. Érdekes azonban Prašník-Tlstá hora magaslati település helyzete. P. Novák 

a lelőhely feldolgozása és közlése során egyértelműen kiemelte, hogy a településnek nem volt 

központi szerepe, sem keresdelmi, sem kézműves termelés szempontjából nem emelkedett ki 

a többi település sorából
708

. Szomolánnyal (Smolenice-Molpír) ellentétben a település a kora 

vaskor kései szakaszában is lakott volt
709

. Jellegében a síketelepülésekkel állíthatnánk 

párhuzamba, leszámítva a fából és földből épített sáncot, amely a település egy részét 

határolta.  

Hasonló eredményre jutott Z. Baarová a Brünn közelében feltárt Križanovice-Zámeček 

magaslati település publikálása során. A Ha D2 korszakra keltezett, kettős földsánccal ellátott 
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lelőhely jelenségei és leletanyaga alapján a földművelésből élő, gazdasági települések 

egyikeként volt értékelhető
710

.   

A kora vaskori társadalom szerkezete, többek közt a gazdag halomsíros temetkezések 

vizsgálata alapján hierarchikusan felépülő, központi vezetéssel rekonstruált szervezet, 

amelynek vezető fejedelmi rétegének anyagi kultúráját a halomsírok leletanyagából ismerjük, 

székhelyeiket pedig a magaslati települések képviselik
711

. Ez a hierarchikus tagoltság 

a kutatás hagyományos nézőpontja szerint a településszerkezetben is tükröződik, amely 

alapján a magaslati központok meghatározott területekkel rendelkeztek. Az egyes ún. 

fejedelemségek rekonstruáláshoz a korai kutatás az ún. Thiessen-poligon féle modell 

alkalmazását vette alapul
712

. O.-H. Urban a Wien-Leopoldsberg-i magaslati település közlése 

során kiemelte, hogy a "Herrensitz, Fürstensitz, Mittelspunktort", vagy "Siedlungstyp, der 

einen bestimmten Siedlungsraum abgrenzt" elnevezésekkel ellátott magaslati települések 

értelmezésére kialakított modellek régészeti leletanyaggal kevéssé támaszthatók alá
713

.   

Napjainkban a korai kutatás által felvetett hagyományos kép kissé átalakulni, finomodni 

látszik. A Hallstatt-kultúra nyugati területén végzett kutatások  kapcsán elegendő O. Nakoinz 

egyetlen mondatát idéznünk
714

: 

"The current testanalisys indicates that chieftain´s seats do not have marked territories." 

A Kisalföldön és az azt körülvevő régióban a települések számának gyarapodása, azok 

feldolgozása hasonlóan elgondolkodtató eredményekre vezetett. Az utóbb említett morva 

Križanovice-Zámeček, a Kis Kárpátok keleti peremén fekvő Prašník-Tlstá hora
715

, valamint 

Smolenice-Molpír újabb kiértékelése is arra utalt, hogy a magasalati települések kiemelkedő, 

központi szerepe a kora vaskor folyamán a régészeti leletanyagban nem mutatható ki.  

Smolenice-Molpír fekvése és erődítése alapján a korai kutatás a települést egyértelműen 

a „Hallstatt-fejdelmek“ székhelyeként rekonstruálta, mindehhez járult még az előkerült szkíta-

típusú nyílhegyek nagy száma, amely alapján a település pusztulása egy szkíta támadással volt 

magyarázható
716

.  

A feltárt jelenségek eltérő szerkezete, vagyis a teraszos elrendezés, a házak szoros 

összekapcsolódása az erőd falai mentén, a ciszterna és a kultuszhely, szintén a másság 

jegyében a központi szerepet volt hivatott igazolni. S. Müller a település feldolgozása kapcsán 

azonban a település jelenségeit és leletanyagát újabb megvilágításba helyezte. A felsorolt 

jelenségek különbözősége a síktelepekkel összevetve nem tagadható, az adott 

körülményeknek megfelelően a magaslati települések területe sokkal zártabb egység, ennek 

megfelelően sokkal koncentráltabb szerkezetet igényel. A település legkisebb egységeit 

azonban Szomolány esetében is az ún. háztartások képviselik, amelyet S. Stegmann-Rajtár 

a hálónehezékek és őrlőkövek előkerülésének feltérképezésével igazolt(6.11. ábra)
717

. 

A településen speciális gazdasági tevékenységre utaló leletanyag nem került elő, így a 

fémművességnek is csupán elszórt nyomait ismerjük (öntőformák). Gazdasági szempontból 

tehát a síktelepülésekhez hasonlóan az élelemtermelés, -tárolás, a textilkészítés, fazekasság 

jellemzi a települést
718

.  A település egyes jelenségeinek koncentrálódása arra utal, hogy 

voltak olyan területek, amelyeket a település lakossága közösen használt, így az 

élelemtárolását, talán feldolgozását szolgáló jelenségek (a délkeleti zónában: tűzhelyek, 
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gödrök), a kultusztér és a ciszternák. S. Müller véleménye szerint, e közös használat, illetve 

tárolás a redisztribuciós rendszer meglétét tükrözi
719

. Hasonló jelenség a síktelepüléseknél is 

megfigyelhető
720

. A település valójában több, kisebb telep, összesített ill. tömörebb képét 

mutatja. 

Összességében tehát elmondható, hogy a szomolányi település központi szerepe jelenleg 

régészeti leletanyaggal kevéssé igazolható
721

. Funkciói tekintetében a síktelepülésekkel 

azonos jelleget mutat. Szélesebb körben tekintve Szomolányhoz hasonló képet mutatott 

Prašník magaslati településének vizsgálata. A Pozsony és Sopron szűkebb környezetében 

ismert kora vaskori települések áttekintése alátámasztani látszik, hogy a magaslati telepeknek, 

mint a hierarchikus 

rendszer regionális 

központjainak 

értelmezését a jövőben 

újra kellene gondolnunk. 

Az alsóausztriai és 

burgenladni kora vaskori 

lelőhelyek összegyűjtése, 

valamint a Bécs területén 

azonosított kora vaskori 

telepnyomok alapján Ch. 

Ranseder szintén arra a 

következtetésre jutott, 

hogy a központi 

településre épülő 

hierarchikus 

településszerkezet nem 

mutatható ki
722

. 

 

 

 

 

 
6.12. Az Alsóausztria és 

Burgenland területén Ch. 

Ranseder által feltérképezett 

kora vaskori lelőhelyek 

(Ranseder 2006, 229, 26) 
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6.3. Településszerkezet, -hálózat 
 

A keleti Hallstatt-kultúrkör északnyugat-magyarországi és délnyugat-szlovákiai csoportja az 

alább összegyűjtött lelőhelyek alapján jelentős népességet foglalt magába. Eltekintve jelen 

esetben a kulturális definiciók kérdésétől az említett térségben jelenleg megközelítőleg 290 

olyan régészeti leletegyüttest ismerünk, amelyet a terület kora vaskori népességének 

emlékanyagként tartunk számon (2014 nyarán befejezz gyűjtés alapján 293 leletegyüttes, lásd 

8. fejezet, 1-8. térkép). 

A lelőhelyek elterjedési térképét tekintve megállapíthatjuk, hogy a kora vaskori népcsoportok  

a számukra megfelelő természeti adottságokkal rendelkező helyeken alakították ki életterüket. 

Feltehetően ezzel is magyarázható, hogy a mocsaras, mélyen fekvő térségek kevéssé voltak 

kedveltek (lásd Csallóköz és Szigetköz egyes részei, illetve Alsóausztria egyes régiói). 

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kutatottság kérdését sem. A Kisalföld 

gazdag vízhálózatának és sajátos felszínének köszönhetően a régészeti stratigráfia gyakran 

kudarcba fullad, amikor egy-egy sterilnek tűnő réteg alatt újabb kultúrrétegek kerülnek elő. 

Mindezek ellenére a felvázolható településkép a korábbi kutatásokkal összevetve sokkal 

intenzívebb lakottságra utal. A lelőhelyek fekvése alapján a Szigetközt és Csallóközt övező 

régió megfelelő körülményeket biztosított a kora vaskori népcsoportok számára. Hasonló 

képet mutat a kultúra Alpok-lábánál fekvő területe, amelyet legutóbb Ch. Ranseder foglalt 

össze munkájában (6.12. ábra)
723

.  Az északabbra fekvő szomszédos morva Horákovi 

kultúrában, a közölt és vizsgált lelőhelyek alapján egy hasonló kép rajzolódik ki
 724

.  

A nyugati Hallstatt-kultúra területén az elmúlt évtizetedkben számos kutatási program 

valósult meg
725

. Topográfiai szempontból kiemelném a németországi projektet, mely során 

egy nagyobb terület kora vaskori leletegyüttesei alapján többirányú vizsgálatot folytattak, s 

több mint 10 000 kora vaskori lelőhelyet térképeztek fel (3.1. ábra)
726

.  

A Kárpát-medence északnyugati területének kutatásában gyakran hangsúlyozott tényező 

a kereskedelem
727

, a római kortól Borostyánkő-útnak nevezett útvonal erre haladt át. 

Ugyanakkor fontos kiemelni, a Duna mentén haladó kelet-nyugati útvonalat. A 

leletegyüttesek túlnyomó többségénél azonban igen töredékesen, vagy csak közvetett úton 

mutatható ki - jelen ismereteink alapján - e kereskedelem működése
728

. A kora vaskor kései 

szakaszának jelenségei intenzívebb kölcsönhatásokra, vagy mozgásokra utalnak. 

A fazekasságban a korongozás, vagy a kerámia grafittal való soványításának alkalmazása, a 

Vekerzug-kultúra tárgytípusainak megjelenése feltehetően a kelet-nyugati hatások, mozgások 

intenzívebbé válásával magyarázhatók. Ezzel egyidőben a településkép változása is 

megfigyelhető. A magaslati települések mellett kialakult síktelepülések hálózata jellemzi 

a kora vaskor kései szakaszának településszerkezetét.   
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6. 13. ábra: Az ÉNy-Magyarország és DNy-

Szlovákia területén összegyűjtött kora vaskori 

lelőhelyek típusának megoszlása a szórványleletek 

kivételével 

 

A jelen munka során vizsgált terület nagysága 

megközelítőleg 8250 km
2
. A kora vaskori 

leletegyüttesek 73 százalékát a települések, 20 

százalékát temetkezések alkotják (6.13. ábra). 

A településeken belül egyértelműen a 

síktelepek többsége jellemző (92,4 %), amely természetesen a vizsgált terület alföldi 

jellegéből adódik. Sajnálatos módon egyelőre kevés a nagyobb felületen kutatott kora vaskori 

lelőhely. A síktelepülések jellemzésénél említettek szerint a vízforrások mellett fekvő 

magaslatokon helyezkedtek el, a löszplatókat, folyóteraszokat horizontálisan betelepítve (1.2. 

és 1.5. ábra).  

A síktelepek kiterjedése kapcsán arról is szó esett, hogy néhány esetben nehezen dönthető el, 

mely telepnyomok kezelhetők egy településként. A morva Tešetice, Kyjovice három felszínen 

kutatott (feltárt) települését M. Golec egyértelműen egy településként értékelte
729

. Az Ivanka 

pri Dunaji, Ratkovce, Győr-Ménfőcsanak, Sopron-Krautacker, Koroncó lelőhelyeken feltárt 

kora vaskori települések alapján horizontálisan hosszan elterülő síktelepeket 

rekonstruálhatunk. A lelőhelyek felszíni kutatása egészítette ki e képet (11. táblázat). 

Ugyanakkor sűrű településhálózatra utal például Sopron, vagy Pozsony térségének 

feltérképezése (6.9. és 6.14. ábra). 

 

 
6.14. ábra: Sopron és környékén ismert kora vaskori lelőhelyek (számozást lásd az 1. táblázatban és 

a katalógusban, 8. fejezet) 
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Az összegyűjtött lelőhelyek értékelése az alábbi pontokba foglalható össze: 

 

a. A síktelepülések egymáshoz való viszonya eddigi ismereteink alapján pontosan nem 

határozható meg. 

Az osztrák területen Ch. Ranseder hasonló gyűjtése kapcsán szintén megjegyezte, hogy 

a hagyományosan vett modell, miszerint a lakosság által megmunkált földek a települések 1 

kilométeres vonzáskörzetében feküdtek, s a településhez tartozó zóna egy 5 km sugarú körrel 

határolható le, nem mutatható ki
730

. Feltételezhetjük, hogy a telekhatárok a települések közti 

kölcsönös megegyezés és felosztás alapján alakultak ki, illetve az is elképzelhető, hogy egyes 

területek közös művelés alatt álltak.  

K. Rebay a Statzendorfi temető vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a temetőt 

legfeljebb egy nagyobb település, vagy több kisebb tanya-szerű telep „használta“
731

. Ez 

alapján felvethető, hogy a kisebb települések közösségei együtt használtak adott területeket. 

A közösségtudat megléte a települések belső szerkezetében is tükröződni látszik, amennyiben 

elfogaduk S. Müller véleményét, miszerint a telepen belül elkülönülő gödrök közös 

(élelem)tárolásra szolgáltak
732

.  

 

b. a magaslati települések közvetlen közelében síktelepülések helyezkedtek el, amint azt 

a Bratislava, Devín-Hrad és Devín-Obec, vagy a Bratislava-Hrad, Bratislava- Staré mesto 

lelőhelyek mutatják. Hasonlóképpen Sopron magaslati települései közelében is több síktelep 

objektumait ismerjük (6.14. ábra). A magaslati és síktelepek kapcsolatának értelmezése 

jelenlegi ismereteink alapján egyelőre nem lehetséges.  

Smolenice-Molpír magaslati település környezetét kutatás hiányában nem ismerjük. Érdekes 

azonban a Sokorópátka határában fekvő Harangozó-hegy, amelyet szórványleletei alapján 

kora vaskori magaslati településként tart számon a kutatás (6.8. ábra)
733

. A Harangozó-hegy 

geodéziai felmérése során, amelyet 2008-ban a győri Xántus János Múzeum programja 

keretében Molnár A. kollégáival végzett el, a magaslat teljes területét azaz 1 km² felületet 

mértek fel. A feltételezett őskori magaslati település platót déli oldaláról határoló és védő 

sáncon belül helyezkedett el. A felmérés során a magaslat É és ÉK-i oldalán több teraszt 

azonosítottak, amelyek közt a keleti oldalon levők mesterségesek. A hegy ÉNy-i nyúlványán 

helyezkedik el a Barátok-vára, amely a kutatók megfigyelései szerint jellege alapján külön 

lelőhelyként kezelhető. Molnár A. alapján feltételezhetően őskori lelőhely is volt e terület, 

amelynek igazolására régészeti feltárásra volna szükség. Az alsó vár élesen elkülönült ettől 

a területtől. A 2008-ban végezett feltárások sem a Barátok-várát, sem a sáncot nem érintették, 

a hegység északi teraszainak vizsgálatára irányultak. A feltárások során a magaslat e 

zónájában kora vaskori leletanyag, jelenség nem került elő. Ezzel szemben a Harangozó-hegy 

lábálnál fekvő kora vaskori lelőhelyek (nagydém-középrépáspusztai temető, Nagydobogó és 

faluhely-dűlö felszíni telepnyomai, Kisdobogón hasonló módon kutatott temető, kat. 232), 

a terület sűrű kora vaskori benépesültségére utalnak
734

. Összegezve tehát, bár a magaslat 
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környzetében elhekyezkedő kora vaskori településeket ismerjük, a magaslat kora vaskori 

lakottsága egyelőre kérdéses. 

A települések hálózatának vizsgálata ideális esetben akkor volna lehetséges, ha minden 

település a kora vaskoron belül pontosan keltezhető volna. Sajnos a forrásanyag ezt nem teszi 

lehetővé. Kisebb területek kapcsán azonban tehetünk némi észrevételt. 

A Pozsony közigazgatási területéhez tartozó településeknél például a feltárók keltezése 

alapján a dévényi magaslati település (és vele együtt a lábánál fekvő síktelep, vagy alsóvár) 

a kora vaskor kezdetét és idősebb fázisát képviseli
735

, ezzel szemben a pozsonyi vár területén, 

pontosabban alatt, feltárt településobjektum már a kora vaskor érett, vagy fiatalabb korszakára 

keltezhető
736

. A pozsonyi óváros területén azonosított településrészek szintén a kora vaskor 

elején és érett korszakában voltak lakottak
737

. Ezáltal felmerül annak a lehetősége, hogy a 

síktelepülések életében megfigyelt horizontális változások egy magasabb szinten, a telepek 

közötti szinten is megvalósulhatott. 

Egyes késő bronzkori  magaslati települések a kora vaskorban is lakottak maradtak, amint az 

Sopron-Burgstall, Kleinklein, vagy Stillfried esetében elmondható. Feltehetően stratégiailag 

kedvező fekvésükkel magyarázható, hogy a kora vaskor érett szakaszáig, vagyis a Ha D 

korszakig a Hallstatt-kultúra népességének lakhelyeként szolgáltak. Néhány magaslati 

település lakottsága azonban csupán a kora vaskor kezdetéig, illetve annak idősebb szakaszáig 

mutatható ki, mint Wien-Leopoldsberg
738

, vagy ez esetben Bratislava, Devín-Hrad. Wien-

Leopoldsberg lelőhelyen a kora vaskor kései szakaszának településnyomai is előkerültek (Ha 

D), de csupán szórványosan, s főként a magaslat déli oldalán
739

. Dévényhez (Bratislava, 

Devín) hasonlóan Oberleiserberg területén a Ha C korszak tekinthető a település utolsó 

szakaszának
740

.  

Ezzel szemben ismerünk olyan magaslati településeket, amelyeknek nem voltak késő 

bronzkori előzményei. Praunsberg bei Niederhollabrunn, Braunsburg bei Hainburg és 

feltételezhetően ide sorolhatjuk Bratislava, Hrad lelőhelyet is
741

, amelyek szintén a kora 

vaskor kései szakaszáig lakottak voltak (Ha D1) - eddigi ismereteink alaján. 

A Kalenderberg-kultúra területén a települések és temetők legnagyobb száma, tehát 

a virágkornak nevezhető időszak a kr. e. 8. és 7. század fordulójától mutatható ki, amely a kr. 

e. 6. század közepén zárul (az egyes településekre vonatkozóan lásd a katalógusban, 8. 

fejezet), amely időszakban a településképnek mind a magaslati, mind a síktelepek fontos 

részét alkották.   

A kora vaskor kései időszakában a síktelepüléseken az élet tovább folytatódik. A Győr-

Ménfőcsanakon feltárt település vizsgálata erre enged következtetni. A magaslati települések 

hanyatlásának oka feltehetően a klíma és a társadalmi szerkezet változásában keresendő
742

. 

Prašník-Tlstá hora magaslati település a Kis Kárpátok keleti peremén, valójában már az 

általunk vizsgált régió határán helyezkedik el. P. Novák feldolgozásából kiderül, hogy ez 
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a magaslati település a kora vaskor kései szakaszában is lakott volt, sőt leletanyagának 

többsége a Ha D időszakra helyezhető
743

. Ezáltal a település fejlődése sokkal inkább a morva 

Horákov-kultúrát jellemző jelenségekhez kapcsolódik, mint a Kis-Kárpátok déli részén fekvő 

lelőhelyekhez. E tekintetben érdemes volna alaposabban megvizsgálni a Kis Kárpátok nyugati 

térségét, annak lelőhelyeinek fejlődését. A szlovák szakirodalomban fellelhető közlések 

szerint ebben a régióban a késő bronzkori hagyományok sokkal erősebben észlelhetők.  

Szlovákia délnyugati területén a Vág folyó partján, Nyitra-Komárom vonalában fekvő 

régióban, tehát a ma Vekerzug-kultúrához sorolt területen fekvő települések fejlődésével 

szintén érdemes volna összevetni a Kalenderberg-kultúra telepeinek fejlődését. Jelenleg a 

Vekerzug-kultúra szlovákiai lelőhelyeinek kutatásával foglalkozó régészek a Kalenderberg-

kultúra végét egyértelműen a kora vaskor középső szakaszának végére helyezik
744

.  

 

c. A települések és temetők kapcsolatának vizsgálata sokkal alaposabb, a temetők elemzésére 

is kiterjedő kutatást igényel. Jelen esetben csupán az összegyűjtött lelőhelyek értékelése 

szempontjából térnék ki e témára, s szeretném felhívni a figyelmet a temetkezések újabb 

kutatásai eredményeire. Napjainkban egyre több halomsíros temető, halomsír leletanyagának 

újrafeldolgozása, illetve a halmok geofizikai felmérése valósul meg. Magyarország területén a 

Sopron-Várhelyi temető, Süttő, illetve Szlovákiában Dunajská Lužna
745

. Fontos eredményeket 

hoz a Tatabánya térségében ismert kora vaskori leletanyag kutatása
746

, illetve a Duna túlsó 

partján fekvő Chotín publikálása
747

. A kronológiai kutatások szempontjából a temetkezések 

kutatása alapvető. Szlovákia területén több olyan kulcslelőhelyet ismerünk (Bučany, Stupava, 

Modra), amelyek elemzése, keltezése kiindulópontot jelent olyan kronológiai kérdésekben, 

amelyek megoldására a települések leletei alapján nem volt mód
748

.  

A munka keretében összegyűjtött lelőhelyek elhelyezkedése alapján látható, hogy 

a gazdagabb halomsíros temetkezések a Kisalföld szűkebb zónáira koncentrálódtak, vagyis 

Sopron környékére és a Csallóköz északnyugati felére (1. és 6. térkép). Jelenleg is 

megválaszolatlan kérdés, mely település lakosságának halomsírjaiként értelmezhetők. A 

dunaluzsnai halomsíroktól kb 100 méter távolságban egy kora vaskori síktelepülés 

objektumait ismerjük
749

. A két lelőhely kapcsolata továbbra is kérdéses. A csallóköz területén 

feltárt halomsírok többségének közelében kisebb síkteleprészletek is ismertek, így például 

Chorvátsky Grob (kat. 126-129), Janíky (kat. 132, 133), Biely Kostol (kat. 24-29), Pusté 

Úľany (kat. 205-208), Veľký Grob (kat. 274, 275), illetve a magyarországi Balf (kat. 16-20), 

Fertőrákos (kat. 84-86). 

Jóval töredékesebb a kép a síktemetők szempontjából. Nagyon kevés a feltárt temető, az újabb 

kutatások közt Hegyfalu (Vas megye), Sopron-Krautacker említendő, a lelőhelyek 

többségénél azonban csupán egy-egy sír került elő
750

. Patek E. megfigyelése szerint az 
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erődített településekhez halomsíros, míg az erődítés nélküli (magaslati) településekhez ún. 

síktemetők tartozhattak
751

. A kisalföldi leletanyag e felvetés igazolására nem alkalmas, bár azt 

meg kell említenünk, hogy a Bratislava, Devín-Obec síktelepülésként jellemzett 

tulajdonképpeni alsóvár közelében a temető is ismert
752

. 

Egyre nagyobb számban kerülnek azonban elő, azok a kései korszakra keletezett temetők, 

amelyeknél a hamvasztott és csontvázas temetkezési forma egyaránt előfordult. Térségünkben 

ide sorolható a Senec, Bernolákovo, Bučany, Sopron-Krautacker és feltehetően Győr-

Ménfőcsanak lelőhely. A birituális temetkezés megjelenésével térségünkben többek közt 

Jerem Erzsébet foglalkozott
753

. Jelen munka kereteiben a téma tárgyalása, annak mértéke 

okán, sajnos nem áll módomban. 

A leletek szóródása, valamint a szomszédos területek kutatásai alapján feltételezhetjük, hogy 

a kora vaskori síktelepülések lakossága a településtől némi távolságban ugyan, de annak 

környezetében alakította ki elhunytjai számára a végső nyughelyet. Erre utalnak a települések 

közelében előkerült sírok pl. Győrszemere (kat. 107), Koroncó (kat. 155-164), Lébény (kat. 

174), Bučany (kat. 46-48), Rusovce (kat. 40-41), Vysoká pri Morave (kat. 288), Vajnory-

Ivanka pri Dunaji (kat. 130, 269-270) lelőhelyek. A morva Tešetice-Sutny, a vas megyei 

Ikervár lelőhelyek közelében a temető szintén azonosítható volt
754

.  

 

d. A hagyományosan felvázolt kép alapján a magaslati települések lakói kereskedelemből, 

kézművességből, míg a síktelepülések lakói elsősorban mezőgazdálkodásból és 

állattenyésztésből biztosították a fenntartásuk szükségleteit. Az ún. arisztokrata, vagy 

fejedelmi réteg, valamint a köznép anyagi kultúrája a halomsíros és ún. köznépi temetők 

leletanyaga alapján volt elkülöníthető.  

Az általunk körülhatárolt Kalenderberg-kultúra (keleti Hallstatt-kultúrkör északi régiója) 

földrajzi adottságai jelentős mértékben befolyásolták annak fejlődését. A nagyjából kelet-

nyugati irányban haladó Duna folyása ebben az esetben nem jelentett kulturális határvonalat, 

sokkal inkább egy természetes útvonalat. A termékeny síkvidékek mint a Kisalföld, vagy a 

szlovákiai Dunamenti-síkság megfelelő körülményeket biztosítottak a mezőgazdalkodó 

népesség, ugyanakkor az állattartással foglalkozó, feltehetően némi mobilitást igénylő 

életforma számára is. A síkvidéket átszelő hegyvonulatok (Alpok keleti gerince Ausztriában, 

Kis Kárpátok Szlovákia területén) szintén nem határolták el a kultúra népeségét, hisz 

Alsóausztria területén, amint azt Ch. Ranseder összefoglalta a hegyvonult mindkét oldalát 

benépesítették (6.12. ábra). A Kis Kárpátok magaslatain feltárt kora vaskori lelőhelyek már 

kissé eltérő képet mutatnak. A déli nyúlvány magaslatain a Hallstatt-kultúra jelentős 

települései ismertek, az északi régióban azonban a leletanyag alapján a megelőző bronzkori 

kultúrák hatása jóval intenzívebben érzékelhető (Prašník, kat. 204).  

A gazdálkodásra alkalmas síkterületekkel szemben a hegyvonulatok és a folyóvölgyek 

feltehetően, mint azt más korszakokban is megfigyelhetjük, elsősorban a kereskedelem és a 

nyersanyagok szempontjából voltak fontosak. A nyersanyagok cseréje (só, fémércek, 

ásványok, grafit) mellett feltételezhetően számos kézműves termék és ismeret továbbításának 
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fontos színterei voltak. Az elmúlt évek kutatásai többek közt a textilkészítés, valamint a 

nyugati régióban a sókereskedelem fontosságát hangsúlyozták
755

. Ugyanakkor az elnevezéssel 

ellentétben a kora vaskor területünkön koránt sem mondható vas- illetve más fémleletekben 

gazdagnak, noha a nyersanyagforrások adottak voltak. 

A korábbiakban felvázolt településkép az elmúlt évek kutatásai tükrében területünkön 

némileg módosulni látszik.  

Pozsony mai közigazgatási területe földrajzi-geológiai szempontból is kiemelkedő 

jelentőségű, amit a fiatalabb történeti korokban betöltött szerepe hűen tükröz. A Kis Kárpátok 

déli nyúlványainak végét képező magaslatai igen gazdagon tagolt környezetet alakítottak ki. 

A két legmagasabban fekvő csúcs (Devínska kobyla 514m, Kamzík 440m) régészeti 

emlékanyaga egyelőre a vizsgált korszak szempontjából ismeretlen. A tőlük délre fekvő 

magaslatok maximálisan a 200 m tengerszint feletti magasságot érik el. Völgyeiket a Duna 

kisebb ágai gazdagon szövik át. A területet nézve érdemes alaposan megfigyelni a természeti 

adottságokat a régészeti leletanyag szemszögéből is.  

Dévény és a pozsonyi-vár magaslati települések nem a Kis Kárpátok magaslati pontjain 

helyezkedtek el. Fekvésük szempontjából sokkal inkább a Duna folyásának közelsége a 

szembetűnő. A Kis Kárpátok déli zónáját a kora vaskorban jelentős településhálózat jellemzi 

(6.15. ábra).  

 

 
 

6.15. ábra: A Kis Kárpátok déli területének kora vaskori lelőhelyei (számozást lásd az 1. táblázatban és 

a katalógusban, 8. fejezet) 

 

A dévényi magaslat környezetében több síktelepülés fekszik. Egyrészt  közvetlenül a 

magaslat lábánál (Bratislava, Devín-Obec, kat. 35 ), másrészt ez ettől 5 km távolságban 

nyugaton fekvő Devínska Nová Ves területén feltárt teleprészletek (Devín-Devínska Nová 

Ves, kat. 36). Èszakkelet  felé tekintve a S. Stegmann-Rajtár által közölt Dúbravka-Veľká 
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Lúka-i lelőhelyet találjuk (3,5 km, kat. 37). A dévényi és a pozsonyi magaslati települések 

egymástól mintegy 10 km távolságban helyezkednek el. A köztük fekvő területen több 

hasonló magaslat helyezkedik el, amelyek régészeti szempontból azonban (egyelőre) 

ismeretlenek. A Karlova Ves nevű városrészben feltárt kora vaskori településrészletek fekvés 

szempontjából a síktelepekhez állank közel (kat. 38, 39). Hasonló síktelepülés "magvakat" 

találunk a pozsonyi óváros területén, amelyeket E. Studeníková két településként határozott 

meg (kat. 42, 43)
756

. A Duna túlpartjának kora vaskori településképe kapcsán említendő a 

Braunsberg bei Hainburg magaslati település
757

, valamint a Bratislava, Rusovce (kat. 40, 41) 

területén azonosított síktelepülés, a feltehetően hozzá tartozó 

temetővel.  

