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1. Bevezetés

A  Duna-Tisza  köz  településtörténeti  problémáival  Ásotthalom  régészeti 

topográfiájának készítése  során találkoztam először.  A József Attila  Tudományegyetem 

Régészeti Tanszékén kaptam szakdolgozati témának a Duna-Tisza köz területén található 

község régészeti topográfiájának és településtörténetének elkészítését. Kétkedve fogtam a 

munkához,  és  nem  nagyon  bíztam  abban,  hogy  bármilyen  új  eredményt  is  hozhat  a 

területen  folytatott  terepbejárás.  Néhány  nap  terepi  munka  után  viszont  teljesen 

megváltozott  a  korábbi  elképzelésem.  Egymásután  kerültek  elő  a  régészeti  lelőhelyek, 

amelyekről  zsákszámra  hordtam  haza  a  cserepeket,  a  megfigyelt  jelenségekkel 

párhuzamosan folyamatosan azon gondolkodtam, hogy a Duna-Tisza köz mégsem lehetett 

ritkán lakott,  vagy esetleg teljesen lakatlan terület.  A terepbejárási  eredmények  alapján 

szembetűnő a szarmata kori és Árpád-kori lelőhelyek nagy száma. A nagy számú régészeti 

lelőhely alkotta  sűrű településhálózat  kialakulását  alapvetően  a  táj  természeti  viszonyai 

tehették lehetővé. A következő felmerülő kérdés ezekután az volt, hogy milyen lehetett a 

Duna-Tisza  közi  homokhátság  természeti  képe  a  régészeti  korokban.  Milyen  tényezők 

tették  lehetővé  bizonyos  korszakokban  létező  sűrű  településhálózat  fenntartását.  A 

megfelelő  mennyiségű és minőségű élelmiszer,  a  tiszta  ivóvíz  és a kellemes  környezet 

megléte  azonban  alapvető  fontosságú  tényező  egy  táj  benépesítése  szempontjából 

(VÁRALLYAY 1997, 1414.). 

A dolgozatom a Dorozsma-Majsai  homokhát  mint  természetföldrajzi  értelemben 

vett  kistáj  Árpád-kori  településhálózatának jellegzetességeit  vizsgálja.  A kutatási  terület 

lehatárolásával kapcsolatosan több nehézség is felmerült. A Duna-Tisza köz sem földrajzi, 

sem növényföldrajzi,  sem történeti  szempontból  nem tekinthető  egységesnek.  A Duna-

Tisza köz geológiai és geomorfológiai felépítését tekintve a Duna-völgyre, a Duna-Tisza 

közi  hátságra,  a  Felső-Bácskára  és  az  Alsó-Tisza  vidékre  tagolódik.  A  középső 

homokhátsági területektől természeti adottságait tekintve a Duna és a Tisza árterületéhez 

tartozó Duna és Tisza völgy markánsan különbözik. A nagy folyók vízgazdálkodásához 

tartozó  területek  vízellátottsága  lényegesen  kedvezőbb  a  középső  területeknél.  A 

településhálózati  kutatásoknál  fontos,  hogy  olyan  terület  válasszunk,  amely 

természetföldrajzi  értelemben  azonos,  de  legalább  is  közel  hasonló  adottságokkal 

rendelkezik,  ahol  a  települések  kialakulását  befolyásoló  tényezők  azonosan  hatnak.  A 

vizsgált területnek a Duna egykori hordalékkúpjának homokkal borított táját választottam. 

Másik oldalról igyekeztem kellőképpen nagy területet választani, ahol a településhálózat 
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jellegzetességei kimutathatóak. A vizsgált terület 11 település területét öleli fel Csongrád 

megye nyugati részén, a Dorozsma-Majsai homokhát területén (1. ábra). Valamivel több, 

mint 67000 hektár kiterjedésű területről gyűjtöttem össze az Árpád-kori lelőhelyek adatait. 

A vizsgálatba vont települések kiválasztásánál fontos szempont volt számomra, hogy azok 

közigazgatási  határában,  az  1990-es  évek  második  felében,  M=1:  10000  méretarányú 

topográfiai  térképek  felhasználásával,  jó  minőségű  régészeti  topográfiák  készültek.  A 

részletes  térképek  felhasználásának  köszönhetően  a  régészeti  lelőhelyek 

helymeghatározása  pontosnak  tekinthető,  a  régészeti  lelőhelyek  térképi  rögzítése 

megfelelőnek  tartható.  Az  elkészült  topográfiai  munkák  azonban  nem  tekinthetőek 

teljesnek, a vizsgált terület jelentős részét fiatal telepítésű akác és fenyő erdők borítják. A 

nagy kiterjedésű erdők lehetetlenné teszik, hogy a táj teljes területéről gyűjtsünk régészeti 

adatokat.  Feltételezhetjük,  hogy a  mostani  erdők területén  további  régészeti  lelőhelyek 

húzódnak. Azonban úgy gondolom, hogy a térképezett lelőhelyek kellőképpen tükrözik a 

táj települési viszonyait.

A kiválasztott kutatási terület történeti szempontból nem tekinthető egységesnek. A 

terület egy része Csongrád-megyéhez, illetve Szeged városához, más része a Kunsághoz, 

mint  kun szállásterület  tartozott.  A fennmaradt  forrásokat  ennek következtében számos 

helyről kellett összegyűjteni. 

A kutatási terület kiválasztásánál viszont nem tűnt jó megoldásnak egy történeti-

közigazgatási egység feldolgozása. Egy megye kiválasztása túl nagy lett volna ahhoz, hogy 

valóban  település  szintű  topográfiai  rekonstrukciót  lehessen  készíteni.  Másrészt  egy 

egykori  birtoktest,  uradalom  feldolgozásához  ténylegesen  nem  áll  rendelkezésünkre,  a 

vizsgált korszakból olyan írott forrásanyag, amely lehetővé tenné annak településtörténeti 

szempontú  feldolgozását.  A  fentiek  alapján  azt  a  megoldást  választottam,  hogy  olyan 

területet vontam be a településhálózati kutatásokba, amely természetföldrajzi szempontból 

közel  azonos  feltételeket  nyújtott  a  települések  kialakulásához.  Azaz  azonosak  a 

domborzati  adottságai,  hasonló  geomorfológiai  formák,  talajviszonyok  jellemzik,  a 

vízhálózat  nyújtotta  adottságok  megegyeznek.  A  kiválasztott  természetföldrajzi  egység 

ugyanakkor méretében is megfelelő volt ahhoz, hogy reprezentatívnak tekinthető régészeti 

anyag alapján részletes településhálózati következtetéseket lehessen levonni.

A  Duna-Tisza  köz  középkori  településtörténetének  kutatása  természetföldrajzi, 

régészeti és történeti kérdéseket vet fel. Az Árpád-korban létrejövő településhálózat milyen 

természetföldrajzi  viszonyok  között,  milyen  természeti  környezetben  jött  létre?  Másik 

nézőpontból  megvilágítva  ezt  a kérdést  arra  kerestem választ,  hogy mekkora  lehetett  a 

2



terület népességeltartó képessége? Milyen falu sűrűséget rekonstruálhatunk a Duna-Tisza 

közére?  Milyen  típusú  települések  alakultak  ki  elsősorban?  Az Árpád-korban kialakult 

faluhálózat miért bomlik fel hirtelen, szinte teljesen nyom nélkül a XIV-XV. században?

A Duna-Tisza közi homokhátság területe  jó példa arra,  hogy történetének minél 

teljesebb megismerése céljából különböző tudományágak eredményeit  hívjuk segítségül. 

Így sokkal árnyaltabb képet tudunk kialakítani erről az írott források hiánya miatt eddig 

ismeretlen, lakatlannak tartott vidékről. A táj egykori településeire vonatkozó Árpád-kori 

okleveles forrás gyakorlatilag nem maradt fenn a Duna-Tisza közi homokhátság területére 

vonatkozóan.  Ennek  következtében  ha  a  táj  Árpád-kori,  középkori  történetét  akarjuk 

megismerni  új  források,  forráscsoportok  felhasználásával  tehetjük.  A  homokhátság 

középkori  településviszonyinak  kutatásához  a  legtöbb  és  a  legsokrétűbb  információt  a 

régészeti  topográfia  nyújtja.  A  régészeti  terepbejárás  olyan  gyors  és  olcsó  régészeti 

módszernek  tekinthető,  amely  megbízható  adatokat  szolgáltat  egy  adott  terület 

benépesedésére  vonatkozóan.  A Duna-Tisza  közéről  élő  elképzelések  –  melyek  szerint 

emberi  megtelepedésre  alkalmatlan  –  cáfolatának  egyetlen  módja  az  egykori 

településnyomok felkutatása.

Az  egykori  települések  a  természeti  környezetben  jöttek  létre.  Az  ember 

természetátalakító  tevékenységének  nyomát  viselő  táj  szerves  alkotóeleme.  A település 

fennmaradása  alapvetően  függött  a  természet  nyújtotta  erőforrásoktól.  A  települések 

kialakulásának vizsgálatakor így elengedhetetlen a természeti környezet adottságainak az 

áttekintése.  Dolgozatomnak  szerves  része  a  Duna-Tisza  közi  homokhátság  középkori 

természeti viszonyainak felvázolása. A Duna-Tisza közi homokhátság jelenlegi természeti 

képét  tekintve  fiatal  kultúrtáj.  Az  elnevezés  is  mutatja,  hogy  a  táj  arculata  az  ember 

beavatkozásának  nyomait  viseli  magán.  Az  Alföld  és  különösen  a  Duna-Tisza  köze  a 

külföldi,  elsősorban a  nyugati  utazók szemében unalmas,  lapos,  fátlan,  üres síkság.  Az 

Alföldet azonban a sokkal nehezebben észrevehető, kevéssé feltűnő mikroformák teszik 

változatossá, mozgalmassá. A XIX. század közepén Galgóczy Károly az alábbiak szerint 

jellemzi a tájat: „Az egész puszta tulnyomólag homokos földű, sőt rajta nagy területeket 

egész futóhomok és több csoportban felmerülő buckás sivatag foglal el.  Vannak azután 

nagy sziksós tavai, kákát, nádat, sást termő mocsárjai, székes laposai, de vannak jó fekete 

homok s néhol aczélos tisztabúzát termő sűrűbb agyagos szántóföldje s jó kaszálói is. A 

buckák egy része sokfelé puhafa erdő-csoportokkal van betelepülve. … Van azután sok 

apró nádas tó minden féle, de ezeket itt egyenként csak megemlíteni sem feladat. … Sík 

ritka homokos területei s szikes laposai téres legelőkül szolgálnak” (GALGÓCZY 1877, 
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264.).  Valószínűsíthetjük,  hogy  a  XIX.  században  megfigyelhető  mozaikosság  a 

középkorban még kedvezőbb feltételeket teremtett a gazdálkodás számára.

A Duna-Tisza közi homokhátság természeti viszonyainak vizsgálata során kitérek a 

környezet  alapvető  elemeinek  a  bemutatására.  Ezek  között  nagy  hangsúlyt  fektetek  a 

középkor éghajlati viszonyinak bemutatására. A korábbi hasonló jellegű kutatások során az 

éghajlat állandóságát feltételezték. A legújabb éghajlattörténeti kutatások bebizonyították, 

hogy a történeti korok alatt is bekövetkeztek olyan mértékű időjárásváltozások, amelyek 

történeti események lefolyására is hatással voltak. A táj talajviszonyainak elemzésébe új 

forrásként  az  utóbbi  évek  feltárásain  megfigyelt  eltemetett  talajrétegek  vizsgálati 

eredményeit vontam be. 

A kutatási terület 11 településre terjed ki. A természeti kép középkori állapotának 

megrajzolásához nem csak a 11 település területén fellelhető különböző típusú forrásokat 

használtam  fel,  hanem  azokat  kiegészítettem  a  Duna-Tisza  közi  homokhátság  más 

területén fennmaradt források adataival. A források széleskörben történő felhasználását az 

indokolja, hogy egy-egy településről csak nagyon kevés forrás maradt, másrészt az azonos 

természeti tényezők lehetővé teszik azok összehasonlítását.

Dolgozatom lényegét két térkép mutatja be. Az egyiken a kutatási terület egykori 

vízzelborított  területeit  próbáltam  rekonstruálni.  A  víz  az  egyik  legfontosabb 

településtelepítő  tényező,  így  az  egykori  települések  elhelyezkedése  csak  a  valamikori 

vízjárta  területek  kiterjedésének  figyelembe  vétele  mellett  értelmezhető.  Ennek 

megfelelően  nagy hangsúlyt  fektettem a táj  egykori  vízhálózatának rekonstruálására.  A 

kutatási  terület  vízrajzi  viszonyait  szemléltető  térképen  tüntettem  fel  a  régészeti 

terepbejárások  során  térképezett  Árpád-kori  lelőhelytípusokat.  A  másik  térképen  egy 

egyszerű topográfiai modell segítségével az Árpád-kori lelőhelytípusok elhelyezkedésében 

megfigyelhető jellegzetességeket ábrázoltam.

Dolgozatom  elkészítésében  nagy  segítségemre  volt  témavezetőm,  Laszlovszky 

József,  akinek ezúton köszönöm meg hasznos tanácsait.  Köszönetet  szeretnék mondani 

Kürti Bélának, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészének, aki felhívta figyelmemet az 

ásatásán megfigyelt  eltemetett  talajszintekre.  Dolgozatom elkészítése során Barna Judit, 

Bánki Horváth Mihály,  Bende Lívia, Gáspár Judit, Guba Szilvia, Gyucha Attila, Harkai 

István,  Nagy  Viktória,  Osztás  Anett,  Sánta  Gábor,  Scheffer  Krisztina,  Szilágyi  Anna 

szakdolgozatában  szereplő  terepbejárási  adatokat  használtam  fel.  Ezúton  szeretnék 

köszönetet  mondani  nekik,  hogy  munkájukat  felhasználhattam.  Köszönet  illeti  Lajkó 

Orsolyát,  a  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  raktárosát,  aki  nagy  segítségemre  volt  a 
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terepbejárások  során  gyűjtött  leletanyag  tanulmányozásában.  A  rajzos  táblákat  Marton 

Tibor  készítette.  Az  ábrák  megrajzolásában  Simó  Anna  volt  segítségemre.  A 

térképmellékletek digitalizálását Szőcs Péter végezte. Munkájukért fogadják köszönetemet.
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2.  Középkori  településtörténeti  kutatások  a  Duna-Tisza  közi 

homokhátság területén

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  jelentős  területet  foglalt  el  a  középkori 

Magyarország területéből. Ma is az ország legnagyobb területű megyéje húzódik itt. Nagy 

kiterjedése  ellenére  a  legritkábban  lakott  területnek  tartották,  ennek  megfelelően  a 

középkori  településtörténeti  kutatások csak érintőlegesen foglakoztak a  Duna-Tisza köz 

települési képével.

A Duna-Tisza  köz települési  viszonyairól  kialakított  képet  uralta  az  az  elmélet, 

hogy a  magyar  királyok  a  kunokat  a  XIII-XIV.  század  folyamán  gyéren,  vagy esetleg 

teljesen  lakatlan  területekre  telepítették  le.  Ezt  az  álláspontot  igazolni  látszott  az  a 

körülmény,  hogy a területről  nem maradt fenn az Árpád-korból származó oklevél,  amit 

egyrészt magyarázhatunk azzal, hogy a tatárjárás és török hadjáratok során elpusztult az 

Árpád-kori  okleveles  anyag (GYÖRFFY 1965, 227).  Másrészt jelentős  királyi  birtokok 

húzódtak a Duna-Tisza közén (GYÖRFFY 1963, 884-888.), ennek megfelelőn nem voltak 

gyakoriak az olyan  jogi ügyletek,  amelyeket  oklevélben kellett  volna rögzíteni.  A XV. 

századtól  sűrűsödnek  meg  az  írott  források,  amikor  a  gazdaságilag  fejlődő  Szeged  és 

Kecskemét egyre több határvitába bonyolódik a kunokkal a kiterjedt legelők használatával 

kapcsolatban.

A  terület  gyér  lakottságát  igyekeztek  a  táj  természetföldrajzi  adottságaival  is 

magyarázni1.  Az  ember  természet  átalakító  tevékenységének  hatására  alakult  ki  az  az 

erősen  vízhiányos,  száraz,  puszta  táj,  amelyet  visszavetítettek  a  történeti  korokba. 

Dolgozatomban igyekszem bemutatni, hogy a rendelkezésünkre álló ismereteinket milyen 

új forráscsoportok bevonásával, illetve milyen új módszerek alkalmazásával lehet bővíteni.

A  hiányzó  középkori  forrásanyag  következtében  szükséges  volt  más  korok 

településtörténeti vonatkozásban használható forrásainak a kiaknázása. A rendelkezésünkre 

álló  igen  kevés  írott  forrás  következtében  szükséges  volt  továbbá  olyan  módszer 

alkalmazása,  amely a  régészeti  leletanyag,  a  településhálózati  információk  értelmezését 

más  források,  elsősorban  természettudományos  módszerekkel  feltárható  források, 

segítségével  teszi  lehetővé.   Ennek  következtében  munkámban  a  Duna-Tisza  közi 
1 A Duna-Tisza közi homokhátság természeti viszonyaiból fakadó településtörténeti problémák nem csak a 
középkorra jellemzőek. Az újkőkori régészeti kultúrák elterjedési térképein is fehér folt a Duna-Tisza köze. 
A neolit lelőhelyek hiányát is elsősorban a természeti viszonyokkal igyekeznek magyarázni (KALICZ 1965, 
33; MAKKAY 1982, 13.; HORVÁTH 1990). A bronzkor végétől a szarmata kor elejéig tartó időszak szintén 
fehér foltnak számít a Duna-Tisza köz településtörténeti kutatásában (KULCSÁR 1986, 47.)
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homokhátság  középkori  természeti  képének rekonstruálásán keresztül  mutatom be a táj 

középkori településhálózatában megmutatkozó jellegzetességeket.

2.1 Újkori  források  a  középkori  településhálózat  és  környezeti  viszonyok 

rekonstruálásához

A szinte teljesen hiányzó középkori forrásanyagot közvetett adatokkal pótolhatjuk. 

A középkori okleveles adatokat részben pótolhatják, kiegészíthetik azok az országleírások, 

történeti-földrajzi összegzések, helynévtárak, amelyek a nagyszabású vízrendezési munkák 

előtt készültek. Az alábbiakban azokat emeljük ki, amelyek erre a területre vonatkozóan is 

lényeges új információkat tartalmaznak.

Oláh Miklós, humanista  tudós 1536-ban Mária királynő brüsszeli  udvarában írta 

Hungária  című  traktátusát.  A  Hungária  a  korabeli  Magyarország  földrajzi  és 

településtörténeti  szempontból  megbízható  értékű  leírása.  Oláh  Miklós  munkája 

megírásához valószínűleg Lázár diák 1514-ben rajzolt térképét használta fel (SZIGETHY 

1985, 83-85.).  Az Alföldről egyébként rendkívül keveset ír, viszont megemlíti a Duna és a 

Tisza  között  elterülő,  a  királyi  kincstárhoz  tartozó  kun  szállásokat,  ahol  csordákat  és 

méneseket tartanak (OLÁH 1985, 51.).

Bél  Mátyás  a  XVIII.  századi  korszerű  természettudományos  igényeknek 

megfelelően  állította  össze  munkáját.  Magyarország  természeti  viszonyainak 

ismertetésekor  a  felvilágosodás  eszméihez  igazodva  tárgyilagos  leltárt  kívánt  nyújtani. 

Országleírását Mikovinyi Sámuel rajzolta megye térképek egészítették ki. Bél Mátyás az 

oklevelekből,  krónikákból,  kérdőívekből,  a  megyék  fölterjesztéseiből,  újságokból, 

röplapokból  készítette  el  az  egyes  megyék  leírását  (ZOMBORI 1984,  137.).  Az egyes 

megyék ismertetése egy általános és egy különös részre tagolódik. Bél Mátyás az általános 

részben  a  természetföldrajzi  jellemzőket  ismerteti,  különös  tekintettel  a  vízfolyásokra, 

mocsaras vízjárta területekre, majd a gazdálkodási viszonyokra tér ki. A Duna-Tisza közi 

területeknél ő is a nagykiterjedésű és állattartásra kedvező legelőket emeli ki (BÉL 1984, 

39.). A politikai részben a megye rövid történetét vázolja fel, majd a különös részben a 

szabad királyi városok, várak, földvárak, mezővárosok, falvak, puszták leírása következik.

A megyék leírásánál  felállított  logikai  sorrend elemeiben már felismerhetőek a későbbi 

Militärische Beschreibung szerkesztési elvei. 
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A  XVIII.  század  utolsó  harmadában  készült  I.  katonai  felmérés  térképlapjait 

egységes elvek szerint megszerkesztett országleírás2 egészíti ki. Az országleírás katonai, 

politikai,  gazdasági  és  társadalmi  elemeket  egyaránt  tartalmaz.  Mind  műfajilag,  mind 

tartalmilag vegyes forrásnak kell tartanunk (CSENDES 1975, 349.). A természeti tényezők 

leírásánál uralkodó a katonai szempont. A legfontosabb megválaszolandó kérdések, hogy 

az erdő gondozott-e, vezet-e át rajta út, a mocsarak, lápok járhatóak-e, a tavak vize iható-e, 

a  legelők  alkalmasak-e  lovak  legeltetésére.  Az  egyes  térképlapok  vízrajzi  viszonyinak 

jellemzésekor kitérnek a vízfolyás sebességére, szélességére, mélységére a gázlók helyére 

(CSENDES 1975, 360.). Az elkészült  térképlapok hasznos településtörténeti  adatokat is 

tartalmaznak,  hiszen nem csak az  állandóan lakott  településeket  tüntették  fel,  hanem a 

szórvány településeket, pusztákat is, sőt a még látható templomromok helyét is jelölik.

2.2 Helytörténeti, településtörténeti és településrégészeti kutatások

A  helytörténeti,  településtörténeti  kutatások  első  részletes  forrásanyagát 

szolgáltatják a XVIII. század végétől kezdődően egymás után megjelenő történeti-földrajzi 

helységnévtárak, topográfiai gyűjtemények, geográfiai szótárak (VÁLYI 1776; FÉNYES 

1843; FERENCZY 1844; FÉNYES 1851). Vályi András, a mintegy 12000 helység adatait 

tartalmazó  munkájában  a  topográfiai  adatokon  kívül  nagy  figyelmet  fordított  a 

birtokviszonyok,  művelési  ágak,  gazdálkodási  körülmények  rögzítésére  is.  Munkája 

elkészítése során forrásként felhasználta Korabinszky János lexikonát is (BATIZI 1935, 

29.). Fényes Elek, a rendelkezésére álló megyei és egyházi összeírások felhasználásával, a 

statisztika, mint tudomány megalapozása mellett, olyan adatgazdag leírást állított össze az 

országról,  amely  még  mindig  alapvető  forrásként  szolgál  a  településtörténeti  kutatások 

számára  (PALÁDY-KOVÁCS 1976).  Statisztikai  munkájának  megírása  során  a  példát 

Nagy  Lajos  1828-ban  készült  országos  összeírása  jelenti  számára,  amelyben  az  egyes 

megyékben található városok, mezővárosok, falvak és puszták házait és lakosait tünteti fel 

(NAGY 1828). Fényes Elek munkája nemcsak a statisztikai, helytörténeti kutatások során 

használhatók  fel,  az  általa  összegyűjtött  adatok  a  néprajzi,  művelődéstörténeti, 

gazdaságföldrajzi kutatások számára is kiindulópontot jelenthetnek. A helynévtárak közé 

sorolható  az  a  Repertorium  is,  amely  szorosan  kapcsolódik  Lipszky  János  „Mappa 

generalis” című térképéhez (LIPSZKY 1808; REISZ 2000). Lipszky János kezdettől fogva 

2 Militärische Beschreibung von Ungarn a Hadtörténeti Intézet Térképtárában a B IX. 527 számú jelzet alatt 
található.
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törekedett  arra,  hogy  térképének  használhatóságát  egy  segédkönyv  összeállításával  is 

növelje. Olyan részletes mutató elkészítését tervezte, amely az országban található összes 

település valamennyi  névalakját  tartalmazza.  Az elkészült  Repertorium a „Királyságban 

található  valamennyi  helység,  puszta,  vár  stb.  alfabetikus  névmutatójá”-t   tartalmazza 

(REISZ  2002,  162.).  A  könyv  formátumú  segédletet,  mint  önálló  helységnévtárat 

rendszeresen használják napjainkban is a helytörténeti kutatásokban. Az utalásokkal együtt 

38000 címszót tartalmazó mutató a kor legteljesebb helységnévtárának tekinthető (REISZ 

2002, 164.).  

Az  első  kizárólag  csak  a  Duna-Tisza  közére  vonatkozó  történeti  statisztikai 

összeírást Horváth Péter, jászkun-kerületi főjegyző 1801-ben kiadott munkája tartalmazza. 

A kunok történelmét feldolgozó fejezeteket követően a Kiskunság természeti viszonyainak 

rövid bemutatása után felsorolja a kun szállásterületen található lakott helyeket, amelyekről 

rövid  jellemzést  nyújt  jellegzetességeik  kiemelésével  (HORVÁTH  1801).  A 

„Commentatio” Bedekovich Lőrinc jászkun kerületeket ábrázoló térképével együtt jelent 

meg. 

Horváth Péter munkáját követi Ifj. Palugyay Imre „Magyarország történeti, földirati 

s  állami  legújabb  leírása.  Hivatalos  uton  nyert  adatokból”című  munkájának  harmadik 

köteteként, 1854-ben jelent meg a Jászkun kerületek és Külső-Szolnok vármegye leírása, 

amelyben a történeti rész már háttérbe szorult és az egyes községek leírása sokkal nagyobb 

teret kap a műben (PALUGYAY 1854). A kun szállásterületek legteljesebb feldolgozását 

Gyárfás István végezte el. Munkájában már településtörténeti kérdésekkel is foglalkozik, 

négykötetes munkájának harmadik kötetét az egyes községek és puszták leírása egészíti ki 

(GYÁRFÁS  1870).  A  munka  további  nagy  érdeme,  hogy  összegyűjtötte  a  kun 

szállásterületre vonatkozó okleveles anyagot.

A  XIX.  század  közepétől  megszaporodnak  a  településtörténeti  vonatkozású 

kutatások. Elsőnek Pesty Frigyes tevékenységét emelném ki. Pesty Frigyes volt az, aki az 

ország egész területére kiterjedően összegyűjtötte a használatban lévő földrajzi neveket. 

1864-ben  küldte  szét  tudatosan  összeállított  kérdőívét  a  szolgabíróságokhoz, 

jegyzőségekhez. A megválaszolandó kérdések között szerepelt, hogy az adott településnek 

hányféle  elnevezése  használatos,  volt-e a településnek korábban más elnevezése,  mikor 

említik a települést legkorábban, honnan származik a település elnevezése, a településen 

belül  milyen  topográfiai  megnevezések  használatosak,  melyek  ezek  természeti 

tulajdonságai.  A kapott  adatok felhasználhatóságát  nagy mértékben korlátozza az egyes 

válaszadók lelkiismeretessége, felkészültsége. Egyes települések esetén, amikor Pesty nem 
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kapott kielégítő választ a feltett kérdésekre, megismételte az adatgyűjtést és újra kiküldte a 

kérdőívet.  A  szétküldött  kérdőívekhez  mellékelt  „Utasítás”-ban  Pesty  Frigyes  az 

alábbiakban  fogalmazza  meg  a  munka  célját:  „A  cél  hazánk  összes  helyneveinek 

magyarázása,  értelmének  kinyomozása.  Azon  élvezeten  kívül,  hogy  lakóhelyünkön 

annyiszor  hallott,  magán  és  polgári  életünkkel  összeszőtt  helyneveink  értelmét 

felfoghatjuk,  igen  nagy nyereménnyel  kínálkozik  a  nevekben  fekvő  rejtély  megnyitása 

történeti  és  nyelvészeti  tekintetben,  és  e  szerint  főfontosságú  tudományos  érdekek 

előmozdíthatók  ez  úton.  Hogy  ezen  cél  elérethessék,  szükséges  mindenek  előtt,  hogy 

mindazon tárgy, a melynek topographiai neve van figyelembe vétetvén, az egész névkincs 

összeírassék.  …  A  névgyűjtemény  teljessége  egyik  főfontosságú  érdek  a  tervezett 

munkánál. A teljesség elérése érdekében tehát nem elég a község nevét feljegyezni, hanem 

a  község  határában  minden  topographiai  nevet,  melynek  száma  csak  egy  községben 

sokszor  igen  nagy  lehet.  Nem  is  kell  a  felvételnél  valami  nevet  kicsinyleni,  azon 

véleményben, hogy hasznát nem lehet venni, sőt ellenben a följegyzést addig folytatni, míg 

az utolsó nincs kimerítve” (BOGNÁR 1978.). Az Utasításban foglaltak alapján kitűnik, 

hogy  Pesty  Frigyes  felismerte  a  helynévanyag  történeti,  nyelvészeti  forrásértékét. 

Figyelembe  vette  azt  is,  hogy  a  helynevek  feldolgozása  csak  akkor  hozhatja  meg  a 

megfelelő  eredményt,  ha  a  nevek  összegyűjtésénél  a  lehet  legnagyobb  teljességre 

törekszik.  Munkája eredményeként  egy olyan  földrajzi  névtár készült  el,  amely számos 

településtörténeti  vonatkozású, ma már feledésbe merült  földrajzi név használatát  őrizte 

meg. Az egykori települések helye,  története, valamint a hozzájuk kapcsolódó legendák 

ismerete a modern topográfia számára is hasznosak. A helynevekben gyakran maradtak 

fenn régészeti lelőhelyekre vonatkozó utalások, így a helynevek elemzése, azonosítása a 

régészet számára is nagy jelentőséggel bír. Jól szemlélteti ezt Békés megye helyneveinek 

régészeti szempontú feldolgozása (JANKOVICH 1983). Sajnos az összegyűjtött helynevek 

csak egy töredékét tudta saját maga feldolgozni és kiadni (PESTY 1888). A Duna-Tisza 

köz  területére  vonatkozóan  ez  idáig  Észak-Bácska  (KŐHEGYI-SOLYMOS  1973), 

Jászkunság (BOGNÁR 1978), Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítései (BOGNÁR 1984), 

helynév anyagának feldolgozása készült el.

A  XIX.  század  második  felében  született  megye  monográfiák  közül  Galgóczy 

Károly  1877-ben  kiadott  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  megyét  bemutató  kötetét  emelném  ki. 

Galgóczy munkája megírásakor igen sokrétű adat egymásmellé helyezésére törekedett. A 

történeti,  természetföldrajzi,  közigazgatási  leírásokat  társadalmi,  gazdasági,  statisztikai 

adatok  egészítik  ki.  Munkájának  legfontosabb  településtörténeti  vonatkozása,  hogy  az 
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egyes helységek leírásakor felhívja a figyelmet a korábban létező településekre. „A török 

világ előtt  valószínűleg több falu volt,   a mi onnan gyanítható,  mert  több domb van a 

határban,  a  mely  templomdombnak  neveztetik,  s  a  hol  ma  is  valóban  épületrom 

maradványok, tégladarabok stb nagy mennyiségben találtatnak” (GALGÓCZY 1877, 272). 

Az egyes települések leírásakor minden alkalommal kitér a Templom-hegynek, Templom-

halomnak hívott határrészek megjelölésére, ahol az esetek nagy részében még akkor még a 

felszínen  is  megfigyelhetőek  voltak  a  már  elpusztult  településekhez  tartozó 

épületmaradványok.

A  honfoglalás  ezredik  évfordulójának  megünneplésére  történő  készülődés  nagy 

lendületet adott a történeti, köztük a helytörténeti, településtörténeti kutatásoknak. Egymás 

után  jelennek  meg  a  város  (HORNYIK  1860-1866;  1882;  REIZNER  1899;  NAGY-

SZEDER  1926),  megyei  (ZSILINSZKY  1897),  egyházmegyei  (ORTVAY  1891; 

CHOBOT 1915;  SZARKA 1940)  történeti  adattárak,  monográfiák.  Az ebben a  korban 

született  várostörténeti  munkák  elsősorban politikatörténeti  művek,  jelentős  jogtörténeti 

források. A századforduló nagy megyemonográfiái rendkívül gazdag és hasznos anyagot 

tartalmaznak.  A  kötetekhez  függelékként  kiadott  oklevéltárakat  viszont  haszonnal 

forgathatják a településtörténeti kutatásokat végzők. 

A gazdag forrásanyag ösztönözte összefoglaló munkára a kor rangos történészeit. 

Ortvay Tivadar a pápai tizedjegyzékek alapján készítette el Magyarország XIV. századi 

egyházi  leírását,  művében  felsorol  minden  olyan  helységet,  amelyre  vonatkozóan  adat 

szerepel  a  pápai  tizedjegyzékekben.  Munkája  hiányosságára  saját  maga  hívta  fel  a 

figyelmet,  hiszen  a  felhasznált  források  tulajdonságából  adódik,  hogy  nem  említették 

azokat  a  településeket,  ahol  nem  volt  plébánia.  Ortvay  összehasonlította  a  kigyűjtött 

adatokat  az  oklevelek  adataival,  és  arra  következtetésre  jutott,  hogy az  oklevelek  több 

adatot  tartalmaznak,  amelyek  adataival  kiegészítette  a  pápai  tizedjegyzékek  adatait.  A 

későbbi egyházmegyei  összeírásokat  feldolgozó munkák igyekeztek a már  elhagyottnak 

jelentett helyeket is feltüntetni, azonban a helységek pontos azonosítása több esetben nem 

volt lehetséges (SZARKA 1940, 10.).

A  XIX.  század  végén  született  monográfiák  általában  üres,  kietlen  pusztának 

mutatják  be a  Duna-Tisza közi,  kunsági  területeket,  ahonnan legtöbbször  csak lakatlan 

puszták elnevezéseit említik.

Csánki  Dezső  a  XV.  századi  okleveles  említések  alapján,  történeti-földrajzi 

munkájában a Hunyadi-kor települési viszonyait dolgozta fel (CSÁNKI 1890). Öt kötetes 

munkájában  kötetről  kötetre  haladva  egyre  gyarapodik  a  közölt  adat.  Amíg  az  első 
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kötetben  megelégszik  az  adott  helység  létét  igazoló  néhány  adat  közlésével,  addig  a 

későbbi  kötetekben  a  helységek  címszója  alatt  helyenként  teljes  birtoklástörténeti 

áttekintést is nyújt. Helyenként külön kitér a földrajzi nevek feldolgozására is.

A  középkori  okleveles  forrásanyag  feldolgozása  mellett  sor  került  a  törökkori 

adóösszeírások anyagának kiadására is (VELICS-KAMMERER, 1889). A forrásszegény 

Duna-Tisza közi területeken a török kori  adóösszeírások különösen jól használhatóak a 

középkori lakott helyek meghatározásához.

A  millenniumi  felbuzdulás  legnagyobb  vállalkozása  Borovszky  Samu 

szerkesztésében  megjelent  Magyarország  vármegyéi  és  városai  sorozat.  A  sorozat 

keretében  1910-ben  jelenik  meg  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vármegyét  bemutató  kötet. 

(BOROVSZKY 1910). Az egyes megyéket bemutató kötetek legalapvetőbb szerkesztési 

elve,  lehetőség  szerint  összegyűjteni  minden  információt,  ami  a  megye  történetére, 

megtelepedésére,  természeti,  gazdasági,  művelődési  viszonyaira  utal.  A  szerkesztői 

elveknek megfelelően az egyes kötetekben a megye területén előkerült régészeti leleteket 

bemutató fejezet is található.

A  XIX.  század  végétől  a  régészet  fokozatosan  önálló  tudománnyá  válik  és 

bekapcsolódik a településtörténeti kutatásokba. A középkorra vonatkozóan elsősorban az 

elpusztult települések helyét jelző pusztatemplomok feltárása szolgáltatja az első adatokat 

(REIZNER 1891; 1892; 1895; MÓRA 1906; BIBÓ BIGE 1914). A feltárások elsősorban a 

templomok  alaprajzi  jellegzetességeinek  meghatározására  szorítkoztak.  Az  ásatások 

alapvető jellegzetessége, hogy a kutatók csak a falak felkutatására törekedtek, az alapfalak 

nyomvonalának  követése  során  az  előkerült  alapozásmaradványokat  tisztították  meg, 

finomabb  megfigyeléseket  nem  tettek.  Reizner  János  a  feltárt  templomromok 

településtörténeti vonatkozásainak felhasználásával írja meg Szeged határának középkori 

települési történetét (REIZNER 1899, 37-38.). A Szeged történetét bemutató négykötetes 

munkájában közzé teszi Kaltschmidt Ábrahám Szeged határáró1747-ben készített térképét. 

Kaltschmidt elsősorban a lakott településeket, falvakat, praediumokat térképezte, ezeket az 

adatokat  kiegészítette  egyes  természeti  alakulatok  semlyékek,  futóhomokos  területek, 

erdőségek térképre vitelével.  A fontosabb utak jelölését  sem hagyta figyelmen kívül. A 

térkép készítője a felszínen még látható templomromokat „locus ecclesiae” megnevezéssel 

jelölte.  Reizner  a  térképen  feltüntetett  helynevek  alapján  azonosította  a  megásott 

templomokat Csengele, Kereset, Csorva elpusztult településeinek egykori templomával.

Reizner városmonográfiája beilleszkedik az ezredéves évforduló alkalmából készült 

helytörténeti  munkák  sorába.  A  négykötetes  munka  előzményének  tekinthető  A  régi 
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Szeged című monográfiája, amelyben a szegedi vár építéstörténetének bemutatása mellett a 

kun  puszták  településtörténetének  bemutatására  tett  kísérletet  (REIZNER  1884-1887). 

Szövegközlései  megfelelnek  a  korszak  forráskiadásának  tudományos  színvonalának.  A 

megjelenése  óta  napvilágra  került  új  kutatási  eredmények  összefoglalását  tartalmazó  új 

Szeged  monográfia  (KRISTÓ  1983)  mellett  mindmáig  a  helytörténeti  kutatás 

kiindulópontjául szolgál.

Ortvay Tivadar a fent említetten kívül egy másik máig ható forrásgyűjteményt is 

összeállított  (ORTVAY  1882).   A  középkori  oklevelekben  szereplő,  az  egykori 

vízhálózatra, vízborította, mocsaras területekre, vizek elnevezéseire vonatkozó említéseket 

gyűjti  össze,  és  segítségükkel  igyekszik  felvázolni  a  Kárpát-medence  egykori  vízrajzi 

arculatát.  Az  általa  összeállított  adatbázis  használatának  nehézségét  jelenti,  hogy  a 

kigyűjtött vízneveket ábécé sorrendben közli, kiemelve azokat eredeti összefüggéseikből. 

A kutatási területünkre vonatkozóan mindösszesen a Körös-ér szerepel Ortvay adattárában 

(ORTVAY 1882).  Az Árpád-kori  vízhálózatot  bemutató  munkájának a két  világháború 

között kibontakozó emberföldrajz térnyerésével párhuzamosan nő meg a jelentősége. Az új 

településföldrajzi  irányzat  a  társadalom,  a  társadalom  által  létrehozott  település  és  a 

természeti környezet kapcsolatát vizsgálja (MENDÖL 1932; GLASER 1939). A régészek 

körében is megjelenik az igény, hogy a régészeti lelőhelyeket, az elpusztult településeket 

az egykori vízrajzi állapotok figyelembe vételével kell értelmezni (LÁSZLÓ 1944).

A két világháború közötti  időszakban a Duna-Tisza közi homokhátság területére 

vonatkozó  középkori  településtörténeti  kutatások  közül  kiemelkedik  Szabó  Kálmán  és 

Papp  László  munkássága.  Szabó  Kálmán  Kada  Elek  polgármestersége  alatt  került  a 

kecskeméti  múzeumhoz  (KŐHEGYI  1974,  430.).  Kada  Elek  maga  is  sokat  tett  a 

Kecskemét  környéki  régészeti  leletek  megmentése  érdekében  (KADA  1896).  Szabó 

Kálmán szervezte meg és indította el a Duna-Tisza közi elpusztult templomok és temetők 

tervszerű, módszeres kutatását. Szabó Kálmán elsősorban néprajzi érdeklődésű volt ennek 

következtében néprajzi tanulmányai kiegészítésének szánta a régészeti kutatásokat. Szabó 

Kálmán  és  munkatársa  Papp  László  Kecskemét  környékén  36  középkori  településen 

folytatott  kisebb-nagyobb  felületű  régészeti  kutatást  (SZABÓ  1938;  PAPP  1931).  Az 

általuk  publikált  leletanyag  jelentőségét  növeli  az  a  körülmény,  hogy  a  kecskeméti 

múzeum régészeti leletanyaga a második világháború során megsemmisült, így az általuk 

feltárt lelőhelyeket, csak az egykori publikációkból ismerhetjük meg.

Csongrád  megye  a  középkorban  elpusztult  településeire  vonatkozó  adatok 

feldolgozását Széll Márta végezte el (SZÉLL 1940; 1941; 1942). 
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Csongrád  megye  nyugati,  a  Duna-Tisza  köz  területére  eső  részének  ismertetése 

során a Reizner János által már bemutatott csorvai, kereseti, csengelei templomokon kívül 

mindössze néhány új ásatási  eredményről  tud beszámolni  (SZÉLL 1940, 161-170.).   A 

feldolgozott településeket kategóriákba osztja. Külön foglalkozik azokkal a településekkel, 

amelyeknek  ismeri  a  temploma,  temetője  helyét,  esetleg  okleveles  adat  is  említi,  a 

következő  kategóriába  azokat  a  településeket  sorolja,  amelyet  okleveles  adat  említ,  de 

területéről csak szórványos régészeti leletanyag ismert, másik kategóriát azok a települések 

alkotják, amelyeknek nem ismert okleveles említése, földrajzi nevek sem utalnak egykori 

település létére, de régészeti adatok alapján igazolható megléte. Az utolsó kategóriát azok a 

települések alkotják, amelyeknek ismert okleveles említése, de sem földrajzi nevek, sem 

régészeti adatok alapján nem sikerült azonosítani (SZÉLL 1940, 159-160.)  Tanulmánya 

elkészítése  során  összegyűjtötte  az  addig  előkerült  összes  régészeti  leletet,  amelyeket 

egyeztetett az írott forrásokkal, továbbá a kéziratos térképek adataival és a megőrződött 

dűlőnevekkel is.

Munkája  még  ma  is  kiindulópontként  szolgál  a  térség  középkori  településeit 

kutatók számára.

Széll  Márta  munkájához  hasonlóak  azok  a  második  világháború  után  folytatott 

topográfiai  munkák,  amelyeknek elsődleges célja volt  az egykori  középkori  települések 

terepen történő azonosítása. Az adattári gyűjtést ezekben az esetekben felszíni leletgyűjtés, 

terepbejárás  során  szerzett  adatok  teszik  teljessé.  Kovalovszki  Júlia  Szentes,  Szarvas 

határában folytatott középkori topográfiai munkáihoz hasonlíthatjuk Zalotay Elemér Duna-

Tisza közi homokhátság területén folytatott terepbejárásait. Kiskunmajsa határában végzett 

terepbejárásai  során  többek  között  Galgóczy  Károly  monográfiájában  említett 

templomhelyek, középkori régészeti lelőhelyek azonosítását végzi el. „A lappangó leletek 

összejegyeztettek,  egyben  az  eddig  megjelent  irodalmi  közlések  a  lehetőség  szerint 

számbavétettek. A felvett tizenkét lelőhely, habár hitelesítő ásatást végezni nem is lehetett, 

mégis  alkalmas  arra,  hogy  ennek  a  területnek  történeti  múltjára  vonatkozólag  hiteles 

keresztmetszetet nyújtson.” – értékeli az elvégzett munkát Zalotay3.

A  második  világháború  után  ismét  előtérbe  kerültek  a  középkori  okleveles 

forrásanyagot feldolgozó történeti, településtörténeti, történeti földrajzi kutatások. Györffy 

György  az  Árpád-kori  Magyarország  történeti  földrajzának  megírását  határozza  el. 

Nagyszabású munkájából eddig négy kötetet adtak ki (GYÖRFFY 1963; 1987). Györffy 

3 Kiskunmajsa régészeti bejárása. Helyszínelési beszámoló. Végezte Dr. Zalotay Elemér 1955. évi julius hó 
28-30-án. Türr István Múzeum Baja, Adattár 324. K. IV.
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György  a  történeti  földrajzon  egy  terület  adott  történeti  korban  fennállott  természeti, 

gazdasági, és társadalmi viszonyainak földrajzi szempontú leírását érti, amelyet a történeti 

források felhasználásával készítenek el. Felhívja a figyelmet, hogy a történeti földrajz nem 

azonos történeti helynévtárral, attól sokkal bővebb tartalommal bír. (GYÖRFFY 1963, 5.). 

Györffy  célja,  hogy  az  ország  területét  mintegy  faluról  falura  járva  gyűjtse  össze  és 

rendszerezze  az  Árpád-kori  okleveles  adatokat.  Munkája  megírásakor  egy  régészek, 

nyelvészek, néprajzosok, geográfusok, művészettörténészek, helytörténészek által könnyen 

kezelhető kézikönyv összeállítása vezérelte. A felhasznált források esetén tágan értelmezte 

az  Árpád-kort,  az  1332-1337.  években  készült  pápai  tizedlajstrommal  zárja  az 

anyaggyűjtést  (GYÖRFFY 1963, 9.).  Az oklevelek  felgyűjtésében a  lehető  legnagyobb 

teljességre törekedett. Az okleveleken kívül felhasználta még a korszakban született egyéb 

feljegyzéseket, lajstromokat, a pecsétek köriratait. Györffy a történeti vármegyék beosztása 

szerint  sorolja  fel  az  Árpád-korban  létezett  településeket,  a  rájuk  vonatkozó  okleveles 

említésekkel  együtt.  Az  elkészített  megyeleírások  két  részre  tagolódnak.  Az  általános 

részben  a  megye  Árpád-kori  természeti  viszonyainak  leírását  közli,  a  vízrajzra, 

domborzatra,  természetes  növénytakaróra,  állatvilágra  vonatkozó  utalásokkal.  Majd  a 

megye társadalmi és gazdasági viszonyait vázolja elválasztva egymástól a tatárjárás előtti 

és  a  tatárjárás  utáni  időszakra  vonatkozó  folyamatokat.  A  gazdasági  viszonyok 

jellemzésénél  kitér  a  megye  úthálózatára  is.  A  megye  általános  leírását  a  megyében 

található  helységek adattára  követi.  Az egyes  helységeket  bemutató  címszavaknál  nagy 

hangsúlyt  kap a  fennmaradt  határjáró oklevelek  ismertetése  (GYÖRFFY 1963,  15.).  A 

települést bemutató címszó végén közli a település mai elnevezését, fekvését, az elpusztult 

településeknél korábbi helynévtárak adatait idézi. 

Györffy György a tihanyi  alapítólevél helyneveinek azonosítása során, a korábbi 

kutatásokkal  ellentétben,  Kolon  birtokot  a  Duna-Tisza  közére  helyezi,  a  mai  Izsák 

település  határába  (GYÖRFFY  1956).  Kolon  1211-ből  fennmaradt  határleírása  így  az 

egyetlen  részletes  Árpád-kori  forrás  a  Duna-Tisza  közi  homokhátság  területére 

vonatkozóan (GYÖRFFY 1987, 432-433.). A határleírásban felsorolt férfiemberek száma 

alapján  Györffy  György  a  Duna-Tisza  köz  homokos  területeinek  népsűrűségét  a  XIII. 

század elején 3,5 fő/km2-re becsüli (GYÖRFFY 1956, 415.).

A Duna-Tisza közi homokhátsággal Bodrog megye, Csongrád megye, Fejér megye 

illetve a Kunság címszó alatt foglalkozik. A fennmaradt kevés okleveles adat alapján arra a 

megállapításra jut, hogy a rendelkezésre álló adatok nem elégségesek a kun szállásterület 

szállások  szintjére  lebontott  történeti-földrajzi  képének  megrajzolásához  (GYÖRFFY 
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1987, 532.). A Duna-Tisza közi homokhátság így ismeretlen, lakatlan területként szerepel 

művében.

Az  1960-as  1970-es  években  születnek  meg  a  középkori  település  hálózat 

kialakulását,  fejlődését,  felépítését  bemutató  alapvető  történeti  munkák  (SZABÓ 1966; 

MAKSAY  1971).  Szabó  István  és  Maksay  Ferenc  is  elsősorban  okleveles  adatok 

feldolgozására  támaszkodtak,  de  ismerték  a  jelentősebb  középkori  falufeltárások 

eredményeit is. Az írott források és a területen végzett középkori falufeltárások hiányában 

munkáikban csak érintőlegesen foglalkoznak a Duna-Tisza közi homokhátság területével. 

A  Duna-Tisza  köz  természeti  viszonyaira  hivatkozva  azonban  ritkább  településhálózat 

meglétét feltételezik (MAKSAY 1971, 27.).

A  Duna-Tisza  köz  településtörténeti  kutatásában  fontos  állomást  jelent  Kecel 

monográfiájának az elkészítése.  Kecel újkori  történetét,  néprajzát,  társadalmi,  gazdasági 

jellegzetességeit  bemutató fejezeteket részletes régészeti  munkarész előzi meg. A Kecel 

határában  előkerült  régészeti  leleteket  Biczó  Piroska  saját  terepbejárási  eredményeivel 

egészítette ki. A település területén 189 régészeti lelőhelyet térképezett (BICZÓ 1984c). A 

nagy számú régészeti adat megfelelő településtörténeti következtetések megfogalmazását 

tette  lehetővé.  Az  1980-as  években  rendelkezésre  álló  adattári  és  leletmentési  adatok 

alapján felvázolt településtörténeti kérdések megoldási lehetősége az intenzív terepbejárás 

(HORVÁTH 1984).

Az  1980-as  évek  elején  Biczó  Piroska  ismertette  a  Duna-Tisza  közén  végzett 

Árpád-kori  település-feltárások eredményeit.  Összefoglalásából  kiderül,  hogy mindössze 

négy  darab  lelőhelyen  került  sor  kis  felületű  leletmentésre.  Az  egyes  ásatások  során 

mindössze néhány Árpád-kori objektum dokumentálására került sor. A legnagyobb felületű 

feltárás során sem volt lehetőség három háznál több objektum feltárására (BICZÓ 1984b). 

A  kis  kiterjedésű  leletmentések  csak  korlátozottan  használhatók  fel  településtörténeti 

kérdések vizsgálatához.

A Bács-Kiskun megyében végzett régészeti kutatásokról, kisebb leletmentésekről, 

leletbejelentésekről,  a  régészeti  leletek  gyarapodásáról  rendszeres  készítettek 

összefoglalásokat  a  kecskeméti  múzeum  régészei  (H.  TÓTH  1972;  1990;  HORVÁTH 

1992;  WICKER-KUSTÁR-HORVÁTH  2001).  Az  egyes  kutatásokról  közzétett  rövid 

beszámolók alapján megállapíthatjuk, hogy a középkori ásatások között túlsúlyban vannak 

a középkori templomokra, templomkörüli temetőkre vonatkozó kutatások. A Duna-Tisza 

közén folytatott  középkori  településtörténeti  kutatások egészen az  1980-as  évek végéig 

túlnyomórészt  a  templomok  és  temetők  feltárására  szorítkozott  (BÁLINT  1956; 
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HORVÁTH 1977; BICZÓ 1984a, SZÉKELY 1981; 1986). A templomot a középkorban 

igyekeztek  a  környék  legmagasabb  pontján  felépíteni,  ennek következtében  az  egykori 

templomhelyek a középkori településhálózat leglátványosabb elemei. A XX. század elejéig 

fennálló romokat fokozatosan bontották el és az újonnan alakult település építkezéseihez 

használták  fel,  gyakran  még  a  korábbi  épület  alapozását  is  kitermelték.  Az  emberi 

tevékenységnek  köszönhetően  az  egykori  templomhelyek  a  középkori  településhálózat 

leggyorsabban pusztuló elemei is egyben. Az egyre intenzívebb mezőgazdasági művelés, a 

tereprendezések során gyakran kerültek a felszínre az egykori  templomok és körülöttük 

elhelyezkedő temető maradványai. A bejelentések során sajnos csak rövid ideig tartó, kis 

felületű  feltárások  elvégzésére  volt  lehetőség.  Az  elmúlt  évtizedek  alatt  nagy  számú 

régészeti adat gyűlt össze a középkori templomokra vonatkozóan.  Nem véletlen, hogy az 

első  módszeres  összefoglalások  a  templomokra  vonatkozó  adatokat  összegzik.  Először 

Biczó Piroska foglalta össze a Bács-Kiskun megye területén fellelhető középkori eredetű 

templomok  adatait  (BICZÓ  1987).   Tari  Edit  a  Cegléd  környékén  feltárt  régészeti 

lelőhelyek adatainak bemutatása után a Duna-Tisza köz északi részére vonatkozóan nyújt 

kitekintést  az  Árpád-kori  egyházszervezetre,  egyháztörténetre,  templomépítészetre 

vonatkozóan  (TARI  1995).  A  Kiskunfélegyháza  határában,  illetve  a  város  közelében 

található pusztatemplomok régészeti adatait Rosta Szabolcs dolgozta fel (ROSTA 2004). 

Rosta Szabolcs Kiskunfélegyháza környékén 19 darab középkori templom adatait dolgozta 

fel. A rendelkezésére álló régészeti adattári, történeti adatokat saját topográfiai kutatásaival 

egészítette  ki.  Az eredmények összegzése során az egyes  templomok elhelyezkedését  a 

középkori úthálózat figyelembevételével értelmezi (ROSTA 2004, 157.).

A  templomok  eredeti  összefüggésükből  történő  kiszakítása  és  a  településtől 

elválasztott  külön  tárgyalása  nem  túl  szerencsés  módszer.  A  középkori  templomok 

felépítésére  viszont  magasabb  egyházi  szempontok  figyelembe  vételével  került  sor, 

egyházi  szabályok és engedélyek  alapján,  nem egyszerűen a falu  lakóinak  elhatározása 

alapján.  Így  jobban  szabályozott  feltételek  között  jöttek  létre,  mint  az  egyszerű  falusi 

lakóépületek (TARI 1995, 1.).

A földmunkák során véletlenül előkerült és beszolgáltatott régészeti leletek között 

nagy számban találunk középkori érem- és kincsleletet (BÁRÁNYNÉ 1945, KŐHEGYI 

1972; GEDAI 1961-1962; 1967-68; SZÉKELY 1984; 1992). Az igen gyakran friesachi 

érmeket  is tartalmazó együtteseknek a földbe rejtését  legtöbbször a tatárjárással  hozzák 

kapcsolatba. A tág időhatárok közé keltezhető, erős bizánci-balkáni hatást mutató ékszerek 
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az  1246  táján  egyenesen  a  Balkánról  visszaköltöző  kunok  emlékanyagát  alkothatják 

(HATHÁZI 2000, 265.).

A Duna-Tisza közi településtörténeti  kutatások között meg kell említeni Hídvégi 

Lajos munkásságát. A lelkes helytörténész és történelem tanár történeti következtései nem 

mindig helytállóak, de sok értékes történeti és régészeti adatot gyűjtött össze (HÍDVÉGI 

1984; 1990).

A lelkes helyi segítőknek, tanítóknak köszönhető gyűjtőmunka eredményeképpen 

néhány  település  régészeti  lelőhelyeinek  felgyűjtésére  kerül  sor.  Az  elsősorban  régi 

lelőhelyek  adattári  feljegyzéseinek  feldolgozásával  készült  munkák  a  középkori 

településeken  kívül  más  korszak  lelőhelyeit  is  felsorolják.  Általában  csak  egy lelőhely 

listát  közölnek,  értékelés  nem  kapcsolódik  hozzá  (WICKER-TRILLSAM  1994; 

KŐHEGYI 1994). 

A Duna-Tisza  közi  homokhátság  területén  az  1990-es  évek közepén meginduló 

autópálya  építéshez  kapcsolódó  feltárásokig  mindössze  két  középkori  lelőhelyen  folyt 

nagyobb felületű régészeti  ásatás. A vizsgált  terület  északi peremén található Nyársapát 

területén  Bálint  Alajos  végzett  kutatásokat.  A  középkori  Nyársapát  területén  a  Banner 

János által 1928-ban megkezdett kutatásokat 1948-tól Bálint Alajos folytatta. A régészeti 

kutatásokhoz kapcsolódóan több hektár kiterjedésű terület geodéziai felmérését készítették 

el. A feltárás során a település templomát, a hozzá kapcsolódó ossáriumot és a  település 

18  házát  tárták  fel,  továbbá  felfigyeltek  az  ér  túlsó  partján  található  nemesi  udvarház 

romjaira is. Bálint Alajos megfigyelte, hogy a település házait a térszintből 30-70 cm –es 

kisebb kiemelkedő dombocskák jelzik. A Templom-ér két partján összesen 72 dombocskát 

számoltak  össze,  amelyek  környékén  nagyszámban  kerülnek  felszínre  cseréptöredékek 

(BÁLINT  1962,  108.).  A  középkori  település  régészeti  adatainak  feldolgozását  a 

településre vonatkozó történeti (ÉRI 1958), néprajzi adatok összegyűjtése is követi (ÉRI 

1962),  továbbá  sor  került  a  feltárás  során előkerült  állatcsontanyag  meghatározására  is 

(BÖKÖNYI 1974).

A  feltárt  objektumok  dokumentációjának  újra  értelmezése  során  Benkő  Elek 

felhívta  a  figyelmet  a  fénykorát  a  XV-XVI.  században  élő  falutelepülés  Árpád-kori 

előzményeire is (BENKŐ 1980, 347.). A település további kutatása a XIII-XIV. században 

bekövetkező  társadalmi,  gazdasági  változásokhoz  szolgáltathatna  régészeti  adatokat, 

ugyanis  Nyársapát  az  átmeneti  időszakban is  folyamatosan  lakott  volt  (BENKŐ 1980, 

348.). 
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Pálóczi Horváth András a Kecskemét  közelében húzódó Szentkirályon  25 éven 

keresztül vezetett régészeti ásatást. A tervásatás fő célja, hogy a település feltárása során 

előkerült  régészeti  leletek  segítségével  a  kunok  nomád  jellegű  társadalmának 

feudalizálódási folyamatához szolgáltasson adatokat (PÁLÓCZI 1976, 275.). A több éven 

keresztül folyó  kutatás során a település templomán és temetőjén kívül több lakóház is 

megkutatásra  került.  A  felszínen  megfigyelhető  jelenségek  alapján  a  falu  területén  30 

házhelyet különítettek el, amelyek közül kilencen történt régészeti feltárás is (PÁLÓCZI 

1996).  A feltárt  házak  a  középkori  falusi  lakóház kutatásához  szolgáltattak  új  adatokat 

(PÁLÓCI 1992). A feltárt régészeti objektumok alapján lehetőség nyílt az egyes beltelkek 

rekonstruálására,  továbbá  az  utcahálózat  megrajzolására  is.  A  település  feltárásából 

származó  régészeti  adatok  számos  új  adattal  szolgálnak  a  kunok  letelepedéséhez  és 

gazdálkodásukhoz (PÁLÓCZI 1986).  A beltelkeken álló házakhoz kapcsolódó gazdasági 

egységen  megfigyelt  karámok  maradványai  olyan  gazdasági  szerkezetet  tükröznek, 

amelyben  a  külterjes  állattenyésztésnek  nagy  szerepe  van  (PÁLÓCZI  1986,  230).  Az 

ásatás  során  a  különböző  régészeti  objektumokból  különböző  természettudományos 

vizsgálatok elvégzéséhez mintákat vettek. A minták elemzése nagy mértékben hozzájárult 

a  magyarországi  környezeti  régészet  fejlődéséhez  (PÁLÓCZI 1993;  2000).  A régészeti 

módszereket kiegészítő természettudományos kutatások, így a település egykori környezeti 

képének körvonalazását is lehetővé teszik (TORMA 1996). 

A  Duna-Tisza  köz  középkori  történetének  legjobban  kutatott  szeletét  a  kunok 

régészeti  emlékanyagának  (PÁLÓCZI  1993;  HORVÁTH  2001)  és  a  kun  szállások 

történetének  feldolgozása  alkotja  (SELMECZI  1986;  PÁLÓCZI  1986;  1987).   A  kun 

területek  kutatásának  biztosított  szervezett  kereteket  a  „Jászkunság  kutatása”  című 

konferencia  sorozat.  1985-ben  Kiskunfélegyházán  tartják  az  első  konferenciát,  ahol 

megállapodnak abban,  hogy  rendszeresen teret  biztosítanak az új  kutatási  eredmények 

bemutatásához, és összehangolják a kunsági területekre vonatkozó kutatásokat. A második 

ülésszakot 1988-ban Szolnok rendezik meg, majd hosszú szünet után a következőre 2000-

ben Kiskunfélegyházán kerül sor. A konferencia  sorozat a régészeti,  néprajzi,  történeti, 

művelődéstörténeti,  antropológiai,  névtörténeti  kutatásokat  fogja  össze  (FAZEKAS-

SZABÓ-SZTRINKÓ 1987; SZABÓ 1988; H. BATHÓ 2002).

A Duna-Tisza közi középkori települések régészeti kutatásában igazi áttörést hozott 

az M5-ös autópálya építését megelőző feltárások. Biczó Piroska vezetésével már 1978 és 

1982  között  sor  került  a  megyehatár  és  Kecskemét  közötti  szakasz  terepbejárására.  A 

nyomvonalat  kísérő  2  km  széles  sávban  76  darab  régészeti  lelőhelyet  térképeztek 
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(HORVÁTH  1990,  16.).   Az  1980-as  években  végzett  autópályás  feltárásokra 

meglehetősen  szűkös  keretek  között  került  sor.  A  beruházás  feszített  ütemének  és  a 

megoldatlan finanszírozási problémák következtében az útépítés által érintett lelőhelyeken 

sajnos nem volt lehetőség a teljes feltárás elvégzésére (HORVÁTH 1990).  A mostoha 

körülmények  ellenére  több  nagy  méretű  Árpád-kori  településrészlet  került  feltárásra 

(WICKER 1990; SZÉKELY 1990). 

Az M5 autópálya továbbépítése az 1990-es években folytatódott. A tervezett M5 

autópálya nyomvonalán végzett terepbejárások során számos Árpád-kori településre utaló 

régészeti  lelőhelyet  térképeztek  (WICKER  KUSTÁR-HORVÁTH  2001).  Az  út 

nyomvonalába  eső  lelőhelyek  esetén  lehetőség  nyílt  összefüggő,  nagy  kiterjedésű 

településrészek  feltárására  (HORVÁTH  1994).  A  feltárt  középkori  települések  között 

megtalálhatóak a számos házból álló, nagy kiterjedésű falutelepülés éppúgy, mint a csak 

néhány  objektummal  jellemezhető  szállás,  tanya  jellegű  település  is  (PINTÉR  1994; 

SOMOGYVÁRI 1997; SZÉKELY 1994; 1997). A számos dokumentált régészeti objektum 

adatainak  feldolgozása  még  folyamatban  van.  A  feltárt  lelőhelyek  teljes  feldolgozása 

várhatóan  számos  új  információval  fogja  bővíteni  ismeretünket  a  Duna-Tisza  köz 

középkori  településtörténetére  vonatkozóan.  A  régészeti  lelőhelyeken  gyűjtött  minták 

természettudományos  vizsgálata  tovább  árnyalhatja  a  Duna-Tisza  köz  környezeti 

viszonyairól  eddig  kialakított  képet  (SÜMEGI 2001,  SOMOGYVÁRI 2003).  Az eddig 

megjelent  előzetes  közlések  elsősorban a  Duna-Tisza  köz  területén  általánosnak  tartott 

állattartó  telepek  szerkezetére,  felépítésére  vonatkozóan nyújtanak  új  adatokat  (BÉRES 

2000; WICKER 2002; VÁLYI 2003).

A  millecentenáriumi  évforduló  ismét  a  helytörténeti  kutatások  felé  fordította  a 

figyelmet. Ennek megfelelően számos új településtörténeti monográfia készül az 1990-es 

évek második felében (BLAZOVICH 1991; JUHÁSZ 1991; 1998). A magas színvonalú 

városmonográfiáknak  kiváló  példája  a  Kiskunhalas  történetét  bemutató  kötet  (Ö. 

KOVÁCS-SZAKÁL 2000). A monográfiában nagy hangsúlyt  kapnak a legújabb régészeti 

topográfiai  kutatások.  A régészeti  terepbejárások során térképezett  lelőhelyek  adatainak 

feldolgozása segítségével részletesen nyomon követhető a város határának benépesítése az 

egyes régészeti korokban. A nagy számú régészeti adat feldolgozása a régmúltra vonatkozó 

alapos  településtörténeti  összefoglalás  elkészítését  tette  lehetővé.  A  kötet  részletesen 

foglalkozik  Halas-szék 14-16. századi történetével. Számos új szempont szerint vizsgálja 

meg a kunok megtelepedésére, magyarországi történetére vonatkozó forrásokat.  
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A legújabb megye monográfiák sorába tartozik a Pest megye történetét bemutató 

munka. A kötet a legújabb kutatási eredmények felhasználásával rajzolja meg Pest megye 

történetét. A kötet nagy hangsúlyt fektet többek között Pest megye és az Alföld középkori 

gazdasági  és  társadalmi,  valamint  településtörténeti  képének  bemutatására.  Sajnálatos, 

hogy a nagyszabású munkának eddig csak egy kötete jelent meg (ZSOLDOS 2001).

A Magyar Régészeti Topográfia munkálatai ugyan elkerülték a Duna-Tisza közét, 

ettől  függetlenül  az  1990-es  évek  végétől  egyre  több  a  topográfia  elveinek  megfelelő 

terepbejárás  történik  (GALLINA  2000;  BÁLINT-BATÓ  2002;  KNIPL  2004).  A 

topográfiai kutatások jelentősen megváltoztatták a Duna-Tisza köz települési viszonyairól 

eddig kialakult képet. Az eddig publikált kutatások közül Sárosi Edit munkája kiemelkedő, 

aki Bugac környékén végez intenzív mikrorégiós topográfiai kutatásokat (SÁROSI 2003).

A Duna-Tisza közi homokhátság történeti sajátosságaiból adódóan az első területi alapú 

módszeres településtörténeti összefoglalás, amely a régészeti adatokat az írott forrásokkal 

összeveti a török korra született meg (WICKER 2004).

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  történetéből  fakadóan  kialakult  tanyás 

gazdálkodási  forma számos archaikus  gazdálkodási  forma megmaradását  tette  lehetővé, 

kiváló  forrást  biztosított  így a néprajzi  kutatások számára  (JUHÁSZ 1989).  A néprajzi 

kutatások egy része  elsősorban a  kialakult  tanyahálózat  településtörténeti  vonatkozásait 

vizsgálta (JUHÁSZ 1974; 1980; 2001), amelyhez később a településföldrajz is csatlakozik 

(CSATÁRI 1988).

A  táj  mostoha  természeti  viszonyaihoz  igazodó  gazdálkodási  formák,  a  tanyasi 

gazdálkodásban  fellelhető  archaikus  elemek,  a  településhálózat  sajátosságai,  a  tanyasi 

életmód mássága több szociográfiai munka forrásaként szolgáltak (ERDEI 1936, VARGA 

1980; LAKATOS 1988).  

A Duna-Tisza közi homokhátság középkori településtörténeti kutatására vonatkozó 

források és az eddigi eredmények áttekintése alapján megfigyelhetjük,  hogy az a nézet, 

miszerint ritkán lakott, puszta régió ez, elsősorban az írott források miatt kialakult kép. A 

területre  vonatkozóan ugyan nincsen egységes  szemléletű,  modern  régészeti  topográfiai 

munka,  de  a  kisebb  tájegységek  utóbbi  időben  gyarapodó  számú  régészeti  topográfiai 

jellegű vizsgálata, az egyes fontos feltárások egyértelműen felhívták a figyelmet arra, hogy 

ez  nem  feltétlenül  volt  így  az  Árpád-korban.  A  kutatástörténeti  áttekintés  minden 

vonatkozásban megerősíti azt a koncepciót,  hogy ez a településtörténeti időszak viszont 

csak akkor közelíthető meg, ha a források és módszerek legszélesebb körét alkalmazzuk, 

olyanokat is, amelyeket eddig alig hasznosítottak.  
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3. Források és módszerek a Duna-Tisza közi  homokhátság Árpád-kori 

természeti képének rekonstruálásában

A  Duna-Tisza  köz  természeti  környezetének  középkori  képéről  igen  keveset 

tudunk,  s  meglévő  ismereteink  nagyobb  része  is  kevéssé  megalapozott  általánosítás. 

Abban,  hogy a  középkori  Duna-Tisza  közéről  nem készült  általános  környezettörténeti 

rekonstrukció úgy vélem a rendelkezésre álló források csekély számán túl döntő szerepet 

játszott  az  is,  hogy  rekonstrukció  elkészítésére  önmagában  sem  a  régészet,  sem  a 

történettudomány, sem pedig a geográfia nem képes. Vagyis ezen az inter-, vagy inkább 

multidiszciplináris  kutatási  területen  nem  érhetők  el  érdemi  eredmények  az  érintett 

diszciplinák együttműködése nélkül. 

Az  ember  és  az  általa  létrehozott  település  és  annak  földrajzi  környezete 

kapcsolatának  vizsgálata  esetén  szükséges  kitérni  a  táj  eltartóképességére,  azaz  a 

tájökológiában használt  kifejezést  használva a környezetpotenciál  kérdésére (KERTÉSZ 

2003. 21.).  A természeti környezet bizonyos hasznosítási lehetőségekkel (erőforrásokkal 

és adottságokkal) rendelkezik, amelyek bizonyos társadalmi igény kielégítésére nyújtanak 

lehetőséget.  A természeti  környezetnek ezt a teljesítő képességét a természeti környezet 

potenciáljának  nevezzük  (LÓCZY 1989.  381.).   A  környezeti  potenciál  vizsgálata  így 

választ ad arra a kérdésre, hogy a természeti környezet milyen hasznosítási lehetőségek 

forrása.  A  természeti  környezet  természeti  adottságai  azon  környezeti  tényezők 

tulajdonságainak az összessége, amely a társadalom termelő és fogyasztó tevékenységével 

kapcsolatban állnak. 

A  természeti  környezetpotenciál  meghatározásához  első  lépésként  a  különböző 

részpotenciálok  vizsgálata  szükséges,  így  a  domborzat,  éghajlat,  talaj,  vízellátottság, 

növényzet egyenkénti felmérése és minősítése szükséges, abból a szempontból, hogy egy-

egy természeti tényező melyik felhasználó ágazat céljaira és milyen mértékben alkalmas 

(KERTÉSZ  2003.  23.).   Dolgozatom  során  a  mezőgazdaság  különböző  ágazatai,  a 

földművelés  és  állattenyésztés  lehetőségeit  elemzem,  hiszen  a  régészeti  korokban  a 

mezőgazdaság jelentette a települések megélhetésének alapját. 