 

 

6.16. ábra: Bratislava, Devín/Pozsony, Dévény területén feltárt kora 

vaskori lelőhelyek (Harmadyová 2012, 226. obr: kereszt temető, kör 

telepobjektum) 

 

Amennyiben ezt a szűkebb régiót tekintjük, azaz a Kis 

Kárpátok déli nyúlványát, úgy tűnik mintha az említett 

települések - legyenek bár 200 m tengerszint feletti vagy alatti 

magasságban, mégsem a legmagasabb pontokon - részben a 

Duna vonalán, részben pedig a Kis Kárpárok déli részén átvezető völgyek vonalában 

helyezkednének el. Ez az észrevétel természetesen nem lehet meglepő, hisz közismert a 

terület jelentősége az É-D és K-Ny irányú kapcsolatok szempontjából, bár a lelőhelyek 

leletanyagában ez nehezen mutatható ki. 

Nehezebb kérdést vet fel azonban a hierarchikusan szervezett társadalom tükröződése a 

településszerkezetben. Jelen ismereteink alapján egy ilyen modell megléte csak feltételezhető. 

Tekintve, hogy a magaslati települések közvetlen közelében ismerünk síktelepüléseket, a 

körülmények adottak egy ilyen rendszer feltételezéséhez, a lelőhelyek jelenségei és 

leletanyaga alapján azonban több megválaszolatlan kérdés merül fel. Elegendő talán feltenni 

azt a kérdést, mivel volna igazolható, hogy egy adott síktelepülés a tőle kb 2 km távolságban 

elhelyezkedő magaslati településhez tartozott? Sem a pozsonyi-vár, sem a dévényi magaslati 

település esetében nem ismert kora vaskori, feltárt erődítés
758

.  

 

A Kis Kárpátok keleti vonalában fekvő települések köréből Pozsony közelségében fekszik két 

síktelepülés az Óváros területén (6.9. és 6.15. ábra: kat. 42, 43), továbbá a Pozsony 

területéhez tartozó Trnávka (kat. 44). Szintén jól ismert Vajnory (kat.269 ) -Ivánka pri Dunaji 

(kat. 130) és a Chorvátsky Grob (kat. 126, 128).  Ugyanakkor a felsorolt telepekkel 

párhuzamosan a Kis Kárpátok keleti vonalának magaslatán található a Svätý Jur-Neštich (kat. 

136) nevű magaslati, erődített település, amely a kora vaskorban is lakott volt.  

 

 

                                                 
756

 STUDENÍKOVÁ 2012, 141: A és B településként jelölte az egyes teleprészleteket. 
757

 URBAN 1995, 495. 
758

 HARMADYOVÁ 2012, 156. 
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Prašník

Hubina

6.17. ábra: Prašník-Tlstá hora és a Kis Kárpátok keleti peremén fekvő kora vaskori települések 

(számozást lásd az 1. táblázatban és a katalógusban, 8. fejezet) 

 

A kora vaskori síktelepülések mezőgazdasággal, állattartással és különböző kézműves 

tevékenységgel foglalkozó lakossága minden bizonnyal a létfenntartását önmaga biztosítani 

tudta. Gyakran találkozunk azzal a felvetéssel, miszerint a magaslati telepek lakossága 

számára a síktelepülések biztosították a mezőgazdálkodásból, állattartásból származó javakat, 

amelyet mintegy „adóként” szolgáltattak be a központi településre. Sajnos jelen esetben 

egyelőre ez is csupán egy hipotézis, amelynek konkrét megvalósulásáról keveset tudunk.  

A dévényi (Bratislava, Devín) középső vár területén feltárt gazdasági objektumok, a pozsonyi 

várból (Bratislava, Hrad) származó öntőforma és textilkészítésre utaló leletek párhuzamba 

állíthatók a síktelepülésen ismert gazdasági- és kézműves tevékenység emlékanyagával
759

. S. 

Müller Smolenice-Molpír magaslati településének kiértékelése során megjegyezte, 

elképzelhető, hogy a település lakossága által folytatott földművelés és állatartás a település 

közelében zajlott. A kutatás hiányában egyelőre nem igazolható, de nem is vethető el, hogy 

akár az alsó várak területén kapott helyet
760

. Ami azt jelentené, hogy nem csupán a sík-, de a 

magaslati települések is önálló gazdasági (Müller terminusával élve autonóm) egységek 

voltak. A Hallstatt-kultúra németországi lelőhelyeinek vizsgálata során O. Nakoinz kiemelte, 

hogy sokkal fontosabb szerepet játszott a településeknek a környezetükhöz való illeszkedése, 

mint a territoriális egységek kialakítása
761

. A Kisalföld területének telepszerkezete ugyanerre 

az elgondolásra utal. A folyóvizek vonala, a magaslatok szorosai, a síkságok dombvonulatai 

és vízforrásai sokkal inkább meghatározhatták a kora vaskori népesség településképének 

                                                 
759

 Lásd a ménfőcsanaki leletanyagának jellemzését az 5. fejezetben. 
760

 MÜLLER 2012, 460. 
761

 STEFFEN, NAKOINZ 2009, 15. 
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kialakulását (6.17. ábra), mint egy hierarchikusan szervezett társadalom territoriális 

szerveződése. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, a megelőző, késő 

bronzkori településeket által kialakított településszerkezetet sem.  
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7. Kronológia 
 

7.1. A kora vaskori lelőhelyek kronológiai besorolása a Kisalföldön 
  

A Hallstatt-kultúra keleti kultúrkörének területeihez hasonlóan a magyar és szlovák kutatók 

közt is a P. Reinecke által kidolgozott relatív kronológiai rendszer honosodott meg. 

A folyamatos kutatások során gyarapodó forrásanyag alapján szinte valamennyi kultúrkör 

területén napjainkra egy sokkal finomabb relatív-kronológiai felosztás alakult ki, amelynek 

sarkalatos pontjait az egyes régiókban feltárt nagyobb együttesek alkotják.  

A Kisalföldön Magyarország területéről Sopron-Várhely, valamint a Patek E. által az egész 

Dunántúlra kidolgozott relatív kronológiai felosztás vált használatossá
762

. A magyarországi 

régióval is fogalkozó nagyobb összegzések körében megemlíthetjük továbbá H. Parzinger és 

S. Stegmann-Rajtár munkáit
763

.  

H. Parzinger a fibula- és kerámiatipológia alapján kidolgozott felosztása során arra az 

eredményre jutott, hogy az 5-7. horizontnak megfelelő típusok zárt leletegyüttesekből a 

magyarországi területről nem ismertek. Az 5. horizontba sorolt, Sághegyről előkerült szarvas-

fibulán kívül (Vače-Uffig variáns) Parzinger szerint a 8. horizontig nincs ide sorolható 

leletanyag
764

. Jerem Erzsébet ezt a hiátus a Sopron-Krautacker lelőhely anyagával töltötte (ide 

sorolta pl. a 3a., 4. és 18. számú sírt.). Ehhez az időszakhoz kapcsolta a masszív, bordázott 

lábkarikákat, üreges karperec típusokat egymásba kacsolódó végekkel, cilindrikus 

bronzcsüngőket és a fibulák velemi-típusát. A Parzinger-féle 7-9. horizont tehát a kora vaskor 

kései szakaszát fedte le, amelynek leletanyaga az utóbbi évek során feltárt együtteseknek 

köszönhetően vált körvonalazhatóvá. S. Stegmann-Rajtár munkája elsősorban a keleti 

Hallstatt-kör csoportjainak korai korszakai tekintetében ad áttekintést a témáról. Ezen felül 

Magyarország területének kora vaskori kronológiáját illetően nagyobb szintézis nem született. 

Az elmúlt években megjelent, kora vaskori témával foglalkozó közlések gyakran utalnak e 

kutatási hiányosságra. Minden bizonnyal szükséges volna, egy nagyobb régiót átfogó, 

a települések és temetők leletanyagát összevető kronológiai értékelés. Valójában ilyen munkát 

a szomszédos térségből sem igazán ismerünk. Az osztrák területen napjainkig L. Nebelsick 

1997-ben megjelent kronológiai tagolása használatos
765

.  

7.1. ábra: A keleti Hallstatt-körben Ausztria és Szlovénia területének leletanyaga alapján kidolgozott 

időrendi tagolás  

 

Abszolút dátumok (kr. e.) délnémet korszakolás  Nebelsick 1997 Teržan 1990 

8. század Ha B3/C1 frühe Hallstattzeit Hallst. Tumulus Cult. I 

750/720 - 7. sz. első f. Ha C1 ältere Hallstattzeit Hallst. Tumulus Cult. II 

650 körül - 600 körül Ha C2 mittlere Hallstattzeit Hallst. Tumulus Cult. III 

600 - 550 körül Ha C2/D1 jüngere Hallstattzeit Hallst. Tumulus Cult. III 

550 - 450  Ha D2, 3 späte Hallstattzeit Hallst. Tumulus Cult. IV 
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 PATEK 1993.  
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 PARZINGER 1988; STEGMANN-RAJTÁR 1992, 29-180. 
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 PARZINGER 1988, 106;  
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 NEBELSICK, EIBNER 1997. 
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Munkám során főként az osztrák lelőhelyek anyagára támaszkodhattam, ezáltal az általuk 

használt időrendi beosztást használtam fel, amely a győr-ménfőcsanaki település feldolgozása 

során is alkalmazható volt (7.1. ábra).  

A morvaországi Horákov kultúra kutatása az elmúlt évtizedben olyan mennyiségű 

leletanyaggal és azok feldolgozásával gyarapodott, ami a környező országok, azaz Ausztria, 

Magyarország és Szlovákia (természetesen Csehország) szempontjából is számottevő. V. 

Podborský munkájának köszönhetően a kutatás erős gyökerekből indult
766

 és napjainkra mind 

kulturális, mind időrend szempontjából számos fontos adattal bővült. M. Golec publikációi 

mellett
767

, P. Kos nevét emelném ki, akinek a közelmúltban tett kronológiai észrevételeiről az 

alábbiakban még szót ejtenék. A Horákov kultúra kronológiai rendszere tehát egy következő 

„kapaszkodási“ pontot jelent a vizsgált terület kutató számára.  

Bár összefoglaló, a kora vaskor kronológiáját feldolgozó munka a szlovák kutatásban sem 

ismert mégis felhetetően Délnyugat-Szlovákia kulturális képének különbözősége révén 

a régió időrendi felosztása már korábban körvonalazódott. A kezdeti elképzelésekkel 

szemben, amely a „szkíta-kort” beiktatta a Hallstatt- és La Tène-kor közé, M. Dušek 1971-

ben közölt tanulmányában már a szkíta és a Hallstatt-kultúra népességének együttélésével 

számolt. Véleménye szerint Sereď és Andač lelőhelyek bizonyítják e két elem 

párhuzamosságát
768

. Ugyanakkor Senec és Dolné Krškany leletanyaga a szkíták és a kelták 

együttésélét tanúsította. Az 1970-es években ezzel párhuzamosan nyilvánvalóvá vált, hogy a 

szlovákiai területen elszórtan a legkorábbi La Tène-elemek is megtalálhatók. A kérdéssel 

legtöbbet foglalkozó B. Benadík 1971-ben publikált összefoglalásában a stupavai leletek 

alapján felvetette, hogy a legkorábbi La Tène-elemek egy „protokelta”-hullámhoz 

kapcsolhatók
769

. Természetesen a szlovák kutatásban használt kronológiai felosztás alapját is 

néhány kulcslelőhely anyaga, és azok időrendi horizotjai alkották. A dunaluzsnai halomsírok, 

a szomolányi magaslati település, a Modrany/Madar
770

 és Chotín/Hetény
771

  lelőhelyen feltárt 

temetők, valamint a bucsányi település és temető horizontjai révén valójában a kora vaskor 

teljes egésze lefedhetővé vált
772

.  

7.2. ábra: A szlovákiai kora vaskori lelőhelyek fázisai alapján kidolgozott időrend 

 

Reinecke-féle korszakok A szlovákiai területen feltárt lelőhely fázisai 

Ha C 
Nové Košarišská I, II 

Nové Košarišská III, Smolenice I 

Ha D1 Smolenice II, Modra I (Klenklein III) 

      D2 Modra II, Chotín idősebb f. (IA és IB) 

Ha D3/Lt A Bučany I, Chotín fiatalabb f. 

Lt A Bučany II 
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 Az egyes horizontok leletanyaggal igazolt részletes jellemzését szakdolgozatom keretében közöltem: 
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Az elmúlt években szomolány leletanyagának feldolgozása kapcsán S. Müller éppen 

erre hívta fel a figyelmet, hogy a kronológiai fázisok kidolgozása csupán néhány leletegyüttes 

anyagára támaszkodik, miközben számos újabb, fontos lelőhely került feltárásra
773

. Többek 

közt érdemes megemlíteni az I. Bazovský által Bernolákovo lelőhelyen feltárt csontvázas 

temetkezést, amely időben a kora és késő vaskor fordulóját képviseli
774

.  

 

7.2. A győr-ménfőcsanaki kora vaskori település kronológiai besorolása 
 

7.2.1 Abszolút kronológia 

 

A győr-ménfőcsanaki kora vaskori település objektumai közül C14 vizsgálatra 9 stratigráfiai 

egységből került minta, amelyek közül egy STR mintája (STR 9084) nem volt megfelelő. 

Ezen felül a STR 7124 egység részletes talajelemzése kapcsán C14 méréseket is végeztek. Így 

összességében a Győr-Ménfőcsanakon feltárt kora vaskori település abszolút időrendjét 

illetően 9 adattal rendelkezünk ( 12. 

táblázat).  

7.3. Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt 

feltárt kora vaskori település C14 vizsgálatra 

kijelölt objektumai (készítette: Eke I., NOK 

MNM Szombathely) 

 

A vizsgálatok elvégzésére Dr. Kreiter 

Attila és Dr. Pető Ákos vezetésével a 

Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti 

Örökségvédelmi Központ a Magyar 

Tudományos Akadémia Atommagkutató 

Intézetének HE Környezetanalitikai 

Laboratóriumát kérte fel, 14C kormérés AMS módszerrel (δ13C korrigált) (Vizsgálati 

jegyzőkönyv Iktsz. 32/2012, Rendelési sz. 14/2012/HEKAL; Vizsgálati jegyzőkönyv 

Iktatószám: 33/2012 Rendelési szám: 14/2012/HEKAL). A mérések eredményeinek kalibrált 

adatait a  2. táblázat foglalja össze. Az eredmények kalibrálását Siklósi Zsuzsa az IntCal 09 

görbével (Reimer et al. 2009) és az OxCal 4.2.1. (Bronk Ramsey 2013 szoftver) programmal 

végezte (7.3. ábra, 7.4. ábra)
775

.  

 

A vizsgált kora vaskori objektumok C14 adatai széles időrendi skálán mozognak (amely 

nagyrészt a görbe ezen korszakhoz tartozó szakaszának tudható be, 7.4. ábra), így a kora 

vaskor egyes korszakain belüli pontosabb keltezés tekintetében kevéssé használhatók. Az 

összesítő 7.4.ábra alapján a STR 7289, STR 7763 feltételezhetően a mintavételből származó 

egységek közt a legidősebb fázist képviselik, a STR 8424, 4205, 2915, 7284 ugyanazt a fázist 

fogják át, a STR 7989, 9040 az előző objektumokhoz hasonló eredményeket mutatnak, 
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azonban feltehető, hogy a 

kései fázisra is kitolódnak. A 

STR 7124 objektum a vizsgált 

objektumok közt a 

legfiatalabb, betöltésének egy 

része minden bizonnyal már a 

késő vaskor korai szakaszát is 

lefedi.  

 

 

7.4. Győr-Ménfőcsanak kora 

vaskori település C14 

vizsgálatának eredményei (A 

minták leírását lásd a 12. 

táblázatban, kalibrálás IntCal 09 

görbével - Reimer et al. 2009, és az 

OxCal 4.2.1. - Bronk Ramsey 2013 

szoftver programmal, Siklósi Zs. 

ELTE-BTK Régészettudományi 

Intézet) 

 

A vizsgált minták alapján a Győr-Ménfőcsanaki kora vaskori település kezdetét abszolút 

dátumokkal kr. e. 850-680 szakaszra, végét pedig a kr. e. 400-330 intervallumra helyezhetjük 

(7.4. ábra). Természetesen ki kell hangsúlyozni, hogy ez csupán a vizsgált 9 minta 

eredménye. A település végét jellemző intervallumhoz ugyanakkor meg kell említeni, hogy a 

kora és késő vaskor átmenetének kérdései meghaladják-e munka kereteit. Minden bizonnyal 

biztosabb képet kapunk majd a település végének problémáját illetően a Győr-Ménfőcsanak 

lelőhely késő vaskori leletanyagának feldolgozását követően, amelyet Dr. Tankó Károly 

végez.  

A C14 adatok tehát nagy óvatossággal kezelendők, az alábbi táblázatban összefoglalt 

eredmények (12. táblázat) alátámasztani látszanak a relatív kronológia eredményeit, miszerint 

a Győr-Ménfőcsanak kora vaskori település legintenzívebb időszaka a Ha C2/D1 vagyis kr.e. 

650/600-500 fázisra helyezhető.  

 

7.2.2 Relatív kronológia 

 

A leletanyag jellegéből kifolyólag a Győr-Ménfőcsanaki kora vaskori település relatív 

kronológiai besorolása során az alábbi támpontokkal rendelkezünk: 

a. fémleletek 

b. kerámiatípusok és azok díszítése. 

Az objektumhoz kapcsolható fémleletek száma (leltárba vett adatok alapján) 21, amelyből 14 

bronzból készült tárgy. Sajnos csupán egy nyílhegy kontextusa ismert (Nysz. 

1.34305.9040.101), amely a OBJ 276 / STR 9040 számú épület betöltéséből került elő (28. 

ház, 69-70. tábla). További két nyílhegy, illetve két bronztű, amelyek meghatározhatók 

voltak, bolygatott objektumok betöltéséből származnak (55. tábla: 14. Nysz. 1.34305.7302.2; 

Nysz. 1.34305.7989.43; 58. tábla: 5. Nysz. 1.34305.7642.188; 7.5. ábra: 3. Nysz. 
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1.34305.11498.1). Mindössze 4 objektumhoz kapcsolható vastárgy ismert a településről, ezek 

közt egy vaskés és egy kis ívfibula típusa (53. tábla: 2, Nysz. 1.34305.7302.63). A vaskések 

kronológia szempontjából jelen ismereteink alapján nem mérvadóak, a kora vaskor majdnem 

teljes szakaszában előfordulnak. Felszíni gyűjtésből származik továbbá két fibula, három 

nyílhegy és egy karperec, amelyek értékeléséről a leletanyag kapcsán már szó esett (5. 

fejezet). Az utóbbi leletek azonban csupán a település egészére vonatkozó információt 

jelentenek. A fibulák keltezése, azaz a Kr. e. 7. utolsó negyede és a 6. század első fele, 

a kerámia-tipológia eredményeit is alátámasztották, amely alapján a település legintenzívebb 

korszaka a Ha C2/D1 fázisra, vagyis a fiatalabb Hallstatt periódusra helyezhető. 

A leírtakból egyúttal kiderül, hogy a település keltezéséhez elsősorban a kerámia 

időrendjének meghatározása szükséges. Amint a forrásanyag értékelése és az általános 

problémák említése során is kiemeltem, sajnos a kerámia tipokronológiai osztályozása sok 

kérdőjellel jár (2. fejezet). A győr-ménfőcsanak kora vaskori településének objektumai közül 

(238) 148 zárt stratigráfiai egységgel rendelkezünk (9. táblázat).  Amint a táblázatból is 

kiderül, 17 épület, 32 gödör, 2 árok és 29 oszlophely vizsgálható. Az oszlophelyek egy 

kivétellel épületekhez tartozó jelenségek, leletanyag nélkül. A zárt forrásanyag így valójában 

az együttesnek megközelítőleg a felét jelenti. Az említett jelenségek leletanyaga több esetben 

a kora vaskoron belül az edények tipológiája alapján nem volt keltezhető (jelen ismereteink 

alapján, 9. táblázat).  

 

Két épület vizsgálatát emelném ki, amelyek szerencsés módon zárt egységek voltak és 

mintáik révén C14 adataikat is ismerjük. Az OBJ 276/ STR 9040 épület betöltéséből egy 

szkíta típusú nyílhegy jelent további információt (28. ház, 69-70. tábla), illetve az OBJ 210/ 

STR 7124 objektumnak a teljes betöltéséből talajminta-vizsgálatokat végzett a MNM NÖK 

budapesti laboratóriuma
776

 (15. ház, 37-39. tábla). Az OBJ 276/ STR 9040 épület 

leletanyagában az edénytöredékek erősen fényezett, feltehetően grafitos felülete (Nysz. 

1.34305.9040.31, Nysz. 1.34305.9040.46), az alj omphalosszal való kialakítása (Nysz. 

1.34305.9040.20) a kora vaskor éretebb szakaszát jellemzi, míg az edény vállának Buckel-

díszhez hasonló széles kannelúrázása (Nysz. 1.34305.9040.52), a nagyobb méretű 

tárolóefények és főként a fazekak szitulához hasonló formája (Nysz. 1.34305.9040.2, Nysz. 

1.34305.9040.5), sőt egy esetben az edény duzzadt pereme (Nysz. 1.34305.9040.18), már 

a fiatalabb/késő Hallstatt-korszakra utal
777

. Az objektumból származó szkíta típusú nyílhegy 

szintén a fiatalabb/késő Hallstatt időszakot látszik igazolni (Ha C2/D1). 

Az OBJ 210/ STR 7124 leleteinek párhuzamai alapján az objektum a település fiatalabb 

fázisához sorolható. Igen nagy számban kerültek elő a grafittal soványított edények töredékei 

(Nysz. 1.34305.7124.9, 16-18, 23, 26, 27, 29). A grafitsávos díszítés használata is több 

töredéken megfigyelhető volt (Nysz. 1.34305.7124.1, Nysz. 1.34305.7124.13), grafitozott, 

erősen fényezett felüleltek szintén előfordultak (Nysz. 1.34305.7124.3,4,6). Ugyanakkor 

a jelentős grafithasználat mellett szinte alig találunk egyéb módon díszített edénytöredéket. 

Az éles profilok, a tagolt perem (Nysz. 1.34305.7124.15), a nagyméretű tárolók és 

a szitulához hasonló formák jellemzik a kerámiát (7.8. ábra: 10, 14, 17), amely alapján az 

                                                 
776

 PETŐ, KENÉZ 2013; PETŐ, KENÉZ 2012, 57-76. 
777

 JEREM 1984, Taf. 3. 



144 

 

objektum a késő Hallstatt-korhoz sorolható. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a betöltésben 

jelentős mennyiségű volt a késő vaskorhoz kapcsolható anyag, amely alapján fevethető, hogy 

az objektum a kora és késő vaskor átmenetét képviseli. 

 

A Győr-Ménfőcsanak kora vaskori telepanyagának keltezése során a kora vaskori feltárt 

települések és temetők időrendi besorolásának módszerei alapján az alábbi 

jellemzőket/szempontok vettem figyelembe: 

- kerámia formák 

- díszítésmódok és motívumok 

- egyes típusok mennyiségének aránya 

- készítéstechnika. 

 

Késő bronzkor/kora vaskor átmenet 

 

abszolút dátum Reinecke-féle felosztás 

keleti Hallstatt-körben elterjedt 

megnevezés (Nebelsick 1997 

nyomán) 

B. Teržan által használt 

meghatározás 

Kr.e. 8. század Ha B3/C1 frühe Hallstattzeit HTC I 

 

A korai vagy helyesebben idősebb Hallstatt korszak tekintetében forma szempontjából 

elmondható, hogy a fiatalabb időszakkal összevetve nagyobb számban fordultak elő az ún. 

mélytálak (Kragenrandschalen). Az urnák hármas tagolása a késő bronzkorhoz hasonlóan 

továbbra is jellemző, bár „lágyabban“ profiláltak, peremüknél a tölcséresen kihajló kialakítás 

gyakrabban fordult elő
778

. A. Preinfalk véleménye szerint erre az időszakra helyezhető az 

agyagszitulák megjelenése
779

. 

A korai Hallstatt korszak kialakulása feltehetően egyfajta folyamatként értelmezhető. 

A települések anyagában ezáltal nehezen határolható el. Számos forma és díszítés továbbélése 

figyelhető meg a kerámiák, de ugyanígy a fémtárgyak körében is. Az alábbi díszítések a késő 

bronzkori hagyományokra vezethetők vissza: 

- az edények peremének díszítése
780

: benyomkodás, rovátkolás, a perem síkozása, 

főként a belső síkozás (un. élezett perem) értékelhető késő bronzkoriként; 

- az urnák nyakának és vállának vízszintes kannelúrázása, árkolása; 

- kettős osztatú bütykök
781

; 

- az edényoldalak fésűzött, szabálytalan zegzugvonalas díszítése
782

; 

- vörös/fekete festés megjelenése. 

A korai szakaszban már megtaláljuk az ún. kalenderberg-díszítésű bögréket, felrakott, 

bevagdalt díszítéssel
783

.   

A korszak abszolút kronológiai dátumainak meghatározása szempontjából két lelőhely anyaga 

említendő. A Seeufern, Wehringen, amelyek dendrokronológiai vizsgálatok alapján kr.e. 810 -
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793 köré helyezhetünk
784

. A lelőhelyek leletanyagában már megjelennek a Ha C1 korszakot 

jellemző elemek.    

Győr-Ménfőcsanakon ez az időszak igen kis mértékben jelent meg, illetve nehezen volt 

definiálható. Mindössze két gödör és egy oszlohely keltezésénél feltételezhető (9. táblázat).  

 
7.5. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (1a) kiemelt leletanyaga (Ha 

B3/C1 és Ha C1, rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 
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Kora vaskor idősebb szakasza 

 

abszolút dátum Reinecke-féle felosztás 

keleti Hallstatt-körben elterjedt 

megnevezés (Nebelsick 1997 

nyomán) 

B. Teržan által használt 

meghatározás 

Kr.e. 8. sz. vége 

(750/720-650) 

Ha C1 ältere Hallstattzeit HTC II 

 

A Hallstatt-kultúra keleti területén az ún. Kalenderberg-csoport vagy kultúra kialakulása, 

definiálhatósága erre az időszakra helyezhető.  

A kerámiaformák tekintetében a korai szakaszban kialakuló típusok továbbra is előfordultak. 

Ugyanakkor az urnák méretének növekedése
785

, illetve arányuk fokozatos megváltozása 

figyelhető meg, a nyak egyre inkább megnyúlt
786

. Jellemzőek a csőtalpas tálak
787

, esetenként 

áttört díszítéssel, ugyanakkor kevés a sekély, ún. összenyomott profilú tálak száma
788

.  

A korszak meghatározásában elsősorban a díszítésmódok és elemek segítenek. A korszak 

a klasszikus kalenderberg-dísz, a vörös/fekete festés, grafitozás és grafitsávos motívumok 

használata, valamint a Basarabi-stílusú spirális motívumok alapján határozható meg
789

. 

A korai kutatásban klasszikus Hallstatt-kornak is nevezett időszak leletanyágát főként a 

halomsírok együttesei által ismerjük
790

. Feltehetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kora 

vaskori települések anyagában a mai napig nehézséget jelent ennek a korszaknak a 

meghatározása, tekintve, hogy a sírleletek edényei sok szempontból nehezen vethetők össze a 

települések használati célzattal készült edényeivel.  

A korszak denrdokronológiai adatait Biskupin és La-Côte-Saint-André lelőhelyek mintáiból 

ismerjük. M. Trachsel monografikus munkájában az ismert dendro adatok alapján a Ha C1 

fázist három alfázisra tagolta. Biskupin, amely a minták alapján a Kr.e. 8. sz. harmadik 

negyedére volt keltezhető, a korszak végét határozta meg
791

. Ezzel szemben Ch. Pare a 

korszak végét a kr. e. 7. század közepére helyezi
792

.  