Tanulmányomban  megpróbálom  áttekinteni  és  értékelni  a  Duna-Tisza  köz 

környezettörténeti  vizsgálatához  felhasználható  forrásokat.  Forrástörténeti  elemzésem 

során  megkísérlem  bizonyítani  azt,  hogy  a  Duna-Tisza  köze  a  középkor  idején  igen 
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változatos földrajzi táj volt, amelynek eltartó képessége jóval meghaladta a (tudományos) 

köztudatban elfogadott szintet.

3.1 Geomorfológiai kutatások a Duna-Tisza közi homokhátság területén

A kistáj régészeti lelőhelyek helyszínének kiválasztása szempontjából meghatározó 

geomorfológiai  formáit  a  pleisztocénban  és  a  holocénban  végbement  felszínalakító 

folyamatok alakították ki, ezért szükségesnek tartjuk a táj negyedidőszaki felszínfejlődési 

folyamatainak rövid áttekintését.

A  Duna-Tisza  köz  felszínének  kialakulásáról  az  első  tudományos  elméletet 

Cholnoky Jenő dolgozta ki, aki munkájában a szél által létrehozott homokformákat is leírja 

(CHOLNOKY 1910). A második világháborúig végzett földrajzi kutatások a Duna-Tisza 

közének  elsősorban  talajtani  jellegzetességeit  (KREYBIG  1937),  agropotenciálját 

(TREITZ  1903)  és  növényföldrajzi  érdekességeit  (SOÓ  1931;  1959  )  vizsgálták.  A 

második  világháború  után  mélyítették  le  az  első  több  száz  méter  mélységig  lehatoló 

kutatófúrásokat.  A  fúrásminták  eredményeinek  vizsgálata  igazolta,  hogy  az  Alföld 

területén a negyedidőszaki képződmények pannon korú üledékekre települtek (FRANYÓ 

1980).   Jelentősen  megszaporodtak  a  csak  negyedidőszaki  rétegeket  feltáró 

sekélymélységű fúrások is, így egyre több lehetőség nyílott a pleisztocén idején keletkezett 

üledékek vizsgálatára.

A természetföldrajzi  kutatások elsődleges  célja  a futóhomok mozgások idejének 

minél pontosabb meghatározása a pleisztocén és holocén földtörténeti időszak pontosabb 

periodizációjának  meghatározása  céljából  (GÁBRIS  2003.).  Ezen  kutatásokat  nagy 

mértékben segítette a kormeghatározási módszerek fejlődése. Itt elsősorban a radiokarbon 

adatok újra kalibrálására, továbbá az optikai kormeghatározás felhasználási lehetőségének 

bővülésére kell gondolni (LÓKI-HERTELENDI-BORSY 1994; NOVOTHNY UJHÁZY 

2000; GÁBRIS 2003.).

Az újabb kutatások viszont felvetették a jelentősebb holocén kori homokmozgás 

lehetőségét is (LÓKI-SCHWEITZER 2001; GÁBRIS 2003; BÁLINT 2003; NYÁRI-KISS 

2005). 

23



3.2 Középkori éghajlattörténeti  kutatások Európában, és azok Kárpát-medencei 

vonatkozásai

A meteorológusok, klimatológusok között egészen a XX. század közepéig tartotta 

magát az a nézet, hogy történeti léptékben az éghajlat állandónak tekinthető. A rendszeres 

meteorológiai mérések eredményei is ezt igazolták. Bár az első száz éves mérési sorozat 

adatainak  elemzésekor  figyelmen  kívül  hagyták,  hogy  száz  év  adatainak  az 

összehasonlítása  nem elegendő  a  fenti  tétel  megfogalmazására  (LAMB  1982,  10.)  Az 

1960-as  évektől  kezdődően  jelentősen  megszaporodtak  az  olyan  természettudományos 

eredmények,  -   pollenanalízis,  évgyűrű-analízis,  varvok vizsgálata  -  ,  amelyek  jelentős 

éghajlati változásokat mutattak ki a történeti korok idején is (RÁCZ 1993, 68.). 

Az  éghajlat  valójában  kisebb-nagyobb  mértékben  folyamatosan  változik.  Az 

éghajlat megváltozásával együtt jár a környezet megváltozása is. Megváltozik a növények 

elterjedési területe, vele együtt a rovarok, madarak, emlősállatok elterjedése is, amelyek 

számára a megváltozott  növényzet  új  élőhelyet  jelent.  A változások néha meglehetősen 

lassúak,  néha  viszont  igen  gyorsak  (LAMB 1982,  3.).   A holocén  klímaváltozásokkal 

kialakultak kontinensünk éghajlatának lényeges vonásai, ezután jelentős változások nem 

történtek,  de  kimutathatóak  ingadozások,  amelyek  hatással  voltak  egyes  területek 

gazdasági  hasznosításának  megváltozására,  történelmi  események  lefolyására.

A természeti környezet történeti léptékű változásai az esetek jelentős részében az éghajlat 

ingadozásaira  vezethetők  vissza,  hiszen  az  éghajlat  a  legfontosabb  meghatározója  a 

növényzet,  állatvilág,  a  vízhálózat,  a  talaj  vagy  a  geomorfológiai  jellegzetességek 

változásainak. Mivel az éghajlat az ökoszisztéma egyik legfontosabb eleme, a természeti 

környezet állapotában bekövetkezett változások kutatása során legfontosabb az időjárás, az 

éghajlat ingadozásainak a vizsgálata. 

A műszeres  mérések rendszeressé válása előtti  korszakok éghajlatának,  időjárási 

anomáliáinak kutatásával a történeti éghajlattan foglalkozik. A rekonstrukciót különböző 

történeti  és  természettudományos  források  felhasználása  teszi  lehetővé.  A  naplókból, 

évkönyvekből,  krónikákból,  oklevelekből,  adóösszeírásokból,  gazdasági  feljegyzésekből 

kiolvasható  adatokat  a  dendroklimatológia,  a  pollenanalízis,  a  gleccserek  vizsgálata,  a 

varvok  kutatása,  a  sarki  jégtakaró  mintáinak  oxigén  izotópos  adatai  által  szolgáltatott 

eredmények egészítik ki (LAMB 1982, 67-100.).

A középkor éghajlattörténetének vizsgálatakor fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 

ebben  az  időszakban  a  légkört  még  nem  érték  emberi  beavatkozásra  visszavezethető 
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hatások, így annak klímaingadozásai természetes hatásokra vezethetők vissza (PFISTER – 

LUTERBACHER - SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1998, 535.)

A középkori kis éghajlati optimum

Az  általam  vizsgált  Árpád-kori  településhálózat  a  középkori  kis  éghajlati 

optimumnak nevezett időszak alatt alakult ki. A középkori kis éghajlati optimum a VIII. 

század  végétől  a  XIII-XIV.  század  fordulójáig  tartó  éghajlati  periódus,  amelynek  a 

rekonstrukciók szerint helyenként a jelenkori felmelegedésnél is enyhébb klímája kedvező 

feltételeket teremtett az európai gazdasági növekedést elindító középkori mezőgazdasági 

forradalomhoz, a marginális területek eredményesebb mezőgazdasági műveléséhez (RÁCZ 

2000, 292.).

A VIII-IX. században Közép-Európában egy száraz meleg éghajlati periódus előzte 

meg a középkori kis éghajlati optimumot (GYÖRFFY-ZÓLYOMI 1994. 24.). Hatására a 

Kárpát-medencében  emelkedett  a  kontinentalitás  mértéke,  amely  a  nyári  hőmérséklet 

növekedésével és a csapadék mennyiségének csökkenésével járt együtt. Erre az időszakra 

tehető Közép-Ázsia kiszáradása is:  a Kaszpi-tó több méteres vízszint  csökkenését lehet 

kimutatni. Újabb kutatások az avar birodalom bukását igyekeznek kapcsolatba hozni ezzel 

a  viszonylag  száraz  éghajlati  periódussal  (GYÖRFFY-ZÓLYOMI  1994.  28-33.).

A  középkori  kis  éghajlati  optimum  kedvező  hatásai  először  Nyugat-Európában 

jelentkeztek.  A grönlandi  jégfúrások izotóp  vizsgálata  a  VII.  századtól  kezdődően  egy 

viszonylag meleg periódust jeleznek (LAMB 1982, 163.). Évgyűrű vizsgálatok eredményei 

alapján  kimutatható,  hogy  Alaszkában  a  IX.  században  2.3  fokkal  volt  melegebb 

(KORDOS 1989, 126.).

A klíma  kedvezőbbé válása elsősorban a  tengeri  jégtáblák  és  belföldi  jégtakaró 

visszahúzódásában, a tengeri viharok gyakoriságának csökkenésében mutatkozott. A fenti 

tényezők javították a hajózás feltételeit az északi tengereken, így lehetővé tették, hogy a 

vikingek eljussanak egészen Vinlandig. A vegetációs időszak meghosszabbodása kedvező 

feltételeket  teremtett  az  izlandi,  grönlandi  viking  telepek  kialakításához  (LAMB 1982, 

164-167.).   Norvégiában,  az  északi  szélesség  69,5o mentén  fekvő  Malangennél  a  IX. 

században árpát kezdtek termeszteni. A gabonatermelés ezen a területen a meleg időszak 

elmúltával, a XII. század végén szűnik meg (LAMB 1982, 168.). 

A magyarországi időjárásra közvetlen vagy közvetett adatokat tartalmazó források 

mennyisége  és  minősége  csak  a  XVI.  századtól  tesz  lehetővé  folyamatos 
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klímarekonstrukciót  (RÁCZ  1999;  2001).   A  kora  középkori  magyar  forrásanyag 

jellegzetességeiből  adódóan,  a  hazai  krónikák  kis  száma  és  a  folyamatosan  vezetett 

évkönyvek  teljes  hiánya  miatt  a  Kárpát-medencére  vonatkozó  történeti  éghajlati 

rekonstrukció kizárólagosan a történeti forrásokra támaszkodva nem végezhető el (KISS 

2000,  250.).   Sajnos  az  eddig  rendelkezésünkre  álló  kiegészítő  természettudományos 

adatok sem tesznek lehetővé teljes rekonstrukciót (GRYNAEUS 2000; 2003). A Kárpát-

medence  középkori  éghajlati  viszonyainak  megismeréséhez  nagy  mértékben  kell 

támaszkodnunk  az  Európa  nyugati  és  középső  területeire  vonatkozó  klímatörténeti 

adatsorokra  (ALEXANDRE  1987;   PFISTER  1999;  GLASER  2001).   Csehország 

területére  vonatkozóan az  eddigi  legteljesebb feldolgozást  készítették  el,  így  a  Kárpát-

medencéhez nagyon közel fekvő területre szinte teljes rekonstrukció áll rendelkezésünkre 

(BRAZDIL-KOTYZA 1995). 

A klímatörténészek nem képviselnek egységes álláspontot a középkori kis éghajlati 

optimum  időbeli  lehatárolásával  kapcsolatosan.  A  kedvező  időjárási  viszonyokkal 

jellemezhető  meleg  periódus  950-1200  közé  helyezhető  az  észak-atlanti  területre 

vonatkozó források alapján (LAMB 1982, 166.). A kedvező időjárási viszonyok a XIII. 

század végén szűnnek meg a nyugat-európai adatsorok alapján (RÁCZ 1989, 127.). A cseh 

írott források vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy Közép-Európában még az 1260-as 

évektől egészen az 1380-as évekig is meleg és csapadékos volt az időjárás (BRAZDIL-

KOTYZA 1995, 175.). 

A  melegebb  időjárási  viszonyok  az  észak-atlanti  térség  után  egész  Európában 

éreztették  hatásukat  (LAMB  1982,  172.).  A  szőlő  termesztési  területe  kiterjedt,  a 

hegyvidéki  területeken  az  erdőhatár  100-200  méterrel  is  visszahúzódott  (LAMB 1982, 

163.). Köln vidékén fügefa termesztését említik a források (PFISTER – LUTERBACHER- 

SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1998, 549.).

A középkori kis éghajlati optimum téli hőmérsékleti viszonyainak elemzése során 

megállapítható,  hogy  ezen  időszak  alatt  sokkal  kisebb  volt  a  hideg,  kemény  telek 

előfordulási  valószínűsége,  mint  az  ezt  követő  periódusban.  A  tatárjárás  időjárási 

viszonyainak  elemzése  is  kimutatta,  hogy  a  Duna  befagyása  a  szabályozások  előtti 

időszakban nem tekinthető rendkívüli időjárási eseménynek (KISS 2003). A téli időjárási 

körülményekkel  kapcsolatos  fagyra,  a  folyóvizek  befagyására,  a  hótakaró  hosszára,  a 

rendkívüli,  szokatlan  időben  megfigyelt  növényaktivitásra  vonatkozó  adatok 

feldolgozásából kitűnik, hogy a téli időjárásban kevés negatív anomália figyelhető meg. A 

középkori  kis  éghajlati  optimum  időszakában  olyan  hosszú  ideig  tartó  periódusok 
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különíthetőek  el,  amikor  alacsony  volt  a  téli  időjárás  változékonysága  (PFISTER  – 

LUTERBACHER - SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1998, 548.). Mindezek mellett 

két  kiugrás  figyelhető  meg,  az egyik  az 1090-1179 közötti  időszakban,  amikor  a telek 

olyan hidegek voltak, mint a későbbi kis jégkorszak idején, továbbá az 1180-1209 közötti 

időszakban,  amikor  a  telek  melegebbek  voltak,  mint  jelenleg  (PFISTER  – 

LUTERBACHER - SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1998, 549.).

A középkori  kis  éghajlati  optimum ideje  alatt  a  magasabb  hőmérsékleti  értékek 

domináltak,  bizonyos  területeken,  bizonyos  időszakok  alatt  a  magasabb  hőmérséklet 

magasabb csapadékmennyiséggel járt együtt. A Mediterráneumban, a Kaszpi-tó környékén 

melegebb és sokkal csapadékosabb volt az idő, mint napjainkban. A Kaszpi-tó vízszintje 8 

méterrel volt magasabb a jelenleginél a IX-XIV. század között. Sziciliában a XII. század 

folyamán hajózhatónak említenek olyan folyókat,  amelyek ma nem azok (LAMB 1982, 

173.). 

Az írott források a XI. század közepéről több alkalommal csapadékos időszakról 

számolnak be (BRAZDIL-KOTYZA 1995, 93; ALEXANDRE 1987, 792.). A csapadékos 

időszakra,  Magyarország  területére  vonatkozóan  is  találunk  adatokat  a  német-római 

seregek magyarországi hadjáratainak leírása során (KISS 2000, 255-257.).

A cseh írott források adatainak alapján 1000-1500 közötti időszakra készítik el a periódus 

hőmérsékletének  és  csapadékviszonyainak  rekonstrukcióját.  Évtizedekre  lebontva 

határozzák  meg,  hogy  az  adott  tíz  év  melegebb  vagy  hűvösebb,  csapadékosabb  vagy 

szárazabb volt a napjainkban megfigyelhetőnél (BRAZDIL-KOTYZA 1995. 161.). Igaz a 

korszak első harmadára vonatkozó adatok nagyon ritkák, így erre a periódusra vonatkozó 

becsléseknek elég nagy a bizonytalansági értéke.

Az enyhe telek legnagyobb gyakorisága az 1270-es, 1290-1300-as, 1340-1390-es 

évtizedekre  esett,  a  maximum az 1360-az  évtizedben  volt  (BRAZDIL-KOTYZA 1995, 

161.).  Az  enyhe  telekkel  párhuzamosan  a  téli  csapadék  mennyisége  is  emelkedett.

1150-1290  között  a  meleg  hónapok  domináltak,  hidegnek  mindössze  négy  évtized 

bizonyult  ez idő alatt.  A meleg nyarak másik nagy maximuma az 1340-1380-as évekre 

esett, ez kifejezetten meleg periódus volt, a hónapok 60%-a volt meleg.  A meleg periódust 

egy rövidebb időszakra - az 1330-1350-es évtizedekre - eső lehűlés szakította meg, amely a 

hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan egy csapadékosabb periódus is volt (BRAZDIL-

KOTYZA 1995, 170.). 

A  nyugat-európai  források  adatai  alapján  igen  csapadékos  évtizedek  voltak  az 

1150-1159, 1190-1199, 1310-1319 közé eső periódusok (ALEXANDRE 1987).  Közép-
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Európa területén is az 1240-es évtizedig elsősorban csapadékos hónapokat figyeltek meg, 

minden évtized fele volt csapadékos, és csak mindössze négy évtized volt száraz ez alatt. 

Az 1250-es évektől fog megváltozni ez az arány és megnövekszik a száraz évek száma 

(BRAZDIL-KOTYZA 1995, 163.).  Az 1340-es években viszont ismételten a csapadékos 

nyarak  lesznek  jellemzőek  (BRAZDIL-KOTYZA  1995,  163.).  A  cseh  szerzők  által 

vizsgált  egész  korszakban  (1000-1500)  a  csapadékos  hónapok  domináltak,  hiszen  a 

periódus 58%-a tekinthető nedvesebbnek az átlagosnál (BRAZDIL-KOTYZA 1995,  170.).

Az  Azori-maximum  erőteljesebb  befolyásának  köszönhetően  fordult  melegebbre  az 

időjárás,  a  nyári  csapadék növekedésével  párhuzamosan a  téli  csapadék mennyisége  is 

emelkedik.  Ez  a  kedvező  periódus  a  Kárpát-medencében  az  1380-as  évekig  tarthatott.

A középkori kis éghajlati optimum Kárpát-medencében megfigyelhető konkrét hatásait a 

magyarországi  középkori  források  sajátossága  miatt  nem  ismerjük.  Rudolf  Brazdil  és 

Oldrich  Kotyza  Csehországra  vonatkozóan  végezték  el  az  1000-1500  közötti  időszak 

éghajlat  ingadozásainak  vizsgálatát,  elsősorban  írásos  történeti  források  alapján 

(BRAZDIL-KOTYZA  1995.).  Az  általuk  elért  eredmények  Magyarország  esetében  is 

használhatóak,  hiszen  nagyon  sok  a  hasonlóság  a  két  terület  éghajlata  között.  A  téli 

hőmérsékleti adatok megegyeznek, a nyáriak kicsit hűvösebbek, mint itt a mostani adatok 

alapján.

        Magyarország olyan átmeneti területen fekszik, hogy éghajlatában a nyugati óceáni, 

keleti  kontinentális,  valamint  a  déli  mediterrán  hatás  is  észlelhető,  és  ezen  hatások 

időszakos megerősödése okozhat ingadozásokat az ország éghajlatában.

A XIII. század közepétől kezd egyre változékonyabbá fordulni az időjárás, egyre 

több, a hőmérséklet és a csapadék mennyisége szempontjából rendkívüli évtizedről szólnak 

a források (BRAZDIL-KOTYZA 1995,  164.). 

A XIV. század időjárási viszonyai

A XIV. század éghajlat történeti szempontból a középkori kis éghajlati optimum és 

a  kis  jégkorszak  közötti  átmeneti  periódus  része,  amikor  először  jegyeznek  fel  a 

klímaromlásra, elsősorban a telek rendkívül hideg voltára utaló jelenségeket.

A XIV. század eleje, a 1320-as évek Európa szerte csapadékosak voltak. Az 1340-

es  években  nagy  áradásokról  szólnak  az  írott  kútfők,  amelyek  szintén  a  csapadék 

mennyiségének  növekedésével  hozhatók  kapcsolatba.  Igaz,  az  atlanti  ciklonok  hatása 

mérsékeltebben  jelentkezett  Közép-Európában,  mint  nyugaton  (BRAZDIL-KOTYZA 
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1995, 167-168.).  Az 1342-es év nagy áradásairól a magyarországi okleveles anyagban is 

megemlékeznek (KISS 1996). 

A  XIII.  század  közepétől  egyre  több  adat  szól  az  időjárás  csapadékosabbra 

fordulásáról.  Ez  az  okleveles  adatokban  is  tükröződik,  hiszen  a  XIII-XIV.  századi 

határjárások arról tudósítanak, hogy a korábbi határjeleket nem tudják megközelíteni, tehát 

több vizes terület volt ekkor az Alföldön (GYÖRFFY-ZÓLYOMI 1994,15.).

Európa nyugati területén, az Atlanti térségben, a tengerbetörések gyakoribbá válása, 

a viharok erősségének fokozódása jelzi az éghajlat megváltozását, a kis éghajlati optimum 

lezárulását. Lezárul a vikingek kapcsolata Vinlanddal, hiszen egyre gyakrabban fagy be a 

tenger (LAMB 1982, 178-180). Az éghajlat megromlásával párhuzamosan csökkentek a 

terméseredmények,  ami  éhínséghez,  járványok  gyors  terjedéséhez  vezetett.   1348-1350 

között nagy pestisjárvány söpör végig Európán. 

A rekonstruált téli hőmérsékletek alapján négy időjárási periódust lehet elkülöníteni 

a  XIV.  század  folyamán.  A század  elején,  az  1328-ig  tartó  periódusban  a  hideg  telek 

sorozata figyelhető meg. A telek átlaghőmérséklete hasonló lehetett, mint a kis jégkorszak 

későbbi  fázisaiban (PFISTER – SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1996 100.).  Az 

első periódust követő, 1350-ig tartó következő szakaszban az átlagos telek dominanciája 

figyelhető meg (PFISTER – SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1996, 101.). Az 1355-

1375  közötti  szakaszban  a  téli  hőmérséklet  nagy  fokú  változékonysága  mutatkozott 

(PFISTER – SCHWARZ-ZANETTI – WEGMANN 1996, 102.).  A XIV. század utolsó 

negyedét  a  kis  jégkorszak  átlagos  téli  hőmérsékletéhez  közeli,  a  mainál  valamivel 

alacsonyabb  értékek  jellemezték  (PFISTER  –  SCHWARZ-ZANETTI  –  WEGMANN 

1996, 102.).

Az időjárás fokozatos megromlása a XV. század közepétől követhető, amely majd 

az újkor kis jégkorszak idején fog kiteljesedni.  Az 1450-es évektől kezdve fokozatosan 

rosszabbra fordul az időjárás (RÁCZ 1993, 75.), megnövekszik a kemény telek száma, az 

1450-es  években  a  hónapok  44%-a  volt  hőmérséklet  szempontjából  rendkívüli 

(BRAZDIL-KOTYZA  1995,  163-164.).  Ezt  a  korszakot  az  újkori  kis  jégkorszaknak 

nevezett periódus bevezetőjének tekinthetjük. Megnövekedett a hűvös, csapadékos nyarak 

száma, a XX. századi értékhez viszonyítva 1.5 fokkal lett hidegebb. Ez a hideg periódus 

egészen 1870-es évekig megfigyelhető,  rövidebb felmelegedési időszakokkal váltakozva 

(RÁCZ 1993, 76.). 

A Kárpát-medencében, az Európában kimutatható éghajlatingadozások, a Balaton 

vízszint ingadozásaival párhuzamosíthatók.  Kiss Andrea hívta fel a figyelmet  a Balaton 
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környékén végzett komplex régészeti-természettudományos-történeti kutatások adatainak, 

mint  proxiadatoknak  a  felhasználásra,  a  Kárpát-medence  éghajlati  viszonyainak 

rekonstrukciója  során (KISS 1996, 67.).  A XII.  század harmadik  harmadától  a Balaton 

vízszintjének  fokozatos  emelkedése  rekonstruálható,  amely  tendencia  egészen  a  XVI-

XVII.  század  fordulójáig  megfigyelhető  (SÁGI  1968).  A  Balaton  vízszintemelkedése 

alapján a mainál csapadékosabb időjárási körülmények lehettek a középkorban.

3. 3 Talajtani  kutatások  szerepe  az  egykori  környezeti  viszonyok 

meghatározásában

A talaj a kémiai és fizikai mállás, valamint a szervesanyagok humuszképző biogén 

átalakulásának  hatására  az  alapkőzeten  létrejött  különböző  finomságú  laza  fedőréteg, 

amely  vertikális  profiljában  szemcseösszetétel,  porozitás,  szín  és  vastagság  szerint 

egymástól eltérő szintekre, horizontokra tagolódik. (KEVEINÉ 1989, 5.). A legjelentősebb 

tulajdonsága  a  termékenység,  amit  elsősorban  a  humusz  biztosít.  Az  újabban 

megfogalmazott talajdefiníciók a talaj kialakulásánál az atmoszférában, a bioszférában, a 

hidroszférában és a litoszférában megfigyelhető folyamatok kölcsönös egymásra hatását 

hangsúlyozzák. A talaj ezen folyamatok hatására kialakult komplex rendszer, amely rögzíti 

a környezetben végbement változásokat (LANGHOR 1999).

A  talaj  egyedülálló  információkat  hordoz  a  környezetre  vonatkozóan.  A  talaj 

jellegzetességei,  a  talajban  végbemenő,  reakciók,  folyamatok  mind-mind  kapcsolatban 

vannak a környezettel, a környezetben végbement változásokkal.

A talaj hűen tükrözi a környékén lezajlott környezeti változások nyomait. Így a talaj 

rétegződésében megfigyelhető törvényszerűségek és a különböző rétegekben fennmaradt 

pollen és Mollusca maradványok  segítségével  kiválóan lehet  a  természeti  környezetben 

végbement változásokat meghatározni.

A  régészetben  használható  talajtani  kutatások  módszereinek  kidolgozása  a 

környezeti  régészet,  mint  új  irányzat  kialakulásával  párhuzamosan  történt.  A  módszer 

angol-szász területről terjed el. (LIMBREY 1975. EVANS 1978. HASSAN 1978.)

A talajban  megőrződött  információ  sokféleségének  köszönhetően  számos  talajvizsgálati 

módszer  alakult  ki.  Az  egyik  széleskörűen  alkalmazott  módszer  például  a  talajfoszfát 

analízis. A talaj foszfát tartalmának mérése alkalmas helyi, lokális antropogén eredetű 
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szervesanyag  felhalmozódás  kimutatására.  Ezzel  a  módszerrel  sikerült  Árpád-kori 

településásatáson bizonyos árkok funkciójának meghatározása. (LASZLOVSZKY 1982.) 

Gyorsan  terjedt  a  talajfúrások  alkalmazása  egy  feltárandó  régészeti  lelőhely 

előzetes  kutatására.  A módszer  a fúráspontok megfelelő sűrítésével  alkalmas a lelőhely 

szerkezetének meghatározására, a rétegtani viszonyok feltárására,  valamint a lelőhely ki 

terjedése is meghatározható (HOFFMANN 1993.) . 

A régészeti  lelőhely  területén,  illetve  azon kívül  mélyített  kontroll  fúrások által 

feltárt  pollen,  Mollusca és kisemlősok maradványait  tartalmazó rétegek kiváló adatokat 

szolgáltatnak  a  régészeti  lelőhely  közvetlen  környezetében  bekövetkezett  környezeti 

változásokra. A talajrétegek elemzése során megállapíthatóak például a folyóvízi áradások 

okozta  pusztítások  nyomai.  Sikerült  nagyobb  volumenű  erdőtüzek  kimutatása  is.  A 

különböző talajrétegekben felhalmozódó ásványi anyagok és ionok eltérő volta utalhat a 

természetes növénytakaró megváltozására, és ezzel párhuzamosan a talajban végbemenő 

kémiai  változásokra.  (JEREM-FACSAR-KORDOS-KROLOPP-VÖRÖS  1984;  1985. 

FRENCH  1992.  WILLIS-BRAUN-SÜMEGI-TÓTH  1997.  WILLIS-BRAUN-SÜMEGI-

BENNETT-TÓTH 1998.) Folynak talajtani kutatások az egykori mezőgazdasági területek 

rekonstruálása céljából. (VERHOEVE-VERVLOET 1992.)

Napjainkban a régészeti kutatásban egyre inkább teret nyernek a komplex település 

kutatások.  Ezekben  a  programokban  igyekeznek  a  régészeti  lelőhely  környezetére 

vonatkozó  minél  több  adatot  összegyűjteni.  Az  ásatások  keretébe  számos 

természettudományos  szakembert  vonnak be.  Ezen  kutatások  része  a  lelőhely  területén 

mélyített  talajszelvények  rétegeinek  különböző  fizikai  és  kémiai  módszerekkel  történő 

megvizsgálása.  A  pontos  eredmények  érdekében  érdemes  több  egymást  kiegészítő 

vizsgálat  elvégzése.  A  módszer  jelentőségére  számos  komplex  régészeti  feltárás 

eredményeinek  publikálása  utal  (BÖKÖNYI  1992;  JEREM-FACSAR-KORDOS-

KROLOPP-VÖRÖS  1984;  KERTÉSZ-SÜMEGI-KOZÁK-BRAUN-FÉLEGYHÁZI-

HERTELENDI  1994-1995;  KERTÉSZ-SÜMEGI-KOZÁK-BRAUN-FÉLEGYHÁZI-

HERTELENDI 1994; ZVELEBIL-BENES-KUNA 1993; FÜLEKY 1999).

Ahogy  azt  a  Duna-Tisza  köz  kialakulásával  kapcsolatban  láttuk  a 

természetföldrajzos  kutatók  körében  nagyon  aktuális  téma  a  Duna-Tisza  köz  területén 

lezajlott  holocén  kori  futóhomokmozgások  lehetőségeinek  vizsgálata.  A  téma  további 

megvilágításához  nagyon  jól  felhasználható  adatokat  képes  a  régészet  szolgáltatni.  A 

talajban  megőrződött  információk  felhasználhatóságának  legnagyobb  korlátját  a  pontos 

datálás  problémája  jelenti.  Az  egykori  felszínfejlődési  folyamatok  rekonstrukciójához 
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ugyanis  csak jól  datálható  rétegek használhatók  fel.  Ezen korlát  áthidalásában nyújthat 

segítséget a régészet. A régészeti lelőhelyeken megfigyelt talajrétegek a belőlük előkerült 

régészeti  leletek  segítségével  megnyugtatóan  keltezhetők,  így  megállapítható  az  a  kor, 

amikor a talaj a felszínen volt. A régészeti leleteket tartalmazó kultúrréteg felett húzódó 

homokréteg  maximális  kora  határozható  meg.  Két  adott  korú  talajréteg  között  pedig  a 

homokmozgás pontosabb ideje is meghatározható.

A Duna-Tisza közi  homokhátság területén található régészeti  lelőhelyeken gyűjtött 

talajminták talajtani vizsgálata

A Duna-Tisza közi homokhátság területén folytatott talajtani kutatásokat elsősorban 

a  mezőgazdaság  szemszögéből  végezték.  A  kutatások  célkitűzései  között  a  talajok 

termékenységének  javítása,  a  termésátlagok  növelése,  a  mezőgazdasági  termelés 

hatékonyságának, biztonságosabb, kiszámíthatóbb feltételeinek megteremtése szerepelt. A 

Duna-Tisza  közi  homoktalajok  vízgazdálkodásának  vizsgálatakor  már  felfigyeltek  az 

eltemetett  helyzetű  humuszos  talajszintek  kedvező  tulajdonságaira  (GEREI-ZENTAY 

1992). Az eltemetett talajok más szempontú kutatásának lehetőségei régészeti lelőhelyek 

feltárása  során  merült  fel  (FECHNER-LANGHOR  1993).  Magyarországon  például  a 

kunhalmok  alatt  húzódó eltemetett  talajszint  különböző vizsgálati  eredményei  adatokat 

szolgáltatnak a halom felhordásának idején aktuális környezeti viszonyokra vonatkozóan. 

A vizsgálatok segítségével a történeti korokban lezajlott környezeti változások is nyomon 

követhetőek (BARCZI-SÜMEGI-JOÓ 2004).

 A  Duna-Tisza  köz  felszínfejlődéséből  következik,  hogy  területén  több 

futóhomokciklust  lehet  elkülöníteni.  A futóhomok mozgás  felerősödésének számos  oka 

lehetséges, többek között az éghajlat szárazodása, a csapadék mennyiségének csökkenése, 

a  felszínt  borító  növényzet  zártságának  csökkenése.  A  történeti  korokban  ezen 

tényezőkhöz  kapcsolódott  az  ember  felszínformáló  tevékenysége.  A  meg-megújuló 

homokmozgás  következtében  a  területen  ciklikus  a  talajképződés  folyamata.  A  már 

teljesen  kifejlődött  szelvénnyel  jellemezhető  humuszos  homoktalajok  egy  újabb 

homokmozgás  következtében  sárga  homoktakaró  alá  kerülhet.  A  homokmozgás 

befejeződése  után  a  frissen  kialakult  homokfelszínen  megindul  a  humuszosodás  és  a 

talajképződés.  Az eltemettet  helyzetű  talaj  réteg elveszti  kapcsolatát  a környezetével,  a 

talajképződési  folyamatok  ezután  nem  figyelhetők  meg  ebben  a  szintben.  A  talaj 

képződése során számos információt őriz és raktároz el a környezetről, így az eltemetett 
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helyzetű  rétegek  különböző  szempontú  vizsgálata  értékes  adatokat  szolgáltathat  a 

talajképződés  körülményeire,  az  egykori  környezeti  viszonyokra.  Például  az  eltemetett 

talajréteg szervesanyag tartalmának összehasonlítása a jelenlegi talaj humusz tartalmával 

adatokat szolgáltat  az egykori  talajképződési körülményekre,  a növényzet  zártságára, az 

egykori talaj termőképességére. Közvetve adatokat kaphatunk a vizsgált terület környezeti 

viszonyaira vonatkozóan.

A  balástyai  lelőhelyeken  leírt  talajszelvények  mindegyik  rétegéből  vettünk 

mintákat. A talajminták számozása egy-egy talajszelvényen belül alulról felfelé történt. A 

talajmintákat különböző fizikai és kémia módszerekkel vizsgáltuk meg. A vizsgálatok a 

szegedi  József  Attila  Tudományegyetem  Természetföldrajzi  Tanszékének 

laboratóriumában készültek.4

Sajnos a többi lelőhelyen nem történt talajmintavétel,  de a megfigyelt  jelenségek 

stratigráfiai  rögzítése is jelentős adatokat szolgáltat  a táj  talajképződési körülményeihez 

(FECHNER-LANGHOR 1993, 96-97).

A talajminták szemcsetípus vizsgálata

A  vizsgálat  célja  a  megfigyelt  különböző  homokrétegek  genetikájának 

meghatározása  volt.  A  Duna-Tisza  köz  felszínfejlődéséből  következően  a  táj  területén 

folyóvízi  eredetű,  és  szél  által  szállított  homokszemcsékkel  találkozhatunk.  A 

homokhátság a Duna hordalékából épült fel, ebből az időszakból származnak a folyó által 

szállított  homokrétegek.  A  futóhomok  mozgások  megélénkülésével  párhuzamosan 

rakódtak le a szél által szállított rétegek. Az egy rétegsoron belül elkülöníthető különböző 

genetikájú  homokok  a  felszínfejlődés,  és  az  azzal  párhuzamosan  folyó  talajképződés 

ciklusait  szemléltetik.  Elkülöníthetővé  válnak  azok  a  talajok,  amelyek  a  hordalékkúp 

felszínen alakultak ki, és azok, amelyek egy futóhomokmozgás után. 

A  homokszemcsék  genetikájának  meghatározására  mikroszkopikus  szemcsealak 

vizsgálat  alkalmazható.  A  folyóvízi  és  a  szél  által  szállított  homok  elkülönítésére 

alkalmazott egyik módszer a Miháltz-Ungár-Dávid mikroszkopikus módszer (KEVEINÉ-

FARSANG 1997, 85-86). A módszer kidolgozói négy szemcsetípust különítenek el:

1. szemcse: amelyben az eredeti  nagy forma még jól felismerhető,  az élek csipkések, a 

törési felületek épek és fényesek.

4 Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  Zseni  Anikónak,  a  JATE  Természetföldrajzi  Tanszék 
demonstrátorának és Jóri Zoltán tanszéki munkatársnak a vizsgálatok elvégzéséért.
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2. szemcse: a szemcse nagyformája még felismerhető, az élek tompábbak, a sarkok kissé 

lekerekítettek, még ép törési felületek vannak.

3. szemcse: a nagyforma már nem ismerhető fel, az élek és a sarkok tompák, a szemcse 

felülete matt.

4.  szemcse:  az  eredeti  forma  egyáltalán  nem  ismerhető  fel,  a  sarkok  és  az  élek 

lekerekítettek, közelíti a szemcse az izometrikus alakot, a szemcse felülete matt. 

Az egyes  és  a  kettes  szemcse  a  folyóvízi,  a  hármas  és  a  négyes  szemcse  a  szél  által 

szállított hordalékra jellemző. 

A vizsgálat során mikroszkóp alatt 100 szemcsét kell kiértékelni. Fényképfelvételek 

segítenek  az  egyes  típusok  megállapításában.  Kiszámoljuk  a  szemcsék  százalékos 

részesedését  a  mintában.  Amennyiben  az  egyes  és  kettes  szemcsetípusból  van  több, 

folyóvízi az üledék, ha a hármas és négyes szemcsetípusból, akkor eolikus homokról van 

szó.  Az  elemzést  0,32-0,63  mm  átmérőjű  szemcseosztályban  célszerű  elvégezni,  mert 

leginkább itt hasonlítható össze a minta. 

A  talajmintákat  szitarázógép  és  megfelelő  lyukbőségű  sziták  segítségével 

frakcionálni kell, hogy megkapjuk a 0,32-0,63 mm átmérőjű tartományt. Egyes mintáknak 

nagy volt a CaCO3  tartalma ezért szükséges volt először a tapadó mészréteg eltávolítása. 

Ehhez  10  %-os  sósavoldattal  kevertük  a  mintákat,  majd  bőven  mostuk  vízzel,  végül 

szárítószekrényben szárítottuk. Az így szétválasztott mintarészletet szitáltuk (ZSENI 1999; 

2000). 

A talajminták szemcseösszetételének vizsgálata

A vizsgálat  célja  a  talajminták  fizikai  minőségének  meghatározása  (KEVEINÉ-

FARSANG  1997,  74-81).  A  talajmintákat  levegőn  kiszárítjuk,  majd  dörzsmozsárban 

porítjuk. Az aprítást úgy végezzük, hogy csak a természetes állapotú darabokra essen szét a 

minta.  Ezután  1.6  mm  lyukbőségű  szitán  átszitáljuk  az  anyagot,  majd  szitarázógépbe 

helyezünk kb 200 g talajt, és szétválasztjuk a 0,1 mm feletti szemcseátmérőjű frakciókat. A 

felülről  lefelé  növekvő  finomságú  szitákon  a  szita  lyukbőségénél  nagyobb  szemcsék 

fennmaradnak. Legalul egy tálka zárja a szitasort, amelybe a 0,06 mm-nél kisebb átmérőjű 

szemcsék hullanak. Ezeket már nem lehet szitálás útján frakcionálni. A szitarázógéppel 10-

12 percig  történt  a  rázatás.  Ezt  követően a  szitasorozatot  szétszedve  az egyes  szitákon 

fennmaradt  anyagot megmérjük,  és kiszámoljuk, hogy azok a bemért anyag tömegének 

hány  százalékát  teszik  ki.  Így  megkapjuk  a  következő  szemcseátmérő-tartományok 
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százalékos megoszlását: 1,4 mm felett, 1,4-1,00 mm, 1,00-0,63 mm, 0,63-0,32 mm, 0,32-

0,2 mm, 0,2-0,1 mm, 0,1-0,06 mm és 0,06 mm alatt.

A 0,1 mm alatti szemcsék frakcionálása ülepítéssel történik. Az aerométeres eljárást 

alkalmaztuk.  Ez  az  eljárás  azon  alapszik,  hogy  ülepedés  közben  a  nagyobb  szemcsék 

ülepednek ki először, és az ülepedés során a szuszpenzió sűrűsége csökken. A sűrűséget 

mérve lehet kiszámítani az egyes átmérőkhöz tartozó szemcsék százalékos megoszlását. A 

szitálással leválasztott 0,1 mm alatti szemcséket 1000 ml-es üveghengerbe mérjük be, majd 

desztillált vízzel felöntjük a hengert az 1000 ml-es jelzésig. Ezután a gumidugóval lezárt 

hengert jó erősen felrázzuk, hogy a szemcsék egyenletesen oszoljanak el, és a henger alján 

ne maradjon anyag. Az asztalra helyezve a szuszpenziót elindítjuk az órát. A sűrűségmérőt 

óvatosan belehelyezzük a  szuszpenzióba,  hogy ne forogjon,  ne ugráljon,  majd  fél  perc 

múlva leolvassuk a sűrűséget. A leolvasást az óraindítástól számítva 30 sec, 1 perc, 2, 5, 

15, 45 perc, majd 2, 5, 8, 24 és 48 óra múlva végezzük el. Minden méréskor megmérjük a 

szuszpenzió  hőmérsékletét  is.  Mivel  a  vizsgált  talajminták  esetében  az  agyagfrakció 

mennyisége elég kicsi volt, ezért nem meglepő módon a sűrűség 45 perc elteltével nem 

változott, sőt volt, ahol már korábban is beállt a végső értékre. Ez azt jelenti, hogy nagyon 

kevés volt a minták agyagtartalma, és a nagyon finom agyagfrakcióban már nem lehetett a 

különbségeket kimutatni. Azonban az eredmények szempontjából nem is volt rá szükség, 

hiszen elég csak az agyagfrakció százalékos mennyiségének az ismerete.

A mérést követően az alábbi módon számoljuk az egyes frakciók arányát:

S%=100/W*s/(s-1)*(R+m) ahol

W= a bemért anyag tömege (azaz a 0,1 mm alatti frakció tömege)

s= a talaj sűrűsége

m= hőmérsékleti korrekció

R=1000*(r-1)+c

c= meniszkusz korrekció (=0,2)

r= a hidrométer leolvasás

Az  egyes  tömegszázalékokhoz  tartozó  szemcseátmérőket  a  Casagrande-féle 

nomogram  segítségével  határozzuk  meg.  A  nomogramon  a  sűrűség  skálán  és  a 

hőmérsékleti skálán felrakjuk az adatokat. Ezek összekötő egyenese kimetszi a szerkesztés 

alappontját a legelső skálán. A hidrométeres skálán bejelöljük R-t, az időskálán pedig az 

eltelt időt. A kettőt összekötő egyenes a sebesség skálán kimetszett értékkel megkapjuk az 

átmérő skálán a szemcse átmérőjét.
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Az egyes szemcseátmérőkhöz tartozó tömegszázalék adatok azt jelentik, hogy az 

ekkora és ennél kisebb átmérőjű szemcsékből ennyi százalék található a mintában (a 0,1 

mm  alatti  frakciót  tekintve).  A  szemcseátmérőket  a  tömegszázalékok  függvényében 

ábrázoljuk  egy  szemilogaritmusos  skálán.  A  kapott  pontokra  szabad  kézzel  görbét 

illesztünk  és  meghatározzuk  a  0,02 és  0,002 mm átmérőkhöz  tartozó  tömegszázalékot. 

Mivel  ezek  a  tömegszázalékok  a  0,1  mm  alatti  frakcióra  vonatkoznak,  ezért  ki  kell 

számolni, hogy ez az összes frakcióból mennyit jelent.

Az Attenberg-skálát használtuk a szemcseátmérők kategóriákba sorolásához. E szerint:

Homokfrakció: 0,02 mm felett

Vályogfrakció: 0,002-0,02 mm

Agyagfrakció: 0,002 mm alatt

Az  így  kapott  adatok  birtokában  egy  háromszögdiagram  segítségével  lehet 

megállapítani a talajok fizikai minőségét (HOYK 2000). 

A talajminták szervesanyag tartalmának meghatározása

A  vizsgálat  célja  a  megfigyelt  különböző  helyzetű  talajrétegek  szerves  anyag 

tartalmának meghatározása,  így közvetett  adatot  nyerünk a  talajok termőképességére,  a 

talajképződés körülményeire.

A talajok szerves anyag tartalmának meghatározására használatos egyik módszer a 

kálium-dikromátos oxidáció. A módszer lényege, hogy a kálium-dikromát savas közegben 

igen  erős  oxidáló  szer.  Miközben  a  talaj  szerves  anyag  tartalma  oxidálódik,  addig  az 

eredetileg  jelenlevő  narancssárga  króm  (VI)  ionok  zöld  színű  króm  (III)  ionokká 

redukálódnak. Ezeknek az ionoknak 578 nm-en elnyelése van, ami jól mérhető UV-VIS 

spektrofotométerrel.

Az UV és látható színképeket általában oldott mintákról készítünk. Az oldatokat 

vízzel készítjük el, általában 10-5-10-3 mólos oldatokkal dolgozunk. A felvételekhez 1mm-5 

cm rétegvastagságú kvarc és üveg (a látható tartományban) küvettákat használunk.

A  mennyiségi  alkalmazás  a  Lambert-Beer  törvényen  alapul.  A  mérés  során  a 

sugárzás intenzitása a mintára jellemző hullámhossznál abszorpció miatt csökken. Lambert 

és Beer szerint monokromatikus sugárzás és nem túl nagy koncentrációk esetén a mintába 

lépő sugár I0 intenzitása annak abszorpciója miatt  I-re csökken és a csökkenés mértéke az 

alábbi összefüggésben van a koncentrációval: 
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log I0/I= ε*l*c

ahol,  "ε" az abszorpciós  együttható,  az  anyagi  minőségre jellemző és a hullámhossztól 

függő érték, az " l" a rétegvastagságot, "c" pedig a koncentrációt jelenti. Az I/I0 értékét 

áteresztőképességnek,  transzmittanciának  nevezzük  és  T  betűvel  jelöljük.  A 

transzmittancia  negatív  logaritmusa  az  abszorbencia.  Így  ha  a  mért  abszorbanciát 

ábrázolom  a  szerves  anyag  tartalom  függvényében  egyenest  kapok,  melyről  könnyen 

leolvasható az ismeretlen minták szervesanyag tartalma.

A vizsgálat során 1 g talajmintát 100 cm3 Erlenmeyer lombikba mérünk, 7,5 cm3 cc. 

H2SO4-t adunk hozzá. Majd 5.00 cm3 0.33 M-os K2Cr2O7 oldatot. Gyöngyözéstől számított 

három  percig  forraljuk,  csap  alatt  lehűtjük  és  50  cm3-es  mérőlombikba  visszük,  jelre 

állítjuk.  Ezután  kalibráló  oldatot  készítünk.  33.5g  Na-oxalátot  bemérek  1000  cm3-es 

mérőlombikba,  vízzel  jelre  állítjuk.  Ebből  az  oldatból  0,  1,  2,  5,  8,  10,  15  cm3-t 

pipettázunk ki 100 cm3-es mérőlombikba 15 cm3 cc. H2SO4-t adunk hozzá, majd ugyanúgy 

kezeljük mint a mintaoldatot (JÓRI 1999; 2000). 

A talajminták pH-jának meghatározása

A  pH  meghatározása  elektrokémiai  módszerrel  történt,  aminek  a  lényege  a 

következő:  A  talajszuszpenzió  hidrogén  ion  koncentrációját  határozzuk  meg  az  ún. 

kombinált  üvegelektród  segítségével.  Ez  az  elektród  feszültség  különbséget  mér  az 

ismeretlen oldat és a referens elektród között, ami bizonyos előre kalibrált tartományban 

arányos az oldat pH-jával (BUZÁS 1988, 90-91.). Megmértük a talajminták vizes oldatban 

mért és KCl-os pH-ját, a két érték között néhány tized pH egység különbség adódik (JÓRI 

2000). 

3. 4 A vízhálózat rekonstrukciója

A  természeti  környezet  elemei  közül  az  egykori  megtelepedés  szempontjából 

legnagyobb  jelentősége  a  víznek  van.  A  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  ivóvíz 

közelsége alapvető fontosságú volt egy település helyének kiválasztása során. 

A  régészeti  korokban  lakott  települések  elhelyezkedésében  megfigyelhető 

jelenségeket,  törvényszerűségeket  az  egykori  természetföldrajzi,  vízrajzi  tényezők 

figyelembevételével szükséges értelmezni, így az egyik legfontosabb feladatunk az egykor 
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vízborította területek kiterjedésének meghatározása.  A Magyar  Királyi  Földművelésügyi 

Minisztérium  Vízrajzi  Intézete  1938-ban  készítette  el  Magyarország  vízborította  és 

árvízjárta területeit az árvízmentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt bemutató 

térképét.  A  röviden  csak  „pocsolyatérkép”-nek  nevezett  térképet  gyakran  használják  a 

régészek az egykori vízjárta területek illusztrálására. Az általam vizsgált terület vízhálózati 

jellegzetességei, valamint az említett térkép nagy méretaránya miatt a fenti térképet nem 

tudtam felhasználni munkám során. Ennek következtében kénytelen voltam saját magam 

megrajzolni  a  kiválasztott  terület  egykori  vízrajzi  viszonyait  bemutató  térképet.

A víz  borította  területek  kiterjedésének  meghatározásában  nagy segítséget  nyújtottak  a 

kéziratos  térképek,  talajtérképek,  légifelvételek  és  a  belvízrendezési  munkák  előtti 

állapotot rögzítő írott források. 

Az egykori vízborítás rekonstrukciójához a legnagyobb segítséget az M= 1:10.000 

méretarányban készült genetikus talajtérképek adatainak feldolgozása nyújtotta. Az 1970-

es  években  az  Országos  Mezőgazdasági  Minőségvizsgáló  Intézet  szervezésében  üzemi 

genetikus  talajtérképezési  munka indult  az országban.  A munka során lehetőség nyílott 

arra, hogy egy szűkebb terület legrészletesebb talajtérképeit készítsék el. Az ekkor készített 

térképek felhasználhatóságának legnagyobb korlátját az jelenti, hogy az egyes térképlapok 

csak egy-egy termelőszövetkezet üzemi területét fedik le. Az M= 1:10.000 méretarányban 

készült térképek teljes országos lefedettséget nem adnak. Az általam vizsgált területen a 

bordányi  „Munkásőr”  TSz,  a  balástyai  „Móra  Ferenc”  Tsz,  az  ásotthalmi 

„Szabadságharcos”  Tsz,  a  ruzsai  „Napsugár”  Tsz,  a  forráskúti  „Haladás”  Tsz  üzemi 

genetikus talajtérképei készülnek el.5 A felsorolt térképlapok nem fedik le maradéktalanul 

az általam vizsgált területet.  Azokon a területeken, ahol nem készültek üzemi genetikus 

talajtérképek  Kreybig  Lajos  által  készített,   M= 1:25.000  méretarányú,   Magyarország 

átnézetes talajismereti térkép adatait használtam fel.6 1930-ban, Kreybig Lajos vezetésével 

kezdődik  az  ország  átnézetes  talajismeretei  térképezése.  Az  addigi  elsősorban 

agrogeológiai  szempontokat  Kreybig  kiegészíti  a  növénytermesztésben  érvényesülő 

talajtulajdonságok  térképen  történő  szerepeltetésével  (KREYBIG  1937).  Az  elkészült 

térképlapokon  színezéssel  jelölték  a  talaj  kémhatását,  reakcióállapotát,  szikesedési 

viszonyait.  Vonalkázás  jelölte  a  talaj  fizikai,  vízgazdálkodási  tulajdonságait.  A  talaj 

5 A térképlapok a Növény-  és Talajvédelmi Szolgálat  regionális  kirendeltségében találhatók meg. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani Halápiné Kemény Zsuzsannának, a Csongrád-megyei Talajvédelmi Szolgálat 
munkatársának, aki az adatokat rendelkezésemre bocsátotta.
6 Kreybig  Lajos  Magyarország  átnézetes  talajismereti  térképének  1:25000  méretarányú  térképlapjait  a 
Magyar  Tudományos  Akadémia Talajtani  Kutatóintézete őrzi.  Köszönettel  tartozom Szabó Józsefnek,  az 
MTA TAKI GIS Labor munkatársának, aki lehetővé tette, hogy a térképlapokat áttanulmányozhassam.
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típusára római szám utal, továbbá kódszám jelöli a talaj humusztartalmát, és a humuszréteg 

vastagságát (KREYBIG 1944). Az ország teljes területét lefedő, 395 darab térképszelvény 

elkészítése  a  magyarországi  talajtérképezés  legnagyobb szabású  akciója  volt,  amelynek 

eredményeképpen Európában először született ilyen jellegű munka. A Kreybig Lajos által 

készített  térképlapok sajnos  nem annyira  részletesek,  mint  az  üzemi  térképek,  de nagy 

előnyük, hogy az ország egész területét lefedik. 

Az  egykori  vízzel  borított  területek  kiterjedésének  meghatározásában  a 

talajtérképek  azért  használhatók  fel,  mert  a  kistáj  területén  a  humuszos  homoktalajok 

mellett különböző típusú réti talajok előfordulása jellemző. 

A réti talaj képződése szoros kapcsolatban van a hidrológiai viszonyokkal. A réti 

talaj  hidromorf  talaj,  keletkezésében  az  időszakos  túlnedvesedés  játszott  nagy szerepet 

(STEFANOVITS-FILEP-FÜLEKY 1999,  302.).   A réti  talajok  kialakulására  így  olyan 

területeken lehet számítani,  ahol vagy magas  a talajvíz szintje, vagy hosszabb-rövidebb 

ideig tartó felszíni vízborítás figyelhető meg. A Duna-Tisza közi mélyebb medencékben 

lápos  réti  talajok  jelennek  meg.  A  talajban  megfigyelhető  láposodási  folyamatok 

kialakulásához  az  állandóan  túl  bő  nedvesség  jelenléte  szükséges  (STEFANOVITS-

FILEP-FÜLEKY 1999, 309.).  A réti  talajok jelenlegi  elterjedése kijelöli  a  táj  területén 

korábban  kialakult  tavak,  illetve  időszakosan  vízzel  borított  területek  helyét  (BÁLINT 

2000, 173.).

A topográfiai,  a  kéziratos  és  a  talajtani  térképek  egymásra  vetítése  során  nagy 

biztonsággal lehatárolhatóak az egykoron vízjárta területek (79-124. ábra). 

A talajtani térképek nyújtotta adatokat jól kiegészítik az 1950-es években készült 

légifotók.7  A légifotókon sötét,  fekete színű elszíneződésként jelentkeznek a magasabb 

nedvességtartalmú területek (82. ábra.). 

A folyószabályozások, illetve a belvízrendezések előtt  készült kéziratos térképek 

további  hasznos  adatokat  tartalmaznak  az  egykori  vízállásos  területek  kiterjedésének 

meghatározásához. A jelentős emberi beavatkozás előtti állapotokat bemutató térképek a 

táj természetes vízrajzi viszonyait mutatják be. A vízállásos, járhatatlan területek pontos 

ismerete katonai, hadászati szempontból is elengedhetetlen. A II. József uralkodása alatt 

készült  I.  katonai  felmérés  készítése  során  nagy  hangsúlyt  fektettek  a  vízborította, 

mocsaras, lápos területek felmérésére. Az egykori vízborította területek „auser sehr wasser 

witterrung  trohen”  megnevezéssel  szerepelnek  (125.  ábra).  Munkám során legjobban a 

XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapjait tudtam felhasználni. 

7 A munkám során felhasznált légi felvételeket a FÖMI archivumából szereztem be.
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Szerencsés egybeesésnek köszönhetően a második katonai térképezéssel szinte egyidőben 

került sor Pesty Frigyes földrajzi név gyűjtésére. A helynév anyag és térképi ábrázolások 

kitűnően  egészítik  ki  egymást.  Azt,  hogy  a  XIX.  század  közepén  született,  a  táj 

vízgazdagságát  szemléltető  források   a  táj  eredeti  természeti  viszonyait  tükrözheti 

alátámasztja az a körülmény is, hogy átlagos, vagy kissé száraz időjárási körülményekkel 

jellemezhető  periódusban  készültek  (RÁCZ 2001,  303.)  A topográfiai  és  talajtérképek 

egymásra  vetítése  során  lehatárolt  területeket  ezeken  a  térképlapokon  állandóan,  vagy 

időszakosan vízborította területekként ábrázolták. A második katonai felmérés térképén jól 

látható az a három homokbucka sor, amelyek között kialakult a Bogárzó, és Bérci-tó8.  A 

homokbucka sor északi vonulata a Rókabögyös nevű határrészen még ma is jól nyomon 

követhető.  A  XX.  század  elején  Jakabbffy  Lajos  készítette  Szeged  határát  bemutató 

térképen még Bogárzó-tó elnevezéssel szerepelt (126. ábra).

Az időben egymást követő térképlapok alapján nyomon követhetjük egyes tavak 

vízfelületének kiterjedésében bekövetkezett változásokat is.

3. 5 A Duna-Tisza közi homokhátság növényzeti képének rekonstrukciója

 A  Kárpát-medence  növényzeti  képének  történeti  korokban  bekövetkezett 

változásainak részletes elemzésével még adós a földrajzkutatás. Történtek ugyan kísérletek 

egy-egy időpont növényzeti képének rekonstruálására (GYÖRFFY-ZÓLYOMI 1994), de 

ezek általában szűk időhatárok között mozogtak, illetve alacsony mintaszám alapján levont 

következtetésekre  épültek.  Györffy  György  történeti-földrajzi  munkájában  az  egyes 

vármegyék  leírásánál  közölt  bevezetőben  igyekszik  átfogó  képet  adni  a  vármegye 

növényzetének  jellegzetességeiről  is  (GYÖRFFY 1963;  1987).  A korábbi  kutatásokhoz 

képest  egy új módszer  felhasználásával;  helyhez  és időhöz pontosan köthető középkori 

növénynevekből képzett helynevek, latin- és magyar növénynevek, növénynévből képzett 

családnevek  valamint  régészeti  növényleletek  segítségével  készítették  el  öt  összefüggő, 

változatos  térszínű  vármegye  növényföldrajzi  rekonstrukcióját  (GRYNAEUS- 

GRYNAEUS 1999). 

Az  Alföld  vegetációtörténetének  kutatásának  középpontjában  az  erdős-sztyepp 

kérdés,  az  erdősültségi  fok állt  sokáig.  Az Alföld  területén  folytatott  flóra,  vegetáció-, 

faunatörténeti,  klimatológiai,  őstörténeti-ökológiai,  földtani,  talaj-  és  felszínalaktani, 

biogeográfiai, tájhasználat történeti, történeti földrajzi kutatások központjában az állt, hogy 

8 A Bérci tó északi vonulata Baromjárásként szerepel a mostani névanyagban.
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kialakulhattak-e az Alföld területén nagy kiterjedésű zárt erdőségek, mekkora lehetett az 

Alföld emberi beavatkozás előtti erdősültségi foka (BORBÁS 1881; RAPAICS 1918; SOÓ 

1931;  1959;  KAÁN  1939;  CSŐRE  1980;  SOMOGYI  1987;  1988;  ZÓLYOMI  1989; 

BORHIDI 1998, ). A kutatás napjainkban nyugvópontra jutott abban a kérdésben, hogy az 

Alföld egykori természetes növénytakarója az erdőssztyepp volt (MOLNÁR-KUN 2000, 

5.). További vitára ad lehetőséget viszont annak eldöntése, hogy az erdőssztyepp mennyire 

tekinthető természetes zárótársulásnak, vagy esetleg kialakulásában nagy szerepe van az 

ember természetátalakító tevékenységének. 

Az  alföldi  erdők  problémájának  megoldása  során  számos  egymásnak  gyakran 

ellentmondó adat között kell eligazodni. Somogyi Sándor, Frisnyák Sándor a honfoglalás 

korának környezeti viszonyait  rekonstruáló történeti földrajzi kutatásai szerint az Alföld 

egész területét erdőssztyepp borította (SOMOGYI 1994. 63.). Az egymást követő régészeti 

kultúrák erdőirtásának köszönhetően a Kárpát-medence erdősültsége a korábbi 70 %-ról 40 

%-ra  csökkent  (FRISNYÁK 2000,  259.).   A  becsült,  40  % körüli  erdőborításra  utaló 

adatokat   az  erdészeti  irodalomban  is  találunk  (BUNDITY 1994,  369.).   A  legutóbbi 

erdőtörténeti,  tájtörténeti  munkák viszont  már  kísérletet  sem tesznek az Alföld erdővel 

borítottságának  mértékének  meghatározására  (MOLNÁR-BÍRÓ  2001;  SZABÓ  2003; 

2005).  A tájhasználat szempontjából legkorábbi, az úgynevezett történelem előtti időszak, 

amelyet  egészen  az  Árpád-korig  számítanak,  jellemzésénél  hangsúlyozzák,  hogy  nem 

ismert az erdők egykori kiterjedése (MOLNÁR-BÍRÓ  2001, 135.). 

A legutóbbi vegetációtörténeti kutatások csak a XVIII. századig nyúlnak vissza. A 

kutatás kiindulópontja szerint a nagyszabású vízrendezési munkák előtti állapotot tükröző 

katonai felmérések térképlapjai a jelentős emberi beavatkozást megelőző természeteshez 

közeli  vegetáció  állapotát  ábrázolják  (BÍRÓ-MOLNÁR  1998;  DEÁK  2002).   A 

természeteshez  közeli  vegetációfoltok  felméréséhez  az   aktuális  élőhelyek  kiterjedését, 

fajtaösszetételét meghatározó térképezési munkák szolgáltathatnak további kiindulópontot 

(MOLNÁR 1997; 1999). Lényegi változásra akkor nyílik lehetőség, ha viszonylag nagy 

számú  hasonló  adat  áll  majd  rendelkezésünkre  mind  a  növényi  maradványok,  magok 

meghatározása, mind a faszén maradványok azonosítása, mind a pollen adatok terén. A 

kedvező változás jeleként értékelhetjük az egyre több paleoökológiai rekonstrukciót, ahol 

lokális  üledékgyűjtő  medencékből,  továbbá  régészeti  lelőhelyeken  vett  minták  alapján 

kísérlik  meg  a  szűk környék  környezeti  viszonyainak,  köztük  a  növényzet  állapotának 

rekonstrukcióját  (BRAUN – SÜMEGI – SZŰCS- SZÖŐR 1993; MEDZIHRADSZKY-

JÁRAI-KOMLÓDI 1996; WILLIS – SÜMEGI – BRAUN – BENNETT 1998; SÜMEGI – 

41



GULYÁS 2004,). A Duna-Tisza köz területén valószínűleg a pollenelemzések adatainak 

megszaporodása  sem  fog  megnyugtató  eredményt  adni  a  táj  erdősültségi  fokának 

meghatározásához,  ugyanis  az  erdős  sztyepp  pollendiagramja,  a  sztyepp  vegetáció 

pollendiagramjához hasonlóan sok fűféle pollenjét tartalmazza.9 

A bevezetőben felvázoltak alapján nem kívánok részletesebben foglalkozni  a táj 

erdősültségi  fokának  meghatározásával.  Valószínűsíthetjük,  hogy  a  Duna-Tisza  közi 

homokhátság területén nagy kiterjedésű, zárt erdők nem alakultak ki. A nagy kiterjedésű, 

füves vegetációval borított területeket  magányos fák, kisebb facsoportok tarkíthatták.

Az írott  források,  a  térképi  ábrázolások,  a  földrajzi  nevek,  a  régészeti  ásatások 

során előkerült botanikai leletek számos adatot szolgáltatnak a táj területén kialakult zárt 

növénytakaró meglétére.

A  határjáró  oklevelekben  gyakran  találkozhatunk  a  természetes  növénytakaróra 

történő  utalásokkal.   A  határjárás  során  a  település  határában  húzódó  erdők  gyakran 

szolgálnak  tájékozódási  pontként.  A  jellegzetes,  magányos  fák,  facsoportok,  mint 

határpontok szerepelhetnek az oklevelekben. 

Az  országleírásokban,  az  utazási  irodalomban  gyakran  olvashatunk  egy-egy  táj 

jellegzetes növényeiről, nagy kiterjedésű erdőkről, vagy éppen azok teljes hiányáról.

A táj  földrajzi  név  anyagának  legrégebbi  rétegét  a  kun eredetű  földrajzi  nevek 

alkotják  (RÁSONYI  1957).  A  név  anyagban  a  térszín  formájára,  jellegzetes  állataira, 

növényvilágára utaló nevek is vannak (RÁSONYI 1966, 164.). A –li, -li képzős földrajzi 

nevek a török eredetű földrajzi nevek legelterjedtebb csoportját alkotják.  Elterjedtség és 

jelentéstani  szempontból  a magyar   -  Ürmös,  Varjas,  Baglyas,  Darvas,  Hódos – típusú 

nevekkel vethetők össze. A török nyelvekben különösen gyakori a megjelölni kívánt hely 

jellegzetes növénye, vagy állata nevéből képzett földrajzi név (RÁSONYI 1956, 53.).

A kun eredetű földrajzi  nevek között több olyat  is lehet találni,  amely a táj  fás-bokros 

vegetációjára utal.

A  botanikai  adatok  között  számunkra  legfontosabbak  az  esetlegesen  előforduló 

reliktum  növények.  A  reliktum  növények  speciális  körülményeket  kínáló 

menedékhelyeken,  refúgiumokban  képesek  átvészelni  a  megváltozott  környezeti 

viszonyokat. A reliktumok így a korábbi, jelenlegitől eltérő éghajlati időszakra, az akkori 

élővilágra jellemző élőlények. Segítségükkel viszont megismerhetjük, rekonstruálhatjuk a 

korábbi környezeti viszonyokat (MOLNÁR 1999, 47.).

9 Sümegi Pál szíves szóbeli közlése.
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4. A Duna-Tisza közi homokhátság természeti képe

A Duna-Tisza közi homokhátság jelenkori természeti képét tekintve fiatal kultúrtáj. 

Az  a  táj,  ami  most  fogad  bennünket  az  ember  természetátalakító  tevékenységének 

eredménye.  Az ember  fokozott  beavatkozása  jelentősen  megváltoztatta  a  táj  természeti 

képét. A Duna-Tisza közi homokhátság az ország legnagyobb összefüggő homokterülete. 

Kialakulásából  és  geológiai  felépítéséből  következően  igen  érzékeny  a  környezeti 

változásokra.

A  törökkor  pusztító  háborúi,  a  XVIII-XIX.  század  nagy  mértékű  erdőirtásai,  a 

nagyszabású vízrendezési munkák eredményezték a táj fátlan, száraz, vízhiányos arculatát. 

A zárt növénytakaró visszaszorulása a futóhomok mozgás megindulását eredményezte, ami 

a  táj  „sivatagi”  jellegét  hangsúlyozta.  A  társadalom  a  természeti  adottságok  minél 

intenzívebb  hasznosítását  igyekszik  elérni,  míg  bizonyos  idő  elteltével  a  természeti 

környezet  kizsákmányolása  ökológiai  problémákhoz  vezet,  amely  lerontja  a  természeti 

környezet állapotát. (KERTÉSZ 2003. 21.) 

A  területen  folytatott  rendszeres  régészeti  terepbejárások  egyes  korszakokban, 

elsősorban  a  III-IV.  században,  valamint  a  XI-XIII.  században  sűrű  településhálózat 

meglétét  bizonyítják.  A  régészeti  lelőhelyek  sűrű  láncolata  egy,  a  maitól  kedvezőbb 

természeti kép meglétét sejteti.

4.1 A Duna-Tisza közi homokhátság kialakulása és domborzati viszonyai

A Duna-Tisza köz az ország legnagyobb összefüggő homokterülete. Magyarország 

területén  hasonló  kifejlődésű  tájjal  találkozunk  többek  között  a  Nyírségben,  Belső-

Somogyban, a Körös-Maros közén.  Futóhomok pászták kísérik folyóvölgyeink jelentős 

részét is. Az ország területének mintegy 20 %-t foglalják el futóhomok területek (BORSY 

1977a, 3.). 

A Duna-Tisza közi hátság laza, vizet áteresztő eolikus üledékekből felépülő enyhén 

hullámos  síkság,  északnyugat-délkelet  irányú  hosszanti  medencékkel  tagolt,  ezen 

medencékben  mésziszapos,  szikes  laposokkal  (PÉCSI  1967,  214.).  Tengerszint  feletti 

magassága nyugatról kelet felé csökken. Amíg a nyugati részen a 120-130 méter közé eső 

magassági adatok a jellemzőek, addig ez a kistáj keleti szélén 92 méter alá csökken.
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A térség negyedidőszaki felszínfejlődésével kapcsolatosan két elmélet alakult ki a 

második világháború után. Bulla Béla nevéhez kapcsolható elmélet szerint a Duna-Tisza 

köz a Duna hordalékkúp területe, amelyet a folyó a negyedidőszak nagyobb részén délkelet 

felé több ágban átfolyva épített fel, jelenlegi völgysíkját pedig csak a pleisztocén végén és 

a  holocénben  foglalta  el  (BULLA 1950).  A másik  elmélet  szerint  a  Duna  pleisztocén 

csaknem  egész  időtartama  alatt  nagyjából  mai,  széles  völgysíkjában  folyt.  A  Duna 

völgyéből fújta ki és halmozta fel az északnyugati szél a Duna-Tisza közi homokhátság 

homokanyagát  (MOLNÁR  1961;  1965).   A  földrajzkutatók  körében  mára  már  teljes 

mértékben elfogadott a hordalékkúp síkság elmélete, amely szerint a negyedidőszakban az 

Alföld  süllyedő  terület  volt,  különösen  a  Csongrád-Szentes-Makó-Szeged  által  határolt 

rész  (BORSY 1987,  11-12.).  Ennek következtében  az  Alföldre  érkező  folyók  lefolyási 

irányát ez a süllyedék határozta meg. A pleisztocén idején a Duna a jelenlegi Duna-Tisza 

közén  keresztül  folyva  érte  el  ezt  az  alföldi  süllyedéket,  mint  erózióbázist.  A  folyó 

alsószakasz jellegének megfelelően hatalmas hordalékkúpot épített (BULLA 1950, 103.; 

BORSY 1987, 13.). A Duna völgyében végzett folyóterasz vizsgálatok a folyó jelenlegi 

észak-dél irányú völgyében glaciális  terasz meglétét  mutatták ki,  így a  würm idejére  a 

Duna átfolyása megszűnt a homokhátság területén (PÉCSI 1967, 218.).

A  legfontosabb  felszínformáló  tényező  a  Duna  elvonulása  után  a  szél  lett.   A 

földrajzi  kutatások  három  jelentős  homokmozgást  különítenek  el,  amelyek  területi 

kiterjedése, intenzitása különböző. Az első, valószínűleg a legnagyobb területre kiterjedő 

homokmozgás  még  a  würm idején  bekövetkezett.  A  felső  pleniglaciális  alatt  uralkodó 

száraz  hideg  éghajlat  következtében  jelentős  homokmozgás  zajlott  le.  A  nagy  erejű 

homokmozgások  számottevően  átalakították  a  hordalékkúp felszínét.  Változatos  buckás 

felszíneket  hoztak  létre,  valamint  sok  helyen  eltüntették,  felszabdalták  az  elhagyott 

folyómedreket (BORSY 1987, 20.). A futóhomokot a szél a Duna hordalékkúp-anyagából 

halmozta át. Az uralkodó széliránynak megfelelően ekkor alakultak ki az ÉNY-DK irányú 

homokbucka sorok, az általuk elzárt medencékkel (PÉCSI 1967, 214.). 