A keleti Hallstatt-kultúra területén a munkám során vizsgált régió településszerkezete 

szempontjából a már említett nehézség merül fel. Nagyon kevés az olyan leletegyüttes, amely 

egyértelműen ehhez az idősebb korszakhoz sorolható. Újabban Pozsony környezetének 

részletesebb vizsgálata hozott néhány fontos információt. E. Studeníková megfigyelései és 

közlése alapján a Bratislava, Devín és Devínska Nová Ves területén ismert lelőhelyek a 

Hallstatt-kultúra idősebb korszakára keltezhetők
793

. Devín-Hrad, valamint a magaslati 

település lábánál feltárt síktelep (Bratislava, Devín-Obec) a késő bronzkortól a Hallstatt-kor 

fiatalabb szakaszáig lakott volt. A dévényi vártól északra fekvő Dévényújfalu (Devínska 
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Nová Ves) területéről jelentős késő bronzkori leletanyag ismert, ugyanezt igazolta a 

szomszédos Stomfa (Stupava) észak-itáliai eredetű fibulája
794

. Kissé távolabb, a Duna túlsó 

partján szintén jelentős idősebb Hallstatt településeket ismerünk, mint Braunsberg-

Hainburg
795

, Stillfried
796

, és természetesen Sopron-Várhely
797

. S. Müller Smolenice-Molpír 

magaslati település újabb feldolgozása során a település két fázisát különítette el. Az idősebb 

fázis a Ha C1 időszakát öleli fel
798

. Ugyanakkor a síktelepülések közt megemlíthetjük az 

elmúlt években közölt Michelstetten lelőhelyet, amelynél az idősebb Hallstatt-korszakot 

kevés objektum képviselte
799

.  

Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt településrészletén szintén kevés jelenség volt 

kapcsolható a kora vaskor idősebb korszakához. Egy gödör (STR 675) és egy épület (OBJ 220 

/ STR 7302, STR 7371) betöltésében került elő korai leletanyag, azonban mindkét jelenség 

bolygatott. Azonban szeretném kimeleni, több olyan jelenség volt a lelőhelyen, amelyek 

csupán általánosan a kora vaskorhoz, illetve néhány esetben a Ha C időszakhoz voltak 

sorolhatók (9. táblazat).  

7.6. ábra: Modřice (okr. Brno-

venkov, Csehország) H 895 számú sír 

(Kos 2014, obr. 8) 

 

A kora vaskor további 

korszakaszait jellemző tipológiai 

jegyek tárgyalása előtt az idősebb 

korszak kapcsán szeretném 

felhívni a figyelmet egy újabb 

leletegyüttesre. 2004-ben 

a morva területen meghatározott 

Horákov kultúra egyik 

legnagyobb temetőjét tárták fel 

Modřice (okr. Brno-venkov) 

lelőhelyen
800

. A körülbelül 6 ha 

területen feltárt közel 300 sír közt jelen esetben a több szempontból vizsgált H 895 számú 

sírról érdemes pár szót bővebben ejteni. A sír minden bizonnyal a temető első „lakóinak“ 

egyike számára készült. A fakamrás, hamvasztott rítusú temetkezést a szomszédos sírok 

alapján feltehetően egy max 10 m átmérőjű halom fedte. P. Kos a temetkezés sírgödrében két 

együttest különített el, a sírkamrán kívül, valamint magában a sírkamrában elhelyezettet. A 

sírkamrán kívül előkerült leletanyag a Horákov kultúrában ismeretlen szokásokat tükröz, az 

edények töredékei nem voltak teljesek, illetve másodlagos és megégett helyzetben fekükdtek. 

Ezek alapján a feltárók értelmezése alapján egy korábbi temetkezés anyagáról van szó, 

amelyet a tényleges sírkamra (fa szerkezetű) kiépítése előtt helyezhettek az akkor még 
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egyszerű sírgödörbe. Elképzelhető, hogy még a sír befejezését megelőzően a temetkezést 

„exhumálták“ és az új, „nyugati“ (Hallstatt) szokásoknak megfelelően elkészített fakamrás 

sírba helyezték. Ezt az elméletet látszik alátámasztani a második együttesben (kamra 

belsejében) megfigyelt bajor stílusú kerámia
801

. A sír leletanyagának vizsgálata alapján a 

temető további legkorábbi (kamra nélküli) temetkezéseivel helyezhető egy horizontba. 

Ugyanakkor legközelebbi kapcsolatot egy harcos férfi sírjával (H2) és egy női csontvázas 

temetkezéssel (818) mutat, amelyben a Horákov kultúra egyik leggazdagabban felszerelt 

együttesét tárták fel. Az utóbbi sír fém viseleti tárgyai alapján a Ha C1b és a Ha C2 

keltezhető. A H 895 sír kamrán kívül előkerült kerámiát P. Kos az ismert brünn környéki 

párhuzamok, valamint az erős késő bronzkori elemek alapján a Ha C1a fázisra helyezte. Az 

idősebb Hallstatt-korhoz tartozó sír szempontunkból azért is említendő, mivel a kamrán belül 

elhelyezett együttes több a Kalenderberg kultúrához kapcsolt kerámiát tartalmazott. Emelett 

P. Kos a leletek közt bajor és basarabi stílulú edények jelenlétét is hangsúlyozta, véleménye 

szerint az együttes nem különböző irányú hatásokat, hanem konkrét fizikai mozgásokat 

tükröz
802

. A kalenderberg kerámia idősebb típusai egy külső, keltezett kontextusban fordultak 

elő. 

 

Kora vaskor középső és fiatalabb szakasza 

 

abszolút dátum Reinecke-féle felosztás 

keleti Hallstatt-körben elterjedt 

megnevezés (Nebelsick 1997 

nyomán) 

B. Teržan által használt 

meghatározás 

 Kr. e. 650 - 550 Ha C2/D1 mittlere und jüngere 

Hallstattzeit 

HTC III 

 

A kora vaskor középső, minden bizonnyal leletanyaggal legjobban körülírt szakasza, 

valójában két relatív kronológiai fázist fog át, amelyek régészeti emlékanyaga nem 

választható el. Egyszerűen fogalmazva ezt az időszakot a keleti Hallstatt-kultúra virágkorának 

is nevezhetnénk. A Kisalföld lelőhelyeinek jelentős része az említett korszakra helyezhető. A 

kerámiát tekintve mind a forma, mind a díszítés szempontjából típusgazdagnak mondhatjuk e 

korszakot.  

Az edénytípusok mennyiségének arányát tekitve jelentős a tagolt és tagolatlan tálak száma, 

több altípusukat ismerjük. Az S profilú (Knickwandschale) tálak vállát díszítő fül még 

a korszak korai szakaszához kapcsolható, majd a kései típusoknál a tál alsó része alacsonyabb, 

kónikusabb lesz, a nyaki rész megnyúlik
803

. Továbbra is használatosak a kónikus nyakú 

mélytálak (Kragenrandgefässe)
804

. Az urnák profilja kevéssé élesen tagolt, a nyaki rész 

megnyúlt
805

. Az edények díszítése ebben a korszakban a legintenzívebb. Az edényfelület 

grafitozása, a grafitsávokból kialakított különböző motívumok, vagy rácsozás mellett 

a plasztikus díszítések körében az edények vállának kannelúrázása jellemző. Megjelenik az ún 

pszeudokalenderberg-típusú díszítés, amelyet már nem barbotinos és felrakott bordák 
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kialakításával, hanem a felület bemélyítésével, rovátkolással, helyenként benyomkodott 

pontokkal alakítottak ki.  

A korábbi fázisokat jellemző jegyek megjelenése alapján választható el a középső szakasz 

idősebb fázisa
806

. Ez főként a vízszintes, függőleges és ferde árkolásokat, párhuzamos 

barázdálást, illetve a vonalas bemélyített, helyenként bekarcolt motívumokat jelenti. A Ha C2 

fázis elején még megmaradnak az ívelt, Basarabi hatásokból levezetett motívumok. A korszak 

végéhez kapcsolja a kutatás a nagyobb méretű, az edény belsejéből kinyomott, un. Buckel-

dísz alkalmazását az edények vállán
807

.  

A korszak abszolút keltezéséhez dendrokronológiai adatokkal a Ha C2 fázisra vonatkozóan 

többek közt Biskupin és Oggelshausen-Bruckgraben lelőhelyekről rendelkezünk, amelyek 

alapján M. Trachsel a Ha C2 fázist kr. e. 720/700 – 650 közé helyezte
808

. A Ha D1 fázis már 

több településekről származó dendroadattal támasztható alá. Csupán a legismertebbek egyikét 

kiemelendő, a Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg Ia periódusához sorolt kapu alapján 

a település említett horizontja (Ia) kr. e. 545 köré volt helyezhető. A Magdalenenberg bei 

Villingen-Schwenningen központi sírkamrájából származó adatok, valamint az eltemetett 

vázmaradványok vizsgálata alapján a Ha D1 korszak kezdetét M. Trachsel kr.e. 650-re 

helyezte, a korszak végét pedig a 38. sír Ha D2 típusú fibulapárját figyelembe véve kr.e. 

590/580-ra
809

.   

A keleti Hallstatt kultúrkör magyarországi és szlovákiai lelőhelyeit végignézve 

megállapíthatjuk, hogy a kora vaskori síktelepek jelenségeinek legnagyobb száma ehhez 

a korszakhoz tartozik (lista). A szomszédos régió már több ízben említett leletegyüttesei, mint 

Horn
810

, Göttlesbrunn
811

, Freundorf
812

, Wien-Oberlaa
813

, Michelstetten
814

, a szombathely 

környékén feltárt újabb lelőhelyek
815

, a dunántúl déli és keleti térségében újabban közölt 

leletegyüttesek
816

, a morva területen ismert Horákov kultúra
817

 szintén hasonlóképpen 

jellemzhető.   

Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településen a feltárt 238 stratigráfiai egységből 142 jelenség 

vizsgálható önállóan (96 objektum az épületen belül elhelyezkedő oszlophely, gödör volt). Az 

említett 142 jelenség 45 %-ánál csupán a kora vaskorhoz való besorolás volt valószínűsíthető 

(66 jelenség, 7.7. ábra). A fennmaradó jelenségek 46 %-ának leletanyagában megtaláljuk a Ha 

C2/D1 korszakot jellemző elemeket (35 jelenség, 13. térkép). A Győr-Ménfőcsanak kora 

vaskori település legintenzívebb korszakának tehát a Ha C2/D1 időszak tekinthető. Ezzel 

egyidőben azonban szeretném kiemelni, hogy ez az időszak nem izoláltan van jelen, sokkal 

inkább egyféle folyamtos fejlődés figyelhető meg a település életében. Erre utal, hogy több 
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esetben feltételezhető volt, hogy az adott objektum már a korábbi időszakban is használatban 

volt (OBJ 36/STR 2552). Ehhez hasonlóan olyan jelenségek is ismertek, ahol a középső és 

késő Hallstatt korszak korai szakasza is azonosítható volt (OBJ 210/STR 7124, OBJ 212/STR 

7168, OBJ 213/STR 7284, OBJ 438/STR 2553). Természetesen nem szabad fgyelmen kívül 

hagynunk azt a tényt sem, hogy leleteink csupán egy-egy jelenség betöltődésének idejét 

mutatják. A jelenség használatának pontos idejét csupán az in situ előkerült leletek igazolnák, 

amire sajnos nagyon kevés példát ismerünk.  

 
7.7. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (1b) kiemelt leletanyaga 

(Ha C2/D1, rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 
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A kora vaskor kései szakasza 

 

abszolút dátum Reinecke-féle felosztás 

keleti Hallstatt-körben elterjedt 

megnevezés (Nebelsick 1997 

nyomán) 

B. Teržan által használt 

meghatározás 

 Kr. e. 550 - 450 Ha D2-3 spätere Hallstattzeit HTC IV, V 

 

A szakirodalomban gyakran csupán késő Hallstatt-kornak nevezett időszak első felét 

a Reinecke-féle felosztás Ha D2-3 fázisai képviselik. Feltételezhetjük, hogy az alábbiakban 

tárgyalt Ha D3/Lt A időszaktól nem választja el éles határvonal. A leletanyagban ugyanis 

azonos folyamatokat tapasztalhatunk.  

Az edények formáját tekintve sokkal szűkebb lesz a típusskála, főként a nagyobb méretű 

fazekak és tárolóedények jellemzők, de a tálak száma továbbra is jelentős maradt. Az 

S profilú tálak tagolása élesebbé vált
818

, a tálak alsó része alacsonyabb, a nyak kónikus. 

A mélytálakat hengeres vagy kónikus nyak jellemzi, az előző fázishoz hasonlóan
819

. Számos 

esetben egy-egy együttes korszakhoz való besorolása az ekkor megjelenő ún. szarvasfülű tál 

előfordulásán alapult
820

. A fazekak soványításában egyre nagyobb mennyiségbel alkalmazták 

a grafitot
821

, formájuk gyakran a szitulákhoz hasonló.  

Az edények felületének grafitozása már sokkal kisebb mértékben jelent meg, a grafitsávozás 

mellett a rács- vagy hálómotívum, illetve a besimított díszítés vált hangsúlyosabbá, elsősorban 

a tálak belső oldalán
822

. Továbbra is megfigyelhető a tagolt tálak vállának kannelúrázása és az 

ún. Buckel-dísz. A finomabb iszapolású agyagból készített edényeknél megjelenik az ún. 

rádlizott díszítés
823

. A fazekakat elsősorban a benyomott pontsorokból kialakított, illetve 

a tagolt bordákkal való díszítés jellemezte. A kerámiatöredékeknél gyakran figyelhető meg 

a javításra utaló átfúrás
824

.  

A leletanyagban megjelenik a Vekerzug-kultúra hatása, amelyet gyakran szkíta-típusként 

jellemez a szakirodalom. 

M. Trachsel a dendrokronológiai vizsgálatok alapján a kora vaskor kései szakaszát (Ha D3/Lt 

A) a település-adatok alapján a kr.e. 550 és 520 közé helyezte
825

.  

A jelen munkában vizsgált területen a korszak szempontjából elsősorban Sopron-Krautacker, 

Bratislava, Dúbravka-Veľká lúka és Győr-Ménfőcsanak említendő. Sopron-Krautacker 

településén F. Schwellnus két horizontot hozott létre, ahol az első horizont a késő Hallstatt 

időszakot fogta át
826

. Jerem E. a horizont jellemző tárgytípusaihoz a velemi-típusú fibulát, 

a bordázott kar- és lábperecet, a bronzdrótból készített karperecet, a kék ún. 

szemesgyöngyöket sorolta.  

A kora vaskor kései szakaszának tagolása a leletegyüttesek vizsgálatát követően elég 

nehézkes. Az esetek többségében, azokon a lelőhelyeken, ahol a feltárók, illetve a publikáló 
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régészek ezt a horizontot meghatározták, ez az anyag egységesen a késő Hallstatt/kora La 

Tene korszakkal lett jellemezve. A Ha D2-3 és a Ha D3/Lt A elválasztása ebből kifolyólag 

csupán azon alapszik, hogy az együttesben előkerültek-e a La Tene-kultúra korai elemei.  

Lásd például Sopron-Krautacker két fázisát, Inzersdorf-Walpersdorf horizontjait, a Bučany-

ban feltárt temető két fázisát. Hasonló jelenség állapítható meg a győr-ménfőcsanaki település 

leletanyagában is. Ismertek olyan jelenségek, amelyek leletanyaga egyértelműen a késő 

Hallstatt-korszakhoz sorolható, ugyanakkor a La Tene-kerámiának meghatározott típusok 

még nincsenek jelen, másrészt vannak olyan objektumok a településen, amelyek már késő 

vaskori jegyeket mutató leletanyagot is tartalmaznak. Mind Sopron-Krautacker
827

, Inzersdorf-

Walpersdorf
828

, vagy Bučany
829

 lelőhelyeknél elkülöníthető volt egy késő Hallstatt – kora La 

Tene átmeneti fázis, amelyet a késő vaskor egyes korszakai követtek. A Ha D2-3 korszak 

definiálása azonban korántsem ilyen egyértelmű a szakirodalomban. Erre az időszakra 

keltezte S. Stegmann-Rajtár a Pozsonydénesd, azaz Bratislava, Dúbravka – Veľká Lúka 

lelőhelyen feltárt teleprészletet, párhuzamba állítva a Sopron-Várhely 1. számú házzal
830

. 

Jerem E. Sopron-Krautacker kora vaskori településről az 5. és 35. számú házat, valamint a 20. 

sz. gödröt közölte, amelyeket a tárgyalt korszakhoz kapcsolt
831

. Az ugyanitt közölt díszített 

csontnyelet, amelynek párhuzama az inzersdorfi település és temető leletanyagában is 

megtalálható
832

. A Győr-Ménfőcsanaki település anyagágának feldolgozása során, azokat 

a jelenségeket soroltam a kései korszak korábbi szakaszához, amelyekről összességében az 

alábbi jellemzők mondhatók el (7.8. ábra): 

- kevesebb edénytípus, azok közt is leginkább a fazekak és tárolóedények gyakoriak, 

amelyek anyagában gyakran grafitszemcsék is megfigyelhetők voltak, mennyiséget 

tekintve a következő helyen a tálak említendők; 

- az S profilú tálak élesen tagolt variánsai fordultak elő, amelyeknél az edény alsó része 

alacsony, vagy nyomott volt; 

- a grafitsávos díszítés mellett, vagy helyett a rácsozott motívumok jelentek meg a tálak 

belső oldalán; 

- az edények falán gyakran átfúrás volt észlelhető. 

Ugyanakkor a hasonló korú leletegyütteseknél jellemző jegyek megejelenését vettem 

figyelembe. Ilyen meglátások alapján az OBJ 267/STR 7989 és a OBJ 355/ STR 8887 számú 

épület volt a Ha D korszakhoz kapcsolható, továbbá a STR 4917 számú tűzhely, és 12 gödör 

(9. táblázat, 14. térkép). Az OBJ 91/STR 4661 épület betöltéséből előkerült leletanyag a kora 

vaskor kései szakaszának teljes egészét átfogja. Hasonló összetételű volt a STR 9069 számú 

gödör.  
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7.8. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (2) kiemelt leletanyaga (Ha 

D2-3, Ha D3/Lt A, rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 

 

A kora vaskor/késő vaskor fordulója 

 
abszolút dátum Reinecke-féle felosztás 

 Kr. e. 500 - 450 Ha D3/Lt A 

 

A vaskor korai és kései korszakának fordulóját, pontosabban a korszak definiálását jelen 

ismereteink alapján a kr. e. 5. század első harmadára/felére helyezthetjük
833

. Terminológia 

szempontjából az előzőkben elmondottaknak megfelelően gyakran késő Hallstatt-korként 

jelenik meg a szakirodalomban, pontosabb meghatározás nélkül. A Kisalföld területén eddigi 
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ismereteink alapján Sopron-Krautacker és Győr-Ménfőcsanak lelőhelyeken volt azonosítható. 

A Ha D korszak korai szakaszától csupán a korongolt kerámia megjelenése alapján 

választható el. Megjelentek a korongolt S profilú tálak szarvasfüles díszítéssel
834

, az ún. 

geriefte Keramik, valamint az ún. Vekerzug típusú behúzott peremű tál
835

. Továbbra is 

előfordultak S profilú tagolt tálak, amelyek éles, szinte víszszintes válltöréséhez kónikus, 

magas nyak csatlakozik. A fazekak formája gyakran szitula alakú, peremük kialakítása 

esetenként profilált, megvastagodó
836

. Az edények formájának tipológiai fejlődését Sopron-

Krautacker alapján mind Jerem E., mind F. Schwellnus kidolgozásából ismerjük (ábra).  

Jerem E. az 1981-ben publikált sírok közt a Certosa V. típusa valamint a kelet-alpi állatfejes 

fibulatípus alapján ehhez az átmeneti korszakhoz sorolta a 22, 24, 25, 26, 29 és 74. sírokat
837

.  

Győr-Ménfőcsanak kora vaskori településen a Ha D/Lt A átmeneti korszak 14 jelenség 

leletanyagában volt azonosítható, amelyek közül 4 épületben, valamint egy gödörben a kora 

vaskor fiatalabb korszakához kapcsolódó leletanyag is előfordult (OBJ 82/STR 4205, OBJ 

210/STR 7124, OBJ 212/STR 7168, OBJ 213/STR 7284; STR 7413). Az épületek közt 

az OBJ 210/STR 7124, OBJ 212/STR 7168 számúak zárt együttesek (lásd katalógus 15, 16). 

Az OBJ 91/STR 4661 épület, valamint a STR 9069 gödör leletanyagában a kora vaskor kései 

szakasza, valamint az átmeneti periódus típusai is megfigyelhetők voltak. Négy épület és két 

gödör leletanyaga sorolahtó az átmeneti korszakhoz (7.8. ábra), ugyanakkor az OBJ 263/STR 

7932 már több La Tene elemet tartalmazott. Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy 

a győr-ménfőcsanaki kora vaskori település a kora vaskor végén is intenzíven lakott volt, ami 

nem meglepő tudván, hogy a területen egy jelentős késő vaskori település létezett
838

, illetve 

feltehetően az átmeneti korszakot is lefedő temető
839

. Sopron-Krautacker nyomában így Győr-

Ménfőcsanak szintén igazolni látszik a kora és késő vaskor kontinuis  átmenetét, ugyanakkor 

kora vaskor középső szakaszának végén és a kései szakasz kezdetén nem hirtelen, de egy 

folyamatos változást feltételezhetünk, amely folyamatban egyre intenzívebben jelentek meg 

egyrészt a nyugati Hallstatt területről, másrészt a Kárpát-medence keleti régióját elfoglaló 

Vekerzug-kultúra területéről érkező hatások
840

.   
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Összegzés 

 

A Kárpát-medence északnyugati területének kora vaskori településszerkezetéről az 

elmúlt évtizetedek új leletegyüttesei, a felszíni kutatások, valamint a régi feltárások újra 

értékelése elmondhatjuk, hogy összességében átfogó képet adnak. A kora vaskor kezdeti 

szakaszában még továbbélő magaslati települések mellett egyre inkább a síkterületen létrejött 

kisebb települések hálózata nyújtott megfelelő életteret a népesség számára. 

A jelen munka célja elsősorban egy nagyobb földrajzi egység emlékanyagának és 

jelenségeinek vizsgálatára irányult, amely nem csupán egy-egy ország területére korlátozódik, 

de sokkal inkább egy adott terület földrajzi-környezeti egységét veszi alapul. 

Megállapíthatjuk, hogy a terület adottságai a kora vaskori népesség számára is meghatározó 

voltak. Amint azt a Győr-Ménfőcsanaki település igazolta a lakosság létfenntartásához 

szükséges források a mezőgazdasággal, állattartással és kézművességgel foglalkozó telepek 

elérhetők voltak. A vizsgált területen ismert kora vaskori lelőhelyek alapján látható, hogy a 

kora vaskori településhálózat a környezetileg megfelelő térségekben koncentrálódott, számuk 

egyértelműen a hálózat sűrű voltára utal.  
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8. Katalógus 
 

Az Északnyugat-Magyarország és Délnyugat-Szlovákia területén (megközelítőleg 8250 km
2
) 

összegyűjtött kora vaskori lelőhelyek (294) jegyzéke a 2014 év nyarán lezárt állapotot tükrözi. 

A lelőhelyek jellemzése során a mennyiségre való tekintettel röviden, tömören, a legfontosabb 

információk közlésére törekedtem a katalógus alapját képező adatbázis alapján (amely 

gyűjtéseim eredménye, munkabázisa).  

A katalógusban szereplő lelőhelyek forrásai: 

a. Győri Xantus János Múzeum adattára (mai nevén: Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum) 

b. Magyar Nemzeti Múzeum adattára 

c. ELTE-BTK Térinformatikai laboratóriuma (Dr. Czajlik Z. vezetésével) adatbázisa 

d. Takács K. (régész) adattári jelentései és szíves személyes közlése 

e. elh. Figler András (KOH Győr) szíves személyes közlése és gyűjtése 

f. magyar és szlovák szakirodalom 

g. S. Müller 2012-ben közölt, a szlovák területre vonatkozó gyűjtése (MÜLLER 2012, list 11) 

A lelőhelyek azonosító száma megegyezik az elterjedési térképen feltüntetett számokkal.  

A lelőhelyek megnevezésénél az adattári és szakirodalmi neveket használtam fel. Néhány 

esetben a szakirodalomban két különböző néven említett, de egy lelőhelyet képező 

együtteseket mindkét néven feltüntettem, utalva azok összetartozására (ld. Ivanka pri Dunaji 

és Vajnory).  

A leletegyüttesek jelenségeinek és leletanyagának részletesebb jellemzése több esetben 

szükséges volt, így azokat az adott témának megfelelő helyen külön táblázatba foglalva 

közöltem. 

A leletegyüttesek őrzési helyét több esetben nem sikerült kiderítenem, így azok feltüntetésére 

nem volt lehetőségem.  

 

 
8.1. ábra: A katalógusban szereplő kora vaskori lelőhelyek típus szerinti megoszlása 
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Abrahám (okr. Galanta, Slovensko)/ Ábrahám (Galántai járás, Szlovákia) 

 
Lelőhely: Abrahám 

Dűlő: Intravilán 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kor: Ha B3/C1  

Irodalom: VELIAČIK, ROMSAUER 1994, 13. 

Azonosító: 1 

 
Lelőhely: Abrahám 

Dűlő: Podvrbské 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kor: Ha B3/C1  

Irodalom: Romsauer 1986, TAF. 3, 1.3. 

Azonosító: 2 

 
Lelőhely: Abrahám 

Dűlő: Starý potok 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kor: Ha C/D1  

Irodalom: NOVOTNÝ, FUHRHERR 1971, 38. TAF. 12, 758. 

Azonosító: 3 

 
Lelőhely: Abrahám 

Dűlő: Štrkovisko v Háji 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

10 fibulatöredéket tartalmazó kincslelet, amelyet J. Godovič adott át, elmondása szerint 

egy részük a sírból származik. 

Kor: Ha C/D1  

Irodalom: PAULÍK 1960, 330. 

Azonosító: 4 

 
Lelőhely: Abrahám 

Dűlő: Tehelnianský vŕšok 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1976: J. Bátora 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1/76. sz. obj., az objektum ÉK sarkában agyagnehezékek kerültek elő, két eltérő 

méretben, ugyanitt a padló kissé mélyült és vörösesre átégett volt. A nehezékek egy 

része volt csak kiégetve, ezeken alapján a feltáró a nehezékeket készítő műhelyként 

értékelte az objektumot. A közeli téglagyár profiljában további 3 objektum került elő. 

Kor: Ha C/D1  

Irodalom: JANŠÁK 1932, 47; BÁTORA 1977, 43-44. 

Azonosító: 5 
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Acsalag (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 
Lelőhely: Acsalag 

Dűlő: Földszigeti út mellett 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K. 

Kor: kora vaskor, késő vaskor  

Irodalom: Takács K., Jelentés terepbejárásról Acsalagon 2004, KOH nyilv. 68829 

Azonosító: 6 

 
Árpás (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 
Babót (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 
Lelőhely: Babót 

Dűlő: Faluhely-tag 

Leletegyüttes jellege: szórvány, temető 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, feltárás: 

Kutatás éve(i): 1880, 1883, 1886: Paur I., Bella L., Leffer Á. 

Kor: kora és késő vaskor 

Irodalom: BELLA 1894; RF 1998, 25. 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 9 

 
Lelőhely: Babót 

Dűlő: Ordód (Dombiföld-dűlő) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Lelőhely: Árpás 

Dűlő: Apáca-domb összevont lelőhely 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 2011: Borhy L. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés régészeti feltárásról, Árpás, 2011, KOH nyilv. 68687 

Azonosító: 7 

Lelőhely: Árpás 

Dűlő: Rába-part 

Leletegyüttes 
jellege: szórvány, sír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1993: T. Szőnyi E., Tomka P. 

Jelenségek, 
leletanyag: 3 kerámia (tálak, 2 grafitsávos díszítéssel) 

Kor: kora vaskor (Ha C) 

Irodalom: NÉMETH 1996, 365, ABB. 2/1-3. 

Azonosító: 8 
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Kutatás módja: felszíni gyűjtés, feltárás 

Kutatás éve(i): 1882, 1886: Paúr I., Bella L., 1883: Scheffer A., 1891,1892: Bella L., 1911: Kugler A., 

1955, 1958, 1958: Nováki Gy., Faragó S., 2006: Takács K. gyűjtése; 2008: Czajlik Z. 

projekt 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredékek, 500 x 270 m területen megfigyelt leletanyag-szóródás 

Kor: kora vaskor, késő vaskor  

Irodalom: RA. 67-2006, Takács K., Jelentés helyszíni szemléről, 2006; ĎURKOVIČ 2010, 98; 

Márton 1933-34, 93-165; Néhány sopronkörnyéki őskori leletről. (SSz 7 (1943) 248-

254); CSATKAI 1956, 13-38; Babóti leletek (ArchÉrt 14. (1894) 301-305); A 

sopronmegyei múzeum néhány érdekesebb tárgyáról. (ArchÉrt 10 (1890) 362-366); 

Néhány soproni leletről. (ArchÉrt 11 (1891) 57-61); Sopronmegyei leletekről. (ArchÉrt 

13 (1893) 263.) 

Őrzési hely: XJM, ELTE-RI 

Azonosító: 10 

 

Lelőhely: Babót 

Dűlő: Sánc 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, temető 

Kutatás módja: szórvány 

Kutatás éve(i): Bella L., Fröhlich I.; S. Wolf-gyűjtemény: Foltiny I.; 

Kor: kora és késő vaskor 

Irodalom: Foltiny 1966, 150; Márton 1933, 13, 19; Márton1933-34;Hunyadi 1957,10-7; 

Jerem1996, 93; 

Őrzési hely: Burgenland. Mus. 

Azonosító: 11 

 

Bágyogszovát (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Bágyogszovát 

Dűlő: Közép-Mező 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, légifotó 

Kutatás éve(i): 2003: Czajlik Z. légifotó; 2005: Takács K. terepbejárás; 2008: Czajlik Z. terepbejárás 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Egy kisebb dombon az őszi vetésű gabonában árkok, félig földbe ásott épületek és 

gödrök nyoma volt megfigyelhető. 

Kor: kora vaskor, őskor 

Irodalom: RA. 18-2007, Takács K. bejárása, 2005; Ďurkovič 2010, 98, 6, 7. kép; 

Őrzési hely: XJM, ELTE-RI 

Azonosító: 12 

 

Lelőhely: Bágyogszovát 

Dűlő: Nagy-hegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K. terepbejárás; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: Ha D, őskor, római 

Irodalom: RA. 9-2006: Takács K. jelentése; 

Őrzési hely: XJM  

Azonosító: 13 

 

Lelőhely: Bágyogszovát 

Dűlő: Nyugati-Felső-mező 

Leletegyüttes település 
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jellege: 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K. terepbejárás; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: Ha D, őskor 

Irodalom: RA. 9-2006: Takács K. jelentése; Ďurkovič 2010, 98, 5. kép; 

Őrzési hely: XJM, ELTE-RI 

Azonosító: 14 

 

Lelőhely: Bágyogszovát 

Dűlő: Rába utca 32. 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1992: Ilon G. által továbbadott 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két darab szemesgyöngy, üvegpasztából készült. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: 236/92. számon iktatott levél Ilon Gábortól Tomka Péternek 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 15 

 

Balf (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Balf 

Dűlő: Balf határa I. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, kultikus lelet 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1909: Bella L.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kultikus lelet (holdidol) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. (SM Rég. leltárkönyv I.), KOH Nyilv. 

52973; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 16 

 

Lelőhely: Balf 

Dűlő: Fő utca 1.  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1978: Vályi K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepgödör (hulladékgödör, átm. 140 cm, mélység 50 cm), kerámia, állatcsont 

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt / kora La Tene-korszak,) 

Irodalom: RégFüz 1979, 3; Vályi 1982/1983, 95; Márton 1933, 17; Langenecker 1996, 230;  

Őrzési hely: SM (79.1.1-79.1.145);  

Azonosító: 17 

 

Lelőhely: Balf 

Dűlő: Fürdőépület mögött 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1971: Gömöri J.; 

Jelenségek, 3 gödörobjektum; grafitdíszes edénytöredékek, bronztű, csonttű, öntőforma 
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leletanyag: 

Kor: késő bronzkor, kora vaskor 

Irodalom: RA. 666-71, Pusztai R., Jelentés Balf községben végzett régészeti kiszállásról.; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 18 

 

Lelőhely: Balf 

Dűlő: Kugler Gy. földje, Marber Satz 

Leletegyüttes 

jellege: 

'tűzpadok', halmok, szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, megfigyelés 

Kutatás éve(i): 1890: Bella L. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halmok 

Kor: vaskor 

Irodalom: Bella 1893, 99; A balfi lelet. (ArchÉrt 30 (1910) 39-43.), A magyarhoni fibulák 

osztályozása. 3. közlemény. II. rész. A hallstatti kor fibula-typusai. (ArchÉrt 33 (1913) 

327-340.), KOH Nyilv. 52968; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 19 

 

Lelőhely: Balf 

Dűlő: Sipkolje 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás 

Kutatás éve(i): 1891, 1900: Bella L., 1952: Nováki Gy.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halmok 

Kor: vaskor 

Irodalom: Régészeti ásatások. (Soproni Napló IV. évf. 59. sz. (1900.VII.22.).), KOH Nyilv. 

52958; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 20 

 

Barbacs (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Barbacs 

Dűlő: Laposi-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K., 2008: Czajlik, Rupnik; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: őskor (kelta?), római, kora vaskor 

Irodalom: RA.Takács K., adattár 2004; Ďurkovič 2010, 98; 

Őrzési hely: ELTE-RI 

Azonosító: 21 

 

Beled (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

Lelőhely: Beled 

Dűlő: Beled határa III. 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 2004 
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Bernolákovo (okr. Senec, Slovensko) / Cseklész (Szenci járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bernolákovo (Okr. Senec) 

Dűlő: Panské lúky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 2005. 03-04 és 09. Hónap: J. Hosso, T. König, P. Koósová 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Régészeti kultúrrétegből és objektumok betöltéséből származó leletanyag. Obj. 2/05 

feltárás árkának profiljában előkerült, földbemélyített telepobjektum (hossz 195 cm, 

mélység 80-85 cm), leletanyaga kerámia. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: AVANS 2005, 2007, 114-115; König, Suteková 2005, 225-234, obr. 3, 4; 

Őrzési hely: Katedra Archeológie FiF UK, Bratislava;  

Azonosító: 24 

 

Lelőhely: Bernolákovo (Okr. Senec) 

Dűlő: Šakoň 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 2005: I. Bazovský 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Szántás során előkerült csontvázas rítusú sír. Mellékletei: két darab bronzdrót-karperec, 

5 edény töredéke. További két szórvány bronzkaperec a lelőhelyről (dudoros kora La 

Tene jelleg.  

Kor: kora vaskor (Ha D3 – Lt A1) 

Irodalom: Bazovský 2012, 79-85; 

Őrzési hely: SNM AM (AP 44738-AP 44743)  

Azonosító: 25 

 

Bezi (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Csatkai 1956, 13-38; Beled régészeti lelőhelyei. Hatástanulmány 2004. (SM Rég. Ad. 

865.); KOH Nyilv. 45928; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 22 

Lelőhely: Beled 

Dűlő: Vica, Ferenc-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: helyszíni szemle, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1955: Nováki Gy., Domonkos O., 2009: Gabrieli G.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Beled régészeti lelőhelyei. Hatástanulmány 2004. (SM Rég. Ad. 865.), Jelentés a vicai 

kiszállásomról. 1955. ápr. 26. (SM Rég. Ad. 71.), Régészeti leltárkönyv I. (Régészeti 

leltárkönyv I. (Soproni Múzeum)), Jelentés a vicai kiszállásomról. 1955. máj. 30. (SM 

Rég. Ad. 75.), Jelentés terepbejárásról, Beled, 2009. (KÖH 600/1297/2011), KOH 

Nyilv. 45922; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 23 

Lelőhely: Bezi 

Dűlő: Faluhely-puszta I.   
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Biely Kostol (okr. Trnava, Slovensko)/Pozsonyfehéregyház (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Biely Kostol  

Dűlő: Medziháj-Za kaštieľom 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsíros temető 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, légifotó, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1998, 1999: Čečotka, L. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két szétszántott halom, sírgödrök nyomai, és további jelenségek voltak megfigyelhetők 

a gabonában. A terepen azonosítható volt 4 halomsír. Az 1. halom leletmentés során lett 

kutatva: fakamrás temetkezés, 21 edény, csupán egy részét tárták fel. 

Kor: Ha C2/D1 

Irodalom: Urminský 2001, 81-89; 

Őrzési hely: Západoslovenské múzeum Trnava  

Azonosító: 27 

 

Lelőhely: Biely Kostol  

Dűlő: Spodky Medziháje (Trnava, Horné Pole) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás  

Kutatás éve(i): 1993-1994 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Összesen öt objektum került elő, a 2, 4, 8. sz. ház leleteinek többsége késő Hallstatt-

kora La Tene korszakhoz volt sorolható, a 9. számú objektum Lt C, az 5A jelű kemence 

Lt D korú.   

Kor: kora vaskor (Ha D3/Lt A), késő vaskor 

Irodalom: AVANS 1993, 1995, 21; Bartík, Březinová 1996, 57-86; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 28 

 

Lelőhely: Biely Kostol  

Dűlő: volt JRD följe 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: légifotó 

Kutatás éve(i): 2000 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két szétszántott halom, sírgödrök nyomai, és további jelenségek voltak megfigyelhetők 

a gabonában. 

Kor:  

Irodalom: AVANS 2000, 2001, 115; 

Őrzési hely: AUSAV, Nitra;  

Azonosító: 29 

 

Bodonhely (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás 

Kutatás éve(i): 1956: Mithay S., 1994, 2009: Takács K., 2009: Stibrányi M., 2010: Bíró Sz..; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. 

(KÖH 600/2167/2010); KOH Nyilv. 31095; 

Azonosító: 26 
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Bratislava (Slovensko) / Pozsony (Szlovákia) 

 

Bratislava, Hrad (Slovensko) / Pozsony, Vár (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava 

Dűlő: Hrad 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, feltárás 

Kutatás éve(i): Š. Janšák, 1958-1967: T. Štefaničová; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1959: A vár keleti szárnyának szuteréne alatt egy kora vaskori objektum betöltési 

rétegét tárták fel (20 cm vastagságban, felső részén vörösre kiégett). Leletanyaga: 

vékonyfalú, sötétszürke kerámiatöredékek). 1961-1962:  az északi szárny alatt a kora 

vaskori szint megfogható volt, feltárt – sziklába mélyített objektum (50-60 cm vastag 

Lelőhely: Bodonhely 

Dűlő: Előhegy II. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2010: Takács K.; 

Feltáró, gyűjtő: felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemleről, Bodonhely, 2011 (KÖH 600/3096/2011); KOH Nyilv. 

78699; 

Azonosító: 30 

Lelőhely: Bodonhely 

Dűlő: Ér-tói rét 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle, geofizikai felmérés, feltárás 

Kutatás éve(i): 2010: Takács K., 2010: Bíró Sz., 2011: Borhy L. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemleről, Bodonhely, 2011 (KÖH 600/3096/2011); Jelentés 

régészeti feltárásról, Bodonhely, 2011 (KÖH 600/865/2012); Jelentés geofizikai 

felmérésről, Bodonhely, Ér-tói rét, 2010. (KÖH 600/1667/2011), KOH nyilv. 77361; 

Azonosító: 31 

Lelőhely: Bodonhely 

Dűlő: Másodhegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2010: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemleről, Bodonhely, 2011 (KÖH 600/3096/2011); KOH Nyilv. 

78693; 

Azonosító: 32 
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betöltés), tűzhellyel, amely nagyobb kavicsokkal volt körbe rakva, északi oldalán egy 

gödör és egy oszlophely; leletanyaga: 9 edény, az objektum egyik falán megmaradt a 

fehérrel festett tapasztás (vakolás) töredéke; 

Kor: kora vaskor vége 

Irodalom: Paulík 1956, 187; Štefaničová 1974, 47-48, obr. 2., obr. 4:6; Štefaničová 2008, 250, 

tab. 2; 

Őrzési hely: Mestské múzeum, Bratislava;  

Azonosító: 33 

 

Bratislava, Devín (Slovensko) / Pozsony, Dévény (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava, Devín 

Dűlő: Devínsky hrad, Nad Lomom 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati, erődítés nélkül 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 20. század első fele: J. Eisner, 2003: V. Plachá, K. Harmadyová 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A középső vár  ÉK-i udvarán, az árok és a várkút közt két szonda került feltárásra: 10 

telepobjektum; 23/A szondában két fiúgyerek és egy csecsemő maradványai. A vár 

középső udvarán bronz nyílhegyek. A 14. sz. objektumból öntőforma került elő. 

Kor: kora vaskor (Ha C1) 

Irodalom: Eisner 1940-1941, 119; AVANS 2003, 2004, 144-145; Studeníková 2012, 137; 

Harmadyová 2012, 156-158; Studeníková 1993, obr. 58; Studeníková 1989, 11-36; 

Őrzési hely:  

Azonosító: 34 

 

 

Lelőhely: Bratislava, Devín 

Dűlő: Devín (község belterület)  

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 2003: V. Plachá, K. Harmadyová; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepobjektum (390 x 340 cm), északi oldalról hosszúkas bejárati rész, kövekkel 

kirakott tűzhely nyomai; 4. sz. objektum a 2 szondában: szabálytalan ovális alaprajz 

(részben feltárt), belsejében két árok, feltehetően szövőszék nyomai, leletanyag: 12 

edény, az objektum tűzben pusztult el; további szabálytalan ovális alaprajzú objektum, 

földbemélyített, két oszlophellyel, keleti oldala mentén két sorban agyagnehezékek; 

további telepgödrök, egy kör alaprajzú kultuszgödör átm. 160 cm, egy bronzkori 

halomsír kőhalmába mélyített (obj. 2/1969), leletanyaga alapján Ha C1 (6 edény, lófej, 

orsógomb, ló agyagszobrocskája); 

Kor: kora vaskor (késő bronzkortól a kora vaskor fiatalabb szakaszáig) 

Irodalom: Harmadyová 2012, 156-159; Studeníková 1993, obr. 58:1, 120; 

Őrzési hely: Mestské múzeum, Bratislava;  

Azonosító: 35 

 

Lelőhely: Bratislava, Devín 

Dűlő: Devínska Nová Ves, Devínske jazero 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 20. század első fele: J. Eisner 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredékek  

Kor: kora vaskor (késő bronzkortól, Ha B3/C1, Ha C/D1) 

Irodalom: Šimek 1920, 21, Abb. 10, 2.4-10; Studeníková 2012, 137, pozn. 357; Müller 2012, list. 

11: 26;  

Őrzési hely:  

Azonosító: 36 
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Bratislava, Dúbravka (Slovensko) /Pozsony, Pozsonyhidegkút (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava, Dúbravka 

Dűlő: Veľká Lúka 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni leletgyűjtés; feltárás 

Kutatás éve(i): 1933; 1937: I. Chropovský; 1976; 1982-1992: J. Bárta, T. Kolník, L. Kulichová, K. 

Elschek; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A felszíni leletgyűjtés során késővaskori leletanyag került elő, a feltárás során 7000 m
2
 

területen 4 ház, 1 agyagkinyerő gödör és néhány telepobjektum került feltárásra.  

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt) 

Irodalom: Bratislava 3, 1967; Eisner 1933, 275; Chropovský 1991, 47;  

AVANS 1981, 1982, 81; AVANS 1990, 1992, 33: AVANS 1991, 1992, 30: AVANS 

1992, 1993, 32; Štefaničová 1993, 144; Stegmann-Rajtár 1996, 453-470; 

Őrzési hely:  

Azonosító: 37 

 

Bratislava, Karlová ves (Slovensko) / Pozsony, Károlyfalu (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava, Karlová ves 

Dűlő: Mlynská dolina, Habánsky mlyn 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredék 

Kor: Ha C/D1, idősebb Hallstatt-kor 

Irodalom: Studeníková 1984a, 68; Müller 2012, list. 11: 27; Studeníková 2012, 138, pozn. 362; 

Farkaš, Samuel 2000, 161; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 38 

 

Lelőhely: Bratislava, Karlová ves 

Dűlő: Vyústenie tr. L. Novomesteského a Líščieho údolia 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1989: Z. Farkaš 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Vízvezeték árkának ásása során megbolygatott kultúrrétegböl származó 

edénytöredékek. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Farkaš, Zachar 1991, 33; Müller 2012, list. 11: 28;  

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 39 

 

Bratislava, Rusovce (Slovensko) / Pozsony, Oroszvár (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava, Rusovce 

Dűlő: Rusovce, Maďarská ulica č.p. 35 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés  

Kutatás éve(i): 1996: I. Bazovský 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Építkezés során egy földbemélyített Hallstatt-kori objektum részét tárták fel (h. 3,5 m, 

sz. 1m, m. 1,3 m). Leletanyaga: edény (hengeres nyakú tagolt mélytál, vállán fül, 

pereme grafitozott, vállán bemélyített párhuzamos, ferde bordázás és benyomkodott 

pontok),edénytöredékek (grafitsávos díszítés, tagolt lécdísz), állatcsont. 
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Kor: Ha C2/D1 

Irodalom: Bazovský 1998, 24; Bazovský 1999, 26, obr. 3, 4; Müller 2012, list. 11: 35;  

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 40 

 

Lelőhely: Bratislava, Rusovce 

Dűlő: Rusovce-Bergl, Kovácsova ulica č. 381 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: feltárás: M. Pichlerová 

Kutatás éve(i): 1968-1977 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1968-1973 közt a homokbányát alkotó domb vonalában, annak keleti magaslatánál 

került feltárásra egy temető, amelynek területén elszórtan kora vaskori hamvasztott 

rítusú sírok is voltak (18, 37a, 38, 162, 164. sz.). A temető a magaslat keleti részén 

helyezkedett el, de a homokkitermelés során már elpusztult. Talán kisebb méretű 

halmok fedték a sírokat, de köznépi (sík) temetőként értékelhető. Leletanyagát kerámia 

(Ha C jellegű, bemélyített barázdált és pontokból kialakított motívumokkal, 

grafitsávozás), egy orsógomb (164. sír), egy vastű része (38. sír, talán többfejű-tű 

típusa). 

Kor: Ha C 

Irodalom: Pichlerová 1980, 24, obr. 12: 9, 10; Müller 2012, list. 11: 34;  

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 41 

 

Bratislava, Staré mesto (Slovensko) / Pozsony, Óváros (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava 

Dűlő: Františkánske námestie, Hlavné námestie, Primaciálny palác, Ventúrska a Zelená 

ulica 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1990: Baxa, P., J. Hoššo, B. Lesák; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Kultúrréteg, földbemélyített objektum, kerámiatöredékek. 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Studeníková 2012, 141; 

Őrzési hely: MÚOP 

Azonosító: 42 

 

Lelőhely: Bratislava 

Dűlő: Župné námestie-Námesti SNP, Panenská ulica 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1990: Baxa, P., J. Hoššo, B. Lesák; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Földbemélyített objektumok részei, kerámiatöredékek. 

Kor: kora vaskor (idősebb Hallstatt-kor)  

Irodalom: Baxa 1990, 135, obr. 1, 2: 11, 14, 18; Novotná, Novotný 1965, obr. 1: 1, 3: 7; 

Studeníková 2012, 141;  

Őrzési hely: MÚOP 

Azonosító: 43 

 

Bratislava, Trnávka (Slovensko) / Pozsony, Trnávka (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bratislava 

Dűlő: Trnávka, Haithova tehelňa, Zlaté piesky 

Leletegyüttes település 
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jellege: 

Kutatás módja: szórvány, leletmentés 

Kutatás éve(i): világháborút megelőző időszak 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Kultúrrétegből előkerült kerámiatöredékek.   

Kor: kora vaskor (fiatalabb Hallstatt-kor) 

Irodalom: Pichlerová 1961, 65-70, obr.: 11: 3, 10, 12: 1-9, 11; Studeníková 1993, 133, obr. 70;  

Studeníková 2012, 141;  

Őrzési hely: MÚOP 

Azonosító: 44 

 

Brestovany (okr. Trnava/Nagyszombati járás, Slovensko /Szlovákia) 

 

Lelőhely: Brestovany 

Dűlő: Intravilán, vodojem 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1985: P. Novák; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1971: vízvezeték árkának ásása során sírgödör részét tárták fel (1. sz. sír), 1985: 

Vízvezeték árkának ásása során megbolygatott objektum, csupán a betöltés leletanyaga 

volt menthető: edénytöredékek, település-kerámia (kónikus nyakú, tagolt urna, füllel 

kialakított fazék, hengeres nyakú, tagolt tál vállán függöleges kannelúrával, fedő). M. 

Pichlerová helyesbítése révén a 2. sír leletanyagának tekinthető. Hamvasztott rítusú 

síktemető részei. 

Kor: Ha C 

Irodalom: Novák 1986, 170, obr. 71; Pichlerová 1998, 69-74; Veliačik, Romsauer 1994, 37; 

Müller 2012, list. 11: 36;  

Őrzési hely: Západoslovenské múzeum Trnava (č. 6920, 6924-26) 

Azonosító: 45 

 

Bučany (okr. Trnava, Slovensko)/Bucsány (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Bučany  

Dűlő: D61, Kopanice 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1978: J. Pavúk J. Császta, O. Kelemen és M. Molnár; 1980-1981: J. Bujna, P. 

Romsauer; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

5 ha feltárt területen 193 telepobj. össz. (38) , 55 sír össz., 36 sír (ill. 39); kb 30 kora 

vaskori obejktum, ebből 14 értékelhető földbemélyített lakóházként, a telep 120x200 m 

területen feküdt, az E és Ny határa meghatározható volt, a terasz keleti oldalán 

helyezkedett el a kora La Tene temető (részben átfedésben voltak), de a telep lakóházai 

főként a terület délnyugati részén koncentrálódtak. A szonda alapján igazolható volt, 

hogy a település déli irányban tovább folytatódott.  

A leletek alapján 30 sír helyezhető a késő Ha-kora Lt időszakra. További 9 csontvázas 

sír leletanyag nélkül volt, de a tájolása és elhelyezkedése alapján szintén ehhez a 

korszakhoz sorolható. A 39 sírból 4 hamvasztásos rítusú volt. A hamvasztásos sírok 

leletanyaga tipológiailag eltér a többi sírtól, erős kelet-kárpát-medencei hatást mutat, 

vagy akár betelepülést. A temető 30-60 m szélességben 250 m hosszan húzódott, 

amelyen a sírok a keleti oldalon, főként a déli részén koncentrálódtak. A fejlődést 

tekintetében a legidősebb, azaz Hallstatt-kor végi és átmeneti korszakhoz sorolható 

sírok az északi részen helyezkedtek el, míg a kora La Tene elemek, már a középső 

zónában jelentkeznek nagyobb számban. A déli terület sírjai már kora La Tene 

korszakra tehetők. A kalenderberg telep objektumainak betöltésében (felső rétegében) 

több esetben figyelhető meg szuperpozícióban elhelyezkedő kora La Tene sír.   

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt-kora La Tène), késő vaskor 

Irodalom: AVANS 1978, 1980, 238-241; Bujna, Romsauer AVANS 1981, 1982, 59-61; Bujna, 

Romsauer 1983, 277-278; Parzinger 1988, 105-106; Stegmann-Rajtár 1996, 468; 
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Studeníkova szerint 1987, 33; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra; 

Azonosító: 46 

 

Lelőhely: Bučany  

Dűlő: Kopanice 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1956: A. Michalík, J. Paulík 

Jelenségek, 

leletanyag: 

„gödörház” 

Kor: kora vaskor (Ha B3/C1, Ha C/D1) 

Irodalom: Paulík 1959, 146-147; Bujna, Romsauer 1982; Romsauer 1986, Taf. 5; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra; 

Azonosító: 47 

 

Lelőhely: Bučany  

Dűlő: Medzi háji 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Edénytöredékek: fazék- és szitula-szerű edény töredékei többek közt. Veliačik, 

Romsauer megjegyzése alapján, lehetséges, hogy szintén a Kopanice lelőhelyről 

származnak. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 37; Müller 2012, list 11: 41; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 48 

 

Budmerice (okr. Pezinok, Slovensko)/Gidrafa (Bazini járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Budmerice  

Dűlő: bronzkori földvár 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1996: J. Bartík 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A kora bronzkori erődített település területén egy díszített, kora vaskori orsógomb 

került elő. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Bartík, Štrbík 1998, 24, obr. 2: 1; Müller 2012, list 11: 43; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 49 

 

Lelőhely: Budmerice  

Dűlő: Teheľňa-Silnické 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: Eisner 1933, 133; Müller 2012, list 11: 42; 

Azonosító: 50 

 

Cífer (okr. Trnava, Slovensko) / Cífer (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Cífer (okr. Trnava) 

Dűlő: Iskolaudvar, a Gidra-folyó két ága közti területen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 
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Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1992 nyara: helyi lakosok (gyerekek); 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Egy gödörben 70 kerámiatöredék került elő. 

Kor: kora vaskor (Ha C/D1), újkor 

Irodalom: Peciarova 2004, 143; AVANS 1993, 1995, 67-69; Müller 2012, list 11: 47; 

Őrzési hely: Západoslovenské Múzeum Trnava (ltsz. 13210) 

Azonosító: 51 

 

Lelőhely: Cífer (okr. Trnava) 

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

keriámiatöredékek (grafitsávos díszítéssel) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Eisner, J.: Nové nálezy, 237; Paulík 1956, 187, pozn. 130;  

Őrzési hely: AM SNM (inv. č. 11265, 11599) 

Azonosító: 52 

 

Lelőhely: Cífer (okr. Trnava) 

Dűlő: Jarná - Nad splavom, Vŕšky  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: 1984: terepbejárás 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredékek, orsógombok 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Točík 1962, 203; Bátora 1985, 43, obr. 6: 8-12; Müller 2012, list 11: 46; 

Őrzési hely: AM SNM ; AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 53 

 

Lelőhely: Cífer  

Dűlő: Pác, Záhumenice 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1993: I. Cheben; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepojbektum része, kerámia 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Cheben I. AVANS 1993, 1995, 67-69;  

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 54 

 

Lelőhely: Cífer  

Dűlő: Ťehelňa, severozápadne od obce 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Janšák 1933/34, 50; Müller 2012, list 11: 44; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 55 

 

Csikvánd (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
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Csorna (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Csorna 

Dűlő: Csatári-major 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1976;  

Feltáró, gyűjtő: T. Szőnyi E., Tomka P. 

Kor: neolitikum, kora vaskor, római 

Irodalom: RA. 54-76, Szőnyi, Tomka, Terepbejárási jelentés, 1976. ápr. 7., Németh 1996, 365, 

Abb. 2/5; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 57 

 

Lelőhely: Csorna 

Dűlő: Derítő-telep környéke D-i rész 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terebpbejárás 

Kutatás éve(i): 2004, 2006, 2008:  Takács K., Losonczi M., Ďurkovič É. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A dél felé lejtő enyhe domboldalon jelentős mennyiségű telepkerámia töredéke volt 

gyűjthető a felszínen. 

Kor: Kora vaskor fiatalabb és kései szakasza, őskor 

Irodalom: RA. Takács K. jelentése; Ďurkovič 2010, 98, 8-9. kép;  

Őrzési hely: XJM, ELTE-RI 

Azonosító: 58 

 

Lelőhely: Csorna 

Dűlő: Földsziget 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1975, 1988; 

Feltáró, gyűjtő: T. Szőnyi E., Gömöri J.; 

Kor: őskor, neolitikum, kora vaskor 

Irodalom: RA. 21-76, Szőnyi, jelentés 1975; RA. 12-91, Gömöri jelentése, 1988; KOH Nyilv. 

38893; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 59 

 

 

 

Lelőhely: Csikvánd 

Dűlő: Kalmár-tag-Birkás-telek 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1968: Mithay S., Torma I., 2005: Virágos G., 2008: Molnár A. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: MRT 4. A pápai és zirci járás (Bp. 1972. 330 oldal. Szerk.: Torma István), KOH Nyilv. 

7685; 

Azonosító: 56 



172 

 

 

 

Lelőhely: Csorna 

Dűlő: Mátyász-sziget 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: adatgyűjtés, légifotózás 

Kutatás éve(i): 1954: Mithay S.; 2003: Czajlik Z.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés leletbeszolgáltatásról Csornán (XJM Rég. Ad. 85-68.); Jelentés a 2003-as 

Magyarországi légifelvételezésekről (KÖH 600/277/2004); KOH Nyilv. 38892; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 60 

 

Lelőhely: Csorna 

Dűlő: Nyárkó (Barbacsi út, Hőerőmű mögött) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1974-1998: Horváth Róbert; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredékek 

Kor: kora vaskor (fiatalabb és kései szakasza, Ha D) 

Irodalom: közöletlen 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 61 

 

Čataj (okr. Trnava, Slovensko)/Csataj (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Čataj  

Dűlő: Dlhé Zemanské 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1950: B. Chropovský 

Jelenségek, 

leletanyag: 

besimított díszű kerámia (füles csésze) 

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt) 

Irodalom: Studeníkova 1987, 21, 40, obr. 12: 3; 

Őrzési hely: AÚ SAV Ba; (SNM inv.č. 9629) 

Azonosító: 62 

 

Lelőhely: Čataj  

Dűlő: Nad Korytom, Hošťáky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1976: J. Pavúk, O. Ožďáni, E. Wiedermann 

Jelenségek, 

leletanyag: 

6000 m
2
 feltárt területen össz. 86 telepobj. 

Kor: kora vaskor, késő vaskor (Lt C) 

Irodalom: Ožďáni, Hečková 1987, 391; Ožďáni 1979, 486; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra;  

Azonosító: 63 

 

Červeník (okr. Hlohovec, Slovensko) / Vágvörösvár (Galgóci járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Červeník  

Dűlő: Fnr. 121  
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Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: 1984: terepbejárás 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A községtől 1500 m északra két löszháton regisztráltak lelőhelyeket több korszakból, a 

fiatalabb Hallstatt-korra helyezhető település az északabbra fekvő területen került elő. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Bátora 1985, 43; Müller 2012, list 11: 55; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 64 

 

Čičov (okr. Komárno, Slovensko) / Csicsó (Komáromi járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Čičov  

Dűlő: Kécspuszta  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Barta, Willvonseder 1934, Abb. 1,1-5; Müller 2012, list 11: 56; 

Azonosító: 65 

 

Čukárska paka (okr. Dunajská Streda, Slovensko) / Csukárpaka (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Veľká Paka - Čukárska Paka 

Dűlő: Ismeretlen  

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Urminský 2001, Abb. 1; Müller 2012, list 11: 58; 

Azonosító: 66 

 

Darnózseli (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Darnózseli 

Dűlő: Parázsszeg (Béke Tsz) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: szórványok, terepbejárás felszíni gyűjtés; feltárás, leletmentés; 

Kutatás éve(i): 1971-1972: Pusztai R.; 1980: Tomka P.; 1981, 1983: Tomka P., Figler A. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1980: összesen 18 obj., 3. sz. obj; 1981 és 1983: össz. 21 obj., 81/1. sz., 83/15. sz. obj. 