A felső pleniglaciálist követően a Dryas korban megváltozó éghajlati körülmények 

tették ismét  lehetővé a homok mozgását  (BORSY 1987, 26.).  A késő glaciális  időszak 

idősebb és fiatalabb Dryas idején felerősödő homokmozgásai kisebb területekre terjedtek 

ki,  mint  a  felső-pleniglaciálisban  (BORSY  1987,  30.).  A  holocén  idején,  palynológiai 

vizsgálatok alapján, kimutatott éghajlatjavulás során a beerdősülés következtében kialakult 

zárt növénytakaró megakadályozta a további homokmozgásokat. A holocén folyamán így 

jelentősebb homokmozgás kialakulására nem volt lehetőség a hordalékkúp felszíneken. A 
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XVIII. század után bekövetkező homokmozgásokat az ember fokozott természetátalakító 

tevékenységével hozzák kapcsolatba (BORSY 1987, 35.). 

A különböző korokban, változó intenzitással lezajlott,  eltérő területekre kiterjedő 

homokmozgások más és más méretű homokformákat eredményeztek. Ennek köszönhető, 

hogy napjainkban igen változatos az a kép, amelyet a terület buckás felszínei nyújtanak 

(BORSY 1977b, 53.). A táj területén megtalálható formák két lényegesen eltérő tájtípusba 

tartoznak. Egyrészről a száraz homokvonulatok alkotják a homokformák jelentős részét, 

másfelől  a  nagy buckavonulatok  közti  mélyedések,  amelyekben kiszáradó és  kiszáradt, 

tőzeges talajú mocsarak, rétek, kiszáradt szikes tavak húzódnak.

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  éghajlati  és  növényzeti  jellegzetességeinek 

megfelelően  területén  csak  félig  kötött  homokterületre  jellemző  formák  alakultak  ki 

(MAROSI 1967, 232.)

A  Duna-Tisza  közén  kialakult  homokformák  alakja  és  mérete  elsősorban  az 

uralkodó  szél  irányától,  erősségétől,  a  felszín  növényzettel  való  fedettségétől  és  a 

homokmozgás  időtartamától  függ  (BORSY  1977b,  44.).  Ennek  megfelelően  a 

szélbarázdák,  garmadák,  maradékgerincek  nagy  változatosságban  jelennek  meg  a 

homokhátság területén (MAROSI 1967, 241.). A félig kötött homokterületen a szél eróziós 

tevékenységét lineárisan fejti ki. Ott, ahol a növényzet megritkul, vagy a talaj lepusztul a 

szél  nagyobb  munkaképességgel  erodálja  a  felszínt  és  szélbarázdát  alakít  ki.  A 

szélbarázdából  kifújt  homok  a  barázda  végében  kialakuló  garmadában,  vagy hosszanti 

garmadabuckában halmozódik fel. Sok esetben azonban  a szél areálisan szétteríti a kifújt 

homokot így vékony lepelhomok takaróval borítja be a felszínt (MAROSI 1967, 244.). A 

Duna-Tisza  közén  a  szélerősségtől,  a  növényzettel  borítottságtól  függően  gyakori  a 

homoklepel képződés.

A  Duna-Tisza  közi  tájat  a  szél  által  kialakított  homokbuckasorok  uralják.  A 

domborzat  jellegzetességeit  már  az  első  kéziratos  térképeken  igyekeznek  szemléltetni. 

Amíg Lázár deák térképén üres és sík pusztaként szerepel a „Cumanorum Campus” (2. 

ábra), addig a több mint száz évvel később készült Magyarország térképen már megjelenik 

a domborzati jellegzetességek ábrázolása (3-4. ábra).

A  táj  kialakult  geomorfológiai  formáihoz  igazodva  a  régészeti  lelőhelyek  a 

buckavonulatok között  kialakult  mélyedések,  medencék peremén húzódnak. A régészeti 

lelőhelyek  tehát  az  egykori  szikes  tavak  partját  követik.  Egy-egy  tavat  szinte  teljesen 

körbevesznek  az  egykori  települések  (5.  ábra).  A  vízzel  borított  területektől  távolabb 

húzódó  homokbucka  vonulatok  teljesen  lakatlanok.  Ásotthalom  délkeleti  határában 
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napjainkban  is  jól  megfigyelhető  az  a  homokbucka  vonulat,  amely  a  napjainkban 

Bogárzónak  nevezett  legelőt  körbeveszi.  A  magasan  fekvő  homokbucka  vonulat,  a 

Rókabögyös  nevű  határrész  területén  nem  találtunk  megtelepedésre  utaló  régészeti 

leleteket a felszínen (BÁLINT 1997, 6.).

4. 2  A Duna-Tisza közi homokhátság éghajlati viszonyai a középkorban

A  Duna-Tisza  közén  jelenleg  kontinentális,  meleg,  száraz  éghajlat  uralkodó.  a 

napsütéses órák száma az országban itt  a legmagasabb, a csapadék mennyisége eléri az 

570-590 milliméteres értéket (MKK 1990, 84-85.).

Az  általam  vizsgált  Árpád-kori  településhálózat  a  középkori  kis  éghajlati 

optimumnak nevezett időszak alatt alakult ki. A középkori kis éghajlati optimum a VIII. 

század  végétől  a  XIII-XIV.  század  fordulójáig  tartó  éghajlati  periódus,  amelynek  a 

rekonstrukciók szerint helyenként a jelenkori felmelegedésnél is enyhébb klímája kedvező 

feltételeket teremtett az európai gazdasági növekedést elindító középkori mezőgazdasági 

forradalomhoz, a marginális területek eredményesebb mezőgazdasági műveléséhez (RÁCZ 

2000, 292.).

Közép-Európában, a középkori kis éghajlati optimum időszaka alatt, a hőmérséklet 

növekedésével párhuzamosan a csapadékmennyiség növekedése volt jellemző. A vizsgált 

korszakban  a  csapadékosabb  időszakok  megjavították  a  Duna-Tisza  közén  található 

homoktalajok  vízháztartását,  amellyel  párhuzamosan  csökkent  az  aszály  veszélye  a 

területen;  igaz  a  magas  nyári  hőmérséklet  következtében  csak  kis  mértékben.  A  nyári 

hőmérsékletnövekedéssel  együtt  viszont  megemelkedett  az  évi  napfénytartam,  amely 

momentum melegkedvelő  növények  termesztésére  adott  nagyobb  lehetőséget  a  Kárpát-

medencében, így például a szőlő szélesebb körben való termesztésére. A régészeti ásatások 

alkalmával előkerült botanikai leletek fejlett gyümölcstermesztés létét igazolják az Árpád-

korban, és az azt követő késő középkori periódusban.

Az éghajlattörténeti kutatások áttekintése során a Duna-Tisza közi homokhátsággal 

kapcsolatosan  felmerül  az  a  kérdés,  hogy  tekinthető-e  marginális  területnek  abban  az 

értelemben,  hogy  csak  a  kifejezetten  kedvező  környezeti  viszonyok  teszik  lehetővé  a 

gazdaságos  mezőgazdasági  termelést.  Azaz  az  időjárási  körülmények  megváltozása 

mennyire eredményezi a gazdálkodási viszonyok megváltozását. A környezeti viszonyok 

megváltozása  milyen  mértékben  eredményezi  a  gazdálkodási  mód  megváltozását.  A 
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szárazabb,  aszályosabb  periódusok  milyen  mértékben  járulnak  hozzá  a  futóhomok 

megindulásához.

További kutatások szükségesek annak a megválaszolásához, hogy milyen mértékű 

hőmérséklet  növekedés,  illetve  csapadékmennyiség  csökkenés  idézi  elő  a  zárt 

növénytakaró megbomlását, lehetőséget adva a homok mozgására.

4. 3  A Duna-Tisza közi homokhátság talajviszonyai

A talaj a táj legfontosabb környezeti eleme, különösen igaz ez a Duna-Tisza közi 

homokhátság területére. A Duna-Tisza köz belső, homokos talajú részének középkori neve 

Homok,  Homokság (BLAZOVICH 1994,  266.).  A táj  középkori  elnevezését  a  legfőbb 

jellegzetességéről,  homokos  talajáról  kapta.  A  „Sabulum”  kifejezést,  mint  egy  táj 

megnevezését már Anonymus is használta (KRISTÓ 2003, 38-39.). Mátyás király 1473-

ban kelt adománylevelében is találkozunk a megnevezéssel: „… Duna-Tisza közén fekvő 

összes  pusztákat,  amelyek  ’Homok’-nak  neveztetnek,  a  szegediek  a  kunokkal  együtt 

ezentúl is közösen élvezzék és azonképen bírják, amint azt ősidőktől fogva eddig is birták” 

(REIZNER 1899, I. 66-67; IV. XLIII.). A „Homogshag” név alak Zsámboki János 1579-

ben készített térképén jelenik meg először (KRISTÓ 2003, 38-39.). Már a középkorban 

felfigyeltek a Duna-Tisza közén előforduló talajok sokféleségére, így a különböző típusú 

homoktalajokat  más-más  formában  jegyezték  fel  a  határjárások  alkalmával.  1211-ből 

maradt fenn Kolon, a tihanyi apátság birtokának határjáró oklevele (GYÖRFFY 1987, 432-

433.). A határ leírása során három homoktípust különítettek el. A „Fekete kumuc” biztosan 

a homok talaj magasabb humusztartalmára utal, valószínűsíthetjük, hogy a jobb minőségű 

humuszos  homoktalajt  jelölték  a  kifejezéssel.  A  „Fuegnes  humuc”  valószínűleg  a 

futóhomok területek  megjelölésére  szolgált.  A „Cues  humuc”  az  esetleges  réti  mészkő 

előfordulásokra utalhatott.

4.3.1 Régészeti  adatok  a  Duna-Tisza  köz  talajképződési  és  felszínfejlődési 

ciklusaihoz

A következőkben a Duna-Tisza közi homokhátság területére eső, az utóbbi évek 

autópálya  építéséhez  kapcsolódóan  feltárt  régészeti  lelőhelyeken  megfigyelt 

talajjelenségeket mutatom be.
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Balástya 7/55

A régészeti  lelőhelyet  az  M5-ös  autópálya  építését  megelőző  terepbejárás  során 

térképezték  fel,  ekkor  a  lelőhely  a  7/55-ös  számot  kapta.  A  terepbejárás  során  a  kis 

kiterjedésű  lelőhelyen  kevés  újkori  és  a  halomsíros  kultúrához  sorolható  bronzkori 

kerámiatöredékeket találtak. 10

A lelőhely Balástya déli határába esik, az autópálya 149. kilométerszelvényébe, az 

Ösze-széki  tó  közelébe.  A  Fehértó-Majsai  főcsatorna  nyugati  partja  mentén  emelkedő 

homokháton  húzódik  (6.ábra).  A  csatorna  egy  nagyobb  kiterjedésű  alacsony  fekvésű, 

egykor vízborította területen halad keresztül, és a felgyülemlő belvizet hivatott levezetni.

A lelőhely feltárására az 1993-as ásatási szezon során került sor. 50x90 méteres terület lett 

az ásatás számára kijelölve. A lelőhely feltárása 5 darab, 10 méter széles, észak-déli irányú 

90 méter hosszú szelvénysorok mentén történt. Az ásatás során kiásott szelvények falában 

az alábbi talajrétegződéseket lehetett megfigyelni. 

1. talajszelvény

Hely: a lelőhely területén, annak középső részén, az 5. szelvény északi tanúfala (7. ábra)

Mélység: 80 cm

Talajrétegek:   0-15 cm: sárga színű, ürgejáratokkal átjárt, laza szerkezetű homok

15-30 cm: szürke színű, laza szerkezetű homok

30-54 cm: sötétbarna színű homok, eltemetett helyzetben lévő talajréteg, 

régészeti leleteket tartalmazó kultúrréteg

54-80 cm: szürkés fehér színű folyóvízi homok, altalaj

2. talajszelvény

Hely: a lelőhely területén, annak középső részén, az 5. szelvény déli tanúfala (8. ábra)

Mélység: 90-115 cm

Talajrétegek:   0-40 cm: világosbarna színű, jelenleg szántott homok

40-70 cm: sárga színű, laza szerkezetű homok, ez a réteg nem figyelhető meg a 

szelvény teljes szélességében

40-76 cm: sötétbarna színű, laza szerkezetű, eltemetett helyzetű homoktalaj, a 

talajréteg vastagsága keleti irányba növekszik

76-115 cm: szürkésfehér színű, folyóvízi homok, altalaj

10 A  lelőhely  feldolgozásáért  Kürti  Bélának,  a  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  régészének  tartozom 
köszönettel.
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3. talajszelvény

Hely: a lelőhely területén, annak középső részén, az 5. szelvény nyugati oldala (9. ábra)

Mélység: 115 cm

Talajrétegek: 0-35 cm: világosbarna színű, jelenleg szántott homok

          35-45 cm: sárga színű, laza szerkezetű homok

          45-105 cm: sötétbarna színű, eltemetett helyzetű homoktalaj

         105-115 cm: szürkésfehér színű, folyóvízi homok, altalaj

4. talajszelvény

Hely: a lelőhely területén, annak észak-nyugati szélében, a 8. szelvény keleti tanúfala (10. ábra)

Mélység: 130 cm

Talajrétegek:   0-30 cm: világosbarna színű, jelenleg szántott homok

30-90 cm: sötétbarna színű, laza szerkezetű homok, régészeti leleteket 

tartalmazó kultúrréteg

90-130 cm: szürkésfehér színű, folyóvízi homok, altalaj

5. talajszelvény

Hely: a lelőhely területén, annak észak-keleti szélén, a 15. szelvény nyugati tanúfala

Mélység: 90 cm

Talajrétegek: 0-30 cm: sárgásbarna színű, jelenleg szántott homok

          30-70 cm: sötétbarna színű, laza szerkezetű homok

          70-90 cm: szürkés fehér színű, folyóvízi homok, altalaj

Balástya 7/56

A régészeti  lelőhelyet  az  M5-ös  autópálya  építését  megelőző  terepbejárás  során 

térképezték fel, ekkor a lelőhely a 7/56-os számot kapta. A lelőhely Balástya déli határába, 

az  autópálya  149.  kilométerszelvényébe  esik,  az  Öszeszéki-tó  közelébe  (11.  ábra).  A 

lelőhely feltárására 1998-ban került sor. Az ásatást Béres Mária és Farkas Csilla vezette11.

A  lelőhely  Balástya  délnyugati  határában  az  Öszeszéki-tótól  délre,  alacsonyan  fekvő, 

egykoron vízzel borított terület nyugati partján emelkedő dombháton található (12. ábra).

A Balástya 7/56-os lelőhelyen az ásatás során, a lelőhely több pontján lehetőség 

volt  a fekete színű, eltemetett  humuszos rétegek megfigyelésére  és dokumentálására.  A 

11 Ezúton szeretnék köszönetet  mondani az ásatás vezetőinek, hogy lehetőséget  biztosítottak számomra a 
lelőhelyen megfigyelt talajtani jelenségek vizsgálatára és feldolgozására.
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lelőhelyen  kelet-nyugati  irányban  megnyitott  szelvény  falában  dombtetői  helyzetben 

hosszan  tudtuk  követni  az  eltemetett  réteget  (1-2.  talajszelvények),  majd  az  kiékel  (3. 

talajszelvény;  13.  ábra),  de  a  lelőhely  nyugati  szélében,  a  dombról  lefelé  haladva  újra 

megjelenik  közvetlenül  a  mai  szántott  réteg  alatt  (4-5.  talajszelvény).  Az  előbbi 

szelvényfalra  merőleges  szelvényben  a  lelőhely  déli  széléig  tudtuk  nyomon követni  az 

eltemetett talajréteget (6-7. talajszelvény). A lelőhely területén leírt talajszelvények helyét 

a 14. ábra mutatja.

1. talajszelvény

Hely: A lelőhely keleti részén dombtetői helyzetben (15. ábra).

1/4: Világos barna színű homok, a jelenkori szántott réteg, sok gyökérrel.

1/3: Sötétbarna színű homok, kevés gyökérrel. Éles határvonallal válik el a szántott rétegtől.

1/2:  Fekete  színű,  eltemetett  helyzetű  humuszos  szint,  éles  határvonallal  válik  el  a  fölötte  húzódó 

rétegtől, állatjáratokkal erősen átjárt.

1/1:  Szürkés  fehér  színű  homok,  altalaj,  a  fölötte  húzódó  humuszos  szint  fokozatos  átmenettel 

kapcsolódik hozzá.

2. talajszelvény

Hely: Dombtetői helyzetben a lelőhely keleti részén, az 1. sz. talajszelvénytől nyugatra (16. ábra)

2/4: Világos barna színű homok, a jelenlegi szántott réteg.

2/3: Sötétbarna színű humuszos homok, alulról és felülről is éles határvonallal válik el a szomszédos 

rétegektől, állatjáratokkal erősen átjárt.

2/2:  Sárgás  barna  színű  homok,  fokozatos  átmenettel  kapcsolódik  az  alatta  húzódó  réteghez, 

állatjáratokkal átjárt.

2/1: Szürkésfehér színű homok, altalaj.

3. talajszelvény

Hely: Dombtetői helyzetben, a 2. sz. talajszelvénytől nyugatra (17. ábra).

3/3: Világosbarna színű, jelenlegei szántott réteg, sok gyökérrel.

3/2: Középbarna színű homok, éles határvonallal válik el a szántástól, állatjáratokkal átjárt.

3/1: Szürkés fehér színű homok, altalaj, fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte húzódó szinthez.

4. talajszelvény

Hely: A lelőhely nyugati részén, a 3. sz. talajszelvénytől nyugatra (18. ábra).

4/1: Világos barna színű, jelenlegi szántott réteg, sok gyökérrel.

4/2: Fekete színű, eltemetett helyzetben található humuszos szint, éles határvonal választja el a jelenlegi 

szántástól.

4/3: Világos szürke színű homok, amely fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévő réteghez.

4/4: Szürkés fehér színű homok, altalaj, fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévő talajszinthez.
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5. talajszelvény

Hely: A lelőhely nyugati széle (19. ábra).

5/4: Világos barna színű, jelenlegi szántott réteg, sok gyökérrel.

5/3: Fekete színű, a fölötte lévő rétegtől éles határvonallal elváló, eltemetett helyzetben lévő humuszos 

szint.

5/2: Világos szürke színű, állatjáratokkal átjárt, az alatta és fölötte lévő réteghez fokozatos átmenettel 

kapcsolódó szint.

5/1: Szürkés fehér színű homok, altalaj, a talajszelvényben 1m magasan megjelent a talajvíz.

6. talajszelvény

Hely: Dombtetői helyzetben, az 1. sz. talajszelvénytől délre (20. ábra).

6/4:  Sárgás  barna  színű,  jelenlegi  szántott  réteg,  sok  gyökérrel,  éles  határvonallal  válik  el  az  alatta 

húzódó rétegtől.

6/3: Sötét barna színű homok, éles határvonallal válik el az alatta lévő rétegtől.

6/2: Feketés barna színű, eltemetett helyzetben található humuszos szint, állatjáratokkal átjárt, fokozatos 

átmenettel kapcsolódik az alatta húzódó réteghez.

6/1: Szürkés fehér színű homok, altalaj.

7. talajszelvény

Hely: A lelőhely délkeleti sarka (21. ábra).

7/ 5: Világos barna színű, jelenlegi szántott réteg, sok gyökérrel, éles határvonal választja el az alatta 

lévő rétegtől.

7/4: Világos barna színű homokréteg, sok gyökérrel, éles határvonallal válik el az alatta lévő rétegtől.

7/3: Világos szürke színű homok.

7/2: Fekete színű, eltemetett helyzetben található humuszos szint, állatjáratokkal erősen átjárt, fokozatos 

átmenettel kapcsolódik az alatta húzódó réteghez, sok gyökérrel, rétegződés nem figyelhető meg.

7/1: Szürkés fehér színű homok, altalaj.

Az ásatás alkalmával hosszú metszetfalakon volt lehetőség a lelőhely talajviszonyainak 

megfigyelésére.  A  rögzített  jelenségek  nagyon  változatos  képet  rajzolnak  le.  Kis 

távolságokon belül nagy változások figyelhetők meg. A metszetfalakon az egykori és a 

jelenkori felszínfejlődés nyomai láthatóak. A lelőhely környezetének történetét röviden 

a  következőképpen  foglalhatjuk  össze.  Az  egykori  tóparton  a  szél  által  áthalmozott 

felszínen  indult  meg  a  talajképződés.  A  talajképződés  folyamata  egy  nedvesebb 

éghajlati  periódus  alatt  történhetett,  amikor  a  zártabb  növénytakaró  következtében 

kedvezőbbek  voltak  a  talajképződés  feltételei.  A  kialakult  talaj  a  belőle  előkerült 

régészeti leletek alapján a rézkorig volt a felszínen. Majd a felerősödő homokmozgás 
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következtében  eltemetődött.  A  homokmozgást  az  éghajlat  szárazodása,  valamint  a 

fokozottabb  emberi  tevékenység  is  okozhatta.  Az  eltemetődés  közelebbi  időpontját 

meghatározni  nem  tudjuk,  de  az  biztos,  hogy  a  rézkor  után  történt.  A  lelőhely 

eltemetődése jó példája annak, hogy a történeti korokban is számolnunk kell nagyobb 

méretű,  jelentős  futóhomokmozgásokra.  Az  egykori  felszín  lepelhomok  takaró  alá 

került,  amelynek  nyoma  helyenként  megfigyelhető,  máshol  a  jelenkori  erózió 

következtében lekopott. A homokmozgás megállása után az így kialakult felszínen újra 

megindult a talajképződés.

Röszke 48/75-76

A  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  régészei  a  lelőhelyet  az  M5  autópálya 

nyomvonalának  kijelölése  alkalmával  folytatott  terepbejárás  során  térképezték  fel.  A 

lelőhely kutatását Kürti Béla végezte el 1998-1999. folyamán az M5 autópálya építéséhez 

kapcsolódó megelőző feltárás keretében. A régészeti kutatás során kevés őskori leletanyag 

mellett döntő mértékben avar leletek és objektumok kerültek felszínre (KÜRTI 2002.)12. 

A régészeti lelőhely a Duna-Tisza köz déli részén található, Röszke déli határában, 

az országhatár közelében.  Maga a lelőhely alacsony fekvésű, víz borította területek által 

körbe vett dombháton húzódik. (22-23. ábra) A nagy kiterjedésű lelőhelyen a feltárás során 

számos  különleges  talajjelenséget  tudtunk  megfigyelni,  amelyek  a  táj  történetére 

vonatkozó számos utalást hordoznak. 

A Duna-Tisza közi hátság területén, és természetesen a lelőhelyen is a talajtípusok 

nagyon  mozaikos  elrendeződése  figyelhető  meg.  A  Duna-Tisza  közén  a  talajféleségek 

kialakulását  alapvetően  meghatározza  a  domborzat.  Eltérő  talajjal  kell  számolnunk  a 

dombtetőn,  a  homokbuckák  lejtőjén  és  az  alacsony  fekvésű  területeken.  A  lelőhelyen 

mindhárom geomorfológiai helyzetet megfigyelhettük. 

Ha  végigtekintünk  észak-déli  irányban  a  lelőhelyen,  akkor  két  homokdomb 

vonulatot  tudunk  elkülöníteni.  A  homokdombok  között  kisebb-nagyobb  kiterjedésű 

medencék bújnak meg.

A lelőhely északi végén, pedig alacsony fekvésű terület húzódik. (24. ábra) Ennek 

megfelelően változnak a talajtípusok is. Dombtetői helyzetben az igen vékony humuszos 

réteggel  jellemezhető  homoktalajok  képződnek.  (25.  ábra.)  A  homokbuckák  közötti 

mélyedésekben,  és  a  lejtőkön  fokozatosan  megvastagodó  humuszos  réteggel  kell 
12 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kürti Bélának, az ásatás vezetőjének, hogy a lelőhely feltárása során 
megfigyelt talajszelvények feldolgozását számomra lehetővé letette.

52



számolnunk.  A  homokbuckák  feltöltődését  a  meg-megújuló  futóhomok  mozgással 

magyarázhatjuk,  valamint  azzal,  hogy  a  magasabban  fekvő  dombtetőről  a  szél  és  a 

csapadékvíz  fokozatosan  a  mélyedésbe  mossa  a  felső  humuszos  réteget,  ami  ott 

felhalmozódik. Ez a folyamat mindenképpen már a történeti korokra befejeződött ezen a 

lelőhelyen  ugyanis  ebben  a  megvastagodó  humuszos  rétegben  avar  kori  régészeti 

objektumok foltjait tudtuk megfigyelni. (26-29. ábra)

A lelőhely északi részén réti talaj található. (30. ábra) A réti talaj képződése szoros 

kapcsolatban  van  a  hidrológiai  viszonyokkal.  A  réti  talaj  hidromorf  talaj,  kialakulása 

időszakosan vízzel borított területeken figyelhető meg. A réti talaj kialakulásához egyrészt 

azokon a területeken van lehetőség,  ahol tartósan magasan áll a talajvíz, vagy másrészt 

időszakosan hosszabb-rövidőre víz borítja el a felszínt. 

A lelőhely érdekessége az, hogy több árkot és gödröt figyeltünk meg az alacsony 

fekvésű területen is. Mindez azt jelzi, hogy amikor ezeket az objektumokat készítették és 

használták  ezen  a  területen  nem állt  víz.  A  lelőhely  ezen  a  részén  található  régészeti 

objektumok között volt  olyan is, amit  a magas talajvízállás következtében nem tudtunk 

kibontani teljesen. 

A  Kárpát-medencében  uralkodó  száraz  kontinentális  éghajlat  meglehetős 

szélsőséges időjárási helyzetek kialakulását is lehetővé teszi. Az avar kor abban a néhány 

évében,  amikor  ezeket  az  objektumokat  használták  egy  száraz  periódus  volt.  Arra  a 

kérdésre sajnos megfelelő adatok hiányában nem tudunk válaszolni, hogy ez a periódus az 

avar koron belül pontosan mikor volt és mennyi ideig tartott.

Annak  köszönhetően,  hogy  a  lelőhely  területe  mindenirányba  túlnyúlik  a 

lehumuszolt  területtől  további  érdekes  talaj  jelenségeket  figyelhettünk  meg.  A lelőhely 

északnyugati  részén,  a  homoktalaj  és  réti  talaj  határfelületén,  lejtőalji  helyzetben  több 

olyan objektumot figyeltünk meg, amelynek különös betöltése volt. Tulajdonképpen az is 

homok volt jellegét tekintve teljesen eltérő volt a lelőhely többi részén megfigyelhetőtől. A 

szelvényfalban a legfelső szántott réteg alatt szintén megtaláltuk ezt a homok típust, amely 

egy meglehetősen vastag réteget alkot. A megfigyelt jelenségekből arra következtethetünk, 

hogy a település ezen részét egy erősebb futóhomok mozgás temette be, és az áthalmozott 

vastag futóhomokréteg jelentkezett a szelvényfalban is.

A  lelőhely  északi  szelvényfalában  a  szerencsés  helyzetnek  köszönhetően 

lehetőségünk volt az avar kori járószint megfigyelésére. A felső szántott humuszréteg alatt 

egy igen sötét, nem túl vastag humuszos homokréteg jelentkezik, amely alatt egy vékony, 

kb.  10  cm vastag  világos,  sárgás  barna  színű  homokréteg  húzódik.  Ebben  a  rétegben 
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rajzolódik ki a 123. objektum foltja. Valószínűsíthetjük, hogy ez a világos réteg egyben az 

avar  kori  járószintet  is  kijelöli  (31.  ábra).  A réteget  a  lelőhely északnyugati,  és  északi 

szelvényfalában tudtuk nyomon követni. A járószint alatt fokozatos átmenettel egy újabb 

sötét,  feketés  barna  színű  humuszos  homok  réteg  jelentkezik,  majd  a  szelvény  alján 

fokozatos átmenettel jelenik meg a sárgásszürke agyag. 

Hasonló jelenséget figyeltünk meg a keleti  szelvényfalban is. Itt  a szántott réteg 

alatt az avar kori leletek koncentrációja utal az egykori járószintre. A kerámia töredékek, 

paticsszemek  sötétbarna  megvastagodó  humuszos  rétegekben  elkülönülő  világos  szürke 

színű rétegben voltak megfigyelhetők. (32-34. ábra )

A lelőhely déli végén még egy további érdekes jelenséget sikerült megfigyelnünk. 

A  szelvényfalban  a  jelenlegi  szántott  humuszos  réteg  alatt  eltemetett  helyzetben  lévő, 

homok, illetve humuszos rétegeket figyeltünk meg (35. ábra).  Sajnos a lelőhely itt húzódó 

szelvényeiben  régészeti  objektumokat  nem  találtunk,  így  az  eltemetődés,  illetve  a 

talajképződés idejére közvetett adatokkal sem rendelkezünk.

2003. őszén újabb lehetőség nyílott  a lelőhely régészeti  kutatására.  Kürti Béla a 

lelőhely északi, alacsony fekvésű részén nyitott  újabb szelvényeket.  Az itt  húzódó 166-

169. számú szelvények északi falában további érdekes talajjelenségeket dokumentáltunk. 

A lelőhely északi szelvényfalából, az egymás alatt húzódó szintekből négy helyen vettünk 

talajmintákat további vizsgálatok céljából13.

1. sz. talajszelvény (36. ábra)

1/3: jelenlegi szántott szint

1/2: sötétbarna színű homokos homok

1/1: sárga futóhomok

2. sz. talajszelvény, 246. számú objektum metszete (37. ábra)

2/5: jelenlegi szántott szint 

2/4: sötétbarna színű homokos homok

2/3: világos barna, sárgás barna  színű futóhomok

2/2: a 246. objektum sárgás barna színű homokos betöltése

2/1:  sötét barna színű homokos homok

3. sz. talajszelvény (38. ábra)

3/5: jelenlegi szántott réteg

3/4: sötétbarna színű homokos homok

13 A talajminták vizsgálatát a SZTE Földtani Tanszékének laboratóriumában végzik. A talajminták vizsgálata 
még folyamatban van.
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3/3: sárgás barna színű homok

3/2: sötétbarna színű homokos homok

3/1: szürke színű agyag

4. sz. talajszelvény, 244. számú objektum metszete (39. ábra)

4/6: jelenlegi szántott szint

4/5: sötétbarna színű homokos homok

4/4: szürkésbarna színű homok

4/3: sárgás barna színű homok

4/2: 244. objektum sárgás barna színű homokos betöltése

4/1: sötétbarna színű humuszos homok

A  jelenlegi  szántott  szint  alatt  vékony,  helyenként  erősen  erodált  sötétbarna 

humuszos  homok  réteg  húzódik,  állatjáratokkal  erősen  átjárt,  fokozatos  átmenettel 

kapcsolódik az alatta húzódó sárgásbarna színű futóhomok réteghez. A fokozatos átmenet 

a  futóhomok  felszínen  meginduló  talajképződés  jele.  A  felső  humuszos  szint  alatt  a 

szelvényfal teljes hosszában megfigyelhető a sárgás barna színű futóhomok réteg, amely 

éles  határvonallal  válik  el  az  eltemetett  helyzetű  humuszos  szinttől.  A  szelvényfalban 

megfigyelhető két objektum metszetéből kitűnik,  hogy az eltemetett  talajszintből induló 

objektumokat  futóhomok  temeti  be  (40-41.  ábra).  Az  eltemetett  humuszos  szint  alatt 

fokozatos átmenettel helyenként szürke agyagos szint jelentkezik. 

A  dokumentált  metszetekből  kiolvasható  jelenségek  alapján  valószínűsíthetjük, 

hogy  a  lelőhely  északi  részén  húzódó  avar  kori  objektumokat  egy  felélénkülő 

futóhomokmozgás  temette  be.  A  mozgásnak  indult  homok  eredményezte  minden 

valószínűség szerint a település felhagyását.

Bordány-Mező dűlő

1972-ben a  bordányi  Munkásőr  Tsz területén  talajrendezés  közben csontvázakat 

találtak.  Kürti  Béla  a  bejelentés  után  sor  kerülő  leletmentés  alkalmával  szarmata 

településhez  tartozó  objektumokat,  szarmata  sírokat  és  honfoglalás  kori  sírokat  tárt  fel 

(KÜRTI 1973. 54.).  A mintegy 25x40 méteres feltárt területen késő szarmata településhez 

tartozó objektumok kerültek felszínre (VÖRÖS 1986.; VÖRÖS 1993.)14.

14 A  feltárt  honfoglalás  kori  temető  részlet  publikálatlan.  Köszönettel  tartozom  Kürti  Bélának,  aki  a 
lelőhelyen megfigyelt talajtani jelenségek feldolgozását lehetővé tette.
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A lelőhely Bordány északkeleti határában található, a Kádár-Német, a Gyuris és a 

Dudás  tanyák  által  közrefogott  háromszögben  (42.  ábra).   A  lelőhelytől  délre  nagy 

kiterjedésű,  több  medencére  tagolódó,  alacsony  fekvésű,  egykoron  vízborította  terület 

húzódik. A lelőhelytől keletre szintén vízállásos semlyékes medence található (43. ábra).

A fent megjelölt helyen egy hosszú földhátat hordanak el földgyaluval a határban 

folyó belvízrendezés során. Az ásatási naplóban rögzített feljegyzések szerint a csontvázak 

előkerüléséig mintegy 1,5 méter vastagságú sárga homokot hordtak már el. A nagyon rövid 

ideig  tartó  leletmentés  során megfigyelt  jelenségekről  így emlékezik  meg az ásató:  „A 

síroktól  északra  két  kisebb  elszíneződést  találtunk.  Nyesésük  során  egybeolvadtak,  s 

egyetlen nagy, sötét elszíneződést alkottak, melynek határát egyik irányban sem találtuk 

meg  a  munkanap  végéig.  Szarmata  cseréptöredékek  és  állatcsont  darabok  kerültek  elő 

belőle,  de nagyon szórványosan.  A síroktól keletre  is  jelentkezett  egy kis  folt,  nyesése 

során szintén egyre nagyobb lett, határát ennek sem találtuk meg (44-45. ábra). Szarmata 

cserepek, állatcsont töredékek kerültek elő belőle, ugyancsak szórványosan. Lehet, hogy az 

I. elszíneződéssel azonos objektumot alkot, de szintje kb. 20 cm-rel mélyebben fekszik.  … 

A II. elszíneződésen belül kijelöltünk egy 2x2,5 m-es kis blokkot, amelyet az altaljig (sárga 

homok)  kibontottunk.  Szarmata  cserepek  és  állatcsont  töredékek  kerültek  elő 

szórványosan.  Semmiféle  jelenséget  nem  tudtunk  megfigyelni.  A  sötét  elszíneződés 

vastagsága  kb.  15-20  cm,  egyenes  vonalat  alkotott”15.  A  megfigyelt  jelenségek  arra 

utalnak, hogy az alaktalan, véget nem érő sötét elszíneződések nem régészeti objektumokra 

utaló  beásások  nyomai,  hanem  az  természetes  képződmény.  A  honfoglalás  kori  sírok 

szintje alatt  az egykoron felszínen lévő, III-IV. századi talaj szintje jelentkezik.