Kor: Kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Pusztai 1974, 45; Pusztai 1973, 60; Kőszeghi 1988, 136; Németh 1996, 372, 376; 

Darnózseli-Parázsszeg-dűlő RégFüz. I/26. (1973) 59-60; RégFüz. I/37. (1984) 69-70; 

RégFüz. I/34. (1981) 52-53; RégFüz 1987, 70; Kőszegi 1988, 133; KOH Nyilv. 1674;  

Őrzési hely: HM (ltsz. 72.2.50.1-5, 72.2.51.1-5) , XJM; 

Azonosító: 67 

 

Dolná Streda (okr. Galanta, Slovensko) / Alsószerdahely (Galántai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Dolná Streda 

Dűlő: Vŕšky  

Leletegyüttes 

jellege: 

sír (síktemető) 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1957: D. Bialeková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Agyagbánya kitermelés során végzett leletmentés: 170 x 170 cm sírgödör, hamvasztott 

sír, ÉK sarkában hamvak, álltacsont, egy behúzott peremű tál, grafitozott felületű. 

Kor: Ha C/D1 
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Irodalom: Paulík 1958, 367, Abb. 6, Taf. 1, 6; Müller 2012, list 11: 60; 

Azonosító: 68 

 

Dolný Lopašov (okr. Trnava)/Alsólopassó (Nagyszombati járás) 

 

Lelőhely: Dolný Lopašov  

Dűlő: Lopašov-patak partja (jobb part ÉNy 250m, bal part DK 1300m) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni leletgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1980-as: J. Bátora; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két település azonosítása történt meg. 

Kor: Kora vaskor, késő Hallstatt-kora La Tène 

Irodalom: Bátora 1985, 43; 

Azonosító: 69 

 

Dubovany (okr. Piešťany, Slovensko) / Dubovány (Pőstyéni járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Dubovany 

Dűlő: Intravilán  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: 1962: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

edénytöredékek (behúzott peremű tál töredéke, kettős kónikus tárolóedény aljtöredéke) 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 50; Kustár 1997; Kuzma 2006; Müller 2012, list 11: 65; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra 

Azonosító: 70 

 

Dunajská Lužná (okr. Senec, Slovensko)/Dénesd (Szenci járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Dunajská Lužná  

Dűlő: Nové Košarišská 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1960/70-as évek: M. Pichlerová; 2002, 2005. jún. és szept.: R. Čambal; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1960/70-as évek: 6 halomsír; 2002: földbemélyített objektum 170 agyagnehezékkel; 

2005: 4 telepobjektum (1-4/05. obj.); 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pichlerová 1969; Pichlerová 1970, 16; Čambal 2005, 59-60; Čambal 2006, 56-59; 

Čambal 2007, 419-435;  

Őrzési hely: SNM AM, Ba; 

Azonosító: 71 

 

Dunajská Streda (Slovensko)/Dunaszerdahely (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Dunajská Streda  

Dűlő: Ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, edénytöredékek 
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leletanyag: 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Pichlerová 1970, 12, pozn. 34; Müller 2012, list 11: 72; 

Őrzési hely: Múzeum Dunajská Streda 

Azonosító: 72 

 

Écs (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Écs 

Dűlő: Káposztáskert 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: késő bronzkor/kora vaskor 

Irodalom: RA. Takács K. jelentése; Ďurkovič 2010, 99; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 73 

 

Lelőhely: Écs 

Dűlő: Tódomb I. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1968: M. Albeker M.; 1998: Paszternák I.; 2005: Takács K.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RA. 122-2007, Takács K., Jelentés terepbejárásról, 2005 , Ďurkovič 2010, 98; KOH 

Nyilv. 1675; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 74 

 

Lelőhely: Écs 

Dűlő: TSz teleptől délre 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: 2005.10.22: Takács K. jelentése; Ďurkovič 2010, 99; KOH Nyilv. 68889; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 75 

 

Edve (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
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Enese (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

Fertőd (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

Lelőhely: Edve 

Dűlő: Rába-meder 

Leletegyüttes jellege: sír 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1905: Bella L. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Rábaközi régi telepek. (Sopron XXXVII. évf. (98-99. sz.) 1905. VIII. 17.), KOH Nyilv. 

47487; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 76 

Lelőhely: Enese 

Dűlő: Pippani-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 2009: Antoni J., Melis E.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepjelenségek 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Antoni 2012, 27-28; 

Őrzési hely: MNM-NOK Bp. 

Azonosító: 77 

Lelőhely: Fertőd 

Dűlő: Kamonyacsa 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2009: Németh, P., 2010: Takács K. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemléről, Fertőd, Kamonyacsa, 2009. (KÖH 600/4208/2009); KOH 

Nyilv. 71 227; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 78 

Lelőhely: Fertőd 

Dűlő: Kísérleti gazdaság 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: adatgyűjtés, feltárás, terepbejárás 
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Fertőendréd (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

Kutatás éve(i): 1958: Domonkos O., Nováki Gy., 2004: Gömöri J. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Fertőd. [RégFüz I/11 (1959) 8.]; KOH Nyilv. 46337; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 79 

Lelőhely: Fertőd 

Dűlő: Parlag II 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2009: Németh, P. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemléről, Fertőd, Parlag I-II. lelőhelyek, 2009. (KÖH 

600/4207/2009); KOH Nyilv. 71 231; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 80 

Lelőhely: Fertőd 

Dűlő: Sportpálya   

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás, helyszíni szemle, régészeti felügyelet 

Kutatás éve(i): 1958: Nováki Gy., 2004: Gömöri J., 2009: Németh P., 2011: Gabrieli G., 2012, 2014: 

Polgár P. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés régészeti megfigyelésről - Fertőd, Esterházy-kastély előtt (KÖH 

600/813/2012), KOH Nyilv. 46339; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 81 

Lelőhely: Fertőendréd 

Dűlő: Petőfi utca 15.      

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: helyszíni szemle, leletmentés; 

Kutatás éve(i): 1999: Gömöri J.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

2 x 2 m területű sírkamra, kerámia, orsógombok, holdidol, kocsiedény, bronztöredékek; 

Kor: kora vaskor (idősebb korszak) 

Irodalom: Gömöri 2006, 165-174; Gömöri 2002, 12-13; KOH Nyilv. 47553; 

Őrzési hely: SM (lsz. 99.1.1-20) 

Azonosító: 82 
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Fertőhomok (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

Fertőrákos (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Fertőrákos 

Dűlő: Golgota 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1964: Nováki Gy. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

fémleletek 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Nováki, Gy., Fertőrákos-Golgota, 1964. dec. 15, XJM. RA. 626-71; 

Őrzési hely: SM  

Azonosító: 84 

 

 

Lelőhely: Fertőrákos 

Dűlő: Kőhidai-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1970: Tomka P., Pusztai R.; 2009: Németh P. 

Lelőhely: Fertőhomok 

Dűlő: Akác utca 44-46. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1891: Bella L;   

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Gömöri 2006, 165-174; Gömöri 2002, 12-13; KOH Nyilv. 1729; 

Őrzési hely: SM  

Azonosító: 83 

Lelőhely: Fertőrákos 

Dűlő: Kecskehegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1948: Nováki Gy. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

sáncátvágás 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Nováki ArchÉrt 1952, 94; Langenecker 1996, 230;  

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 85 
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Jelenségek, 

leletanyag: 

13 sír 

Kor: kora vaskor, kora La Tène 

Irodalom: RégFüz 1971, 7-8; Langenecker 1996, 230; Ďurkovič 2010, 51-83; KOH Nyilv. 24360 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 86 

 

Fertőszentmiklós (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Fertőszentmiklós 

Dűlő: Nagygyöp 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: A höveji őshalmokról. (ArchÉrt 5 (1885) 225-231.); A Sopron melletti Purgstall 

földvára és urnatemetője. (ArchÉrt 11 (1891) 313-320.); KOH Nyilv. 49079; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 87 

 

Lelőhely: Fertőszentmiklós 

Dűlő: Röjtöki Nagydomb (Emberölési-domb) 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1900: Bella L., 1951, 1959: Nováki Gy., 1971: Gömöri J.  

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Csatkai 1956, 13-38; RégFüz I/25 (1972) 32-33; RégFüz 13 (1960) 6-7; KOH Nyilv. 

1594; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 88 

 

Fertőszéplak (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Fertőszéplak 

Dűlő: Lóránt-domb 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1891: Darvas O., 1955: Nováki Gy.  

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Csatkai 1956, 13-38; Jelentés a sopronmegyei régészeti társulat 1892. évi működéséről. 

(Sopron 1893.); KOH Nyilv. 49116; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 89 

 

Gajary (okr. Malacky, Slovensko)/Gajar (Malackai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Gajary  

Dűlő: Fnr 160 
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Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Feltáró, gyűjtő: Stomfai helytörténeti kör (Okrašlovací spolok ve Stupave) 

Jelenségek, 

leletanyag: 

csontvázas rítusú sírból származó bronz karperec 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Eisner 1933, 148, 161, Tab. 40: 2; Eisner 1933a, 237; Müller 2012, list 11: 74; 

Őrzési hely: Stupava 

Azonosító: 90 

 

Galanta (Slovensko)/Galánta (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Galanta  

Dűlő: Nebojsa 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Feltáró, gyűjtő: J. Ižóf 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A homokdűnén végzett terepbejárás során szétszántott kora vaskori telepobjektumokból 

gyűjtöttek leletanyagot (kerámia). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa č. 956481; Veliačik, Romsauer 1994, 54 ; Müller 2012, list 11: 75; 

Őrzési hely: Múzeum Galanta 

Azonosító: 91 

 

Gáň (okr. Galanta, Slovensko)/Gány (Galántai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Gáň  

Dűlő: Kóta 128 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Feltáró, gyűjtő: J. Bárta 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa č. 99/54; Veliačik, Romsauer 1994, 54 ; Müller 2012, list 11: 76; 

Azonosító: 92 

 

Gönyű (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Lelőhely: Gönyű 

Dűlő: Kossuth utca 53., Golubich Istvánné telke 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1948: Szőke B., Bendeffy L.; 1974: Tomka P., T. Szőnyi E.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: KOH Nyilv. 1772; 

Őrzési hely: XJM 
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Azonosító: 93 

 

Győr, Gyirmót (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Győr, Gyirmót 

Dűlő: Csordanyom 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1947-1949: Mithay S., Szőke B., 2004: Egry I., 2011: Polgár P., Losonczi M. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés megelőző feltárásról, Győr-Gyimót, 2011 (KÖH 600/883/2012); KOH Nyilv. 

21445; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 94 

 

Győrszentiván (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Győr, Győrszentiván 

Dűlő: Váci Mihály utca - vasút között 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2010: Takács K. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemléről, Győr, Logisztikai park területe, 2010. (KÖH 

600/1079/2011); KOH Nyilv. 77277; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 95 

 

Győr-Ménfőcsanak (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: 83-as autóút 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1993: Vaday A. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Ásatási napló és jelentés Ménfőcsanak, 83-as autóút. (XJM Rég. Ad. 24-95.), KOH 

Nyilv. 45027; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 96 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Bevásárlóközpont 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 



182 

 

Kutatás módja: feltárás, régészeti felügyelet 

Kutatás éve(i): 1995: Vaday A., 1996, 2006: T. Szőnyi E., Tomka P., 2007: Nagy A., 2013: Eke I.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1995,1996: össz. 568 obj, 2 obj. (3., 315. sz.); 

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Tomka, Szőnyi, Egry RégFüz 1997, 72; Tomka RégFüz 1998, 30; Tomka 1998, 148; 

Tankó 2005; KOH Nyilv. 45028; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 97 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Burkus földje 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1967, 1968: Uzsoki A.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepjelenségek 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a ménfőcsanaki TSZ területén végzett leletmentésről. (XJM Rég. Ad. 619-71.); 

KOH Nyilv. 45033; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 98 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Dinnyéd 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Feltáró, gyűjtő: Lovas E. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

„hallstatti“talpas tál 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Lovas E., Lovas kat. 115.1; XJM.R.A. 107-83: „hallstattinak vehetjük egy grafitmázas 

talpas tálunkat”; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 99 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Eperföld 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1968: Uzsoki A., 2005-2006: Egry I., 2013: Eke I.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

2005: 4 kora vaskori ház és több oszlopszerkezetes építmény (közöttük tárológödrök), 

2006: három objektumról olvashatunk bővebben (1330. sz. ház, 1280. sz. gödör, egy 

további ház) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Ásatási jelentés a Győr-Ménfőcsanak, Eperföldek lelőhelyen végzett feltárásokról, 

2005-2006. (KÖH 600/275/2007.); Egry 2007, 31-32, 6-7. kép; KOH Nyilv. 45031; 
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Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 100 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Hegyaljai-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1968; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia (utánkorongolt, virágcserép alakú tál) 

Kor: kora vaskor (Ha D3/Lt A) 

Irodalom: Németh 1968, 376, 7/9. ábra; 

Őrzési hely: XJM (69.2.1) 

Azonosító: 101 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Sallai u. 7 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1955: Mithay S., Bíró E.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

urna 

Kor: kora vaskor ("kora vaskor vége") 

Irodalom: Mithay 1956, 67;  KOH Nyilv. 25628; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 102 

 

Lelőhely: Győr-Ménfőcsanak 

Dűlő: Széles-földek (Új élet TSz, Szeles-dűlő, Savanyító) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, légifényképezés, terepbejárás, régészeti felügyelet; 

Kutatás éve(i): 1967, 1968: Uzsoki A.; 1993-1995: Vaday A.; 1996, 2001, 2003-2006: Egry I., 1990, 

1991, 1996, 2003, 2006: T. Szőnyi E., Tomka P.; 2005: Czajlik Z.; 2007: Nagy A., 

2010: Nagy L.; 2009-2011: Ilon G., Horváth C., Melis E.; 2013: Eke I.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1967-69: 10 sír, 3. sz. obj.; 1990-1991: 40. sz. és 211. sz. kora vaskori obj; 1993-1995: 

össz. 805 obj., 2003-2006: telepobjektumok, birituális temető; 2009-2011: 44 ház, 77 

telepobjektum, 2 árok, 1 depó és további telepobjektumok; 

Kor: kora vaskor, késő vaskor (település, Lt B sírok) 

Irodalom: Uzsoki RégFüz 1968, 11; Uzsoki RégFüz 1969, 14-15; Molnár 2007; 61-7; Tomka és 

mktr. 1994, 380; Figler, Jerem, Szőnyi RégFüz 1992, 11-12; u.ők RégFüz 1993, 12; 

Vaday RégFüz 1997, 11; Vaday 2003, 201-202; Revízió védett régészeti területről, 

Győr-Ménfőcsanak, Széles-dűlő (2203-08-7/C/2001. KÖI), Ásatási jelentés Győr, 

Ménfőcsanak, Széles földek feltárása, 2004-2005. (KÖH 600/274/2007.), Jelentés 

megelőző feltárásról, Győr-Ménfőcsanak, Széles-földek, 2009-2011. (KÖH 

600/2812/2011); KOH Nyilv. 34305; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 103 
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Győrszemere (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Győrszemere 

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Feltáró, gyűjtő: Lovas E. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Börzsönyi 1909, 245;  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 104 

 

Lelőhely: Győrszemere 

Dűlő: Nagyszentpálpuszta, Birkásdomb 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1981: Tomka P. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

szórványleletek a homokbányából 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: XJM; RégFüz 1982, 12; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 105 

 

Lelőhely: Győrszemere 

Dűlő: Nagyszentpálpuszta, Tó utca 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 2002; 

Feltáró, gyűjtő: Losonczi M., Ritly J. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Losonczi, M., Győrszemere- Nagyszentpálpuszta, 2002. november, XJM.R.A.43.2002; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 106 

 

Lelőhely: Győrszemere 

Dűlő: Tóth tag, Zalka Máté Tsz. 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1974, 1978, 1980: Pusztai R.; 1984: Figler A.; 

Jelenségek, 320m² feltárt terület, 15 sír, 2 gödörobj. (84/4. szelv.ben 6.sz.; 3. kutatóárokban a másik 



185 

 

leletanyag: obj., az egyikben szövőszéknehezékek) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RégFüz 1978, 10-11; RégFüz 1981, 10; Figler RégFüz 1985, 12-13; KOH Nyilv. 

22709, 67217; 

Őrzési hely: XJM, HM;  

Azonosító: 107 

 

Győrújbarát (Győr-Moson-Sopron megye) 

 

Lelőhely: Győrújbarát 

Dűlő: Halomszer-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle, légifényképezés 

Kutatás éve(i): 1947, 1948, 1950, 1953: Mithay S., Szőke B., 1967: Gabler, 2005: Losonczi M., 2006: 

Czajjlik Z., 2007: Tankó K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halomsírok 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Győr környékének lelőhelykatasztere (Kézirat), Jelentés a Győrújbarát halomsírokról 

(XJM Rég. Ad. 420-68), Jelentés a Győrújbarát leletekről (XJM Rég. Ad. 117-83); 

Jelentés a Győrújbaráton végzett helyszíni szemléről (XJM Rég. Ad. 10-82), Jelentés a 

Halomszer-dűlő szintvonalas rajzokról (XJM Rég. Ad. 421-68), Légifényképezéses 

régészeti kutatások Magyarországon 2006-ban. [KÖH 600/1551/2007.), Jelentés 

helyszíni szemléről, Győrújbatrát, Halomszer-dűlő területén. (KÖH 

600/2283/26/2006.), KOH Nyilv. 24161; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 108 

 

Harka (Győr-Moson-Sopron megye) 

 

 

Lelőhely: Harka 

Dűlő: Garasos-erdő (Pfennigwald) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, kultikus lelet 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1938: Storno M., 194, 1995: Nováki Gy.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

holdidol 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Storno 1942, 144-150; Nagy 1979, 19-75; Jelentés a nyugat-magyarországi vasvidék 

régészeti kutatásairól II. (Arrabona 21 (1979) 59-86.), Csatkai 1956, 13-38; Sopron 

vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. (ArchÉrt 29 (1909) 181-186.); 

A Storno-család régészeti tevékenysége. (Arrabona 24-25 (1988) 63-78.); Nováki 1997, 

118-134; KOH Nyilv. 51988; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 109 

Lelőhely: Harka 

Dűlő: Istenszéke  

Leletegyüttes település, magaslati 
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Hegykő (Győr-Moson-Sopron megye) 
 

 

jellege: 

Kutatás módja: feltárás, adatgyűjtés, felmérés, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1900, 1909: Bella L; 1922: Reitter M., 1931: Lauringer E., 1943, 1948, 1994: Nováki 

Gy., 2011: Németh P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Bella 1909, 183; Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron. (BRGK 63 

(1982) 105-177.), Csatkai 1956, 13-38; Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város 

régészeti társulatáról. (ArchÉrt 29 (1909) 181-186.), Bella Lajos földvárkutatásai. (In: 

"Isten áldja a tisztes ipart"-Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk.: Kende K. 

- Kücsán J. Sopron, 1998. 141-155.), Patek 1976, 24; KOH Nyilv. 51986; 

Őrzési hely: MNM; SM (54.159.6) 

Azonosító: 110 

Lelőhely: Harka 

Dűlő: Nap-hegy  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1891: Bella L; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: A Sopronmegyei Régészeti Társulat második évkönyve. (Sopron 1892, 85 p.), KOH 

Nyilv. 52005; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 111 

Lelőhely: Hegykő 

Dűlő: Homokbánya  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: feltárás, adatgyűjtés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1960,1961, 1963: Nováki Gy., 1973, 1975, 1977, 2000: Gömöri J., 1988: Gabrieli G.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RégFüz I/27, 1974, 42., RégFüz I/29, 1976, 38-39., RégFüz I/42, 1991, 15; KOH adatb. 

24191; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 112 

Lelőhely: Hegykő 

Dűlő: Kertészet 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, régészeti felügyelet, adatgyűjtés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1968: Tomka P., 2003, 2005: Gömöri J., 2010: Gabrieli G., 2010, 2012 Polgár P., 2005, 

2010: Németh P.; 
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Hidegség (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RégFüz I/22, 1969, 11.; KOH adatb. 24188; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 113 

Lelőhely: Hidegség 

Dűlő: Fertőhomok út 124. km 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1945: Foltiny I. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

bronz, kerámia 

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Foltiny 1950, 146-148; 

Őrzési hely: BM 

Azonosító: 114 

Lelőhely: Hidegség 

Dűlő: Petőfi u.  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1990: Gömöri J.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni leletek; gödörobj. 

Kor: kora vaskor (felszíni gy.), késő vaskor 

Irodalom: Gömöri, J., Hidegség-templomdomb, Ásatási napló, 1990.március, XJM.R.A.1-97; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 115 

Lelőhely: Hidegség 

Dűlő: Templom-domb, Torony-hegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, megfigyelés, geofizikai mérés, természettudományi kutatás, falkutatás 

Kutatás éve(i): 1863, 1864: Storno F., 1949: Szentiványi E., 1951: Jantsky V., Bartha L.; 1969, 1971: 

Tóth S.; 1972: Kozák K., Bodor I., 1990, 1991, 1999: Gömöri J.; 2008: Németh P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia; hamus foltok; gödörobjektum; 

Kor: őskor, kora vaskor 

Irodalom: Tóth, S., Hidegség-római katolikus templom, Kutatási napló 1971, XJM.R.A.15-76.; 

Gömöri RégFüz 1998, 32;  Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei 

Pannóniában. (Sopron 2000, 373 oldal); Hidegség-Templomdomb, 1990. Árpád-kori 

falu leletmentése. Jelentés a hidegségi kora vaskori és ..(SM Rég. Ad. 729.); KOH 

Nyilv. 1718, 24193; 

Őrzési hely: SM 
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Himod (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

 

Hlohovec (Slovensko)/Galgóc (Szlovákia) 

 

Lelőhely: Hlohovec  

Dűlő: Pod kamennou horou 

Leletegyüttes 

jellege: 

sírok (síktemető) 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1974, 1979 

Jelenségek, 

leletanyag: 

hamvasztott sírok (2), kerámia, egy vas karperec 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik 1978, 275; Pastorek 1980, 156; Müller 2012, list 11: 79; 

Őrzési hely: Okresné múzeum Trnava 

Azonosító: 119 

 

Horné Orešany (okr. Trnava, Slovensko) / Felsődiós (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Azonosító: 116 

Lelőhely: Himod 

Dűlő: Halomsír  

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2000: Tomka P.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a Himod területén végzett terepbejárásról (XJM Rég. Ad. 1-2000), KOH Nyilv. 

24200; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 117 

Lelőhely: Himod 

Dűlő: Tetves halom  

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1958: Nováki Gy., Faragó S., 2000: Tomka P.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a Himod területén végzett terepbejárásról (XJM Rég. Ad. 1-2000), KOH Nyilv. 

24199; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 118 

Lelőhely: Horné Orešany 

Dűlő: Slepý vrch 

Leletegyüttes település, magaslati 
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Hoste (okr. Galanta, Slovensko)/Kisgeszt (Galántai járás, Szlovákia) 

 

 

 

Hövej (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

jellege: 

Kutatás módja: gyűjtés, felmérés 

Feltáró, gyűjtő: K. Pieta 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Šmarjeta-típusú csónakfibula 

Kor: kora vaskor (Ha D), kora La Tene (Lt A) 

Irodalom: Čambal 2005, 37-44; Pieta 2007, 297, obr.3: 3-7; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 120 

Lelőhely: Hoste  

Dűlő: Homokbánya 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1973: J. Bujna, P. Romsauer; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

össz. 26 telepobjektum, 21 kora vaskorra keltezhető 

Kor: kora vaskor (Ha D) 

Irodalom: Bujna, Romsauer 1984, 431-443;  Müller 2012, list 11: 83; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra;  

Azonosító: 121 

Lelőhely: Hoste  

Dűlő: Poddivoč 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1980, 1983: J. Ižof, 1984: K. Marková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

2 objektum (46-50/84. sz.) 

Kor: kora vaskor (Ha C/D1) 

Irodalom: Ižóf, Točík 1981, 99; Marková 1985, 156; Müller 2012, list 11: 82; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra  

Azonosító: 122 

Lelőhely: Hövej 

Dűlő: Nyároserdő  

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1884: Paúr I., 1891: Bella L., 1958: Nováki, F., Faragó S., 2007: Gömöri J., Németh P., 

2008: Polgár P., Gabrieli G.; 

Kor: kora vaskor 
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Hubina (okr. Trnava, Slovensko)/Hubafalva (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

 

 

Chorvátský Grob (okr. Trnava, Slovensko)/Horvátgurab (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Chorvátský Grob 

Dűlő: Fnr. 214 

Leletegyüttes 

jellege: 

település  

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1988: K. Marková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Jelentős mennyiségű hallstatt-kori edénytöredék (M-33-143-B-c: 320:95). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Marková 1990, 110; Müller 2012, list 11: 95; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 126 

 

Lelőhely: Chorvátský Grob, Bernolákovo 

Dűlő: Obora 

Leletegyüttes temető, halomsírok 

Irodalom: A höveji őshalmokról. (ArchÉrt 5 (1885) 225-231.); Hövej. (RégFüz I/11 (1959) 8.); 

KOH Nyilv. 49293; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 123 

Lelőhely: Hubina  

Dűlő: Marhát 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Šmarjeta-típusú csónakfibula, szkíta típusú nyílhegyek (köpüs, azaz idösebb típusok), 

Vekerzug típusú vas, harci csákány, vas kettőskónikus (kúpos) fejű tű, két ívelt hátú 

vaskés töredéke 

Kor: kora vaskor (Ha B3/C1, Ha C/D1) 

Irodalom: Jakubčinová 2008; Müller 2012, list 11: 87; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra; 

Azonosító: 124 

Lelőhely: Hubina  

Dűlő: Prostredný vrh (vagy Farská roľa/Papi földek) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1966: K. Pieta; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

ovális alaprajzú obj. 

Kor: kora vaskor (Ha D2) 

Irodalom: Romsauer, Pieta 1992, 213; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra;  

Azonosító: 125 
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jellege: 

Kutatás módja: felszíni kutatás, feltárás 

Kutatás éve(i): 1960, 1962: M. Pichlerová; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

8 halom, 1962: két halomsír (1,4. sz.) feltárása; 

Kor: kora vaskor (fiatalabb korszak) 

Irodalom: Polla 1966, 17; Pichlerová, M., SlA 10, 1952; Pichlerová 1967, 26, 29; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 127 

 

Lelőhely: Chorvátský Grob 

Dűlő: Pánové járky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1988: K. Marková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Enyhe magaslaton gyűjtött edénytöredékek.  