A  leírtak  alapján  az  alábbiak  szerint  rekonstruálható  a  lelőhelyen  megfigyelt, 

dombtetői helyzetben lévő talajszelvény.  A lelőhelyen húzódó homokhát felső mintegy 

1,5  –  1,8  méter  vastag  rétegét  sárga  színű  futóhomok  alkotja,  alatta  15-20 cm vastag 

humuszos talajszint következik, amely alatt ismételten sárga színű futóhomok húzódik. Az 

eltemetett helyzetű humuszos talajszintben szarmata kori leletek találhatók, illetve ebből a 

szintből szarmata kori objektumok indulnak, így ez a talajszint a III-IV. századig volt a 

felszínen.  A humuszos  talajszintet  eltemető  vastag  futóhomok rétegbe  honfoglalás  kori 

sírokat  ástak.   A sírok  nem vágják  át  a  szarmata  talajszintet.  A lelőhelyen  megfigyelt 

talajtani jelenségekből valószínűsíthetjük, hogy a lelőhely környezetében a IV-X. század 

között  igen jelentős futóhomok mozgás  történt,  amely a 1,5 méter  vastag sárga homok 

réteg kifejlődését eredményezte. Valószínűsíthetjük, hogy a vastag futóhomok réteg a X. 

15 A lelőhely ásatási dokumentációja a szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattárában 293-76 számon található.
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századig kifejlődött, ugyanis a honfoglalás kori sírok alja nem vágja át a szarmata korú 

talajszintet.

Csengele-Mészáros-tanya

A  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  régészei  a  lelőhelyet  12/2  számon  az  M5 

autópálya nyomvonalának kijelölése alkalmával folytatott terepbejárás során térképezték 

fel. 2003. folyamán Balogh Csilla és Türk Attila az M5 autópálya építéséhez kapcsolódóan 

tárta fel a lelőhely nyomvonalba eső részét. A mintegy 5000 m2 megkutatott területen egy 

középső-késő szarmata kori település 117 objektumát tárták fel (BALOGH-TÜRK 2004b. 

199.)16.

A  lelőhely  a  Dong-éri-főcsatorna  déli  partján  húzódó,  három,  egymással 

párhuzamos,  nyugat-keleti  irányú  dombháton  található  (46.  ábra).  A  lelőhelyet  délről 

alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület határolja. (47. ábra)

A feltárás  során a  lelőhely  keleti  szelvényfalát  a  feltárt  felület  teljes  hosszában 

lerajzolták, és a megfigyelt talajjelenségekről fotókat készítettek.17 A több mint 70 méter 

hosszan dokumentált szelvényfal alapján az alábbi jelenségeket lehetett megfigyelni. A 0. 

számú  karótól  kezdődően  mintegy  30  méter  hosszan  két  egymás  alatt  elhelyezkedő 

humuszos  talajszint  húzódik  végig  (49.  ábra).  A  0.  számú  karónál  erőteljes  újkori 

tereprendezés okozta bolygatás zavarja a megfigyeléseket (50. ábra).  A 8. számú és a 16. 

számú karók közötti szakaszon figyelhető meg legjobban a két talajszint elkülönülése (51-

52.  ábra).  A  jelenlegi  szántott  réteget  jelentő  barna  humuszos  homok  éles  elválással 

települt az alatta húzódó sötétszürke eltemetett helyzetű talajszintre. A jelenlegi szántott 

szint alatt jelentkező, első talajszint viszonylag vékony kifejlődésű, ami rövid ideig tartó 

talajképződési  időszakra  utal.  Az  eltemetett  humuszos  szint  fokozatos  átmenettel 

kapcsolódik az alatta húzódó halványszürke homokréteghez, amely a lepelhomok takarón 

megindult  talajképződés  jele.  A halványszürke  homok  alatt  éles  elválással  egy  néhány 

centiméter vastag sárga színű lepelhomok réteg húzódik, amely alatt szintén éles elválással 

jelentkezik a sötét barna, feketés barna színű újabb eltemetett talajszint. A szelvény aljában 

végighúzódó alsó humuszos szint vastagsága helyenként a 40 centiméteres vastagságot is 

eléri. Az újabb humuszos szint fokozatos átmenettel kapcsolódik az alatta húzódó szürke 

16 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Balogh Csillának és Türk Attilának, hogy a lelőhelyen megfigyelt 
talajjelenségek bemutatását lehetővé tették.
17 A  lelőhely  ásatási  dokumentációja  a  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  Adattárában  4184-2003  számon 
található.
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színű  homokhoz.  A  szelvény  legalján  fehér  színű  homok  jelentkezik  a  lelőhely  teljes 

hosszában.

A 16. számú és a 26. számú karó között készült metszetrajzon jól látszik, hogy a 

lelőhely  déli  széle  felé  haladva  a  felső  humuszos  szint  megszűnik  (53.  ábra).  Ezen  a 

szakaszon  figyelhető  meg,  hogy  felső  eltemetett  humuszos  szint  alatt  húzódó 

homokrétegből  régészeti  objektumokat  jelző  beásások indulnak.  A 36.  számú és  a  46. 

számú  karó  között  készült  metszetrajzon  azt  figyelhetjük  meg,  hogy  a  régészeti 

objektumok a második eltemetett talajszintből indulnak (54-55. ábra).  A lelőhelyen mivel 

csak  szarmata  kori  objektumok  kerültek  feltárásra  valószínűsíthetjük,  hogy  a  szarmata 

koron belül  is  kell  rövidebb-hosszabb  ideig  tartó  homokmozgással  számolni.  Az ásató 

régészek  a  kerámiaanyag  vizsgálata  alapján  két  fázisát  különítik  el  a  településnek.  A 

leletanyag  további  vizsgálata  segítséget  nyújthat  a  homokmozgás  korának  pontosabb 

meghatározásához is.

A lelőhelyen megfigyelt jelenségek a szarmata koron belüli, illetve a III-IV. század 

utáni homokmozgásra szolgáltat adatokat.18

Csengele-Fecskés

A  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  régészei  a  lelőhelyet  12/13  számon  az  M5 

autópálya nyomvonalának kijelölése alkalmával folytatott terepbejárás során térképezték 

fel.  Horváth  Ferenc  és  Vályi  Katalin  tárta  fel  a  lelőhely  egy  részét  1998-ban,  az  M5 

autópálya  építéséhez  kapcsolódóan.  Balogh  Csilla  és  Türk  Attila  folytatta  a  lelőhely 

kutatását 2003-ban. Az újabb kutatás során két, egymástól élesen elkülönülő Árpád-kori 

kultúrréteget  dokumentáltak.  Az Árpád-kori  település  korai  és  kései  fázisát  összefüggő 

futóhomokréteg  választotta  el.  Az  Árpád-kori  települési  jelenségek  alatt  kevés  kora 

bronzkori objektum is felszínre került (BALOGH-TÜRK 2004a. 199.).19

A lelőhely az M5 autópálya  nyomvonala  mentén az Aranykalász  Tsz majorsági 

épületei mellett húzódik, egy a környezetéből határozottan kiemelkedő nyugat-kelet irányú 

dombháton.  A  dombhát  ma  legelőként  hasznosított,  alacsony  fekvésű,  egykoron 

vízborította terület partján emelkedik. (56. ábra) 

18 A lelőhelyen megfigyelt talajszintekből sajnos mintákat nem gyűjtöttek.
19 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Balogh Csillának és Türk Attilának, hogy a lelőhelyen megfigyelt 
talajjelenségek bemutatását lehetővé tették.
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A  lelőhely  keleti  szelvényfalában  megfigyelt  talajjelenségek  a  lelőhely  teljes 

hosszában dokumentálásra kerültek.20

A 0.  számú és  17.  számú  karó  közötti  metszetfalon  jól  nyomon követhető  egy 

vékony,  mindössze  néhány centiméter  vastagságú sárga  homoklepel,  amely  egy szürke 

színű humuszos szintet fed el (57. ábra).  A metszetfalban sajnos régészeti objektum foltja 

nem  jelentkezett.  Az  ásatási  naplóban  szereplő  feljegyzések  között  az  ásató  régészek 

megjegyzik, hogy a lelőhelyen két, egymástól élesen elváló Árpád-kori kultúrréteget lehet 

elkülöníteni.  Az Árpád-kori  település  korai  és  kései  szakaszát  egybefüggő  homokréteg 

választja el egymástól.  Az előkerült leletek alapján az Árpád-kori település kései fázisa a 

XIII-XIV. századra helyezhető. Valószínűsíthetjük, hogy a vékony homoklepel az Árpád-

korban, a XIII-XIV. századig lezáruló homokmozgás eredménye  A lelőhelyen azonban 

kora-bronzkori, Makó-kultúrába sorolható, továbbá szarmata kori objektumokat is feltártak 

a kora és késő Árpád-kori objektumok mellett. A 170. objektum – kora bronzkori kút – 

betöltésének felső részében vékony, világos barna színű homokcsík figyelhető meg (58. 

ábra).  A réteg a kút természetes feltöltődési rétegében jelentkezik. A vékony homoklepel 

egy  kora  bronzkori,  vagy  kora  bronzkor  periódusa  utáni  gyenge  homokmozgás 

eredményeképpen alakult ki.

A 0. számú és 20. számú karók között készített metszetrajzon szembetűnő, hogy az 

Árpád-kori  objektumok  a  nagyon  vékony  sárga  színű  homoklepel  alatt  húzódó  szürke 

színű, eltemetett helyzetű, humuszos szintből indulnak (59. ábra). A megfigyelés mind a 

182. és 204. objektumok esetén érvényes (60-61. ábra).  A 0. számú és a 2105. számú karó 

között készült metszetrajzon viszont az látható, hogy a kérdéses korú 161. számú objektum 

átvágja  a  lepelhomok  réteget  (62.  ábra).   Így  ezt  az  objektumot  a  lepelhomok  takaró 

kialakulása után ásták ki és használták.  A fent megfogalmazott  következtetések alapján 

valószínűsíthetjük, hogy az objektum  késő Árpád-kori. 

A 20. számú és a 30. számú karó közötti szakaszon egy nagy kiterjedésű új kori 

beásás zavarja meg a megfigyeléseket. A metszetrajzon szembetűnő, hogy a beásás után 

megváltozik  a  talajszintek  korábban  megfigyelt  helyzete.  A  vékony  sárga  színű 

lepelhomok eltűnik,  és  a  szelvényfal  további  szakaszain  már  nem figyelhető  meg  (63. 

ábra).  A  lelőhely  ezen  a  részén  elhelyezkedő  kérdéses  korú  247.  számú  objektum 

betöltésében  ismét  megjelenik  a  sárga  színű  futóhomok  (64.  ábra).  Az  objektum 

betemetődése  a  homokmozgás  megindulásával  hozható  összefüggésbe.  A  253.  számú 

20 A  lelőhely  ásatási  dokumentációja  a  szegedi  Móra  Ferenc  Múzeum  Adattárában  4186-2003  számon 
található.
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Árpád-kori objektum betöltésében, valamint a 426. számú Árpád-kori ház betöltésében is 

megtalálható a sárga futóhomok réteg (65-67. ábra). 

Valószínűsíthetjük,  hogy  az  Árpád-kori  település  objektumainak  egy  része  egy 

meginduló homokmozgás során pusztult el és temetődött be.

A lelőhelyen hasonló rétegződést figyeltek meg a korábbi ásatási periódus során is. 

A XIII. századi késő Árpád-kori települést vastag futóhomok réteg borította be. Az Árpád-

kori  települési  jelenségek  szintje  alatt  szintén  futóhomok  réteg  húzódik,  amely  alatt 

szarmata kori és bronzkori objektumokat tártak fel (HORVÁTH 2001, 229.).

Petőfiszállás-Dósa tanya, 195/b lelőhely

A lelőhely az M5 autópálya nyomvonala mentén található Petőfiszállás határában, a 

Szentkúti  kegyhelytől  600-700 méterre  északnyugatra  (WICKER-KUSTÁR-HORVÁTH 

2001, 98.). A lelőhely régészeti kutatását Balogh Csilla vezette, amelyre 1999-ben, az M5 

autópálya építését megelőzően került sor. Az ásatás során avar és Árpád-kori településhez 

tartozó objektumokat tártak fel (BALOGH 2002, 236.)21.

A lelőhelyen ásott I. kutatóárok faláról készített metszetrajzon jól megfigyelhető a 

fehér  agyagos  altalajon  kifejlődött  igen  sötét  színű  humuszos  talajszint,  amelyet  egy 

nagyon vékony, mindössze néhány centiméter vastag sárgás barna színű homoklepel borít 

(68. ábra). Az egyes objektumok dokumentálása során készített metszetrajzokon jól látszik, 

hogy az avar korra helyezhető régészeti  objektumok az eltemetett  helyzetű talajszintből 

indulnak (69. ábra)22.

Az  eltemetett  helyzetű  talajszint  a  szomszédos,  Somogyvári  Ágnes  vezetésével 

feltárt Petőfiszállás, Dósa-tanya, M5-195/A nevű lelőhelyen is jelentkezik (70-71. ábra). Itt 

is a népvándorlás kor kései periódusára datálható településrészlet  objektumait  tárták fel 

(SOMOGYVÁRI 2002, 236.) A metszetrajzon megfigyelhető 63. számú gödör szintén az 

eltemetett helyzetű, humuszos szint alatt indul23.

A lelőhelyeken megfigyelhető jelenségek arra engednek következtetni, hogy a IX. 

század  folyamán,  esetleg  utána  a  megélénkülő  homokmozgás  következtében  kialakult 

21 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Balogh Csillának, az ásatás vezetőjének, hogy a lelőhely feltárása 
során megfigyelt talajjelenségek bemutatását lehetővé tette.
22 A lelőhely ásatási dokumentációja a kecskeméti Katona József Múzeum Régészeti Adattárában 2000.886 
számon található.
23 Az ásató a dokumentált talajszelvényekből további vizsgálatok elvégzése céljából talajmintákat vett, de a 
gyűjtött talajminták a későbbi raktározás során sajnos elkallódtak. 
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lepelhomok takaró elfedte  az avar korban felszínen lévő talajt.  A vékony homoktakaró 

rövid ideig tartó homokmozgásra enged következtetni.

4. 3. 2 A talajminták vizsgálati eredményeinek elemzése

A  fentebb  ismertetett  lelőhelyek  közül  Balástya  7/55  és  Balástya  7/56  számú 

régészeti  lelőhelyen  gyűjtött  talajminták  laboratóriumi  vizsgálatának  elvégzésére  volt 

lehetőségünk.  A  különböző  fizikai  és  kémiai  vizsgálatok  elsősorban  a  talajminták 

genetikájának,  szemcseösszetételének,  szervesanyag  tartalmának,  kémhatásának 

meghatározására irányultak. A vizsgálati eredményeket a 72-78. ábra mutatja be.

A Balástya 7/55 számú lelőhelyen vett minták fizikai vizsgálatának következtében 

sikerült  genetikáját  tekintve  kétféle  homoktípust  elkülöníteni.  A  talajszelvények  felső 

rétegében jelentkező,  a jelenkori  művelt  réteget  jelentő világosbarna színű,  sárgásbarna 

színű, sárga homokrétegek szél szállította, eolikus üledékek. Ezzel szemben a szelvények 

alsó  részében  található  szürkésfehér  színű  homok  folyóvízi  eredetű.  Valószínűnek 

tarthatjuk, hogy ez a réteg a Duna által a pleisztocén folyamán épített hordalékkúp anyaga. 

A vizsgálati eredmény alátámasztja azt a megfigyelést, hogy a Duna-Tisza délkeleti részén 

előfordulnak olyan maradékgerincek, amelyeknek alsó része folyóvízi hordalékból épül fel 

(BORSY 1977, 45.).  Ez a réteg tekinthető az altalajnak, amin végbement a talajképződés 

folyamata. A talajszelvények rétegtani elemzése szerint a kistáj eredeti talajtakarója ezen a 

folyóvízi  hordalékon  alakult  ki.  Ezek  a  talajok  is  homoktalajok,  vastag  40-50  cm-es 

humuszos  réteget  képeznek.   A kémiai  vizsgálatok alapján szervesanyag tartalma jóval 

meghaladta a jelenleg művelt talajréteg szervesanyag tartalmát. 

A  Balástya  7/56  számú  lelőhelyen  vett  minták  vizsgálati  eredményei  látszólag 

ellentmondanak  a  másik  lelőhelyen  tapasztaltakkal.  A szemcsetípus  vizsgálat  alapján  a 

megfigyelt  rétegek  mindegyike  szél  által  szállított  homokszemcsékből  épül  fel.  A 

különböző mélységekből vett minták genetikájukat tekintve egységes képet mutatnak, de 

apró különbségek kimutathatóak. A dombtetői helyzetben található 2. számú talajszelvény 

esetében megfigyelhető, hogy a szelvény alján található 2/1, 2/2-es mintákban magasabb 

az 1-2. típusú szemcsék aránya, mint a 2/3, 2/4-es mintákban. Az alsó rétegekben ez az 

arány 40 % körüli, míg a felszínhez közelebbi rétegekben 30 % alá csökken ez az érték. A 

szintén dombtetői helyzetben lévő 3. számú talajszelvény esetében lentről felfelé haladva 

fokozatosan  csökken  az  1-2.  típusú  szemcsék  aránya.  Eltérő  helyzet  figyelhető  meg  a 

lelőhely  szélén,  lejtős,  lejtőalji  helyzetben  lévő  talajszelvények  esetén.  Ezekben  a 
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szelvényekben lentről felfelé haladva nő az 1-2. típusú szemcsék aránya. A szemcsetípusok 

eloszlásában viszont szembetűnő, hogy amíg az előző lelőhelynél  az 1-2. és 3-4. típusú 

szemcsék arányára  a  10-90 %-os,  20-80 %-os  megoszlás  volt  jellemző,  addig  a  másik 

lelőhely mintáinál a 30-70%-os arány a jellemző, de nem ritka a 40-60%-os megoszlás 

sem.  Az  egyes  szemcsetípusok  megoszlása  meglehetősen  kiegyenlítettnek  tekinthető, 

amely viszont megnehezíti a homok genetikájának egyértelmű megállapítását. 

A vizsgálati eredményeket a hordalékkúp képződés sajátosságaival, a táj nagy fokú 

mozaikosságával  magyarázhatjuk.  Számos  homokminta  elemzésével  végzett 

összehasonlító  kutatások  kimutatták,  hogy a  folyóvízi  homok  is  lehet  erősen  koptatott 

(BORSY 1974,  3.).  Ennek  következtében  nagy számú  összehasonlító  minta  hiányában 

óvatosnak  kell  lennünk  a  talajminták  genetikájának  meghatározása  során.  A 

homokszemcsék koptatottsága kapcsolatba hozható a kialakult  homokformák korával,  a 

homok áthalmozódásának intenzitásával. Egy-egy nagyobb kiterjedésű és a környezete fölé 

magasodó futóhomok szigeten mindig magasabb a homokszemek görgetettségének a foka, 

mint  a  mellette  fekvő,  mélyebb  felszíneken,  ahol  a  homok  már  kevesebbet  mozgott 

(BORSY 1974, 6.).

A talajminták fizikai minőségének vizsgálati eredményei alapján a lelőhelyen vett 

talajminták  a  szemcseösszetétel  alapján  igen  egységes  képet  mutatnak.  A  különböző 

mélységekből vett minták mindegyike fizikai minőségét tekintve homok, a mintákban 96 

% körüli  a 0,02 mm feletti  szemcsék aránya.  A mintákban egyetlen szemcsefrakció az 

uralkodó, amely jelenség a rétegek jól osztályozottságára utal.

Egy  átlagos  talajszelvényben  az  egymást  követő  talajszintekben  a  mélység 

növekedésével  párhuzamosan  csökken  a  szervesanyag  és  a  humusz  mennyisége.  A 

lelőhelyen vett minták vizsgálati eredményei alapján az átlagostól eltérő helyzet figyelhető 

meg.  A  dombtetői  helyzetben  lévő  1.  számú  talajszelvény  1/2-es  minta  szervesanyag 

tartalma  magasabb,  mint  a  fölötte  lévő  1/3-as  mintának.  Hasonlóan  alakulnak  az 

eredmények a 2-es, 5-ös és 6-os talajszelvényben,  ahol az eltemetett  helyzetű talajszint 

szervesanyag  tartalma  magasabb,  mint  a  fölötte  található  mintának.  A  7.  számú 

talajszelvényben a szervesanyag tartalom alapján élesen kirajzolódik az egykori  felszínt 

betemető  lepelhomok  takaró,  amelynek  szervesanyag  tartalma  nagyon  alacsony,  az 

altalajéhoz hasonló. 

A ma már eltemetett helyzetben található talajok 2 % körüli, illetve azt meghaladó 

szervesanyag  tartalma  alapján,  a  homok  mechanikai  szerkezethez  viszonyítva 

szervesanyaggal jól ellátott talajnak tekinthető. A talajrétegben kimutatható szervesanyag 
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mennyiség közvetett  kapcsolatba hozható az egykori  természetes növénytakaróval  is.  A 

40-50 cm vastag humuszos szint kifejlődése mindenféleképpen zárt növénytakaró meglétét 

feltételezi. A kapott adatok alapján növényzettel fedett tájat kell feltételeznünk, ahol csak a 

növényzet zártságának megbomlása esetén volt lehetőség a homok megindulására.

Ezen  eltemetett  talajok  gazdasági  hasznosítása  is  hatékonyabb  volt.  A  2  % 

szervesanyag tartalmú talajok gabonatermesztésre is alkalmasak voltak. Az uralkodónak 

tartott legeltetés mellett nem zárhatjuk ki a gabonatermesztés jelenlétét sem a területen.

Ki kell emelnünk azt a momentumot is, hogy a magasabb szervesanyag tartalom 

következtében  a  talaj  képes  nagyobb  mennyiségű  víz  megkötésére,  ami  javítja  a 

homoktalaj vízháztartását.

A  talajminták  pH  vizsgálati  eredményei  alapján  a  területen  lúgos  kémhatású 

talajokkal  számolhatunk.  A különböző mélységű és  különböző korú talajrétegek esetén 

mért pH értékek között eltérés figyelhető meg. Hosszabb időszak alatt a terület talajainak 

pH  viszonyaiban  változás  következett  be.  A  talajminták  pH  értékei  az  egyes 

talajszelvényekben lentről felfelé csökken. A mérési adatok alapján az eltemetett talajok és 

a jelenlegi humuszos szint pH értékei között 0,5-0,8 pH egység különbség figyelhető meg.

A talajok lúgos kémhatását  alapvetően  meghatározza a talaj  Ca-tartalma.  A területen a 

talajok  Ca-tartalma  viszonylag  magas,  ami  az  altalaj  tulajdonságaival  magyarázható. 

Ugyanis a területen átfolyó Duna szállította a területre az eredendően magas Ca-tartalmú 

üledékeket  és  ezen  üledékek  kémiai  összetétele  hat  ki  a  területen  kialakult  talajok  pH 

viszonyaira.

Érdekes  tendencia  figyelhető  meg,  ha  megvizsgáljuk  az  egyes  talajminták  ΔpH 

értékeit. A ΔpH értékeket a vizes oldatban mért pH és a kálium-kloridos oldatban mért pH 

különbsége  adja.  A  legnagyobb  ΔpH  értékeket  az  eltemetett  helyzetű  humuszos 

homokrétegek esetében tapasztaljuk. A talajoknál mért ΔpH érték nagysága kapcsolatban 

áll az adott talaj szervesanyag tartalmával. Minél magasabb a talaj szervesanyag tartalma, 

annál  nagyobb  a  ΔpH  érték.  A  ΔpH  érték  utal  a  talajban  található,  a  növények  által 

közvetlenül hasznosítható ásványi anyagok jelenlétére (FILEP-RÉDLY 1987-88.).

Ezek  a  talajok  a  történeti  korokban  felélénkülő  futóhomok  mozgás  hatására 

kerülhettek  fedett  helyzetbe.  A  fent  bemutatott  régészeti  lelőhelyek  stratigráfiai 

jellegzetességei  alapján  az  Árpád-korig  is  több  futóhomokmozgás  periódussal  kell 

számolnunk.

A  néhány  régészeti  lelőhelyen  megfigyelt  rétegtani  viszonyok  nem  jelentenek 

egyedi eseteket a Dorozsma-Majsai homokhát területén.
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Az 1970-es évek végén jelentős talajtérképezési munkálatok folytak az országban, 

sajnos  ez  a  munka  csak  az  egykori  termelőszövetkezetek  területére  korlátozódik.  A 

térképezési  munka számos laborvizsgálattal  párosult.  Az átnézett térképlapok alapján az 

eltemetett talajrétegek jelenléte a kistáj területén általánosnak tekinthető. A laborvizsgálati 

eredmények pedig megerősítik, hogy ezen talajok kolloid tartalma mindig meghaladja a 

felszínen lévő talajréteg kolloid tartalmát.

4. 5 A Duna-Tisza közi homokhátság vízhálózata

A Dorozsma-Majsai homokhát jelenlegi természeti viszonyait vázlatosan bemutató 

kistáj  kataszter  mindösszesen  14  többé-kevésbé  állandó  vizű  tavat  említ  meg  a  táj 

vízhálózatával  kapcsolatosan,  továbbá  a  vízfolyások  között  számos  belvízlevezető 

csatornát említi meg (MKK 1990, 85.). 

 A jelenlegi, meglehetősen szegényes vízhálózatot mutató kép az ember környezet 

átalakító  tevékenysége  következtében  alakult  ki.  A nagy fokú belvízrendezési  munkák 

jelentősen megváltoztatták a táj vízrajzát. A régészeti és történeti korokban egészen más 

kép  fogadta  a  tájban  megtelepedni  szándékozó  embereket.  Még a   XX.  század  elején 

készült felmérések is nagyfelületű vízborításokról emlékeznek meg: „ … a  felszíni víz az 

elárasztott területek jelentékeny kiterjedése következtében az egész tájképet uralja. Nagy 

kiterjedésű tavakat varázsol elő. Ezek a tavak nagyobb vízállások esetén összeköttetésbe 

kerülhetnek egymással. A tavak összefüggő víztükrének hossz kiterjedése sokszor néhány 

kilométer.”(KRÓLL 1939, 11.). 

A  vízhálózat  kialakulását  a  terület  geomorfológiai  adottságai  alapvetően 

meghatározzák. A kistáj vízhálózatának alapját a homokbuckák által elzárt medencékben 

kialakuló tavacskák adják (BÁLINT 2000, 172.). Az uralkodó széliránynak megfelelően 

kialakult  északnyugat-délkelet  irányú  homokbucka  sorok  kisebb-nagyobb  medencéket 

fognak közre. A homokbuckák által elgátolt medencékben számos állóvíz alakult ki.  A 

tavak kialakulásával és hidrogeológiájával  számos tanulmány foglalkozik (PÉCSI 1960; 

MIHÁLTZNÉ 1969; MOLNÁR 1970; ANDÓ 1975;  MOLNÁR-KUTI 1978; MOLNÁR - 

IVÁNYOSI-SZABÓ -  FÉNYES  1979;  MOLNÁR 1980;  FÉNYES  1983;   MOLNÁR-

TÓTH 1987; MOLNÁR 1996).  A kis tavacskák a holocén olyan nedvesebb időszakában 

alakultak ki, amikor a talajvíz szintje magasabb volt és a szél ezen medencéket a talajvíz 

szintjéig mélyítette (FÉNYES-KUTI 1987.) A kutatások során fény derült arra a tényre, 
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hogy a tavakat a csapadékvíz és a talajvíz táplálja. A tavak vizének összetételére jelentős 

hatással van a Duna által ideszállított hordalék magas mésztartalma. A tavak üledékeinek 

pollen és Mollusca vizsgálata  lehetővé tette  a holocén jelentősebb klímaingadozásainak 

kimutatását. (JÁRAINÉ KOMLÓDI 1966. HERTELENDI-SÜMEGI-SZÖŐR 1992.).

A  második  katonai  felmérés  térképén  jól  látható  az  a  három homokbucka  sor, 

amelyek között kialakult a Bogárzó, és Bérci-tó24.  A homokbucka sor északi vonulata a 

Rókabögyös  nevű határrészen  még  ma  is  jól  nyomon követhető.  A XX.  század  elején 

Jakabbffy Lajos készítette Szeged határát bemutató térképen még Bogárzó-tó elnevezéssel 

szerepelt (126. ábra).

Az időben egymást követő térképlapok alapján nyomon követhetjük egyes tavak 

vízfelületének  kiterjedésében  bekövetkezett  változásokat  is.  A  vízfelület  csökkenését 

nagyon jól megfigyelhetjük például a Balástya határában található Öszeszéki-tó esetében. 

Az egykori nagy kiterjedésű tónak ma már csak egy részét borítja víz.  Az Öszeszéki-tó 

környékéről készült légi fotón kirajzolódó sötét  elszineződés alapján meghatározható az 

eredeti  vízborítás  nagysága (127. ábra).  A II.  József uralkodása alatt  készült  I.  katonai 

felmérés  térképlapján  nagy  kiterjedésű,  összefüggő  vízborítású  tóként  ábrázolják  az 

Öszeszéki-tavat (128. ábra). A II. katonai felmérés térképlapján az összefüggő vízfelület 

csökkenését  figyelhetjük  meg.  Az  egykori  összefüggő  tó  egymástól  elkülönülő  kisebb 

medencékre  tagolódott  (129.  ábra).  A  III.  katonai  felmérés  térképlapján  az  egykori 

összefüggő  vízborítás  jelentős  visszahúzódását  tapasztaljuk.  Összefüggő  vízfelület 

tulajdonképpen  csak  a  napjainkban  is  vízzel  borított  területen  figyelhetünk  meg  (130. 

ábra).

A Mórahalom határában található Madarász-tó körül kialakult vízállásos területek 

csökkenése  jól  megfigyelhető  Giba  Antal  1840-ben  készült  kataszteri  térképének  és  a 

jelenlegi  viszonyokat  ábrázoló  topográfiai  térkép  összehasonlítása  során  (131.  ábra).  A 

nagy, összefüggő vízborítással rendelkező tavakat a nagy méretarányú, nem kifejezetten 

részletes térképeken is feltüntették. Így például Glasser Frigyes  az 1770-ben, Bács-Bodrog 

vármegyét  ábrázoló  térképén  feltünteti  a  jelenlegi  névanyagban  Bilisicsi-tóként  ismert 

nagy kiterjedésű tavat (132. ábra).25  A XX. század elején készült térképeken is összefüggő 

vízfelülettel rendelkező tóként ábrázolják ( 133. ábra).

Ezek a tavak mára a magas talajvízszint következtében már elszikesedtek, illetve 

túlnyomó  részük teljesen  kiszáradt,  a  nagyobb  méretű  és  mélyebb  tómedrekben  nádas 
24 A Bérci tó északi vonulata Baromjárásként szerepel a mostani névanyagban.
25 Glasser Frigyes Bács-Bodrog megye 1770. évi térképe, MOL, O-18, 4-897. sz. peranyagában melléklet gr 
Czobor József perében.
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található.  A  régi  térképeken  időszakosan  vízzel  borított  területeknek  ábrázolják,  vagy 

esetleg összefüggő vízfelülettel rendelkező tónak.

A régészeti  lelőhelyeket az egykori  vízzel borított  területeket feltüntető térképen 

ábrázoltam (134. ábra).  A régészeti lelőhelyek elhelyezkedése ezen tavacskák partvonalát 

követték,  egy-egy kisebb tavat teljesen körbevesznek  az egykori  települések (BÁLINT 

2000, 172 ).  

Állóvizek

A térképi adatokból megrajzolható képet színesebbé teszik az egykori feljegyzések, 

amelyek szemléletesen ábrázolják a táj egykori vízhálózatát. 

Az  okleveles  forrásokban  -fertő,  -sár,  -tó,  -szék,  -szeg,  -áj  utótag  megjelölésű 

földrajzi  nevek  utalnak  a  táj  egykori  vízrajzi  viszonyaira  (GYÖRFFY  1987,  323.).  A 

tihanyi alapítólevélben maradtak ránk az alábbi, Kolon határában említett földrajzi nevek: 

Áiu, Három ferteu (GYÖRFFY 1956. 409.). 

A múlt században a tavak még szinte eredeti formájukban léteztek. A XIX. század 

második  felében  készült  helységnévtárak  gyakran  megemlékeznek  a  Duna-Tisza  közi 

tavak sűrű láncolatáról. „A’ több számlálhatatlan apróbb mocsárokat, tavakat ’s a’ t. név 

szérint nem említhetjük” (FÉNYES 1843, 302.). „Van aztán sok apró nádas tó minden féle, 

de ezeket itt  egyenként csak megemlíteni sem feladat” (GALGÓCZY 1877, 88.). Pesty 

Frigyes  a  múlt  század  közepén  kérdőívek  szétküldésének  segítségével  gyűjtötte  fel  az 

ország területén használt földrajzi neveket. Gyűjtése az ország egész területére kiterjedt, de 

a  beérkezett  adatok  felhasználhatóságát  nagymértékben  befolyásolja  a  települések 

jegyzőinek  képzettsége,  felkészültsége.  Sok esetben nem csak a  földrajzi  nevek puszta 

felsorolása  szerepel,  hanem  azokhoz  rövid  természetföldrajzi  jellemzés  is  csatlakozik. 

Pesty Frigyes  helynév  gyűjtésében  számos  esetben  találunk  a  Duna-Tisza  közi  tavakra 

vonatkozó feljegyzéseket. A leírásokból vízben gazdag táj képe bontakozik ki. 

Akasztó határában található Hortubány tava „nagy zsombos ingoványos hely, mely 

csak nagy szárazságban szokott ki apadni” (BOGNÁR 1984, 25.).  A Csonka rét több ezer 

kéve nádat terem (BOGNÁR 1984, 25.). A Császártöltés határában húzódó Nagy tó „a 

határban lévő három tó közül a legnagyobb, melynek mindég van vize, míg a legnagyobb 

szárazságban is” (BOGNÁR 1984, 75.). Izsák határában a Czegerét „nagy lapos vizes rét, 

hol forrás víz is fakadván – sok szénát termő hely 170 hold területen” (BOGNÁR 1984, 

179.), a Csiraszék nagy vízállás területe 30 hold lehet (BOGNÁR 1984, 180.), a Kis-János-
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rét  „nagy lapos  vizes  kákás  rét”  (BOGNÁR 1984,  180.).   Az Izsák határában elterülő 

Kolon-tó  az  egyik  legnagyobb  vízfelülettel  rendelkező  tó  (135.  ábra).  A  Kolon-tónak 

ismerjük Árpád-kori említését is, az 1055-ös tihanyi alapítólevélben „aqua Colon”, majd az 

1211-es határjárás alkalmával  „stagnum Colun” elnevezéssel említik  (GYÖRFFY 1987, 

323.). Az első katonai felméréshez készült országleírásban is megemlítik: „Morast Kolotno 

genant trocknet niemahls aus und ist gantz mit  Schilf bewaschßen; die daran stossende 

Wiesen  sind  trocken”  (EPERJESSY  1979,  637.).  Szemléletes  leírását  találjuk  Pesty 

Frigyes gyűjtésében. "Kolon tó a város alatt közvetlenül elterülő több mint 5000 holdnyi 

lapályon fekvő nagy, vizes, jó ízű halakkal, különösen czompóval bővelkedő roppant nagy 

rét vagy is tó, melybe igen sok szép és sok ezer kéve nád és széna terem, különösen a 

benne fekvő szigetekbe" (BOGNÁR 1984, 180.). A Kecel határában található Csukás-tó 

„mint víz állás ... benne volt nagymennyiségű csuka halaktól nyerte el e nevet” (BOGNÁR 

1984,  201.).  Az  első  katonai  felméréshez  készült  országleírásban  így  írnak  a  Kecel 

határában található Csukás-tóról: „Der sogenante Czukaszto, so sich gegen Akasto ziehet, 

ist tief und trocknet niemals aus” (EPERJESSY 1979, 638.). Kiskőrös határában írták le a 

Kis és Nagy mocsarat:  „mely mindkettő  eddig elé  mindig teli  volt  vízzel,  ingoványos, 

zsombós hely,  sok vadnak tanyája volt,  sőt halat is fogtak benne …” (BOGNÁR 1984, 

204.). Szintén Kiskőrösön található „A város nyugati oldalán van a Nagy és Kis Csukás tó 

mintegy 2000 hold kiterjedéssel,  neve eredetét  vette  a benne tenyészett  csukahaltól,  ez 

ingoványos,  zsombós,  feneketlen  terület  …”  (BOGNÁR  1984,  205.).  Solt  határában 

húzódik  a  Csukázó  „víz  állásos  mocsáros  rét,  vizenyős  időben  sok  hal  volt  benne” 

(BOGNÁR 1984,  327.).  A  mai  Soltvadkert  határából  írták  le  a  Hosszú-tavat:  „  mély 

völgyben hosszan elnyúló … átjárhatatlan víz állás; - nevét onnan nyerte, mivel a ’ gyalog 

embernek  hosszasan  kellett  menni,  míg  elkerülhette”  (BOGNÁR  1984,  468.). 

Kiskundorozsma határában említik a Forró Zsombói csárdát „a várostól éjszaknyugatra 2 

mértföldnyi  távolságban,  elnevezését  a  mellette  lévő  zsombékos  s  vizenyős  lapálytól 

mellynek  helyrajzi  neve  „forró  zsombó”  nyerte,  a  csárdát  éjszakról  legelőül  használt 

síkságok … veszik körül” (BOGNÁR 1978, 3.). Az egykori dorozsmai határban kialakult 

Zsombó település etimológiáját Kiss Lajos is megerősíti (KISS 1988).

Kiskundorozsma határában húzódik az Ülési rét : „ az e nevű puszta keleti szélén 

fekvő lapályos s zsombékos terület mellynek keleti részén nád is terem” (BOGNÁR 1978, 

9.),  valamint  a  Lápastó,  amely „  homok domboktól  körülvett  zsombékos  lápas  terület, 

felületét többnyire víz borítja” (BOGNÁR 1978, 10.).  Fülöpszállás határában a Hosszú 

szék, Fehér szék, Kelemen szék elnevezésű régi vizes helyeket jegyezték fel (BOGNÁR 
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1978, 23.). Kiskunhalas nevének magyarázatánál megemlítik, hogy „Halas nevét vette a 

város nyugoti oldalán most is meglévő nagy kiterjedésű nádas tótúl; mely a régi időkben 

nem csak bő halászatott, hanem ingoványai közt ’s közepén lévő szigetben az ellenség elől 

is biztos menhelyet nyújtott a’ lakosoknak” (BOGNÁR 1978, 31.).  Halas határában fekvő 

tó  halgazdagságát  más források is  megerősítik:  „A pecsétje czímerén is  halak vagynak 

metszve,  a  melly  onnan  származott,  mivel  hogy  azon  tó,  kivált  esős  időben  szintúgy 

hemzseg a halaktól, s csak nem egy órányi hosszaságnyira el nyúlik” (FERENCZY 1844, 

178.).  Kiskunhalas határában húzódik a Nádas tó „ kiterjedése 260 hold, nádat,  sást  és 

kákát  bőven terem,  régibb  időben hallal  is  bővelkedett,  vannak benne kisebb nagyobb 

ingoványos lápok, e tó több szigeteket is formál” (BOGNÁR 1978, 35.). Pirtó határában 

említik a Zsombostavat, amely bővízű nádas tó, környéke jó kaszálóval ((BOGNÁR 1978, 

40.). Kistelek határában található az Inokai tó „ egy hosszú nádas zsombos bő forrású tó, ’s 

vizenyős környéke, az egész határban csak ezen tó ki apadhatatlan” (BOGNÁR 1978, 41.). 

Inoka mellett elterülő Fejértó „ nagy nádas, és igen bő forrású tó …” (BOGNÁR 1978, 

43.). Bodoglár határában említik a Darányi rétet, amely „vizes időben épületre alkalmas 

nádtermő  hely”  (BOGNÁR  1978,  48.).  A  Kerek  szék,  Csontos  szék  szikes  vízállás 

Csólyosban  (BOGNÁR  1978,  113.).  Kiskunfélegyháza  határában  a  Ferencszállási  tó 

terjedelmes vízállás nádtermő réttel (BOGNÁR 1978, 118.).

A múlt századból ránk maradt leírások alapján egy élettel teli kép rajzolódik ki. A 

vízállásos  területek  körül  dús  füvű  legelők,  kaszálók  húzódnak.  A  tavakat  nádasok 

szegélyezik. Gyakran említik a Duna-Tisza közi tavakban tenyésző halakat. 

A tavak halgazdagságát a régészeti ásatások alkalmával előkerült zoológiai leletek 

vizsgálata  is  bizonyítja.  A  Szentkirály  falu  középkori  rétegeiből  nagy  mennyiségben 

kerültek  elő  harcsa,  ponty,  keszeg  csontjai  és  pikkelyei  (TAKÁCS  1990.  95.).  Szabó 

Kálmán  a  XIX.  századi  néprajzi  adatok,  elsősorban  a  kecskeméti  múzeumba  bekerült 

nagyszámú halászathoz kapcsolódó tárgy  feldolgozása során gazdag halászati hagyomány 

meglétét mutatta ki (SZABÓ 1918.). A halászott halak között a kárászt, compót, keszeget, 

cigányhalat,  csukát  említi.  A pontyról  megjegyzi,  hogy akkora  már  kiveszett  (SZABÓ 

1918, 117.) A néprajzi adatgyűjtés alapján a „ A halgazdagság, öregek emlékezete szerint 

elég bő volt, mert a halat erről a vidékről lajtszámra hordták a pesti piacra, a hol a ficsér 

kezén  a  dunavizes  halászbárkában  hamarosan  jó  dunai  hallá  vált;  …” (SZABÓ 1918, 

117.). A kecskeméti tanácsi jegyzőkönyvek további adatokat tartalmaznak a térség jelentős 

halászatára vonatkozóan (SZABÓ 1918, 117.).
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Kedvező  élethelyet  nyújtottak  a  tavak  a  vízimadarak  számára  is,  amelyeknek 

csontjai  szintén  előkerültek  az  ásatások  során.   Szentkirály  középkori  falu  régészeti 

objektumaiból vadludak csontjai kerültek felszínre (PÁLÓCZI 1993, 61.). A tavak partja 

mentén  tenyésző  nádasok  széltől  védett  területei  kedvező  lehetőséget  nyújtottak  az 

állatállomány átteleltetéséhez.  A jelenlegi semlyékek egykori összefüggő vízborítására a 

mai  földrajzi  nevekben  is  találhatunk  utalásokat:  Bérci-tó,  Bogárzó-tó.  Bilisicsi-tó, 

Kerekszék, Nagykákás, Négyökrűszék, Sáros szék, Kenyér vári-tó, Veres-homoki-tó. Ezek 

a  területek  ma  hatalmas  legelők,  amelyeket  helyenként  a  mai  napig  is  nádasok 

szegélyeznek.26 

 

Folyóvizek

A  homokhátság  kiemelt  helyzetének  köszönhetően  felszíni  vízfolyásokban  igen 

szegény.  A  Dorozsma-Majsai  homokhát  területe  ebből  a  szempontból  különlegesnek 

tekinthető, mivel déli határát a Körös-ér alkotja. Az egykori élővízfolyás medrét napjainkra 

már  csatornázták  (136.  ábra).   A Körös-eret  a  II.  József  korában  készült  első  katonai 

felmérés  térképlapjain  viszonylag  bővizű,  széles  medrű  folyóként  ábrázolták  (137-138. 

ábra).  Medrét  széles,  nagy  kiterjedésű  mocsaras  területek  kísérték,  amelyek  nyomai 

Kelebia és Ásotthalom határában még ma is felfedezhetők (139. ábra).27  A Militärische 

Beschreibung készítői  a  következő jellemzést  készítették  a  vízfolyásról:  „Körös  Er  ein 

flüssender  Morast,  ist  60  bis  100  Schritt  breit  keine  Ufer,  wenn  selber  austritt, 

uberschwemmet er die Gegend in etwas, doch ohne die passage zu kommen, zuweillen 

ergiest er sich aus seinen Unterirdischen Qellen, und flüsset bey Kanischa in die Theis.” 

(Sectio Nro 33.).28 A medrét kísérő mocsarakban tőzeg képződött, amelyet napjainkra már 

kibányásztak. A felhagyott bányagödrökben nagy felületű halastavakat alakítottak ki (140. 

ábra). A vízfolyás jelentőségét jól jelzi a medre mentén térképezett régészeti lelőhelyek 

hosszú láncolata is (BÁLINT 1997, 1. térkép; BÁLINT-BATÓ 2002, X. tábla). A légifotók 

tanulmányozása alapján, egyes szakaszokon több ágra szakadt. Kelebia Vermes-járás nevű 

határrészén  (141.  ábra),  valamint  Ásotthalom  Átokháza  nevű  határrészén  (142.  ábra) 

figyelhetők meg a Körös-ér mára már feltöltődött medrei. A régészeti lelőhelyek viszont 

26 A területre  vonatkozó helyneveket  a második és  harmadik katonai  felmérés  térképeiből  gyűjtöttem.  A 
térképek a Hadtörténeti Intézet térképtárában a  XXXV.61. XXXV. 62. XXXVI. 61 XXXVI: 62. és 5463/4, 
5464/3, 5563/2, 5564/1  számú jelzetek alatt találhatóak.
27 A szerző felvétetele.
28 Az első katonai felméréshez készült országleírás eredeti lapjairól készült másolatok a Hadtörténeti Intézet 
Térképtárában találhatóak.
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követik a mára már elhagyott medrek futását (BÁLINT 1997, 1. térkép; BÁLINT-BATÓ 

2002, X. tábla).

Összefoglalásként  elmondhatjuk,  hogy  a  homokbuckák  között  megbújó  szikes 

tavak sűrű vízhálózatot eredményeztek a Duna-Tisza közén. Alkalmasak voltak az Árpád-

korban  kialakuló  sűrű  faluhálózat  fenntartására.  A  középkori  kis  éghajlati  optimum 

csapadékosabb  időjárási  periódusai  megfelelő  csapadék-utánpótlást  biztosítottak. 

Változatos hasznosítási lehetőségük jelentősen növelte a táj eltartóképességét.

4. 6  A Duna-Tisza közi homokhátság növényzeti képe

A  Duna-Tisza  közi  hátság  tagolt  felszíne  változatos  élőhelyeket  nyújt  a 

vegetációnak.  A  szélsőségesen  száraz  homokbuckatetőtől  a  nyílt  vízállásig  mindenféle 

élőhely fellelhető. Más növénytársulással kell számolnunk a homokbuckák tetején, mint a 

buckák  között  megbújó  medencékben.  A  növényzeti  kép  rekonstruálása  előtt  röviden 

tekintsük át milyen élőhely típusok alakulhatnak ki a változatos domborzati formákon.

A buckatetőkön,  a  talajvíztől  távol  szélsőségesen száraz  élőhelyek  alakulnak ki, 

amelyek a nyílt homokpuszta gyepek és a borókás-nyárasok élőhelyei.   A homokpuszta 

gyepeken számos bennszülött,  endemikus faj  tenyészik.  Közöttük gyakoriak  a  speciális 

igényű fajok, így csak a Duna-Tisza közi homokhátságon megtalálható meszes homokú 

pusztákon tenyészik, mint például a tartós szegfű, homoki kikerics, árvalányhaj (VIDÉKI 

2003, 39-43).  A 60-70 %-os növényfedettséget biztosító nyílt homoki gyepek uralkodó 

fűfaja a magyar csenkesz és az árvalányhaj (VIDÉKI 2003, 58.).

A Duna-Tisza közi homokhátság sík felszínű, humuszos homoktalajjal jellemezhető 

homok területein zárt homoki sztyepprétek alakulnak ki, alkotó faja a barázdált csenkesz, 

az élesmosófű, és a karcsú perje. A homoki sztyeppréteken a növényzet már teljesen fedi a 

talajt (VIDÉKI 2003, 60-61.).    

A  déli  kitettségű,  meleg,  száraz  buckaoldalakon  a  boróka  mellett  törpecserjék 

megtelepedésére  van  lehetőség,  ezek  közül  például  a  naprózsa  mediterrán  eredetű 

(VIDÉKI 2003, 43.). 

A boróka a homokbuckások legismertebb növénye. Az aljnövényzete ritka, egy-két 

lágyszárú  növényen  kívül  elsősorban moha  fedi  gyéren  a  homokot.  A borókások alatt 

képződött  humusz  vastagsága  6-8  cm,  termőereje  csekély  (SZOFRIDT 1969,  160.).  A 

borókás  növénytársulás  a  Duna-Tisza  köz  egyik  legkutatottabb  növénytársulása,  ennek 
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ellenére  eredetét  tekintve  különböző  álláspontok  élnek  a  botanikusok  körében. 

Kialakulhatott  az  egykori  zárt  erdőségek  kiirtása  következtében,  a  lombos  erdők 

túllegeltetése miatt. Ez az elmélet a borókások kialakulásához vezető mesterséges tényezők 

szerepét emeli ki, míg ezzel szemben az sem zárható ki, hogy a homokhátság természetes 

szukcesszió eredményeként kialakult zárótársulása lenne. A vita eldöntéséhez a történeti 

adatok  összegyűjtése  is  szolgáltathat  adatokat,  ugyanis  az  eddigi  botanikai  kutatások a 

borókások 250 évesnél idősebb előfordulását még nem mutatták ki (VIDÉKI 2003, 65.). A 

Duna-Tisza köz egykori növényzeti képére utaló régészeti és írott források között viszont 

találunk adatokat a borókások meglétére.

A  homokbuckák  szélvédett  oldalain  a  kedvező  mikroklímának  megfelelően 

gyengén  záródott  fás  társulások  megtelepedésére  is  lehetőség  nyílik.  A  társulások  fő 

alkotója a nyár, elsősorban a fehér nyár. Az Ásotthalom határában található Kiss Ferenc 

Emlékerdőben a szélsőségesen száraz homokbuckákon is találunk nyárfákat, de azok csak 

bokros nagyságig tudtak felnőni (ANDRÉSI 2000, 3.).

A  magas  talajvízállású  buckaközi  medencékben  a  vízellátottságtól  függően 

mocsárrétek, sásrétek, kékperjés láprétek, üde láprétek vegetációi telepednek meg (BAGI 

1987; 1988; 1990, 38-42; KELEMEN 1997, 240.).

A homokbuckák szélmentes oldalain,  a lábazatban már a fás társulások számára 

gyökerük  által  elérhető  mélységben található  a  talajvízszint,  amely 12-16 méter  magas 

záródott  állomány  kialakulására  alkalmas,  tehát  a  termőhelyi  viszonyok  az  erdő 

kialakulásának  feltételeit  megadják  (144.  ábra).  Talajvízmérések  szerint  tölgyesek 

megtelepedésére ott van lehetőség, ahol a talajvíz maximális vízállás esetén 100-180 cm 

magas,  ez  pedig  a  völgyekben  lehetséges  (SZOFRIDT  1969,  163-164.).  A  homoki 

gyöngyvirágos  tölgyesek  cserjeszintjében,  aljnövényzetében  már  igazi  erdei  fajokat 

találunk (VIDÉKI 2003, 66.).

A következőkben azt mutatom be, hogy milyen különböző típusú források, adatok 

utalnak a táj egykori természetes, zárt növénytakarójára.

A kiterjedt legelőnek használt füves pusztaságokról (143. ábra) a legtöbb adat az 

utazási  élménybeszámolókból  és  az  első  országleírásokból  maradt  ránk.  Az  Alföldön 

keresztül utazó külföldiek számára szembetűnő volt a fátlan puszta képe. Az útleírásokban 

ennek  megfelelően  a  számukra  legjellemzőbb  tulajdonságot  jegyezték  fel  az  Alföldről, 

többek  között  a  Duna-Tisza  közéről  is.  Bertrandon  de  la  Brocquiere  1432-ben  utazott 

keresztül az országon Szeged, Kecskemét, Buda érintésével, aki az alábbiak szerint foglalta 

össze tapasztalatát:  „Becskerekről Szegedre érkeztem … Eddig tett  utazásom alatt  nem 
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láttam más erdőséget, mint itt, a folyótól körülvett két kis ligetet. … Utam szép síkságon 

vitt keresztül, hol a lovak a vad állatokhoz hasonlóan, egészen szabadon élnek, egymást éri 

a sok ménes” (SZAMOTA 1891, 91-92.).

Oláh  Miklós  Hungária  című  munkájában  így  ír  a  Duna-Tisza  közéről:  „Ezen a 

Duna és Tisza között elterülő vidéken észak felé van a kunok mezeje, melyben a kunok 

székhelyek, vagy amint ők maguk nevezik, szállások szerint oszlanak meg. … Csordákat 

és méneseket tartanak, ebből nem kis jövedelemre tesznek szert” (OLÁH 1985, 51.).

Evlia  Cselebi  1660 és  1664 között  több  útvonal  mentén  utazta  be  az  országot, 

többek között érintette az Alföldet is. Kecskemét városáról az alábbiakat írja: „Kecskemét 

… síkságain … igen sok fű, lóhere, lucerna, másféle réti fű … terem” (CSELEBI 1985, 

287.).

Bél Mátyás Csongrád megyénél, Szeged város határának leírásakor és Kiskunság 

jellemzésekor  is  kitér  a  Duna-Tisza  közi  táj  adottságaira.  Szeged  város  gazdálkodási 

viszonyainál kiemeli,  hogy: „ … a Duna-Tisza közén nagy kiterjedésű és baromtartásra 

kedvező síkságok vannak” (BÉL 1984, 39.). Bél Mátyás a Kiskunság jellemzésekor így ír: 

„A mezei pusztaságok és a szélesen elterülő táj egyaránt sík. Erdeje semmi sincs, hanem fű 

és  alom szolgál  tüzelésre.  Itt-ott  jelentéktelen  bozótokat  találunk,  de  kisebbeket  annál, 

hogy tüzelésre és építkezésre alkalmas legyen. … Bőven állnak rendelkezésre az állatok 

legeltetésére alkalmas kietlen pusztaságok” (BÉL 1975, 31.)

1055-ben  I.  Endre  hatalmas  földbirtokot  adományozott  a  tihanyi  apátságnak  a 

Duna-Tisza közén lovak legeltetésére (GYÖRFFY 1956, 407-408; 1987, 432-433.). 1211-

ben az adományozott földterület részletes határleírására került sor, amelyben fenyveseket 

említenek:  "meta,  in  qua est  pinus,  ...Feneues,...  in  alia  est  pinus;"  (GYÖRFFY 1987, 

433.). A határleírásban szereplő Pinus a homoki borókások társulásával azonosítható.

Az M5 autópálya  építését  megelőző régészeti  kutatások során Kiskunfélegyháza 

határában  feltárt  Árpád-kori  településen  található  egyik  kút  bélését  közönséges  boróka 

fonatból készítették (MORGÓS – ÁIPLINÉ - BABOS 1997, 99.). A fenti források alapján 

feltételezhetjük,  hogy  már  az  Árpád-korban  jelen  volt  a  borókások  növénytársulása  a 

Duna-Tisza  közi  homokhátságon.  Az említett  adatok  a  borókások  természetes  eredetét 

bizonyíthatják.

A homoki sztyeppréteket többek között nyárfából, nyírfából, mogyoróbokorból álló 

foltok tarkíthatták (145. ábra).
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Halom  1061-es  határjárása  során  említik  „Narashomok”  földrajzi  nevet 

(GYÖRFFY  1987,  424.),  amely  elnevezés  egy  nyárfákból  álló  facsoportra,  erdőfoltra 

utalhat.

 A  csengelei  avar  sír  feltárása  során  a  kedvező  körülmények  következtében 

famaradványokat  is  sikerült  a  felszínre  hozni.  A famaradványok  elemzése  arra  derített 

fényt,  hogy  a  nyílvesszők  nyírfából  készültek,  az  övveretek  fabélései  pedig  nyárfából 

(GREGUSS 1939, 133.), tehát ezen leletek az említett fafajok közelben való elterjedését 

bizonyítják.

Az  M5  autópálya  építését  megelőző  régészeti  kutatások  alkalmával  újabb 

archeobotanikai leletek vizsgálatára nyílt lehetőség. A csengelei pusztatemplom közelében 

feltárt kun vezéri sír leletei néhány famaradványt is konzerváltak (HORVÁTH 2001, 98-

99.) A nyílhegyen lévő famaradványt mogyorónak határozták meg (BABOS 2001, 353.).

A  különböző  típusú  forrásokban  a  tölgyligetek  elterjedésére  számos  adatot 

találhatunk.

            A középkori Szentkirály falu régészeti feltárása során az egyik kút alsó részében 

elhelyezkedő, korabeli természetes betöltéséből egyedülálló bogár maradványok kerültek 

elő.  A leletek azonosítása során orrszarvú bogár maradványait  azonosították (TAKÁCS 

1987. 89.). Az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) korhadékban, odvas fákban gyakori. 

Napjainkban a fűrésztelepek környékén található legnagyobb számban (TÓTH 1999, 242.). 

Az  orrszarvú  bogár  xilofág  rovar,  így  életmódbeli  sokszínűség  jellemzi.  Tágabb 

értelemben xilofág rovarnak tartanak minden olyan rovart, amely fák és cserjék ágaiban, 

törzsében, tuskójában és és táplálkozik függetlenül attól, hogy a tápnövény élő vagy holt 

(CSÓKA-KOVÁCS  é.n.19.).  A  xilofág  rovarok  konkrét  erdőtársulásokhoz  történő 

besorolása csak igen speciális esetekben, a monofág fajoknál lehetséges, de az egyes fajok 

ökológiai  igényeinek  ismeretében  mégis  adható  egyfajta  meghatározás  (CSÓKA-

KOVÁCS é.n. 52.). Az orrszarvú bogár elsősorban természetközeli állapotú tölgyesekben 

él,  lárvája  leginkább  tölgyek  korhadó  tuskójában  fejlődik.  Természetes  élőhelyeinek 

csökkenése  következtében  egyéb  lombos  fákban  is  megtalálható.  A  kifejlett  bogarak 

elsősorban erdőlakók, de előfordulnak erdőszéleken,  vágásokban is  (CSÓKA-KOVÁCS 

é.n. 68.). 

A  Szentkirály  belterületén  feltárt  kút  fagerendával  bélelt  gödörkút  volt.  A 

famaradványok xylotómiai vizsgálatai alapján a kút bélését tölgyfából hasított gerendákból 

készítették el (PÁLÓCZI 1987, 86.). 
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Az erdők közeli jelenlétére utalnak a középkori objektumok betöltéséből előkerült 

állatcsont  leletek  vizsgálata  is.  A  meghatározott  állatcsontok  között  nagy  százalékban 

szerepelnek az őz és a szarvas csontjai (KASSAI-TAKÁCS 1985,  853-854.), amelyek a 

ligetes  erdők,  erdőssztyepp  területeket  kedvelik.  A  fent  említett  leletek  alapján 

valószínűsíthetjük, hogy a középkorban Szentkirály település határában tölgyerdő nőtt. 

Az M5 autópálya  nyomvonalába eső, Kiskunfélegyháza határában feltárt  Árpád-

kori  településen  négy  kutat  tártak  fel,  amelyek  közül  három  deszkabéléses  volt 

(SOMOGYVÁRI 1997, 89.). A deszkabélésből vett minták vizsgálata alapján a kút bélését 

tölgyfából készítették (MORGÓS – ÁIPLINÉ – BABOS 1997, 99.). 

Tölgyerdő  jelenlétére  utal  a  Bátya  határleírásában  említett  "silva  Dobondum" 

kifejezés,  amely  a  szláv  dub,  tölgy  szó  képzett  alakja  lehet  (GYÖRFFY  1987.  323.).

Az  egykori,  facsoportokat,  ligetes  erdőfoltokat  tartalmazó  erdőssztyepp  zárt 

növénytakarójára egyéb botanikai források is utalnak.

Ásotthalom  határában  több  ponton  is  nagy  egyedszámban  fordul  elő  az 

egyhajúvirág  (146.  ábra),  más  néven tavaszkikerics  (Bulbocodium vernum).  A homoki 

erdőssztyeppek egyik igen féltett ritkasága (VÁRVÖLGYI 1999, 22.). Eredetileg az alföldi 

homoki  tölgyesek  tisztásainak  növénye  lehetett,  ma  az  ezek  helyén  kialakult  homoki 

gyepeken  él  (MOLNÁR  2003,  158.).   Az  egyhajúvirág  későglaciális  reliktum  faj 

(FARKAS 1999, 273.). Az Ásotthalom határában található egyhajú virág élőhelye is az 

eredeti  természetes  növénytakaró,  az  erdős  sztyepp  maradványaként  értelmezhető 

(GASKÓ 1995.).

A  máig  fennmaradt  elszigetelt  erdőssztyepp-foltok  a  magyar  Alföld  egykori 

természeti  képének  dokumentumai  (MOLNÁR-KUN  2000,  5.).   Az  általunk  vizsgált 

területen  az  Ásotthalom  határában  található  Emlékerdő  sorolható  az  erdőssztyepp 

maradványok közé (MOLNÁR-KUN 2000, 44.). Kiss Ferenc a homokfásítás hőskorában 

29,1 hold nagyságú erdőterületet  Ásotthalom határában meghagyott  eredeti  állapotában, 

abból a célból, hogy megőrizze az erdők állami kezelésbe vétele előtti állapotot. Az elmúlt 

115 esztendő alatt  semmilyen  erdészeti  munkát  nem végeztek  az erdő területén,  amely 

hatására sajátos erdőrezervátum alakult ki (ANDRÉSI 2000, 2.). Az ásotthalmi Emlékerdő 

az  ősi  homoki  nyárasok  tanúerdeje  (BOGROGKÖZY  1957,  127.).  Az  Emlékerdőben 

tenyésző fagyal, veresgyűrűsom, piros madársisak az ősi tölgyesek maradványfajai közé 

tartoznak (ANDRÉSI 2000, 4.).

A Dorozsma-Majsai homokhát déli határán folyik a Körös-ér. Nem zárható ki, hogy 

az eret a partján nőtt kőris fákról nevezték el (INCZEFI 1960, 52.). (147. ábra)
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Az utóbbi időben egyre több Duna-Tisza közi szikes tó élőhelytérképét  készítették 

el.  Többek  között  az  Ásotthalom  határában  található  „Csodarét”-nek  nevezett  láprét 

növénytársulásait is felmérték. Az alacsony buckasorokkal határolt láprét környezetében a 

száraz homoki gyepektől a zárt nádasokig terjedően a domborzati, talaj-, vízviszonyoktól 

függően változatos növényborítás alakult ki (ANDRÉSI 2000, 11.).  Az élőhelytérképek 

alapján  jól  nyomon  követhető,  hogy  a  felszíni  vízborítást,  a  vízfelülettől  távolodva, 

koncentrikusan  mocsárrétek,  láprétek,  sásrétek,  üde  láprétek,  kékperjés  láprétek 

növénytársulásai  veszik  körbe  (BAGI  1987;  1988;  1990).  A  buckaközi  medencékben 

kialakult  tavak  mentén  a  fás  társulások  megjelenésére  is  számítani  kell.  A  táj  egyik 

legnagyobb tavához, a Kolon-tóhoz kiterjedt nádfelület, láprét, mocsárrét, láperdő, továbbá 

kőris  ligetes  kaszálórét  kapcsolódik  (MOLNÁR-IVÁNYOSI  FÉNYES  1979,  549; 

IVÁNYOSI 2005, 486-487.).

Az 1359-ben keletkezett  oklevélben említett  „Vgulehomoka” (GYÁRFÁS 1870, 

III.  499.)  a  kipcsak ügü,  azaz  bagoly nevéből  vezethető  le  (RÁSONYI 1956,  56.).   A 

Baglyas  elnevezés  a  magyar  középkorban  is  gyakori,  olyan  terület  megnevezésére 

használhatták, ahol sok bagoly fészkelt. A legtöbb bagoly faj nem fészkel nagy kiterjedésű 

zárt erdővel borított területeken, a mozaikos élőhelyeket kedvelik (HARASZTHY 2000, 

213-222.). Az öreg, odvas fákban gazdag ásotthalmi Emlékerdő kedvelt fészkelő helye a 

kuviknak és a macskabagolynak (MARIAN 1980, 18.).

Pesty  Frigyes  földrajzi  név  gyűjtésében  szereplő  Orgovány  pusztáról  említett 

„Kargala  zsombos kaszáló” olyan  határrészt  jelöl,  amelyen  valaha feltűnően sok volt  a 

holló, vagy a varjú (RÁSONYI 1956, 55.).  A varjú az összefüggő erdővel borított helyeket 

kerüli, fészkelőhelynek a nyílt, de facsoportokkal, kisebb erdőfoltokkal tagolt területeket 

választja (HARASZTHY 1998, 355.).

Csengele  község  neve  is  a  törökből,  pontosabban  a  kun  nyelvből  fejthető  meg 

(RÁSONYI 1956, 61.).  Csengele  első említését  1493-ból  ismerjük  „Chengele”  alakban 

(GYÁRFÁS  1870,  III.  709.).  Az  elnevezés  eredetileg  „kökényes”-t,  „folyondáros”-at 

jelentett. Olyan ligetes, erdős, bokros területet neveztek így, ahol gyakori volt a kökény.

A Kecskemét  és Kiskőrös  között  húzódó „descensus  Orgowan” (GYÁRFÁS 1870,  III. 

728.) elnevezése az orgona egyik változatából is levezethető (RÁSONYI 1966, 166.).

Pesty  Frigyes  helynévgyűjtésében  az  alábbi  utalást  találjuk  a  Duna-Tisza  közi 

erdőkre  vonatkozóan:  „Ezen  erdők  oly  nagyok  voltak,  hogy  bennök  hajdan  őzek  és 

szarvasok tanyáztak”  (BOGNÁR 1984,  204.).  Izsák  határában  Szajor  „nyáras  és  füves 
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ritkás erdő” (BOGNÁR 1984, 181.). Kiskőrös határában két nagy kőrösfa erdőt említenek. 

A Kőrös helynév a vidéknek kora középkori kőris erdeire utal (KISS 1988, 748.)

A felsorolt adatok alapján valószínűsíthetjük, hogy a Duna-Tisza közi homokhátság 

természetes vegetációját kisebb-nagyobb kiterjedésű homoki tölgyesekből, gyöngyvirágos 

tölgyesekből  álló  erdőfoltok  tarkították.  A  tölgyesek  alkothatták  a  táj  zárótársulását, 

amelyet  a csapadék viszonyok is lehetővé tesznek, hiszen a Duna-Tisza köze a 600 mm-es 

izohiéta határán helyezkedik el. A szikes tavakban lerakódott mésziszap pollenvizsgálatai 

szerint az óholocén korú mésziszap rétegekben is az uralkodó fanem a tölgy (MIHÁLTZ-

MUCSI 1964, 468.). Nagyobb kiterjedésű, összefüggő, zárt tölgyesek valószínűleg csak a 

Duna-Tisza közi  homokhátság északi  részén,  Cegléd és Nagykőrös  között  húzódhattak. 

Balla  Antal  Pest-Pilis-Solt-Kiskun  megyét  ábrázoló  térképe  csak  itt  tüntet  fel  jelentős 

erdőségeket.  A néhány évtizeddel  később Lipszky János  is  csak  Nagykőrös  környékén 

ábrázol  nagyobb  erdőséget  (148.  ábra).  A  Cegléd  környéki  tölgyerdőt  Cegléd  1368-as 

határbejárása  során  is  megemlítik:  „Abhinc  adhuc  ad  eandem  plagam  occidentalem 

pergendo venissent ad quendam monticulum Kappanhalma vocatum, quem similiter pro 

signo constitissent metali, ubi a plaga meridiei esset una sylva tulherdew dicta, que sylva 

esset  usualis  trium  oppidorum  seu  villarum  Chegled  predicte  Keurus  et  Kechkemeth 

nominatarum.”  (BÁRTFAI  1938,  84-85).  A  Kapanhalmától  délre  húzódó  tölgyerdő 

Kecskemét, Cegléd és Nagykőrös használatában van (BENKŐ 1982, 80-81.; TARI 1995, 

176-178.),  amely szerint  valószínűsíthető,  hogy mind három település határát  érintette.  

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Duna-Tisza közi homokhátság eredeti természetes 

növénytakarója megfelelő zárt  növényfedettséget jelentett,  amely képes volt  ellenállni  a 

szél eróziós tevékenységének és megakadályozni a homok mozgásának megindulását (149. 

ábra).

4. 7  Kísérlet  a  Duna-Tisza  közi  homokhátság  középkori  természeti  környezeti 

potenciáljának becslésére

A változatos domborzati formákhoz igazodva rendkívül mozaikos a kistáj területére 

jellemző talajtípusok eloszlása. A geomorfológiai és talajviszonyokhoz igazodva rendkívül 

változatos  élőhelyek  alakultak  ki.  A  kedvező  vízháztartás  következtében  kialakult  zárt 

növénytakaró  kedvező  körülményeket  teremtett  a  humuszképződéshez,  továbbá 

megakadályozta a szél eróziós tevékenységének felerősödését, a homok mozgását. 40-50 
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cm  vastag,  2  %  körüli  szervesanyag  tartalommal  jellemezhető  humuszos  szintek 

kifejlődésére  volt  lehetőség.  A  települések  körül  található  homoktalajok  szervesanyag 

tartalma  elérhette  a  2  %-t.  Ez  az  érték  a  vizsgált  jelenleg  eltemetett  helyzetben  lévő 

humuszos  szintek  szervesanyag  tartalmával  esik  egybe.  A  magasabb  szervesanyag 

tartalommal  párhuzamosan  az  eltemetett  humuszos  szintek  kötöttsége  is  magasabb.  A 

jelenleginél magasabb szervesanyagtartalom összefüggésbe hozható zártabb növénytakaró 

borítással,  amely  megteremti  a  rendszeres  humuszképződés  feltételét  és  rendszeres 

termőerő  visszapótlódást  jelent.   A kistáj  ökológiai  egyensúlyának  megbomlása  esetén 

(időjárás  változás,  fokozottabb  emberi  beavatkozás),  a  növényborítás  ritkulásával 

párhuzamosan, megerősödik a szél eróziós tevékenysége, és lehetőség nyílik a futóhomok 

mozgására,  amely  vékonyabb-vastagabb  lepelhomok  takaróval  borítja  be  tájat.  A 

futóhomok  mozgások  ciklikussága  következtében  helyenként  több  rétegű  eltemetett 

humuszos  szinttel  jellemezhető  talajok  jönnek létre.   A Duna-Tisza  közi  homoktalajok 

közül a többrétegű humuszos talajok termékenysége a legjobb (GEREI-ZENTAY 1991.). 

15 évig folytatott összehasonlító vizsgálatok igazolták, hogy a Duna-Tisza közén található 

talajtípusok  közül  a  több  eltemetett  humuszos  szinttel  jellemezhető  homoktalajokon 

legmagasabb  a  búza  termésátlaga  (GEREI  1992,  129.).  Az  egymás  alatt  elhelyezkedő 

humuszos  rétegek  a  talaj  víz-és  tápanyag  raktározó  képességét  jelentősen  megjavítják. 

(ZENTAI  1985,  20.).   A  többrétegű  humuszos  homoktalajok  a  kistáj  egész  területén 

megtalálhatóak.  A régészeti lelőhelyek stratigráfiai elemzése rámutat arra, hogy már az 

Árpád-korra kialakulhattak többrétegű humuszos homoktalajok.