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Marková 1990, 110; Müller 2012, list 11: 92; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 128 

 

Lelőhely: Chorvátský Grob  

Dűlő: Triblavina 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés; légifotó 

Kutatás éve(i): 1973,1975, 1980-as évek: E. Studeníková; 1993; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

min. 64 telepobj. (79 rajzon rögzített), 2 hamvasztott sír; légifotózás: szétszántott 

halmok, telepobj. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Štefaničová 1993, 138; AVANS 1999, 2000; Studeníková 1987, 33, 39; Studeníkova 

1979, 25-27; Studeníkova 1986, 56-57; Studeníkova 1981, 37-44; Fontes AÚ SAV 9. 

sz; AVANS 1993, 1995, 55; Studeníková 2007, 45-71; 

Őrzési hely: AM SNM, Ba; RGK, AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 129 

 

Ivanka pri Dunaji (okr. Senec, Slovensko)/Pozsonyivánka (Szenci járás, Szlovákia) 

 

 

Jablonec (okr. Pezinok, Slovensko)/Halmos (Bazini járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Ivanka pri Dunaji  

Dűlő: konzervgyár, D61 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1964: L. Kraskovská; 1972, 1973, 1975, 1978: E. Studeníková; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1964: 6 obj.; 1973: 11/73. számú obj, kerek, sekély gödrök; 1978: 3-6/78. obj.; 1/78 

obj. (Lt); 

Kor: kora vaskor (idősebb és érett Hallstatt-kor), késő vaskor 

Irodalom: Polla 1966, 16; Kraskovská 1970, 12, 85-119; Studeníkova 1979, 21, 23-24, 27; 

AVANS 1978, 1980, 251; Studeníkova 1984, 49-50, 91; 

Őrzési hely: AÚ SAV Ba;  

Azonosító: 130 
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Lelőhely: Jablonec 

Dűlő: Sušička 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1976: M. Kolembus; 1990: Bartík J. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1976: Vezeték számára ásott árokból mentett leletanyag: magas kónikus nyakú tagolt 

tál, füllel, vállán függőleges kannelúra. 1990: szétszántott objektumokból elökerült 

kerámia (belső, grafitsávos díszű, behúzott peremű tál) 

Kor: kora vaskor (Ha B3/C1, Ha C/D1) 

Irodalom: Bátora 1985, 44, obr. 6: 13; Bartík, Voštinár 1992, 21, Abb. 8; Bartík 1993, 13; Müller 

2012, list 11: 101; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 131 

 

 

Janíky (okr. Trnava, Slovensko)/Jányok (Nagyszombati, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Janíky 

Dűlő: Dolné Janíky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 2004: R. Čambal; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1/04. sz. obj. része; 

Kor: kora vaskor (Ha C2) 

Irodalom: Čambal, Gregor 2007, 57-87; 

Őrzési hely: AM SNM (AP 81701-81769) 

Azonosító: 132 

 

Lelőhely: Janíky 

Dűlő: Dolné Janíky, Pod záhradou 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsírok 

Kutatás módja: felmérés, feltárás 

Kutatás éve(i): 1962-1965: M. Pichlerová, 1983-1993: E. Studeníková; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

5 halomsír 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pichlerová 1967, 28, obr. 3-7; Pichlerová 1977, 15; Studeníková 1995, 49; Čambal, 

Gregor 2007, 57; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 133 

 

Jaslovské Bohunice (okr. Trnava/ Nagyszombati járás, Slovensko,/Szlovákia) 

 

Lelőhely: Jaslovské Bohunice 

Dűlő: Horné pole 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1988: P. Novák; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Szántás során bolygatott objektumokból előkerült edénytöredékek: lécdísszel, 

bütykökkel és grafitsávos díszítéssel. 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Novák 1990a, 125; Klčo 1992, 54, Abb. 22, 23; Müller 2012, list 11: 104; 

Őrzési hely: ZsM Trnava 

Azonosító: 134 
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Jelka (okr. Galanta, Slovensko)/ Jóka (Galántai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Jelka 

Dűlő: Nová Jelka 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Ismeretlen forrásból származó edénytöredékek: behúzott peremű tálak, kannelúrázott, 

grafitozott felületű töredékek, vízszintesen árkolt nyaktöredék (feltehetően urna). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 73; Müller 2012, list 11: 106; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra 

Azonosító: 135 

 

Jur (Svätý Jur, okr. Senec, Slovensko)/Pozsonyszentgyörgy (Szenci járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Svätý Jur 

Dűlő: Neštich 

Leletegyüttes 

jellege: 

magaslati település, település 

Kutatás módja: felmérés, feltárás 

Kutatás éve(i): 1958: Š. Janšák, J. Eisner, 1962: Ľ. Krakovská; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felmérés: földvár (3 ha); feltárás: két ház, kulturrétegből előkerült kerámia 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Kraskovská 1963, 67-89; Polla 1966, 18; 

Őrzési hely: AÚSAV SNM, Ba;  

Azonosító: 136 

 

Kajárpéc (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Lelőhely: Kajárpéc 

Dűlő: Homokbánya 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: adatgyűjtés, helyszíni szemle, feltárás 

Kutatás éve(i): 1964, 1968: Gabler D., 1971, 1982: T. Szőnyi E., Tomka P.; Figler A.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a Kajárpécen végzett kiszállásról (XJM Rég. Ad. 259-68); KOH Nyilv. 24229; 

Őrzési hely: XJM  

Azonosító: 137 

Lelőhely: Kajárpéc 

Dűlő: Kajár-pátkai határtól 7/800 m 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1939, 1956: Orbán D., Lovas E., Mithay S.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

csontv. sírok 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Récsey 1909, 66; Orbán, Lovas 1939, 42; Mithay 1956, 55; 
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Kapuvár (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Őrzési hely: XJM (?) 

Azonosító: 138 

Lelőhely: Kajárpéc 

Dűlő: Kispéc-Belterület, Rákóczi u. – Savanyító, Pokolfadomb  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2003: Tomka P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A pokolfadombi település kiterjedésének meghatározása. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Tomka 2003 (jelentés és hatástanulmány); Tomka 2003, 233-234;  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 139 

Lelőhely: Kajárpéc 

Dűlő: Pokolfa-domb 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés; feltárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1964: Gabler D., 1984, 1986-1990: Figler A.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1980-as évek: 6 későbronzkori, 6 bizonytalan korú obj.; 5/1988. sz. ház (kora vaskor 

vége) 

Kor: neolitikum, későbronzkor (Ha A1), kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Gabler RégFüz 1965, 11; Figler RégFüz 1986, 15; Figler RégFüz 1987, 15; Figler 

RégFüz 1988, 14; Figler RégFüz 1991, 16; Németh 1996, 370-372; KOH Nyilv. 38978;  

Őrzési hely: Általános iskola gyűjteménye; XJM 

Azonosító: 140 

Lelőhely: Kajárpéc 

Dűlő: Ürgehegy, Ürgedombi-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, sír 

Kutatás módja: terepbejárás , felszíni gyűjtés, adatgyűjtés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1984, 1986: Figler A., 2003: Tomka P.; 

Kor: későbronzkor/ kora vaskor eleje 

Irodalom: Jelentés terepbejárásról Kajárpécen (XJM Rég. Ad. 7-87.), KOH Nyilv. 38997; 

Őrzési hely: XJM (leltározatlan) 

Azonosító: 141 

Lelőhely: Kapuvár 

Dűlő: Feketevár 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 
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Kutatás módja: terepbejárás , felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1952, 1954, 1958, 1959:  Nováki Gy.; 

Kor: kora vaskor, őskor 

Irodalom: jelentés 

Őrzési hely: KM 

Azonosító: 142 

Lelőhely: Kapuvár 

Dűlő: Felsőcsollányos III. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2003: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepjelenségek 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Takács, K., Jeletés terepbejárásról Kapuvár közigazgatási területén, 2003. szept. 1 - 

2003. okt. 7, XJM. 6-2004; 

Őrzési hely: KM 

Azonosító: 143 

Lelőhely: Kapuvár 

Dűlő: Földvárdomb-major 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás , felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1952, 1954, 1958, 1959: Nováki Gy.; 2003: Takács K.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepjelenségek 

Kor: kora vaskor, őskor 

Irodalom: Takács, K., Jeletés terepbejárásról Kapuvár közigazgatási területén, 2003. szept. 1 - 

2003. okt. 7, XJM. 6-2004; 

Őrzési hely: KM 

Azonosító: 144 

Lelőhely: Kapuvár 

Dűlő: Kistölgyfamajor, Csillag Tsz. kavicsbányája (2. sz.) 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1964, 1971: Pusztai R., Faragó S., 1966, 1967, 1974: Tomka P., 2003: Takács K., 2009: 

Stibrányi M.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

sír, telepjelenségek 

Kor: későbronzkor és/vagy kora vaskor, kora vaskor (késő Hallstatt-kora La Tène) 

Irodalom: ArchÉrt 82 (1955) 92-102., Pusztai RégFüz 1965, 70; Tomka RégFüz 1968, 64-65; 

Jerem 1981, 111; Jerem 1987, 93; Tomka P., Jelentés 1974. ápr. 16i kapuvári 

kiszállásomról, XJM. RA. 29-74, Leletmentő ásatások az 1953.évben (ArchÉrt 82 

(1955) 92-102.), Csatkai 1956, 13-38, KOH Nyilv. 24243; 
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Kátlovce (okr. Trnava, Slovensko)/Kátló (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Kisfalud (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Őrzési hely: KM 59.148.1, 61.36.1.6, 61.106.1, 62.59.1; HM, XJM 

Azonosító: 145 

Lelőhely: Kátlovce  

Dűlő: Hradisko 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepfelmérés, felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1992 

Jelenségek, 

leletanyag: 

két szögletes sánc (“Viereckschanzen”), kerámia (vastagfalú kerámia töredékei, grafitos 

töredékek);  

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt korszak) 

Irodalom: AVANS 1992, 1993, 24; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra;  

Azonosító: 146 

Lelőhely: Kisfalud 

Dűlő: Kázmérdomb 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, kultikus lelet 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás, helyszíni szemle, régészeti szakfelügyelet 

Kutatás éve(i): 1954, 1958: Nováki Gy., 1982: Faragó S., 1983: Gömöri J., 2004: Takács K., 2008: 

Czajlik Z., Rupnik L., 2011: Gabrieli G.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1983: gödrök (4); kerámia 

A község szélétől 500 m ÉK dombon, lelőhely nagyrészét a helyi Tsz homokkitermelés 

során elpusztította, kétszer volt kisebb leletmentés, valamint terepbejárás a lelőhelyen. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RA. 37-2005, Jelentés helyszíni szemléről Kisfalud határában (2004. december 3-4.); 

RA. 10-86, Kisfalud-Kázmér-domb, Ásatási napló és jelentés 1983, Gömöri J. (Április 

5-7.) RA. 13-84; Jelentés leletátadásról: RA. 6-84, Gömöri, 1984; Ďurkovič 2010, 99, 

10. kép; Kisfalud-Kázmérdomb. (RégFüz I/11 (1959) 8-9.), Kisfalud-Kázmérdomb. 

(RégFüz I/37 (1984) 91.); KOH Nyilv. 24262; 

Őrzési hely: SM, ELTE-RI; 

Azonosító: 147 

Lelőhely: Kisfalud 

Dűlő: Ódor-dűlő 3., Sebőkház-dűlő I.  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle, adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1960: Faragó S., 204, 2005, 2008: Takács K., 2004: Losonczi M., 2009: Németh P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyomok, kerámia: benyomott bordadíszes fazéktöredékek, vékonyfalú 

edény kihajló pereme, grafit sávozott hálómintás nyak vagy oldatöredék, 

szalagfültöredék; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Kisfalud I. kavicsbánya - Örökségvédelmi hatástanulmány. 2008. (KÖH 
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Kóny (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

 

600/627/2009), KOH Nyilv. 48151; 

Őrzési hely: XJM (leltározatlan) 

Azonosító: 148 

Lelőhely: Kóny 

Dűlő: Füzes-dűlő 1/1-3, 2/1-2 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, légifotó 

Kutatás éve(i): 2009, 2010: Czajlik Z., Rupnik L., Losonczi M., Ďurkovič É. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: őskor, neolit, kora vaskor 

Irodalom: Ďurkovič 2010, 96, 2. kép: 16; 

Őrzési hely: ELTE-RI 

Azonosító: 149 

Lelőhely: Kóny 

Dűlő: Káptalani dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutató: Lovas E.; 

Kor: kora és késő vaskor;  

Irodalom: Győr környékének lelőhelykatasztere (Kézirat), KOH Nyilv. 24331; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 150 

Lelőhely: Kóny 

Dűlő: Markotai út mentén (vsz. homokbánya) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórványleletek,  

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1940/50-es évek: Mithay S., Gallus M., 2009, 2010: Czajlik Z., Rupnik L., Losonczi 

M., Ďurkovič É.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Feltehetően megbolygatott temető anyaga, település, temető; kerámia (egy urna és két 

tál) 

Kor: kora vaskor (Ha D), őskor; 

Irodalom: Mithay 1955; Gallus, Mithay 1942, 32; Németh 1996, 368-370, Abb. 3/2-4; 

Őrzési hely: XJM (54.II.2, 3, 5);  

Azonosító: 151 

Lelőhely: Kóny 

Dűlő: Rohling tag, markotai út mentén 
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Kópháza (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Koroncó (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1909, 1913, 1915: ; Lovas E.; 

Kor: kora és késő vaskor;  

Irodalom: RA. 95-83, Lovas kat.  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 152 

Lelőhely: Kóny 

Dűlő: Szováti-úti-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2010: Czajlik Z., Rupnik L., Losonczi M., Ďurkovič É.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: neolitikum, kora vaskor (Ha D), középkor 

Irodalom: Ďurkovič 2010, 96, 2. kép: 16; 

Őrzési hely: ELTE-RI 

Azonosító: 153 

Lelőhely: Kópháza 

Dűlő: Széles-földek  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2007: Németh P., 2008: Stibrányi M.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Sopron-Kópháza, szélerőműpark. (KÖH 600/2977/2007.), KOH Nyilv. 58459; 

Őrzési hely: XJM  

Azonosító: 154 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Ady Endre utca 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás, adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1947: Mithay S., Szőke B., 2002: Egry I.; 

Kor: kora vaskor (szkíta) 

Irodalom: Győr környékének lelőhelykatasztere (Kézirat); KOH Nyilv. 24294;  
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Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 155 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Bábota 

Leletegyüttes 

jellege: 

telep, temető, szórvány 

Kutatás módja: feltárás, felszíni gyűjtés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1939, 1941, 1947, 1964; 

Feltáró, gyűjtő: Gallus S., Mithay S., Szőke B., Gabler D. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

sírok, telepjelenség (Bábota délkeleti részén-a bronzkor első feléből származó sírok, a 

„magassági ponttól észak felé húzott árkokban házalaprajz) 

Kor: későbronzkor/kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Mithay 1956, 60-61; Wollák 1979, 54;  

Őrzési hely: XJM (CsN 153,157,158/1947 – leletek száma); 

Azonosító: 156 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Füzék 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1909: Börzsönyi A., Lovas E. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

csónakfibula 

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Börzsönyi 1909, 245; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 157 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Feltáró, gyűjtő: Ebenhöch F. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

nyílhegy 

Kor: kora vaskor, kora La Tène 

Irodalom: Ebenhöch 1869, 168;  

Őrzési hely: XJM, MNM;  

Azonosító: 158 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Lacza-kert vagy Pusztatemető 

Leletegyüttes j.: szórvány 
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Kutatás módja: leletmentés, adatgyűjtés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1951, 1953: Mithay S., 2002: Egry I.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Terepbejárási jelentés Koroncó. (KÖH 600/1489/2004.), KOH Nyilv. 24272; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 159 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Öreghegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, felszíni leletgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1947: Mithay S., Szőke B., 2003: Egry I.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor, őskor 

Irodalom: RA. 5-2004, Egry I. Terepbejárási jelentés, 2003; KOH Nyilv. 24285 

Őrzési hely: XJM (CsN 51,71/1947 szám) 

Azonosító: 160 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Tetűdomb, Milkovics birtok 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1863: Lovas E.; 

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Győr környékének lelőhelykatasztere (Kézirat), RA. 5-2004, Egry I. Terepbejárási 

jelentés, 2003;  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 161 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Tóth-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, adatgyűjtés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1966: Gabler D., 1947, 1949: Mithay S., Szőke B., 2000, 2002: Egry I., 2007: Losonczi 

M.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: RA. 5-2004, Egry I., Jelentés terepbejárásról, 2003; KOH Nyilv. 24267;  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 162 
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Kostolné kračany (okr. Dunajská Streda, Slovensko)/Egyházkarcsa (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Krakovany (okr. Piešťany, Slovensko)/Krakovány (Pöstyéni járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Újtelep 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1952 

Feltáró, gyűjtő: Mithay S. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

földbemélyített ház gödre 

Kor: kora vaskor (Ha C2/D1) 

Irodalom: Mithay 1970, 5-16; Ďurkovič 2007, 20; 

Őrzési hely: XJM (53.103.76; 53.103.28; 53.103.25; 53.103.31; 53.103.32; 53.103.80; 53.103.89; 

53.103.26, 29, 82, 83, 91, 96, 97, 98; 53.103.90; 53.103.30, 86, 87, 99; 53.103.88; 

53.103.84; 53.103.81; 53.103.27; 53.103.24; 53.103.23; 53.103.7-8; 53.103.22; 

53.103.85);  

Azonosító: 163 

Lelőhely: Koroncó 

Dűlő: Wesselényi utca 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2008: Takács K., Nagy A. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

összesen 56 jelenség, ebből 20 méhkas alakú gödör, 1 földbemélyített épület 

Kor: kora vaskor (Ha C2) 

Irodalom: Nagy 2009, 218; Molnár 2013, 185-198; KOH Nyilv. 64740; 

Őrzési hely: XJM  

Azonosító: 164 

Lelőhely: Kostolné Kračany  

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1953 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Feltehetően egy szétszántott halomsírból származnak a gyűjtött edénytöredékek: 

többségében urnatöredékek vonalkötegekből kialakított díszítéssel, illetve párhuzamos 

árkolással. 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 86; Müller 2012, list. 11: 134; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 165 
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Križovany nad Dudváhom (okr. Trnava, Slovensko)/Vágkeresztúr (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

 

Lelőhely: Krakovany  

Dűlő: Teheľňa, Stráže 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1955 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1955: 4 telepobjektumot tártak fel, 1. sz. volt a legjobb állapotban (3 x 2,5 m, 135 cm 

mély), kerámia: több darab grafitozott felületű, grafitsávos díszítés, gyakori az erősen 

tagolt S profilú tál, kónikus alsó részel, síkozott urnaperem, vastag fül két felhúzott 

szarvszerű dísszel, fazekak benyomkodott lécdísszel; J. Paulík értékelése alapján 

idősebb jellegű leletanyag. 

1981: agyagbánya profiljában megfigyelt, majd leletmentett objektum, kerek alaprajzú, 

1,2 m mély gödör harmadát tárták fel, leletanyaga: állatcsont, kerámia, őrlőkő töredéke. 

Kor: Ha C 

Irodalom: Paulík 1956, 188, Taf 13: 1-12; Romsauer 1981a, 253-254; Müller 2012, list. 11: 137; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 166 

Lelőhely: Križovany nad Dudváhom  

Dűlő: Horné Záhumenské a Prídavky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutató: Š. Janšák 

Jelenségek, 

leletanyag: 

edénytöredékek (árkolt és benyomott pontokból kialakított háromszög motívumokkal 

díszített) 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 50; Müller 2012, list. 11: 66; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 167 

Lelőhely: Križovany nad Dudváhom  

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 20. sz. első fele: A. Loubal 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepobjektumokból előkerült kerámia (radlizott díszítésű oldaltöredékek) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Paulík 1956, 187, tab. 12: 16-18; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 168 

Lelőhely: Križovany nad Dudváhom  

Dűlő: község területe, 382. hsz. 
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Kvetoslavov (okr. Dunajská Streda, Slovensko)/Úszor (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Láb (okr. Malacky, Slovensko)/Láb (Malackai járás, Szlovákia) 

 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Feltáró, gyűjtő: B. Rosinský 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepobjektum 

Kor: kora vaskor (Ha D, Ha C/D1) 

Irodalom: Paulík 1962, 65-76; Müller 2012, list. 11: 68. 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 169 

Lelőhely: Križovany nad Dudváhom  

Dűlő: Tabla 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni leletgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1961: V. Královič; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

holdidol töredékei, kerámia töredékek (J. Paulík véleménye szerint telepkerámia) 

Kor: kora vaskor  (Ha B3/C1; Ha C/D1) 

Irodalom: Paulík ŠtudZv 9, 1962, 109-119; Müller 2012, list 11: 67; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 170 

Lelőhely: Kvetoslavov 

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): I. világháború után: A. Khin 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A. Khin feljegyzése szerint halomsírból származnak az edénytöredékek (fedőtöredékek, 

grafitsávos díszű töredékek, lapos orsógomb). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Pichlerová 1967, 29-30; Müller 2012, list. 11: 140; 

Őrzési hely: Múzeum Dunajská Streda 

Azonosító: 171 

Lelőhely: Láb 

Dűlő: Ohrady 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1930-as évek: A. Lukáček  

Jelenségek, l.a.: edénytöredékek (bemélyített, rovátkolt díszítéssel) 
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Lébény (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

 

Levél (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Drahošová 1992, 27, obr. 10: 3, 4, 8; Müller 2012, list. 11: 141; 

Őrzési hely: ZhM Skalica 

Azonosító: 172 

Lelőhely: Lébény 

Dűlő: Bencés Apátság udvara 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 2002: Aszt Á. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Aszt 2003, 15-45;  

Őrzési hely: HM 

Azonosító: 173 

Lelőhely: Lébény 

Dűlő: Magasmart (Schmiederhoffer J. földje, Kovács Gy. földje) 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, település 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás, adatgyűjtés, légifényképezés 

Kutatás éve(i): 1951, 1964: Pusztai R., 1992: T. Szőnyi E., 1994: Takács K., 2000: Figler A., Takács 

K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1951: sírok, gödörobj.; 1964: 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17. sz. obj.; 4, 5, 8, 10. és 12. sz. 

oszlophelyek; 18. és 19. sz. házak; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pusztai RégFüz 1965, 45; Pusztai 1967, 5-11; Lébény, Magaspart (in: Régészeti 

kutatások Magyarországon 2000, 246), Ďurkovič 2007, 15-18; KOH Nyilv. 24342; 

Őrzési hely: HM, XJM (56. 22. 2; 56.22.1.1 - 56.22.1.8) 

Azonosító: 174 

Lelőhely: Lébény 

Dűlő: Srott-tag II. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: őskor, késő bronzkor, kora vaskor (vége) 

Irodalom: RA. 101-2007, Takács K., Jelentés terepbejárásról, 2006; Ďurkovič 2010, 99;  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 175 
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Lövő (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Madunice (okr. Trnava, Slovensko)/Vágmedence (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Malá Mača (okr. Galanta, Slovensko)/Kismácséd (Galántai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Levél 

Dűlő: Újhelyi Imre tér 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1961, 1968, 1974: Pusztai R.; 2011: Pesti K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

hamvasztott rítusú urnasír, meanderdíszes urna és behúzott peremű tál 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Levél, Újhelyi Imre tér. (RégFüz I/22 (1969) 62.), Levél, Újhelyi Imre tér 11-12. 

(RégFüz I/28 (1975) 14.); KOH Nyilv. 24363; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 176 

Lelőhely: Lövő 

Dűlő: Várhely 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K., 2007, 2008: Németh P., 2009: Fekete Cs.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pusztai RégFüz 1965, 45; Pusztai 1967, 5-11; Lébény, Magaspart (in: Régészeti 

kutatások Magyarországon 2000, 246), Ďurkovič 2007, 15-18; KOH Nyilv. 24342; 

Őrzési hely: Jelentés helyszíni szemléről: Lövő, Nagy-hegy (600/2048/2008), KOH Nyilv. 46979; 

Azonosító: 177 

Lelőhely: Madunice  

Dűlő: Madunice-Červeník vasútvonal mellett (I. lh) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1984: J. Bátora; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor (fiatalabb Hallstatt korszak) 

Irodalom: Bátora 1985, 43, Romsauer 1984, 173, 404, Taf. 2; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 178 

Lelőhely: Malá Mača 



206 

 

 

Malacky/ Malacka (Slovensko/Szlovákia) 

 

 

Mezőörs (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Modra (okr. Pezinok, Slovensko) / Modor  (Bazini járás, Szlovákia)  

 

Dűlő: Hliník 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutató: V. Královič 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Edénytöredékek: behúzott peremű tálak, S profilú csészék díszített vállal, kónikus 

orsógomb. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 98; Müller 2012, list. 11: 152; 

Azonosító: 179 

Lelőhely: Malacky 

Dűlő: Kasárne 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1997 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A kaszárnya udvarán, árokokásás közben előkerült leletanyagot szolgáltattak be: kettős 

kónikus tál, további 3 tagolt fazék töredékei (díszítés nélkül, csak bütyökkel). A gyűjtő 

szerint csontokkal együtt került elő. M. Ruttkay véleménye szerint hamvasztott sír 

leletanyaga. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Ruttkay 1999, 143, obr. 118: 1-5; Müller 2012, list. 11: 154; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 180 

Lelőhely: Mezőörs  

Dűlő: Alsó-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1994: Mészáros V. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Šmarjeta-típusú bronz csónakfibula töredéke 

Kor: kora vaskor (Ha C2/D1) 

Irodalom: Németh 1996, 368, Abb. 3/1; 

Őrzési hely: XJM  

Azonosító: 181 

Lelőhely: Modra  

Dűlő: Intravilán, Dolná ulica 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 
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Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

Most pri Bratislave (okr. Senec, Slovensko) / Pozsony, Dunahidas (Szenci járás, Szlovákia)  

 

 

Nagycenk (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Feltáró, gyűjtő: Z. Farkaš, J. Paulík, M. Zacsková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

0,6 m vastag kultúrréteg, az előkerült edénytöredékek jelentős része a késő bronzkor és 

a kora vaskor fordulójára keltezhető 

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: nál. správa č. 10337/83; Veliačik, Romsauer 1994, 106; Müller 2012, list 11: 167; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 182 

Lelőhely: Mosonmagyaróvár 

Dűlő: M1 pihenőhely mellett 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 2004: Virágos G., Takács K. 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Mosonmagyaróvár-M1 pihenőhely mellett, lelőhely-bejelentő adatlap (KÖH 

600/1592/2004.), KOH Nyilv. 44022; 

Őrzési hely: HMM 

Azonosító: 183 

Lelőhely: Mosonmagyaróvár  

Dűlő: Vásártér-Tritol laktanya között  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1960; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Mosonmagyaróvár területének története a középkor végéig (Moson Megyei Műhely 7 

(2004:2) 12-30.), Mosonmagyaróvár története. Előadás kézirata. 1960. (HMM Rég. Ad. 

109-72); KOH Nyilv. 57793; 

Őrzési hely: HMM 

Azonosító: 184 

Lelőhely: Most pri Bratislave 

Dűlő: Most pri Bratislave (Most na Ostrove) 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: felszíni megfigyelés 

Feltáró, gyűjtő: M. Pichlerová 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halomsír (átm. 22m, m. 4 m) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pichlerová 1967, 30, obr. 16,17; Urminský 2001, Abb. 1; Müller 2012, list 11: 166; 

Azonosító: 185 

Lelőhely: Nagycenk 
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Dűlő: Belső vízálló  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1902: Bella L, 1954: Nováki Gy., 2004: Németh P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Csatkai 1956, 13-38; Érdekes őskori leletek Peresztegen. (Soproni Hírlap XII. évf. 8. 

(1925. I.11.)); Nagycenk múltja és jelene. (Sopron 1983.), KOH Nyilv. 45876; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 186 

Lelőhely: Nagycenk 

Dűlő: Farkasverem 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, terepbejárás, adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1949: Storno M., 1948, 1953, 1954, 1957: Nováki Gy., Csatkai E., 1974: Gömöri J., 

2004: Németh P., 2008: Stibrányi M.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Terepbejárási dokumentáció, Sopron- Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal 

nyomvonalán 2008. (KÖH 600/4303/2009), KOH Nyilv. 45887; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 187 

Lelőhely: Nagycenk 

Dűlő: Szőlőlábak 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2008: Stibrányi M., 2010: Melis E.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Örökségvédelmi hatástanulmány Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal 

fejlesztéshez, 2008 (KÖH 600/625/2009), KOH Nyilv. 63180; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 188 

Lelőhely: Nagycenk 

Dűlő: Vasútállomás homokbányája 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1957: Nováki Gy., 2004: Németh P., 2008: Stibrányi M.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Nagycenk. (RégFüz I/10 (1958) 5.); Nagycenki hallstattkori sír. 1957. IV.2.(SM Rég. 

Ad. 109.), KOH Nyilv. 45883; 

Őrzési hely: SM 
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Nagylózs (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

Nemeskér (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Nová Dedinka (okr. Senec, Slovensko) / Dunaújfalu (Szenci járás, Szlovákia) 

 

Azonosító: 189 

Lelőhely: Nagylózs 

Dűlő: Haraszt -erdő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás 

Kutatás éve(i): 1955: Nováki Gy., 2000: Szigeti A.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Régészeti adatok Nagylózs történetéhez. Szakdolg. BDF Szombathely. 2002. (SM Rég. 

Ad. 833.), KOH Nyilv. 45951; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 190 

Lelőhely: Nagylózs 

Dűlő: Komlós II-es dűlő  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2000: Szigeti A.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Régészeti adatok Nagylózs történetéhez. Szakdolg. BDF Szombathely. 2002. (SM Rég. 

Ad. 833.), KOH Nyilv. 45848; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 191 

Lelőhely: Nemeskér 

Dűlő: Árkos-rét  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle, adatgyűjtés; 

Kutatás éve(i): Lovas E., 1959: Nováki Gy., 1971: Gömöri J., 2005: Virágos G.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Győr környékének lelőhelykatasztere (Kézirat), Nemeskér. Régészeti hatástanulmány, 

2004. (SM Rég. Ad. 864.), KOH Nyilv. 46648; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 192 
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Páli (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Lelőhely: Nová Dedinka 

Dűlő: Templom-domb, Šáp (Nová Ves pri Dunaji) 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i):  

Feltáró, gyűjtő: M. Pichlerová 

Jelenségek, 

leletanyag: 

4 halomsír, egy kutatott (I. sz.), kettő még látható 

Kor: kora vaskor (idősebb fázis második szakasza) 

Irodalom: Pichlerová 1967, Abb. 11; Studeníková 1996, 498, Abb. 2; Studeníková 2012, 139; 

Müller 2012, list 11: 206; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 193 

Lelőhely: Páli 

Dűlő: Kocsma földek 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1959: Uzsoki A., 1999: Tomka P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a Páli, Kocsma földek helyszíni szemléről 1999. (1708-072-194/2000. KÖI), 

KOH Nyilv. 28915; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 194 

Lelőhely: Pannonhalma 

Dűlő: Böröcki-dűlő II.  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom:  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 195 

Lelőhely: Pannonhalma 

Dűlő: Kispáskom 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 
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Pereszteg (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Petőháza (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K. 

Kor: késő bronzkor/ kora vaskor  

Irodalom:  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 196 

Lelőhely: Pereszteg 

Dűlő: Vejke-major 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1952: Storno M., 1954: Nováki Gy., 2004: Gömöri J., 2009: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés helyszíni szemléről, Pereszteg, 2009. (KÖH 600/4220/2009), KOH Nyilv. 

46102; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 197 

Lelőhely: Petőháza 

Dűlő: Cukorgyár, Ikva jobb part 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1892: Bella L.; 

Kor: kora vaskor, késővaskor 

Irodalom: Bella 1892, 346-347;  

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 198 

Lelőhely: Petőháza 

Dűlő: Lésalja (vsz. Cukorgyári szórványok előkerülési helyével azonos) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1985: Márton L.,Gabrieli G., Gömöri J.; 

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt, Lt A) 

Irodalom: ArchÉrt 1892, 436; Márton 1933, 19; Gabrieli RégFüz 1987, 47; Jerem 1996, 97;  

Őrzési hely: BM; SM 

Azonosító: 199 
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Piešťany/ Pöstyén (Slovensko/ Szlovákia) 

 

 

Pobedim (okr. Nové Mesto nad Váhom, Slovensko) / Pobedény (Vágújhelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Podolie (okr. Nové Mesto nad Váhom, Slovensko) / Felsőleszéte (Vágújhelyi járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Petőháza 

Dűlő: Petőfalva, északi házsor mögötti part 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, gödrök 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, megfigyelés 

Kutatás éve(i): 1894: Bella L.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

gödrök 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Bella 1894, 375; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 200 

Lelőhely: Piešťany 

Dűlő: Dolný Háj 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutató: V. Královič 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Az autópálya nyomvonalától keletre gyűjtött edénytöredékek: profilált tál, vállán 

bütyökkel és benyomott pontokkal díszített, táltöredék omphalosz aljjal, egyéb 

vastagfalú töredékek. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 143; Müller 2012, list 11: 230; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 201 

Lelőhely: Pobedim 

Dűlő: Hradištia a Dianovec 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1959-1969, 1975: D. Bialeková, 1960-1962: J. Paulík 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A késő bronzkori település D horizontjának vége nem volt egyértelműen értelmezhető, 

de a feltárók szerint nagy valószínűséggel a késő bronzkor végén/kora vaskor kezdetén 

ugyan elvesztette központi szerepét, de a betelepülés nyomai a kora vaskorban is 

megfigyelhetők. Pobedim térsége peremterületté válik. 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Studeníková, Paulík 1983, 174-175; Müller 2012, list 11: 233; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 202 
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Prašník (okr. Trnava, Slovensko) / Prasnikirtvány (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Pusté Úľany (okr. Trnava, Slovensko)/Pusztafödémes (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Lelőhely: Podolie, Korytné 

Dűlő: Podoreší 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Bolygatott kultúrrétegből, vagy objektumból származó edénytöredékek: fazékszerű 

edények benyomott lécdísszel, behajló peremű tálak, tagolt vállú és kónikus nyakú 

edénytöredékek, négyzetes metszetű vasár, fenőkő. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 151-152; Müller 2012, list 11: 237; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 203 

Lelőhely: Prašník 

Dűlő: Tlstá hora 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: terepbejárás, felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1981, 1982: P. Novák; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A kutató egyszeri, fiatalabb Hallstatt-időszaki települést és befejezetlen erődítést 

határozott meg. Magángyűjtők által további egyedi leletek kerültek elő: bronzveret, 

sisak bronzaplikációja (szárnyakkal ellátott emberi felsőtestet ábrázoló). 

Kor: kora vaskor (Ha C2/D1) 

Irodalom: AVANS 1981, 1982, 206-207; AVANS 1982, 1983, 181-182; Kolník 1999, 193-196; 

Novák 2001; Kolník 2002,165-169; Müller 2012, list 11: 243; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra; 

Azonosító: 204 

Lelőhely: Pusté Úľany  

Dűlő: Hlavná ulica č. 76 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 2002: Vlastivedný múzeum v Galante, T. König 

Jelenségek, 

leletanyag: 

objektum (áldozati gödör) 

Kor: kora vaskor (Ha C2/D1) 

Irodalom: König 2003, 93-118; König 2005, 89-98; Müller 2012, list 11: 249; 

Őrzési hely: SNM Ba;  

Azonosító: 205 

Lelőhely: Pusté Úľany  

Dűlő: község belterülete 

Leletegyüttes j.: település 



214 

 

 

 

 

Rábapordány (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Kutatás módja: felszíni kutatás 

Kutatás éve(i): 1980-as évek: E. Studeníkova; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

talajjavító munkák során azonosított település 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Studeníkova 1987, 21, 24; Veliačik, Romsauer 1994, 155;  Müller 2012, list 11: 248; 

Őrzési hely: SNM Ba;  

Azonosító: 206 

Lelőhely: Pusté Úľany  

Dűlő: Role nad Silvášmi 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1975: E. Studeníková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

3 halomsír (2 kutatott) 

Kor: kora vaskor (fiatalabb korszak) 

Irodalom: Studeníkova 1981, 17-19; Studeníková 1987, 23;  Müller 2012, list 11: 247; 

Őrzési hely: AM SNM  (Inv.č. AP 18264-18282) 

Azonosító: 207 

Lelőhely: Pusté Úľany  

Dűlő: Tárnocké 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, feltárás 

Kutatás éve(i): 1920/30-as évek: Š. Janšák; 1980-as évek, 1984: E. Studeníková; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

telepobjektum, kerámia 

Kor: kora vaskor, késővaskor 

Irodalom: Janšák, Š., SMSS 26, 1932, 6, 13, 29-31; Studeníkova 1981, 18, 31; 

Őrzési hely: AM SNM (Inv.č. AP 24552-2455); 

Azonosító: 208 

Lelőhely: Rábapordány 

Dűlő: Patyi-domb  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle, feltárás 

Kutatás éve(i): 1891: Bella L., 1886: Paúr I., 1926, 1927: Lauringer E., 1948: Nováki Gy., Holl I., 

1970, 1974, 1975, 1995: Tomka P.; 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Rábapordány. (SM Rég. Ad. 2.), Néhány sopronkörnyéki őskori leletről. (SSz 7 (1943) 

248-254.); Csatkai 1956, 13-38; A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-

1955). (SSz 9 (1955/3-4) 143-46.), KOH Nyilv. 33032; 
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Rábaszentmihály (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Rábatamási (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 209 

Lelőhely: Rábapordány 

Dűlő: Tarcsay-tag  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1891: Bella L., 1969: Albeker M., 1970: T. Szőnyi E., Tomka P., 1994, 2007: Takács 

K.; 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. (ArchÉrt 29 (1909) 

181-186.); Rábaközi régiségek. A rábapordányi dombok. (Sopron XXI. évf. 77. (1891. 

IX. 26).); KOH Nyilv. 33028; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 210 

Lelőhely: Rábaszentmihály 

Dűlő: Isten-domb  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1947, 1957: Mithay S., Szőke B., 1998: Tomka P., 2004, 2005: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

bizonytalan jellegű kora vaskori lelet 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Jelentés a rábaszentmihályi Helytörténeti Gyűjtemény régészeti leleteiről. 2005. aug. 

18. (KÖH 600/21/2006.), KOH Nyilv. 33138; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 211 

Lelőhely: Rábatamási 

Dűlő: Perlaki major  

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1955, 1957: Mithay S., 1958, 1959, 1968: Uzsoki A., 1964: Gabler D., 1973: T. Szőnyi 

E., Tomka P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámiatöredékek 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Jelentés terepbejárásról Rábatamási határában (XJM Rég. Ad. 486-69.), Jelentés a 

rábatamási ásatásról (XJM Rég. Ad. 489-69.), Németh 1996, 372, Abb. 7. 1-8,; KOH 

Nyilv. 33121; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 212 
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Rakovice (okr. Piešťany, Slovensko)/Rákfalu (Pőstyéni járás, Szlovákia) 

 

 

Ratkovce (okr. Trnava, Slovensko)/Ratkóc (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

 

Lelőhely: Rakovice  

Dűlő: Rakovický háj, Waldhof-major 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1990-es évek vége: G. Březinová, J. Bartík; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

obj. 1/2000 és 2/2000. sz.  

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt – kora La Tène) 

Irodalom: Bartík, J., Březinová, G., ZSNM 90, A 6, 1996, 57-86; AVANS 2000, 2001, 48; 

Březinová, Benediková 2002, 285-293; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra;  

Azonosító: 213 

Lelőhely: Ratkovce  

Dűlő: Nadávky, č.p. 722 (J. Gul’a földje) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés, felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1947-1948: Ľ. Kraskovská 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1948: 4 telepobj. (I-IV. sz.) 

Kor: kora vaskor (Ha C, Ha D1) 

Irodalom: Kraskovská 1962, 143, 152-158;  Pavúk 1990, 136; 

Őrzési hely: AM SNM  

Azonosító: 214 

Lelőhely: Ratkovce  

Dűlő: Nadávky, pri Kostole (č. p. 687) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés; felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1947: Štát. arch.úst. Martin; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

4 telepobj. (1-4. sz.)  

Kor: kora vaskor (Ha C, Ha D1) 

Irodalom: Kraskovská 1962, 143, 150-152;  Pavúk 1990, 136; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 215 

Lelőhely: Ratkovce  

Dűlő: Žlkovce-Ratkovce, Diely a JRD (pri kostole) 
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Ravazd (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1988: J. Pavúk 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1988: J. Pavúk az akkor Žlkovce településhez tartozó Rátkóc területén kora vaskori 

edénytöredékeket gyűjtött. A Tsz duvarban ásott vízvezeték árkában egy objektum 

betöltésének anyagát leletmentette (grafitozott belsö díszű tál).  

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Pavúk 1990, 136; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra  

Azonosító: 216 

Lelőhely: Ravazd  

Dűlő: Kisravazd 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, kincslelet 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 1845; 1952: Mithay S.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kincslelet 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Ebenhöch 1869, 167; R. Sztachovics, Gégészeti adatok Győrszentmárton környékéről, 

AK 8, 1871; Fekete 1973, 341-358; 

Őrzési hely:  

Azonosító: 217 

Lelőhely: Ravazd  

Dűlő: Lehel utca kertvégei 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2007: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Jelentés terepbejárásról, Ravazd határa. (KÖH 600/2053/2007.), KOH Nyilv. 57627; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 218 

Lelőhely: Ravazd  

Dűlő: Országút út 5. 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1984, 2000: Figler A., 2007: Takács K.; 

Kor: kora vaskor  
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Reca (okr. Senec, Slovensko) / Réte (Szenci járás, Szlovákia) 

 

 

Répcevis (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Irodalom: Jelentés a ravazdi sírmaradványokról (XJM Rég. Ad. 9-87.), KOH Nyilv. 32322; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 219 

Lelőhely: Ravazd  

Dűlő: Villibald-domb, Ravazd határa 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés, feltárás, terepbejárás, felmérés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): Lovas E., 1968: Gabler D., 1984: Figler A., 1994: Egry I., 1995, 1996: Tomka P., 1984, 

2000: Figler A., 2007: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Jelentés és ásatási napló. Ravazd-Villibald-domb (XJM Rég. Ad. 30-96.), Takács 2008, 

265; KOH Nyilv. 32321; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 220 

Lelőhely: Reca 

Dűlő: Halomdomb 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető, halomsírok 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1954, 1955: B. Chropovský; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Összesen 9 halomsír volt regisztrálható, amelyekből jelenleg a legnagyobb méretű 

látható (1. számú, átm. 36 m, magassága kb 4 m). A körülötte megfigyelt 8 kisebb 

halomsírok a földművelés során jelentősen pusztultak. Öt halom lett feltárva. Az 

előkerült kerámia, a sírkamrák faszerkezete, valamint a fémleletek alapján a jelenségek 

a kora vaskorra keltezhetők. 

Kor: kora vaskor (fiatalabb korszak) 

Irodalom: Chropovský 1955, 769-776, obr. 342, 350; Chropovský 1966; Studeníkova 1967, 31-

32, obr. 8-10;  Müller 2012, list 11: 253; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 221 

Lelőhely: Répcevis 

Dűlő: Téglagyár  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle, feltárás 

Kutatás éve(i): 1952 - 1954: Nováki Gy., 1965: Tomka P., 1967: Gabler D.; 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Csatkai 1956, 13-38; Jelentés a répcevisi és a szakonyi kiszállásról, 1954. (SM Rég. 

Ad. 43.),  Régészeti adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez. A kezdetektől a rómaiak 

megjelenéséig. (In: Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk: Dénes J. Csepreg 1996, 
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Románd (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Senec (okr. Senec, Slovensko) / Szenc (Szenci járás, Szlovákia) 

 

 

Sereď (okr. Galanta, Slovensko)/Szered (Galántai járás, Szlovákia) 

 

6-43.), KOH Nyilv. 33153; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 222 

Lelőhely: Répcevis 

Dűlő: Téglagyár agyagbányája 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1952, 1961: Nováki Gy.; 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Jelentés a répcevisi és sopronhorpácsi kiszállásról, 1961. (SM Rég. Ad. 245.), KOH 

Nyilv. 52347; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 223 

Lelőhely: Románd 

Dűlő: Homokbány 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Virágos G.; 

Kor: kora vaskor (Vekerzug-kultúra, szkíta) 

Irodalom: MRT 4. A pápai és zirci járás (Bp. 1972. 330 oldal. Szerk.: Torma István), KOH Nyilv. 

9104; 

Őrzési hely:  

Azonosító: 224 

Lelőhely: Senec 

Dűlő: Štrková kolónia 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: leletmemtés 

Kutatás éve(i): 1955: B. Chropovský; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

birituális temető, bolygatott 5 sír, a leletmentés során feltártak 5 csontvázas temetkezést 

és 3 hamvasztásos rítusú temetkezést 

Kor: kora vaskor (Ha D, Vekerzug-kultúra) 

Irodalom: Chropovský 1962, 131-142, Pichlerová 1962, 70-80;  

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 225 

Lelőhely: Sereď  
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Siladice (okr. Hlohovce, Slovensko)/Szilád (Galgóci járás, Szlovákia) 

 

Dűlő: Mačianské vršky 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1952: V. Uhlár; J. Buchvaldek ; 1953-54: J. Paulík, J. Rajčík 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1952: 1-5. sz. obj.; 1953-54 (14 ezer nm): össz. 35 telepobj. (20. és 35. sz. elpusztult); 

1955-ös publ. szerint: : Hallstatt-kori objektumok: 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10-16., 19., 35-

38., 40.  sz.; Hallstatt-La Tène-korinak meghatározott objektumok: 3., 6., 8., 17., 18., 

39..sz. obj 

Kor: kora vaskor (késő Hallstatt-kora La Téne átmn., „szkíta-hallstatt”), Ha C/D1 

Irodalom: Buchvaldek 1954, 452-462; Paulík 1956, 178; Paulík 1954, 306-307; Paulík 1955, 137-

140, 143-145;  Müller 2012, 305-408, list 11: 265; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra, AM SNM 

Azonosító: 226 

Lelőhely: Sereď  

Dűlő: Staré trhovisko 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: gyűjtés, leletmentés, feltárás 

Kutatás éve(i): 1940: J. Fischer, 1940, 1941: Š. Kráľovič; 1955: J. Bárta; 1956: J. Rajček 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1940: 5 csontvázas sír, 1941: csontvázas és hamvasztott rítusú sírok (a dokumentáció a 

SNM leégésekor megsemmisült), a kerámia mellett a sírokból bronz karperecek és 

vaskés töredéke ismert. 1955-56: további két bolygatott sírból gyűjtötték be a leleteket 

(kerámia).  

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: Kraskovská 1953, Abb. 2, 3, 6-8, 11-12; Paulík 1961, Abb.1;  Müller 2012, 305-408, 

list 11: 264; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 227 

Lelőhely: Sereď  

Dűlő: Stredný čepeň, Intravilán pred domom č. 1380 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: leletmentés: P. Romsauer 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Vízvezeték árkának ásása során egy hamvasztott rítusú sírt bolygattak meg. A profilból 

mentett kerámia: két urnaszerű edény, több behajló és behúzott peremű tál, S profilú 

tál, vasárgy töredéke. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa č. 7183/75; Veliačik, Romsauer 1994, 168;  Müller 2012, 305-408, list 11: 

266; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 228 

Lelőhely: Siladice  

Dűlő: Ismeretlen 

Leletegyüttes j.: település 
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Smolenice (okr. Trnava, Slovensko)/Szomolány (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Sobor (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Sokorópátka (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A Dudváh másik oldalán fekvő távolabbi dűlőről edénytöredékek, agyagtapasztás és 

állatcsont került elő a gyarapodási napló bejegyzése alapján (feltehetően AÚ SAV 

Nitra, prírast. kat. č. 33/59) 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 168;  Müller 2012, 305-408, list 11: 267; 

Azonosító: 229 

Lelőhely: Smolenice 

Dűlő: Molpír 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati, halomsír 

Kutatás módja: feltárás, felmérés, terepbejárás, felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1963-1971: M. Dušek, S. Dušek 

Jelenségek, 

leletanyag: 

felső- és alsóvár területéről 62 ház, 7 tűzhely, további telepjelenségek (kultuszhely, 

ciszterna, erődítés) 

Kor: kora vaskor (Ha C/D1) 

Irodalom: Dušek, Dušek 1985; Dušek, Dušek 1995; Dušek 1986, 309-319; Dušek 1974, 137-150; 

Parzinger, Stegmann-Rajtár 1988, 162-178; Hopf 1989, 193-216; Stegmann-Rajtár 

1998, 263-2887; Stegmann-Rajtár 2001, 43-61; Romsauer 2004, 401-412; Stegmann-

Rajtár 2005, 146-156; Hellmuth 2006; Hellmuth 2006, 191-208; Hellmuth 2007, 285-

294; Čambal 2007b, 47-57; Pichlerová 1967, 32; Müller 2012, 29-300, list 11: 275. 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra; 

Azonosító: 230 

Lelőhely: Sobor 

Dűlő: Paphegy  

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1893: Bella L.; 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Soproni Múzeum adatai (XJM Rég. Ad. 131-83.), KOH Nyilv. 34017; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 231 

Lelőhely: Sokorópátka 

Dűlő: Dobogó-Kisdobogó 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, temető, település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1967: Gabler D.; 1968: Uzsoki A.; 1973, 1974: Tomka P. Szőnyi E., Szabó L., Nagy 

T.; 2002: Tomka P.; 2007-2008: Molnár A. 
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Sopron (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Kor: bronzkor, kora vaskor 

Irodalom: RA. 36-2002, Tomka P., Hatástanulmány, 2002; RA 15-74, Tomka P., 1974; RA 562-

69: Gabler D., 1967; Molnár 2009, 95; Jelentés terepbejárásról, Sokorópátka,  

Kisdobogó II., 2008. (KÖH 600/0216/2011), KOH Nyilv. 76321; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 232 

Lelőhely: Sokorópátka 

Dűlő: Faluhely-Nagydobogó 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1947: Szőke B.; 1970es évek: Tomka P., Szőnyi E., Szabó L.; 1974: Tomka P., Nagy 

T.; 2002: Tomka P.  

Kor: kora vaskor, őskor 

Irodalom: RA. 36-2002, Tomka P., Hatástanulmány, 2002; RA 15-74, Tomka P., 1974 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 233 

Lelőhely: Sokorópátka 

Dűlő: Harangozó-várhegy (Harangozó-tető) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, magaslati 

Kutatás módja: terepbejárás, felszíni gyűjtés, sáncok és halmok felmérés, geodéziai felmérés, feltárás;  

Kutatás éve(i): 1947: Szőke B.; 1952-1955: Mithay S; Nováki Gy.; 1966: Gabler D., 1968: Uzsoki A; 

1973, 1974: Tomka P., Szőnyi E., Szabó L.; 1998: Figler A., 1999, 2000: Nováki Gy., 

2008: Molnár A., 2009: Stibrányi M.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia, felszíni megfigyelések 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Uzsoki, A., RégFüz 22 ,1969, 89; Molnár 2006, 337-348; Molnár 2009, 91-110; KOH 

Nyilv. 33160; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 234 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Ágfalvi út 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1993: Gömöri J., Gabrieli G., Németh G.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

gödörobjektum 

Kor: őskor, kora vaskor 

Irodalom: Gömöri, Gabrieli, Németh RégFüz 1993, 24; Ďurkovič in press 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 235 
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Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Häuslerberg 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni leletgyűjtés és megfigyelés 

Kutatás éve(i): 19. sz. vége: Bella L., Müller; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

sáncok, gödörobj. megfigyelése, objektumokból leletgyűjtés 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Bella, Müller 1891, 192; Patek 1976, 3-29; Lanegenecker 1996, 230;  

Őrzési hely:  

Azonosító: 236 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: II. határállomás, Konrád-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1970/80-as évek: Gömöri J.  

Jelenségek, 

leletanyag: 

terepbejárás az Ikva partján, felszíni leletgyűjtés, (ősk) telep azonosítása 

Kor: őskor, koravaskor (II. határáll.) 

Irodalom: Gömöri RégFüz 1973, 16;  

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 237 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Károly-magaslat (Várishegy) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, kultikus lelet, temető 

Kutatás módja: feltárás, felszíni megfigyelések, felmérés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1888, 1890, 1891, 1912: Bella L., Hoernes R., Müller O., 1948, 1995: Nováki Gy., 

Cserjéssy M.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

29 gödörobj. megfigyelése, 5 obj. feltárása 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: A varishegyi urnáról. (ArchÉrt 11 (1891) 167-170.), Bella, Müller 1891, 174-176; A 

magyarhoni fibulák osztályozása. 3. közlemény. II. rész. A hallstatti kor fibula-typusai. 

(ArchÉrt 33 (1913) 327-340.), A Károly-magaslat ásatásának rövid története. (SM Rég. 

Ad. 28.), A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján. (VMMK 14 

(1969) 19-73.), Patek 1976, 3-29; Langenecker 1996, 230; Weben und Zeitmessen im 

südostalpinen und westpannonischen Gebiet. (in: Die Osthallstattkultur. Arclaeolingua 

7. Hrsg. Jerem, E. - Lippert, A. Bp. 1996, 507-36.), Prahistorische Funde in der 

Umgebung von Oedenburg in Ungarn. (MAG 21 (1891) 165-192.), Várkutatás Sopron 

környékén, 1994-1995. (SM Rég. Ad. 788.), Őskori földvárak Sopron mellett. (SSz 51 

(1997) 118-134.), Bella Lajos földvárkutatásai. (In: "Isten áldja a tisztes ipart"-

Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk.: Kende K. - Kücsán J. Sopron, 1998. 

141-155.); KOH Nyilv. 50504; 

Őrzési hely: SM 
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Azonosító: 238 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Krautacker-dűlő (Ibolyarét) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település, temető 

Kutatás módja: adatgyűjtés, helyszíni szemle, feltárás, régészeti felügyelet, terepbejárás, geofizikai 

felmérés 

Kutatás éve(i): 1973: Jerem E., Gömöri J., Tomka P., 1973-1975: Jerem E., Gömöri J., 1976: Gömöri 

J., Pusztai R., 1977-1983, 1986-1988: Jerem E., 2003: Gömöri J., 2006: Losonczi M., 

2007, 2012: Gabrieli G., 2008: Németh P., 2010: Polgár P., 2013: Melis E.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

105 jelenség a késő Hallstatt – kora La Tene korszakból gödrök (68%), gödörházak 

(28%) és gödörkomplexumok (2%). 2 árok, 23 oszlopszerkezetes épület 

Kor: későbronzkor, kora vaskor (késő Hallstatt-kora La Tène), késővaskor 

Irodalom: Jerem, Facsar, Kardos, Krolopp, Vörös 1984, 141; Gömöri, Jerem, Tomka RégFüz 

1974, 67; Jerem RégFüz 1975, 62; Jerem RégFüz 1976, 15; Jerem RégFüz 1977, 12; 

Jerem RégFüz 1978, 20; Jerem RégFüz 1979, 20-21; Jerem RégFüz 1980, 19; Jerem 

RégFüz 1981, 18; Jerem RégFüz 1982, 19-20; Jerem RégFüz 1983, 23-24; Jerem 

RégFüz 1984, 25; Jerem RégFüz 1987, 25; Jerem RégFüz 1988, 18; Jerem RégFüz 

1991, 22; Jerem 1981, 122; Jerem 1987, 92; Jerem, Somogyi 1992, 177; Jerem 2003, 

191; Schwellnus 2008, u.ő 2010, 207-225, u. ő 2011, 359-373; u.ő 2012, 531-538; 

KOH Nyilv. 38636; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 239 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Ógabona-tér 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, falkutatás 

Kutatás éve(i): 2001: Nemes A., Gabrieli G., 2002: Gabrieli G.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Ásatási dokumentáció Sopron, Ógabona tér 44-46.-Hátulsó u. 2.-4. (NyTI-2876/2003), 

KOH Nyilv. 38588; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 240 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Potzmann-dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás, felmérés, helyszíni szemle, feltárás 

Kutatás éve(i): 1991, 1993, 1994: Gömöri J., Gabrieli G., Németh G., 2006, 2012: Gabrieli G., 2007, 

2008, 2009: Polgár P., 2007: Németh P.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Ásatási dokumentáció, Sopron, Potzmann-dűlő II., Alpa Park, Baumax, 2007-2008. 

(KÖH 600/3874/2009), KOH Nyilv. 56957; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 241 
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Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Sopronbánfalva-Kertváros, Avar u. 44. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés, geofizikai mérés, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1984, 1985: Gömöri J.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

gödörobjektum 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Sopron-Bánfalva, Avar u. Mészégető kemence feltárása és kőzeteinek vizsgálata, 1984. 

(SM Rég. Ad. 673.), Gömöri RégFüz 1985, 25; Ďurkovič in press; KOH Nyilv. 52012; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 242 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Sopronbánfalva-Sánchegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás, felmérés, helyszíni szemle, feltárás 

Kutatás éve(i): 1891: Bella L., Müller O., 1948, 1976, 1994: Nováki Gy., 2007: Németh P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kultikus lelet (holdidol) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján. (VMMK 14 (1969) 19-

73.), Prahistorische Funde in der Umgebung von Oedenburg in Ungarn.(MAG 21 

(1891) 165-192.), KOH Nyilv. 52282; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 243 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Sopronkőhida-Dreicht dűlő 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, helyszíni szemle, régészeti felügyelet 

Kutatás éve(i): 1966,1972: Tomka P., 2011: Gabrieli G., Németh P., 2012: Polgár P.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

gödörobjektumok, cölöplyukak 

Kor: kora vaskor, késővaskor 

Irodalom: Tomka RégFüz 1973, 75; Jelentés a Sopronkőhida-deicht-dűlői ásatás befejezéséről. 

1972. (SM Rég. Ad. 431.), KOH Nyilv. 34023; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 244 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Szárhalmi-erdő 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: helyszíni szemle 
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Kutatás éve(i): 1973: Gömöri J.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés a Sopron környéki régészeti lelőhelyekről. 1973. ápr. 30. (SM Rég. Ad. 442.), 

KOH Nyilv. 52860; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 245 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Tiefenbach-dűlő III. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: helyszíni szemle, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1990, 2007: Gömöri J., Gabrieli G.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Sopron ÉNy-i külterület. Általános rendezési terv. Régészeti szakvélemény 1990. (SM 

Rég. Ad. 722.), KOH Nyilv. 52864; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 246 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Várhely (Burgstall) 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsíros temető  

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1888, 1898, 1999, 1900, 1902, 1904, 1907, 1908, 1911, 1918: Bella L., 1887: Bella L., 

Szombathy J., Müller O., 1890: Hoernes M., Bella L., Müller O., 1892, 1893: Bella L., 

Ferenc Ferdinánd főherceg, Szombathy J., 1906: Bella L., Márton L., 1922, 1927, 1932: 

Lauringer E., Bella L., Gallus S., 1948: Nováki Gy., 1971: Gömöri J., Patek E., 1972: 

Gömöri J., 1973-1978: Patek E., 1979: Gömöri J., 2004: Marton T.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halomsíros temető 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Darvas 1895, 419-420; összefoglalóan Nováki 1955, 131-136; Kaus 1981, 105-136; 

Patek 1972, 208; Patek RégFüz 1972, 20; Patek 1974, 56-57, 64; Patek RégFüz 1974, 

17; Patek RégFüz 1975, 20-21; Patek RégFüz 1976, 14-15; Patek RégFüz 1978, 22; 

Patek 1975, 277, 282; Patek, 1976, 23-24; Jerem 1981, 129; Neue Untersuchungen auf 

dem Burgstall bei Sopron. (BRGK 63 (1982) 105-177.); Langenecker 1996, 230; Der 

Tumulus Nr. 177 von Sopron-Burgstall. (ActaArchHung 43 (1991) 273-298.), KOH 

Nyilv. 59821; 

Őrzési hely: BM, SM 

Azonosító: 247 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Várhely (Burgstall) 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, adatgyűjtés, terepbejárás, helyszíni szemle,  

Kutatás éve(i): 1890, 1899: Hoernes, M.; 1888, 1889, 1899, 1907-1909: Bella L., 1926, 1932: 

Lauringer, Gallus S., 1948, 1956: Nováki Gy., 1971, 1973-1978: Patek E.; 2003: Nagy 

L.;  
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Stupava (okr. Malacky, Slovensko)/Stomfa (Malackai járás, Szlovákia) 

 

 

Szakony (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1890,1899: gödörobj.; további gödörobj. megfigyelése a sáncon kívül, 1907-1909: 

házak, égett foltok megfigyelése; 1932: ház; 1971, 1973-1975: házak (1. és 2.sz.), 

cölöpszerk. ház. (9.sz.); 

Kor: kora vaskor (Ha C, Ha D), késővaskor 

Irodalom: Bella, Müller 1891, 171, 185; Oedenburger Zeitung 1899. aug. 6; Nováki 1955, 134; 

Bella 1909, 182; Oedenburger Zeitung 1907. júl. 17; Oedenburger Zeitung 1908.aug. 

20; Bella Múzeumok és Könyvtárak Értesítője 1910, 131-132; Nováki 1955, 134, 135; 

Oedenburger Zeitung 1932. aug. 27; Soproni Hírlap 1932. aug. 28; Patek 1972, 208; 

Patek RégFüz 1972, 20; Patek 1974, 56-57, 64; Patek RégFüz 1974, 17; Patek RégFüz 

1975, 20-21; Patek RégFüz 1976, 14-15; Patek RégFüz 1978, 22; Patek 1975, 277, 282; 

Patek, 1976, 23-24; Jerem 1981, 129; Langenecker 1996, 230; KOH Nyilv. 41736; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 248 

Lelőhely: Sopron 

Dűlő: Várkerület 75. (Pannonia szálló) 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány, kultikus lelet 

Kutatás módja: raktárlelet 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kultikus lelet 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Soproni Múzeum Régészeti Leltárkönyv I. (SM Rég. leltárkönyv I.), KOH Nyilv. 

52778; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 249 

Lelőhely: Stupava 

Dűlő: Športové ihrisko 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: 1932: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A sportpálya rendezése során került elő egy sír, az ismert kora La Tene temető 

közelében.  

Kor: kora vaskor (Ha C/D1) 

Irodalom: Krištoffy 1933; Eisner 1933, 237, Tab. 1: 4, 7-9, 11, 12; Müller 2012, list 11: 279; 

Őrzési hely: Stupava Okrašlovací spolok, Vlastivedné múzeum Bratislava 

Azonosító: 250 

Lelőhely: Szakony 

Dűlő: Békás-tó 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás, feltárás, helyszíni szemle, geofizikai mérés, 

természettudományos kutatás 

Kutatás éve(i): 1954, 1959, 1960: Nováki Gy., 1962: Alföldy G., 1967, 1969: Gabler D., 1972, 1979, 

1982: Gömöri J., 2004: Marton T.;  
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Szany (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Régészeti adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez. A kezdetektől a rómaiak 

megjelenéséig. (In: Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk: Dénes J. Csepreg 1996, 

6-43.), Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. (KÖH 

600/2012/2004), KOH Nyilv. 34029; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 251 

Lelőhely: Szakony 

Dűlő: Kertalja 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2004: Marton T.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. (KÖH 600/2012/2004), 

KOH Nyilv. 45699; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 252 

Lelőhely: Szakony 

Dűlő: TSz major 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: terepbejárás, feltárás, helyszíni szemle 

Kutatás éve(i): 1971, 1972, 1979: Gömöri J., 2004: Marton T., 

Jelenségek, 

leletanyag: 

 

Kor: őskor, római, középkor, kora vaskor 

Irodalom: A szakonyi leletmentő ásatás naplója (XJM Rég. Ad. 14-76.), Szakony, Tsz major. 

(RégFüz. 25 (1972) 62.), Szakony, Tsz major. (RégFüz. 26 (1973) 89.), Régészeti 

adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez. A kezdetektől a rómaiak megjelenéséig. (In: 

Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk: Dénes J. Csepreg 1996, 6-43.), KOH Nyilv. 

34027; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 253 

Lelőhely: Szany 

Dűlő: Boros Endre földje   

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K.  

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 
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Szárföld (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Szilsárkány (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

 

Irodalom: Lelőhelybejelentő adatlapok Szany településhez, 2009. (KÖH 600/2379/2009), KOH 

Nyilv. 68259; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 254 

Lelőhely: Szany 

Dűlő: Gyepi földek II.  

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1997: Tomka P.;  

Jelenségek, 

leletanyag: 

felszíni telepnyom 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés terepbejárásról Szany határában (XJM Rég. Ad. 24-98.), KOH Nyilv. 34040; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 255 

Lelőhely: Szárföld 

Dűlő: Felső-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány; felszíni telepnyom 

Kutatás módja: terepbejárás, légifotó 

Kutatás éve(i): 2004: Takács K.; 2008: Rupnik, Czajlik; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

 

Kor: őskor, római, középkor, kora vaskor 

Irodalom: RA 96-2004, Takács K., Hatástanulmány 2004; Ďurkovič 2010, 99, 11-13. kép; 

Őrzési hely: XJM, ELTE-RI 

Azonosító: 256 

Lelőhely: Szilsárkány 

Dűlő: Miklós-tag 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2008: Stibrányi M., 2011: Hargitai A., Bíró Sz., 2012: Nagy A.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

településjelenségek (22 ház, 22 kemence stb.) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Hargitai A.: Osszefoglaló jelentés, Györ 2013; Összefoglaló jelentés próbafeltárásokról, 

Csorna elkerülő I. ütem, 2011. (KÖH 600/1309/2011), KOH Nyilv. 71971; 

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 257 
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Šamorín (okr. Dunajská Streda, Slovensko)/Somorja (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Šenkvice (okr. Pezinok, Slovensko)/Senkőc (Bazini járás, Szlovákia) 

 

 

Špačince (okr. Trnava, Slovensko)/Ispáca (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Lelőhely: Šamorín 

Dűlő: ismeretlen, (Gútor felé kivezető út menti dűlő) 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír, szórvány 

Kutatás éve(i): 1918: A. Khin 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két edény került A. Khin gyűjteményébe, feltehetöen halomsírból – grafitsávos 

díszítéssel ellátott füles tálka, félgömbös tál omphalosz aljjal. 

Kor: kora vaskor (Ha C/D1) 

Irodalom: Pichlerová 1967, 32; Urminský 2001, Abb. 1; Müller 2012, list 11: 283; 

Őrzési hely: Múzeum Dunajská Streda 

Azonosító: 258 

Lelőhely: Šenkvice 

Dűlő: Dolné Diely 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1979: Z. Farkaš 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Szétszántott objektumokból származó leletanyag gyűjtése: edénytöredékek (grafitsávos 

díszítés, tagolt lécdísz), agyagnehezék (félig átfúrt). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Farkaš 1980, 67, obr. 32: 1-2, 4-6, 8, 15; Müller 2012, list 11: 285; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 259 

Lelőhely: Špačince 

Dűlő: Fnr. 635, Krupiansky potok 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A vezeték árkának profiljában került elő egy földbemélyített objektum betöltése, a 

Krupiansky-patak jobb partján egy ÉK-I dűlőn. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Novák 1987, 76; Müller 2012, list 11: 288; 

Őrzési hely: ZsM Trnava 

Azonosító: 260 

Lelőhely: Špačince 

Dűlő: Starý hliník 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír (síktemető) 
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Štvrtok na Ostrove (okr. Dunajská Streda, Slovensko)/Csütörtök (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Tényő (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

 

Tét (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Kutatás módja: 1956-1959: gyűjtés, feltárás 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A temető 80%-a elpusztult az agyagbánya területén, a másik része a szomszédos házak 

építése során folyamatosan pusztult. Ezekről a telkekről edényeket szolgáltattak be a 

SNM-hoz (1956, 1957). A feltárás 2. szondájában (parc. č. 166) 1979-ben 6 

hamvasztott sírt tártak fel. A sírokból kerámia és állatcsont került elő (fazekak, talpas 

tálak, S profilú tagolt mélytálak, csészék, az 1. számú sírból egyetlen garfitozott, kis 

méretű urna, kevés a grafitozott felületű kerámia; 1,2,4 sírból ívelt hátú vaskés; 2. sírból 

bronz ívfibula csontgyönggyel díszítve). 1988: egy további sír került elő a 92. házsz. 

telken.  

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Pichlerová 1963, 108-120; Novák 1990b, 127; Müller 2012, list 11: 287; 

Őrzési hely: AM SNM; ZsM Trnava 

Azonosító: 261 

Lelőhely: Štvrtok na ostrove 

Dűlő: Ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Urminský 2001, Abb. 1; Müller 2012, list 11: 289; 

Azonosító: 262 

Lelőhely: Tényő 

Dűlő: Holló-major I. 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: terepbejárás 

Kutatás éve(i): 2005: Takács K. 

Kor: kora vaskor 

Irodalom:  

Őrzési hely: XJM 

Azonosító: 263 

Lelőhely: Tét 

Dűlő: Marcal-közi csatorna partja 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés 

Kutatás éve(i): 2000: Tomka P.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Jelentés leletbejelentésről, Tét (XJM Rég. Ad. 32-2000.), KOH Nyilv. 35866; 

Őrzési hely: XJM 
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Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa, Slovensko)/Tornóc (Vágselyei járás, Szlovákia) 

 

 

Tureň (okr. Senec, Slovensko)/Zonctorony (Senci járás, Szlovákia) 

 

 

Tvrdošovce (okr. Nové Zámky, Slovensko)/Tardoskedd (Érsekújvári járás, Szlovákia) 

 

 

Und (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
 

Azonosító: 264 

Lelőhely: Trnovec nad Váhom 

Dűlő: Kenderes 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Archívumból származó adat alapján olajvezeték árkának munkálatai során kora vaskor 

edénytöredékeket is találtak (archív AÚ SAV Nitra – prír. katalóg č. 38/62). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 208; Müller 2012, list 11:311; 

Azonosító: 265 

Lelőhely: Tureň 

Dűlő: Bodoháza 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: terepszemle 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Két, eddig még nem kutatott halomsír, kb 20 m átmérőjű, kb. 1,5 m magasságban 

maradt fenn. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Pichlerová 1967, 32; Veliačik, Romsauer 1994, 209; Müller 2012, list 11:312; 

Azonosító: 266 

Lelőhely: Tvrdošovce 

Dűlő: Méhes telep 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Archívumból származó adat alapján terepbejárás alkalmával kora vaskor 

edénytöredékeket (késő Hallstatt) is találtak (archív AÚ SAV Nitra – prír. katalóg č. 

4/57, 193-194/58,27/60). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 211; Müller 2012, list 11: 314; 

Azonosító: 267 

Lelőhely: Und 

Dűlő: Stubli első dűlő II. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: terepbejárás 
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Vajnory (okr. Senec, Slovensko)/Pozsonyszőllős (Szenci, Szlovákia) 

 

 

 

Veľké Kostolany (okr. Piešťany, Slovensko)/Nagykosztolány (Pöstyéni járás, Szlovákia) 

 

Kutatás éve(i): 2004: Gömöri J.; 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Sopronhorpács és Und régészeti lelőhelyei. Örökségvédelmi hatástanulmány 2004. (SM 

Rég. Ad. 846), KOH Nyilv. 45842; 

Őrzési hely: SM 

Azonosító: 268 

Lelőhely: Vajnory  

Dűlő: D61, Vajnorské jazero 

Leletegyüttes 

jellege: 

temető 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1999: V. Varsik 

Jelenségek, 

leletanyag: 

hamvasztott sírok 

Kor: kora vaskor  

Irodalom: Varsik 2000, 146, obr. 96; 

Őrzési hely: SNM AÚ, Ba, 

Azonosító: 269 

Lelőhely: Vajnory  

Dűlő: Probstové, Háj 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): 1978-1979: E. Studeníková; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Az Ivánka pri Dunaji lelőhelyen feltárt település részét alkotja. Feltárások: A/79, D/79, 

további 6 obj. csak megfigyelésre volt mód.  

Kor: kora vaskor (Ha B3/C1; Ha C/D1) 

Irodalom: Kraskovská 1970; Štefaničová 1993, 134; Studeníkova 1986, 53-65; Müller 2012, list. 

11:25; 

Őrzési hely: SNM AÚ, Ba, 

Azonosító: 270 

Lelőhely: Veľké Kostolany 

Dűlő: intravilán 

Leletegyüttes 

jellege: 

sír 

Kutatás módja: gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Egy nagyszombati magángyűjtő tulajdonában található két edény, amely a település 

temploma közelében került elő: urna (nyakán vízszintes árkolással, alatta grafitsávos 

díszítéssel), tagolt S profilu tál, vállán ferde kannelúra.  

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Farkaš, Prášek, Studeníková 1997, 46, obr. 22:1, 2; Müller 2012, list 11: 324; 

Őrzési hely: Nagyszombati magángyűjtemény 
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Veľký Grob (okr. Trnava, Slovensko) / Magyargurab (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Azonosító: 271 

Lelőhely: Veľké Kostolany 

Dűlő: Teheľňa 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Bolygatott telepobjektumok. 

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: Farkaš, Prášek, Studeníková 1997, 46; Veliačik, Romsauer 1994, 214; Müller 2012, list 

11: 322; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 272 

Lelőhely: Veľké Kostolany 

Dűlő: Vysielačka 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Leletmentés alkalmával előkerült edénytöredékek: kónikus tálka, kis méretű urna, 

díszített csésze, fazék. 

Kor: Ha B3/C1, Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 215; Müller 2012, list 11: 323; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 273 

Lelőhely: Veľký Grob 

Dűlő: JRD földek; 1409. sz. parcella 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1982: J. Slovak, J. Turcár; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

obj. 1: szögletes alaprajzú, földbemélyített házgödör, obj. 2: telepgödör; A gödörből 

került elő egy csontnyelű, díszített vaskés (Studeníková 1987, 26, obr. 11).  
Kor: kora vaskor (Ha C2/D1, D2-3) 

Irodalom: Studeníková 1987, 24-26, obr. 3, 4, 8-11; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 274 

Lelőhely: Veľký Grob 

Dűlő: Pustý kostol 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés, terepbejárás 

Gyűjtő: E. Studeníková 
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Veselé (okr. Piešťany, Slovensko) / Vígvár (Pöstyéni járás, Szlovákia) 

 

 

 

Veszkény (Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 

 

Jelenségek, 

leletanyag: 

halomsír, kerámiatöredékek 

Kor: késő bronzkor, kora vaskor 

Irodalom: Studeníková 1987, 24, obr. 3; Müller 2012, list 11: 327; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 275 

Lelőhely: Veselé  

Dűlő: intravilán 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1948: A. Točík 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Bronz csónak fibula, kengyele rombusz alakú, két egymással szembenéző (feltehetően 

madár) figura díszíti (4,1 cm hosszú, tűtartó és hurok letört).  

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Paulík 1960, Abb. 117: 2; Müller 2012, list 11: 332; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 276 

Lelőhely: Veselé  

Dűlő: Pozemok Plantexu S.r.o. 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: megfigyelés, leletmentés 

Kutatás éve(i): 2003: Staššíková-Štukovská D. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

2 kora vaskori obj., kerámia, állatcsont, patics, paleobotankius leletanyag 

Kor: kora vaskor (Ha C) 

Irodalom: Staššíková-Štukovská D. 2004, 182-183; 

Azonosító: 277 

Lelőhely: Veszkény 

Dűlő: Sír hegy 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: adatgyűjtés, terepbejárás 

Kutatás éve(i): 1958, 1961: Faragó S., Nováki Gy., 1965: Tomka P., 1994, 2004: Takács K.; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

kerámia 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Veszkény-Sírhegy. (RégFüz I/11 (1959) 13.), Lelőhely-bejelentő adatlapok, Veszkény, 

2009. (KÖH 600/1353/2009), KOH Nyilv. 33029; 

Őrzési hely: XJM 



236 

 

 

Vlky (okr. Senec, Slovensko)/Vők (Szenci járás, Szlovákia) 

 

 

Voderady (okr. Trnava, Slovensko)/Vedrőd (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

Vojka nad Dunajom (okr. Dunajská Streda, Slovensko) / Vajka (Dunaszerdahelyi járás, Szlovákia) 

 

 

Vozokany (okr. Galanta, Slovensko) / Pozsonyvezekény (Galántai járás, Szlovákia) 

 

Azonosító: 278 

Lelőhely: Vők  

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

halomsír 

Kutatás módja: terepszemle 

Kutató: E. Studeníková 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A Janíky község közigazgatási területén feltárt halomsírok kutatása kapcsán E. 

Studeníková megjegyezte, hogy az utolsó regisztrált halomsír már a vőki községgel 

határos területen fekszik.  

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Studeníková 1995, 49, pozn. 1; Urminský 2001, Abb. 1; Müller 2012, list. 11: 334; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 279 

Lelőhely: Voderady 

Dűlő: Slovenská Nová Ves, č. 12 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1994: K. Füryová; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

nem meghatározható jellegű objektum 

Kor: kora vaskor (fiatalabb Hallstatt-kor) 

Irodalom: Füryová 1995, 60;   

Őrzési hely: ZsM Trnava;  

Azonosító: 280 

Lelőhely: Vojka nad Dunajom 

Dűlő: ismeretlen 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A kanális környékéről származó edénytöredékek a jelentés alapján a kora vaskorra 

voltak keltezhetők (prír. kat. č. 11/64) 

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 224; Müller 2012, list 11: 336; 

Őrzési hely: AÚ Nitra 

Azonosító: 281 
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Vrbové (okr. Trnava, Slovensko)/Verbó (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

 

 

Vysoká pri Morave (okr. Malacky, Slovensko) / Nagymagasfalu (Malackai járás, Szlovákia) 

 

Lelőhely: Vozokany 

Dűlő: Hrable 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Az adattár alapján magángyűjteményből kerültek az intézet állományába kora vaskori 

edénytöredékek (prír. kat. č. 2/52). 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 225; Müller 2012, list 11: 337; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 282 

Lelőhely: Vrbové 

Dűlő: Námestie Slobody, észak 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Kutatás éve(i): 1992: M. Klčo; 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1980: 6 objektumból 4 a kora vaskor végére késő vaskor elejére volt keltezhető, 1992: 

telepgödör (hulladékgödör), kerámiatöredékek; A leletmentések során csupán a 

jelenségek profilja volt kutatható.  

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Romsauer 1981, 250-253; AVANS 1992, 1993, 71;  

Őrzési hely: BM Piešťany 

Azonosító: 283 

Lelőhely: Vrbové 

Dűlő: Zálužná 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: leletmentés 

Feltáró, gyűjtő: P. Žebrák 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Gázvezeték árka által bolygatott objektumok, leletanyag: kerámia, agyagnehezék, 

agyagplasztika, csonteszköz. 

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: Veliačik, Romsauer 1994, 227; Müller 2012, list 11: 342; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 284 

Lelőhely: Vysoká pri Morave 

Dűlő: Grbica 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés 
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Zavar (okr. Trnava, Slovensko) / Zavar (Nagyszombati járás, Szlovákia) 

 

Feltáró, gyűjtő: L. Kraskovská 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Egy középkori település leletmentése alkalmával kora vaskori, grafitozott 

edénytöredékek is előkerültek.  

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa č. 154/47; Veliačik, Romsauer 1994, 228; Müller 2012, list 11: 348; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 285 

Lelőhely: Vysoká pri Morave 

Dűlő: Hute 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés (L. Kraskovská) 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A leletek pontosabb előkerülési adatai nélkül található meg az adattárban az a jelentés, 

amely egy urnát és egy idősebb Hallstatt karperectöredéket közöl.  

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: nál. správa č. 33/40; Veliačik, Romsauer 1994, 228; Müller 2012, list 11: 347; 

Őrzési hely: AM SNM 

Azonosító: 286 

Lelőhely: Vysoká pri Morave 

Dűlő: Kozliská 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: felszíni gyűjtés (L. Kraskovská) 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A leletek pontosabb előkerülési adatai nélkül található meg az adattárban az a jelentés, 

amely két “hallstatt” urnát közöl. 

Kor: Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa č. 33/40; Veliačik, Romsauer 1994, 228; Müller 2012, list 11: 346; 

Azonosító: 287 

Lelőhely: Vysoká pri Morave 

Dűlő: Pieskovisko 

Leletegyüttes 

jellege: 

település vagy temető 

Kutatás módja: leletmentés 

Feltáró, gyűjtő: J. Eisner 

Jelenségek, 

leletanyag: 

A homokbányá területén került elő egy 120 cm mély gödör, két edény töredékeit 

tartalmazta: belső grafitozott díszű tál, grafitos urna árkolt dísszel.  

Kor: Ha B3/C1 

Irodalom: Janšák 1931, 20, Taf. 11; Paulík 1956, 189; Müller 2012, list 11: 345; 

Azonosító: 288 

Lelőhely: Zavar  
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Zemianske sady (okr. Galanta, Slovensko) / Nemeskürt (Galántai járás, Szlovákia) 

 

 

Žlkovce (okr. Hlohovce, Slovensko) / Zsúk (Galgóci járás, Szlovákia) 

 

Dűlő: Výhon 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás 

Kutatás éve(i): Malček, R. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

megelőző feltárás lakótelep építése során: a feltárás során egy polikulturális 

nagyméretű lelőhely szélét tárták fel, a lakótelep és valószínűleg a község (főleg a 

templom) területén lehetett a lelőhely magja, telepobjektumok kerültek elő 

Kor: kora vaskor, késő vaskor 

Irodalom: Malček 2007, 137-138; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra, 

Azonosító: 289 

Lelőhely: Zavar  

Dűlő: Zajíc telek 

Leletegyüttes 

jellege: 

szórvány 

Kutatás módja: gyűjtés 

Kutatás éve(i): 1986: Zajíc úr 

Jelenségek, 

leletanyag: 

1,5-1,8 m mélyen kb. 30 edénytöredék 

Kor: kora vaskor   

Irodalom: Peciarova 2004, 143; 

Őrzési hely: Západoslovenské Múzeum Trnava (ltsz. 13208, 13209) 

Azonosító: 290 

Lelőhely: Zemianske sady 

Dűlő: Bezenica 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 2004: M. Bielich 

Jelenségek, 

leletanyag: 

2 objektum, obj. 1: szögletes alaprajz (360 x 300 cm, 40-45 cm), alja gödrökkel és 

oszlophelyekkel tagolt, leletei: kerámia, agyagtapasztás, solok, bronzdrót; obj. 2: 

szögletes alaprajz (320 x 300, 40 cm), 6 oszlophellyel a falak mentén (4 sarokban és 

kettő az oldalak közepén), leletei: kerámia. Kerámia: 3 darab korongolt.  

Kor: Ha D/Lt A 

Irodalom: Bielich 2005, 239-246, obr. 1-7; Müller 2012, list 11: 357; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 291 

Lelőhely: Žlkovce 

Dűlő: Fnr. 805 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 
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Kutatás módja: gyűjtés 

Feltáró, gyűjtő: Kolník, T., Rajnič, A. 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Több, pontosan nem azonosított területről származó szórvány kerámia (TSz melletti 

építkezés, za Dudváhom, Predné pole, Medziháje, Vŕbové, a híd mellett): behúzott 

peremű tálak töredékei, urna nyaktöredéke, fazékszerű edény ferde, párhuzamos 

árkolással és rovátkolt háromszögekkel díszítve, prírast. kat. č. 217/61, 500/62). 

Kor: Ha B3/D1, Ha C/D1 

Irodalom: nál. správa 4576/69, 5436/71, 5156/70; Veliačik, Romsauer 1994, 238; Müller 2012, 

list 11: 365; 

Őrzési hely: AÚ SAV Nitra 

Azonosító: 292 

Lelőhely: Žlkovce 

Dűlő: Vaniga 

Leletegyüttes 

jellege: 

település 

Kutatás módja: feltárás, leletmentés 

Kutatás éve(i): 1980-1982: J. Pavúk, P. Romsauer, J. Bátora 

Jelenségek, 

leletanyag: 

Az útépítéshez szükséges földkitermelés során 1 ha feltárása történt meg. 

Multikulturális lelőhely, a kora vaskori település gödrök a felszín középső részén 

helyezkedtek el, leletanyaguk kevés. A település a lelőhely északi részén folytatódott. 

A további feltárások során a felszínt déli (1), középső (2) és északi (3) részre tagolták. 

A kora vaskor település jelenségei a 2 és 3 részen kerültek elő. 1982: 2 méhkas alakú 

gödör a 2 felszínen.  

Kor: kora vaskor 

Irodalom: Pavúk 1982, 219-220; u. ő 1983, 200; Müller 2012, list 11: 363; 

Őrzési hely: AÚ SAV, Nitra 

Azonosító: 293 
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5.2. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település meghatározható kerámiatípusainak 

megoszlása (típus, db, százalék) 

5.3. ábra: Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámianyagának díszítettsége 
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5.6. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése (1: 

kannelúra, 2: Buckel-dísz) 

5.7. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése (1: 

bütyökkel díszített, 2: felület kezelése/díszítése) 

5.8. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése (benyomott 

díszítés) 

5.9. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése (1: lécdísz; 
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5.10. ábra: A Győr-Ménfőcsanak 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település kerámiájának díszítése 

(grafitsávos és rácsozott) 

6.1. ábra: A vizsgált kora vaskori síktelepüléseken feltárt  objektumok típusainak megoszlása 

 

6.2. Tešetice-Kyjovice lelőhely, Csehország (Dél Morvaország) 

 

6.3. Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település (készítette: Eke I., Ďurkovič É.) 

 

6.4. ábra: S. Müller által kidolgozott háztartás-modell (Müller 2012, Abb. 241) 

 

6.5. ábra: Sereď-Mačianské vŕšky kora vaskori településen rekonstruált lakó- és gazdasági egységek (Müller 

2012, 405, Abb. 208) 

 

6.6. ábra: Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település zárt objektumai (készítette: Eke I., 

Ďurkovič É.) 

 

6.7. ábra: A Kárpát-medence északnyugati régiójában, a jelen munka keretében (6. fejezet) megemlített kora 

vaskori magaslati települések elterjedése  

 

6.8. ábra: A Kárpát-medence északnyugati régiójában, a munka keretében vizsgált kora vaskori magaslati 

települések (Nováki 1975, Molnár 2009, Müller 2012, Novák 2001) 

 

6.9. ábra: A Pozsony területén (Bratislava, Slovensko) és körzetében ismert kora vaskori lelőhelyek 

 

6.10. ábra: Smolenice-Molpír és Horné Orešany – Slepý vrch (Slovensko) kora vaskori magaslat települések 

fekvése 

 

6.11. ábra: Smolenice-Molpír a felsőváron belül meghatározott jelenségek és gazdasági egységek (Müller 2012, 

459, Abb. 243) 

 



265 

 

6.12. Az Alsóausztria és Burgenland területén Ch. Ranseder által feltérképezett kora vaskori lelőhelyek 

(Ranseder 2006, 229, 26) 

 

6. 13. ábra: Az ÉNy-Magyarország és DNy-Szlovákia területén összegyűjtött kora vaskori lelőhelyek típusának 

megoszlása a szórványleletek kivételével 

 

 

6.14. ábra: Sopron és környékén ismert kora vaskori lelőhelyek (számozást lásd az 1. táblázatban és 

a katalógusban, 8. fejezet) 

 

6.15. ábra: A Kis Kárpátok déli területének kora vaskori lelőhelyei (számozást lásd az 1. táblázatban és 

a katalógusban, 8. fejezet) 

 

6.16. ábra: Bratislava, Devín/Pozsony, Dévény területén feltárt kora vaskori lelőhelyek (Harmadyová 2012, 226. 

obr: kereszt temető, kör telepobjektum) 

 

6.17. ábra: Prašník-Tlstá hora és a Kis Kárpátok keleti peremén fekvő kora vaskori települések (számozást lásd 

az 1. táblázatban és a katalógusban, 8. fejezet) 

 

7.1. ábra: A keleti Hallstatt-körben Ausztria és Szlovénia területének leletanyaga alapján kidolgozott időrendi 

tagolás  

7.2. ábra: A szlovákiai kora vaskori lelőhelyek fázisai alapján kidolgozott időrend 

 

7.3. Győr-Ménfőcsanak, a 2009-2011 közt feltárt kora vaskori település C14 vizsgálatra kijelölt objektumai 

(készítette: Eke I., NOK MNM Szombathely) 

 

7.4. Győr-Ménfőcsanak kora vaskori település C14 vizsgálatának eredményei (A minták leírását lásd a 12. 

táblázatban, kalibrálás IntCal 09 görbével - Reimer et al. 2009, és az OxCal 4.2.1. - Bronk Ramsey 2013 szoftver 

programmal, Siklósi Zs. ELTE-BTK Régészettudományi Intézet) 

 

7.5. Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (1a) kiemelt leletanyaga (Ha B3/C1 és 

Ha C1, rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 

 

7.6. ábra: Modřice (okr. Brno-venkov, Csehország) H 895 számú sír (Kos 2014, obr. 8) 

 

7.7. Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (1b) kiemelt leletanyaga (Ha C2/D1, 

rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 

 

7.8. Győr-Ménfőcsanak, a kora vaskori település idősebb horizontjának (2) kiemelt leletanyaga (Ha D2-3, Ha 

D3/Lt A, rajz: Tóth Z., Radics A., Mátyus M. NOK MNM Szombathely) 

 

8.1. ábra: A katalógusban szereplő kora vaskori lelőhelyek típus szerinti megoszlása 

 

 

 