A régészeti lelőhelyek teljesen követik ezt a mozaikosságot. A lelőhelyek réti és 

szoloncsák,  valamint  a  homok  talajok  érintkezési  felülete  mentén  helyezkednek  el.  A 

régészeti  lelőhelyek  térbeli  elhelyezkedése  ezen  a  területen  nem  elsősorban  a 

talajtípusokhoz  való  igazodást  jelenti,  hanem  a  vízhálózat  jellegzetességeihez  való 

alkalmazkodást. A réti és szoloncsák talajok ugyanis hidromorf talajok, az egykori vízjárta, 

vízzelborított területeket jelölik ki.

A régészeti lelőhelyek, - a terület vízhálózatának jellegzetességeit figyelembe véve, 

- a homokbuckák által elgátolt medencékben kialakult, sűrű hálózatot létrehozó tavacskák 

partvonalát követik. A napjainkban erősen vízhiányos terület maximális vízborítottsága a 

réti  talajok  elterjedése  alapján  14-15  %-ra  becsülhető.  A  homokbuckák  által  elgátolt 

medencékben  kialakult  tavak  sűrű  hálózata  megfelelő  vízbázist  jelentett  egy  sűrű 

településhálózat  fenntartásához.  A  középkori  kis  éghajlati  optimum  átlagosnál 

csapadékosabb időjárási periódusai alatt hullott csapadékmennyiség tartós vízborítás, nagy 
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kiterjedésű összefüggő vízfelületek kialakulását tették lehetővé, jelentősen megjavítva a táj 

vízháztartását.

A  kistáj  egykori  természeti  viszonyait  összegezve  megállapíthatjuk,  hogy  a 

gazdálkodás  feltételei  a  jelenleginél  valamivel  kedvezőbbek  voltak.  A  táj  természeti 

viszonyait összegezve valószínűsíthetjük, hogy az itt folytatott gazdálkodási formák között 

az  állattenyésztés  játszotta  mindig  a  jelentősebb  szerepet.  A földművelés  szerepét  sem 

szabad  leértékelnünk.  Szentkirály  középkori  rétegeiből  vett  minták  archeobotanikai 

vizsgálata során jelentős mennyiségű gabonaszemet határoztak meg (TORMA 1996, 39.). 

Az  állattenyésztés  szempontjait  figyelembe  véve  az  alábbiak  szerint  vázolhatjuk  fel  a 

Dorozsma-Majsai homokhát legelő viszonyait.

A  legelő  állateltartó  képessége  az  állatok  táplálékszükséglete  és  a  gyep 

termőképessége alapján számítható ki. A szarvasmarha átlagos napi zöld fű igénye 40-50 

kg (KELEMEN 1997, 34.; STERBETZ 1995, 142.), ennek megfelelően egy szarvasmarha 

fenntartásához  éves  szinten  14600-18250  kg  füvet  kell  biztosítani.   A  háromszor 

legeltetett,  öntözetlen  gyepekről  évente  átlag  150-200 q zöld fű nyerhető  (STERBETZ 

1995, 141.). A legelő minőségétől függően 1 hektár gyep 5-10 állatot tart el (STERBETZ 

1995, 122.). A gyep termőképességét a gyep faji összetétele, a talajtípus, vízháztartás és a 

csapadék mennyisége határozza meg (KELEMEN 1997, 34.).  A felsoroltak közül nézzük 

át röviden a Duna-Tisza közi gyepek faji összetételét.

A D-T Map aktuális élőhely-térképezési program keretében elkészítették a Duna-

Tisza köze utolsó (néhány ezer évvel ezelőtti) természetes növényzetének rekonstrukcióját 

(MOLNÁR  2003.  27.)  A  rekonstrukció  alapját  a  mai  talajok  elterjedési  mintázata 

szolgáltatja,  ennek  megfelelően  a  megrajzolt  növényzeti  térkép  térbeli  felbontása  nem 

megfelelő, de így is jól kirajzolódnak a hátság száraz homokterületei, szikes medencéi és 

lápjai  (MOLNÁR 2003. 28.).  A Dorozsma-Majsai  homokhát  egykori  legelőterületeinek 

meghatározásához az itt szereplő kategóriákat használtam fel. Az állattartás szempontjából 

a homok pusztagyepek, erdőfoltokkal tarkított homoki sztyepprétek, a tavak körül húzódó 

láprétek és a szikes mézpázsitos  rétek jöhetnek számításba.   Az I.  katonai  felméréshez 

készült  országleírásban  is  alapvetően  két  típusba  sorolták  a  homokhátság  legelőit.  A 

térképlapokon  sárga  színnel  jelölték  a  gyér  növényzetű,  legeltetésre  nem  alkalmas 

legelőket. Zöld színnel ábrázolták a jó legelőt adó, zárt gyepes részeket (BÍRÓ-MOLNÁR 

1998, 17.). A kistáj területének mintegy 1/5-t félig kötött homokbucka vidék foglalja el, 

talaja futóhomok. A domborzati adottságoknak megfelelően a futóhomok, mint talajtípus 
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aránya  20  %  (MKK  1990,  86.).  A  futóhomokos  buckafelszíneken  nyílt 

homokpusztagyepek,  borókások  kialakulására  volt  lehetőség.  A  futóhomok  elterjedési 

aránya alapján a kistáj területéből mintegy 20 %-t foglaltak el a legrosszabb adottságokkal 

rendelkező legelők. A nyílt homokpusztagyepek domináns növénye a  homoki csenkesz, 

amelyet egyébként csak a birka legel le (SZABÓ 1977, 101.).

A  kistáj  területén  a  humuszos  homok  elterjedési  aránya  36  %  (MKK  86.)  A 

humuszos  homokkal  jellemezhető  területeket  kisebb-nagyobb  erdőfoltokkal  tarkított, 

ligetes  homoki  sztyepprétek jellemzik.  Növényborítás  szempontjából  homoki  sztyepprét 

növényzetet feltételezhetünk a csernozjom jellegű talajú területek esetén is. A kedvezőbb 

víz-és  tápanyag-gazdálkodású  talajok  elterjedési  aránya  a  Dorozsma-Majsai  homokhát 

területén 9 % (MKK 86.). A humuszos homok talajok megoszlása alapján a kistáj 45 %-án 

száraz rétek alakultak ki. a Duna-Tisza közi homokhátság területére vonatkozó tájtörténeti 

kutatások is  igazolják,  hogy a sztyepprétek a XIX. század közepéig nagy kiterjedésűek 

voltak  (BÍRÓ-MOLNÁR  1998,  23.).  Az  egykori  sztyepprétek  kiterjedése  jól 

összehasonlítható a XX. század eleji szántó területek arányával is, ugyanis a sztyeppréteket 

vonják be a szántóföldi művelés alá (JUHÁSZ ). A sztyepprétek szinte teljes eltűnését az 

aktuális  élőhelytérképezések  során  is  igazolták,  hiszen  a  sztyepprétek  vegetációjával 

jellemezhető területeken a legalacsonyabb a természetközeli növényzet aránya (MOLNÁR 

2003. 36.). A különböző csenkesz fajok élőhelyeit jelentő száraz rétek átlagos fűhozama 

természetes körülmények között 40-60 q/ha érték közé helyezhető (SZABÓ 1977, ). 

A különböző szikes talajok elterjedési aránya 19 % a Dorozsma-Majsai homokhát 

területén  (MKK 86.).  A szikeseken mézpázsitos  rétek megjelenésével  számolhatunk.  A 

mézpázsitok  fűhozamát  természetes  körülmények  között  szintén  40-60  q/ha  értékben 

határozhatjuk meg (SZABÓ 1977, 83-84.). 

A  vegetációs  térkép  nem  megfelelő  felbontása  következtében  legnehezebb  a 

vízborította  területekhez  kapcsolódó  nedves  rétek,  láprétek  arányának  meghatározása, 

amelyek a réti talajokhoz, lápos réti talajokhoz kapcsolódnak. A réti talajok az egykoron 

vízborította területek kiterjedését is kirajzolják. A tavak partja mentén, ahol a talajvíz még 

kellően  magasan  van  nedves  rétek  elhelyezkedésével  számolhatunk.  Duna-Tisza  közi 

homokhátság területén található szikes tavak vegetációs térképei alapján azt tapasztaljuk, 

hogy a  legmélyebb  vízborítású  területet  60-100 méter  szélességű sávban szegélyezik  a 

láprétek,  nedves  rétek  (BAGI  1990,  39.).  Réti  csernozjomok,  szolonyeces  réti 

csernozjomok  a  kistáj  területének  mintegy  2  %-t  borítják  (MKK 86.).  A nedves  rétek 

kiterjedése valószínűleg ettől  nagyobb lehetett.  A legújabb élőhelytérképezési  kutatások 
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alapján a Dorozsma-Majsai homokhát összterületének  9,8 %-án találkozunk különböző 

lápterületekkel, láperdőkkel, láprétekkel (MOLNÁR 2003, 29.). Mivel a felsorolt egykori 

vizes  élőhelyeken  a  legmagasabb  a  természetközeli  vegetáció  borítása,  ezért 

feltételezhetjük,  hogy ez az arány a  történeti  korokban is  fennállhatott.  Az összefüggő 

vízborítás  kiterjedésének  ingadozásának  megfelelően  a  kistáj  területének  2-9  %-án 

számolhatunk magas fűhozamú, jó minőségű legelő területekkel, amelyeknek a fűhozama 

150-200 q-t is elérhette hektáronként.

Az általam vizsgált terület 64 %-án, mintegy 43000 hektár nagyságú területen évi 

4000-6000 kg fűhozammal számolva, összesen 172.000.000-258.000.000 kg fű nyerhető 

évente.  A kapott  eredmény alapján azt  állapíthatjuk  meg,  hogy a  homok pusztagyepek 

legelőterületein 3 hektár legelő volt alkalmas egy szarvasmarha eltartására.  A terület 2-10 

%-án,  mintegy  1300-6000  hektár  területen  15000-20000  kg  fűhozammal  számolva 

összesen  26.000.000-120.000.000  kg  fű  nyerhető.  A  kapott  eredmények  alapján,  azt 

állapíthatjuk  meg,  hogy  a  nedves  rétek  legelőterületein  1  hektár  legelő  biztosítja  egy 

szarvasmarha  éves  fűmennyiségét.  Az  éves  fűmennyiség  becslése  alapján  az   általunk 

vizsgált   67165  hektár  kiterjedésű  terület  11000-16000  db  szarvasmarhát  volt  képes 

eltartani.   A  táj  természeti  adottságai  több  mint  10000  darab  szarvasmarha  tartására 

biztosítottak megfelelő körülményeket. A kapott érték természetesen nem azt jelenti, hogy 

ennyi állatott tartottak ténylegesen a területen, hiszen más gazdálkodási formák meglétével 

is kell számolnunk. A becsült adat a táj környezeti potenciálját próbálja meg illusztrálni. 

A középkori kis éghajlati optimum Közép-Európában az átlagosnál csapadékosabb 

időjárású periódusai kiegyensúlyozottabb vízháztartást tettek lehetővé, a mainál magasabb 

csapadékmennyiség  következtében.  Ennek  figyelembe  vételével  a  kapott  érték  néhány 

százalékkal  emelkedhet  is.  A  gyepek  fűhozamát  ugyanis  alapvetően  a  csapadék 

mennyisége,  illetve  annak  napi  gyakorisága  befolyásolja  leginkább  (KOVÁCSNÉ et.al 

1998;  KOVÁCSNÉ  2001,  121.).  Rövid  füvű  gyepek  kis  léptékű  tér-idő  dinamikáját 

szimuláló  STEPPE-modellt  a   Kiskunság  területén  található  homokpusztagyepekre  is 

lefuttatták  (KRÖEL-DULAY  et.al  1998).  A  modellfuttatások  kimutatták,  hogy  1-2  oC 

átlagos hőmérséklet emelkedéssel járó klímaváltozás nem gyakorol jelentős hatást a nyílt 

homoki pusztagyepek domináns fajainak növekedésére. A csapadékmennyiség csökkenése, 

különösen  annak  napi  eloszlása  jelentősen  meghatározza  az  egyedek  növekedését 

(KOVÁCSNÉ et.al 1998; KOVÁCSNÉ 2001, 121.).
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A kapott érték szemléltetéséhez összehasonlításul álljon itt  néhány adat.  A XVI. 

század közepi váci vámnapló adatai alapján a kecskemétiek évente 3-4000 szarvasmarhát, 

2-300  lovat,  6-8000  birkát  adhattak  el,  s  e  mellett  kenyérgabonájuk  is  bőven  termett 

(KÁLDY 1970, 155.). A szintén XVI. század közepi török adóösszeírások során Szeged 

város  határában 15000 szarvasmarhát  jegyeztek  fel  (KÁLDY 1970, 170-171.).  Tehát  a 

vizsgált  terület  Szeged  teljes  szarvasmarha  állományának  egészét  is  képes  lett  volna 

eltartani.  XIX. század közepi  összeírás  sok más  állattal  együtt  több,  mint  13000 darab 

szarvasmarhát említ Szeged határában (PALUGYAY 1853, 253.). A XIX. század végén, a 

bugaci legelőkön 8000-10000 marhát legeltettek (KELEMEN 1997, 123.). A Kiskunság 

területén  gyűjtött  néprajzi  adatok  szerint  tanyánként  2-3  szarvasmarhát  tartottak 

(MÁRKUS 1995, 94.) Jelenleg 0,2-0,3 szarvasmarha esik egy hektárra a Kiskunságban 

(MÁRKUS 1995, 76.).
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5. A Dorozsma-Majsai homokhát Árpád-kori településképe

A Duna-Tisza közi homokhátság területén létrejött Árpád-kori településekről nem 

maradtak fenn korabeli írott források. Árpád-kori oklevelek hiányában nem ismerjük az 

itteni  falvak neveit,  birtoklástörténetüket  nem tudjuk rekonstruálni.  Az írott  forrásokkal 

nem rendelkező terület történetének megismeréséhez a legtöbb és legsokrétűbb információt 

a  régészeti  topográfia  nyújtja.  A Duna-Tisza  közi  homokhátságon  kialakult  Árpád-kori 

településhálózat  körvonalazásában  csak  a  régészeti  terepbejárások  eredményeire 

hagyatkozhatunk.  A  kutatási  terület  települési  viszonyainak  vizsgálata  csak  az  egykori 

településnyomok felkutatásával végezhető el.

A régészeti kutatás meglehetősen megosztott abban, hogy a felszíni terepbejárások 

szolgáltatta  reprezentatív  adatok  alkalmasak-e  további  felhasználásra,  következtetések 

megfogalmazására, elemzések készítésére. Napjainkra a régészek jelentős része egyet ért 

abban, hogy a felszínen lévő leletek és a felszín alatt húzódó régészeti objektumok között 

kapcsolat van. A felszíni leletek összegyűjtésével és meghatározásával következtetéseket 

vonhatunk le  a  felszín  alatti  lelőhelyre  vonatkozóan (REDMAN-WATSON 1970,  279-

280.). A gondos felszíni gyűjtés alapján viszonylag nagy pontossággal állapítható meg a 

leletek  sűrűsége,  az  egyes  lelettípusok  területi  eloszlása,  sikerrel  lehet  következtetni  a 

település centrális helyeire,  méretére, a megtelepedés időtartamára (JANKOVICH 1993, 

26.).  A  nagy,  összefüggő  területek,  természetföldrajzi  tájak  egyes  régészeti  korokban 

kialakult  településhálózatának kutatásakor viszont elengedhetetlen a régészeti  topográfia 

adatainak felhasználása. A régészeti terepbejárás ugyanis olyan olcsó és gyors módszer, 

amely segítségével nagy mennyiségű adat, gyorsan állítható elő. A topográfia szolgáltatta 

adatok  forrásként  felhasználhatóak  további  településtörténeti  szintézisek  készítése 

alkalmával (LEWARCH-O’BRIEN 1981, 332.).

Gyakori  ellenérv  a  felszíni  leletgyűjtés  hatékonyságával  szemben,  hogy  nem 

reprezentálja  a  lelőhelyen  megtelepült  valamennyi  régészeti  kultúrát.  A  legnagyobb 

felmerülő  probléma  mégsem ez,  hanem a  felszínen  gyűjthető  leletek  korhatározásának 

bizonytalansága. A felszíni leletek kronológiai besorolása ugyanis csak meglehetősen tág 

időintervallum között lehetséges. Az ásatási anyagokkal történő tipológiai összehasonlítás 

azonban sokat segíthet a probléma megoldásában (JANKOVICH 1993, 27.). A felszínen 

gyűjtött  leletanyag  datálási  nehézségei  fokozottan  jelentkeznek  az  Árpád-kori 

lelőhelyeken.
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A  régészeti  topográfia  nyújtotta  adatok  megfelelő  interpretálásával 

kiküszöbölhetőek  a  forrásanyag  hiányosságaiból  adódó  bizonytalansági  tényezők.  A 

datálás nehézségeiből adódóan nem lehet nagy biztonsággal elkülöníteni az azonos időben, 

egymással  párhuzamosan  fennálló  településeket,  így  a  lelőhelysűrűségből  nehéz 

következtetni egy adott terület népsűrűségére vonatkozóan (JANKOVICH 1993, 29.). 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a régészeti terepbejárások során keletkezett 

adatok  megfelelő  kiindulópontot  jelentenek  egy  táj  egyes  korszakokban  kialakult 

településhálózatában megfigyelhető törvényszerűségek, tendenciák megrajzolásában.

Munkámhoz  a  JATE Régészeti  Tanszékén  készült  szakdolgozatok  terepbejárási 

adatait használtam fel. A településhálózat rekonstrukcióját a Dorozsma-Majsai homokhát 

Csongrád megye délnyugati, Balástyától délre eső területére végeztem el. A kutatási terület 

11  település  –  Ásotthalom,  Balástya,  Bordány,  Forráskút,  Mórahalom,  Öttömös, 

Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó – közigazgatási határát foglalja magába. 

A  kutatási  terület  lehatárolásánál  szempontként  vettem  figyelembe,  hogy  a  település 

területére vonatkozóan jó minőségű régészeti topográfia áll rendelkezésre. A fent említett 

települések  határában  az  1990-es  második  felében  került  sor  a  terepbejárásokra, 

amelyekhez már kis léptékű, M=1:10000 méretarányú topográfiai térképéket használtak. A 

részletes  térképek  használatának  köszönhetően  a  lokalizált  régészeti  lelőhelyek  térképi 

rögzítése pontosnak tekinthető.

A régészeti  topográfia  a  terepbejárás extenzív  módszerével  készült.  Az extenzív 

terepbejárás  célja,  hogy  a  lehetséges  legrövidebb  idő  alatt  a  lehető  legtöbb  régészeti 

lelőhelyet  felderítse.  A  módszer  alkalmazása  során  lelőhelyek  helyének,  méretének, 

korának meghatározására kerül sor (JANKOVICH 1993, 7-8.). A terepbejárások során a 

megfigyelésre  legalkalmasabb  területek  átvizsgálására  került  sor.  A  topográfiai  munka 

teljességét  ennek megfelelően  számos  környezeti  tényező  lehetetlenné  tette.  A kutatási 

terület jelentős részét fiatal telepítésű erdők borítják, amelyek területe az extenzív módszer 

alkalmazásával gyakorlatilag nem kutatható. Nagy problémát jelentett a kiterjedt legelők, 

rétek, valamint az igen nagy kiterjedésű felszántatlan gazos területek átvizsgálása is, ahol 

az alkalmazott módszer nem nyújtott megfelelő minőségű eredményt. Bizonyos esetekben 

a  lelőhelyek  körülhatárolása  is  problémát  jelentett  a  hirtelen  megváltozó  megfigyelési 

viszonyok  között.  Előfordulhatott,  hogy  a  rossz  látási  viszonyok  miatt  önálló 

lelőhelyekként  kerültek  rögzítésre  ugyanazon  lelőhely  határain  belül  előforduló 

leletsűrűsödések. 
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A homok talaj  speciális  körülményeket  teremt  a  régészeti  terepbejárás  számára. 

Szárazság idején, a süppedős homokban gyakorlatilag „elbújnak” a kerámiatöredékek. Az 

eső  áztatta  felszínen  végzett  terepbejárás  lényegesen  több  leletanyag  gyűjtését  tette 

lehetővé.  A változó  megfigyelési  körülményekből  adódóan egyes  lelőhelyeken  gyűjtött 

leletanyag mennyiségében jelentős eltérés lehet.

A fent megfogalmazott  bizonytalanságok és ellentmondások ellenére azt,  hogy a 

régészeti  topográfia  hasznos  módszer  a  középkori  településtörténeti  kutatásokban  jól 

bizonyítja  az a körülmény,  ahogyan a  topográfia  új  eredményei  bővítették  és árnyalták 

ismereteinket  a  középkori  települések  típusaira,  kialakulásukra,  térbeli  elhelyezkedésük 

törvényszerűségeire  vonatkozóan.  A  következőkben  rövid  áttekintést  adok  azokról  a 

topográfiai kutatásokról, amelyek elsősorban a középkori településtörténetre vonatkozóan 

fogalmaztak meg új eredményeket.

7. Középkori topográfiai kutatások a Kárpát-medencében 

A század  hatvanas  éveiben  a  történeti  adatok,  oklevelek  feldolgozása  alapján  a 

történészek arra következtetésre jutottak, hogy az Árpád-korban számolhatunk a legsűrűbb 

településhálózattal  (SZABÓ  1966.  GYÖRFFY  1963.).  Ebben  az  időszakban  a  2-10 

háztartásból  álló  települési  forma  volt  általános  (MAKSAY  1971.),  amely  a  népesség 

szétrajzásával magyarázható (SZABÓ 1966.).

Már az első terepbejárások, amelyek középkori települések azonosítására irányultak 

bebizonyították, hogy több Árpád-kori településsel kell számolnunk, mint amennyi az írott 

forrásokban,  oklevelekben  megjelenik  (VALTER  1964,  134;  KOVALOVSZKI  1965, 

175.).  Kovalovszki Júlia Szarvas, Doboz, Orosháza határában folytatott terepbejárásainak 

elsődleges  célja  régészeti  feltárásra  alkalmas  középkori  települések  térképezése  volt 

(KOVALOVSZKI 1960; 1964; 1965). A lelőhelyek térképre rajzolása során megfigyelte, 

hogy az Árpád-kori települések 1,5-2 km távolságra sorakoznak a folyóvölgyek egykori 

árterületének peremén. 

Szekeres  László,  Vajdaság területén  folytatott  terepbejárásainak  is,  elsősorban a 

középkori települések beazonosítása volt a célja (SZEKERES 1983).

A  településhálózat  kutatásának  újabb  lökést  a  Magyarország  Régészeti 

Topográfiája  köteteihez  végzett  terepmunka  eredményeinek  feldolgozása  adott.  A 

Magyarország  Régészeti  Topográfiája  című  sorozatot  1962-ben  az  MTA  Régészeti 

Intézete  indította  el.  A munka  célja  az  ország  területén  található  valamennyi  régészeti 
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lelőhely feltérképezése, a rá vonatkozó irodalmi, múzeumi, adattári és térképészeti anyag 

összegyűjtése és kiadása (JANKOVICH 1989, 18.). A sorozatnak ez idáig 10 kötete jelent 

meg  nyomtatásban.  Az  egyes  járások  területét  feldolgozó  lelőhelykataszterhez  külön 

értékelő  köteteket  is  terveztek,  amelyek  sajnos  nem  készültek  el,  de  a  legfontosabb 

eredmények közlésére ennek ellenére sor került.

Éri  István  foglalta  össze  a  Veszprém  megyei  topográfiai  kutatások  középkori 

településtörténeti  vonatkozásait  a régészeti  és történeti  adatok egybevetése alapján (ÉRI 

1969). Éri István értékelésében kitér arra, hogy a topográfia számos új eredményt hozott a 

középkori  településtörténeti  kutatásokban.  A  régészeti  topográfiai  elkészítése  során  a 

hosszabb-rövidebb  ideig  fennállott  települések  pontos  térképezését  végezték  el.  A 

középkori  települések  adatainak  egyeztetése  az  írott  és  térképi  forrásokkal  a  történeti 

forrásanyag  helyhezkötését  eredményezte.  A terepbejárások  során  gyűjtött  leletanyag  a 

települések létrejöttéhez és pusztulásához szolgáltatnak kiegészítő adatokat, a hiányos írott 

adatok  pótlásával.  A  régészeti  topográfia  elkészítése  tette  lehetővé  a  településhálózat, 

útvonalhálózat,  egykori  vízrajz  rekonstruálását.  Mindezek mellett  a régészeti  topográfia 

további kiegészítő adatokat szolgáltat  a birtoktörténet,  történeti  statisztika,  gazdaság- és 

építéstörténet szempontjaihoz is (ÉRI 1969, 199-200.). 

A  Veszprém megyei  topográfia  fontos  eredménye,  hogy szinte  száz  százalékos 

biztonsággal azonosították a megye 1488-as adóösszeírásában szereplő településeket (ÉRI 

1969,  202.).  Éri  István  felveti  a  lehetőségét,  hogy a  régészeti  topográfia  módszerének 

segítségével a középkori határjáró oklevelek alapján az egykori faluhatárok azonosítása is 

lehetséges lenne (ÉRI 1969, 207.). Jó néhány évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az 

első ilyen módszerrel  készített  rekonstrukció megszülessen.  Zatykó Csilla  tett  kísérletet 

arra,  hogy  a  topográfia  segítségével  rekonstruálja  Nagykovácsi  és  Csepely  középkori 

határát (ZATYKÓ 2003).

A Pest megyei topográfia középkori településtörténeti eredményeit Miklós Zsuzsa 

foglalta  össze (MIKLÓS 1985). A terepbejárási  eredmények alapján Pest megye északi 

részének  Árpád-kori  és  középkori  településhálózata  élesen  elkülönül  (MIKLÓS  1985, 

240.). Néhány jellegzetes lelőhely alapján a prédiumok és a kis méretű erődített lelőhelyek 

közötti kapcsolatra világít rá értékelésében. 

A  szarvasi  járás  terepbejárási  eredményeinek  középkori  településhálózatra 

vonatkozó  adatainak  összefoglalását  Jankovich  Dénes  végezte  el  (JANKOVICH 1985; 

1988-89). 
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Az Árpád-korba sorolható lelőhelyek kiterjedés és a leletanyag intenzitása alapján 

két  alapvető  típusba  sorolhatók  be.  A  falu  jellegű  lelőhelyek  viszonylag  nagy 

kiterjedésűek, nem egyszer több km2, a területükön rendkívül gazdag felszíni leletanyag 

található,  gyakran azonosítható a falu temploma is. A lelőhelyek másik csoportját a kis 

kiterjedésű, igen gyér leletanyagot szolgáltató lelőhelyek alkotják (JANKOVICH 1988-89, 

87.).  Az  egy  objektumra,  objektumcsoportra  utaló  települési  egységek  értelmezése 

különböző  lehetőséget  vet  fel.  A  kis  kiterjedésű  lelőhelyek  lehetnek  laza  szerkezetű 

falutelepülés részei, lehetnek önálló települései egységek, nyári szállások, pásztorszállások 

(JANKOVICH 1985,  286.).  A terepbejárások eredményei  alapján a  falutelepülések  3-4 

kilométeres hálózata rekonstruálható, a falvak között a szállások elszórtan helyezkednek el 

(MIKLÓS 1985, 238-239.; LASZLOVSZKY 1986, 139.; MRT 8.).

A  további  Békés  megyei  kötetek  középkori  településtörténeti  vonatkozásait 

Szatmári Imre foglalja össze, aki a következtetések megfogalmazásánál a határ túloldalán 

készített, román terepbejárási eredményeket is felhasználja (SZATMÁRI 2000). Az Árpád-

kori  lelőhelytípusok  elkülönítése  során  három  csoportot  állít  fel.  A  rendszertelenül 

elhelyezkedő  50x50  méternél  nem  nagyobb  kiterjedésű,  egy  objektumra, 

objektumcsoportra  utaló  lelőhelyekre  a  településszerű  jelzőt  használja.  A  legnagyobb 

kiterjedésű,  legintenzívebb  leletanyagot  szolgáltató  kifejlett  faluk  mellett  elkülöníti  a 

településmagnak  meghatározott  lelőhelyeket  (SZATMÁRI  2000,  40.).  A  régészeti 

terepbejárások  során  több  alkalommal  figyelték  meg,  hogy  a  középkorban  továbbélő 

Árpád-kori falu területén a középkori leletek sokkal kisebb területen koncentrálódtak, mint 

az  Árpád-kori  töredékek.  A  topográfiai  adatok  alapján  élesen  elkülönültek  azok  a 

települések, amelyeket már a XIV. század előtt felhagytak azoktól a falvaktól, amelyeket a 

késő középkor folyamán is laktak (SZATMÁRI 2000, 41.).

Benkő  Elek  a  magyar  régészeti  topográfia  szempontrendszerének  figyelembe 

vételével  készítette  el  a középkori  Keresztúr-szék régészeti  topográfiáját.  A kiválasztott 

kutatási  terület  a  szász  és  a  székely  szállásterület  határán  helyezkedik  el.  A  régészeti 

topográfia eredményeivel   a szerző a székely és szász betelepítések történetéhez kívánt 

további adatokat szolgáltatni, a kitűzött célnak megfelelően  összefoglalásban a középkori 

településtörténeti folyamatok megrajzolására helyez nagy hangsúlyt (BENKŐ 1992).

A rövid áttekintés alapján egyértelművé válik, hogy a régészeti topográfia számos 

új  eredménnyel  járult  hozzá  a  középkori  településtörténeti  kutatásokhoz,  számos  új 

lelőhelyet eredményezett, lehetővé tette a településtípusok elkülönítését, egyes tájak eltérő 

benépesülési viszonyainak felvázolásához nyújtott lehetőséget.
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8. Az Árpád-kori lelőhelytípusok elkülönítése

A  Dorozsma-Majsai  homokhát  Árpád-kori  településhálózatának  felvázolásához 

szükséges  adatbázis  összeállítása  során  11  település  határában  található  1141 régészeti 

lelőhely anyagát tekintettem át. A rögzített lelőhelyek között 648 lelőhelyen számolhatunk 

Árpád-kori megtelepedéssel. 

Az Árpád-kori településhálózat rekonstruálásához felhasznált lelőhelyek adatait a 

külön kötetbe rendezett Függelék tartalmazza. A függelék a saját szempontrendszer által 

megszerkesztett  lelőhelyleírásokat,  táblázatba  rendezett  cserépstatisztikát,  a  jellegzetes 

kerámiatöredékeket  bemutató  fotótáblákat,  továbbá  az  egyes  települések  közigazgatási 

határában található Árpád-kori lelőhelyeket bemutató topográfiai térképeket tartalmazza.

Az  adatbázis  elkészítésénél  az  egyes  szakdolgozatokban  szereplő 

lelőhelyszámozást vettem alapul. Időközben elkészült a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

lelőhely nyilvántartása,  amelybe  az elsők között  kerültek rögzítésre a Csongrád-megyei 

terepbejárások  adatai.  A  könnyebb  visszakereshetőség,  és  azonosítás  céljából  a 

lelőhelykatasztert átszámoztam a nyilvántartásban szereplő lelőhelyszámok szerint. 

 A lelőhely adatbázis összeállításánál a teljességre törekedtem, ennek megfelelően 

számításba vettem minden olyan lelőhelyet,  ahol felmerül,  annak a lehetősége,  hogy az 

Árpád-korban lakott volt. A lelőhely kataszter összeállításánál a bizonytalanság az Árpád-

kori  telepkerámia  datálási  problémáira  vezethető  vissza.  Egyrészt  a  felszínen  gyűjtött 

kerámiatöredékek  jelentős  része  közelebbi  kormeghatározásra  alkalmatlan  Árpád-kori 

oldaltöredék.  Másrészt  azok  a  lelőhelyek  sem  keltezhetők  megnyugtatóan,  ahol  nagy 

mennyiségű jellegzetes formákat és díszítési technikákat tartalmazó leletegyüttes található. 

Ugyanis  az  Árpád-kori  telepkerámiára  vonatkozóan  nem  áll  rendelkezésünkre  jól 

kidolgozott tipokronológia, így a kerámiatöredékek csak széles határok között datálhatóak. 

A felszínen gyűjtött leletanyag jelentős részét a változatos kialakítású bogrács töredékek 

alkotják.  A  cserépbográcsok  tipológiai  vizsgálata  arra  az  eredményre  jutott,  hogy  a 

finomabb keltezésre a bográcsok nem alkalmasak (TAKÁCS 1986, 116-121.). a különböző 

formájú  cserépbográcsok  előfordulására  a  X.  századtól  számíthatunk,  s  az  Árpád-kor 

végéig kimutatható a használatuk.

A  gyűjtött  leletanyag  másik  részét  a  változatos  díszítésű  fazekak  alkotják.  Az 

Árpád-kori  kerámia  tipokronológiai  vázának  megrajzolásában,  nagy  mértékben 

támaszkodtak a különböző díszítésekre. A különböző díszítési technikák felvázolása során 

szembetűnő, hogy mennyire nincsenek egy állásponton az egyes vélemények. 
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A tág közű csigavonal datálásánál Mesterházy Károly a XI. század végétől történő 

elterjedést  feltételezi  (MESTERHÁZY  1983,  154.).  Parádi  Nándor  kutatásai  alapján 

viszont ez a díszítési mód a XIII. századi edényeken a leggyakoribb (PARÁDI 1959, 43.). 

Legújabban pedig Takács Miklós úgy tartja, hogy ritkán de előfordul a X-XI. században is 

(TAKÁCS 1993, 449.).

A hullámvonal köteges díszítésről általában elfogadják, azt az álláspontot, hogy a 

X-XI.  századra  a  legjellemzőbb,  de  teljesen  nem zárható  ki  későbbi  megjelenése  sem 

(TAKÁCS 1993, 450.). A sekély sűrű bekarcoláshoz hasonlóan a beszurkált pontokból álló 

díszítés  is  valószínűleg  csak  a  XI.  századig  volt  használatban  (MESTERHÁZY 1983, 

154.).  A  fogaskerék  dísz  legkorábban  a  XI.  század  második  felében  tűnik  fel 

(MESTERHÁZY 1983, 154.), de használata a XIII. századig kimutatható (PARÁDI 1959, 

44.).   Problémákat  vet  fel  a  fehér  kerámia  használatának  időbeli  lehatárolása  is.  Nagy 

valószínűség szerint az Árpád-kor végére datálható. A sárgásfehér darabok a XII. századtól 

terjedtek el (PARÁDI 1959. 49.), a fehér vagy világos rózsaszínűek megjelenése a XIII. 

század elejétől valószínűsíthető (TAKÁCS 1993, 450.).

A tagolt peremű fazekakkal kapcsolatban merült föl, hogy csak a XIII. századtól 

váltak általánossá (PARÁDI 1959, 43.). Számomra a legtöbb problémát a tagolt, bordával 

tagolt enyhén profilált peremű töredékekkel jellemezhető lelőhelyek besorolása jelentette. 

Az  adatbázisban  való  szerepeltetése  mellett  a  meglehetősen  bizonytalan  kronológiai 

helyzete  miatt  döntöttem.  Hasonlóan  járt  el  Istvánovits  Eszter  is  a  Rétköz  Árpád-kori 

emlékanyagának  összeállítása  során  (ISTVÁNOVITS  2003,  255.).   Továbbá  abból  a 

szempontból  is  fontosnak  tartom  a  profilált  peremekkel  jellemezhető  lelőhelyek 

vizsgálatát,  mivel  a  segítségükkel  egyrészt  lehet  bizonyítani,  hogy  a  táj  települései 

átvészelték a tatárjárás jelentette pusztítást. Továbbá a  településhálózatban megfigyelhető 

késő középkori tendenciák felvázolásában is támpontot nyújtanak.

A fenti rövid áttekintésből kitűnik, hogy az Árpád-kori régészet nagy adóssága a 

különböző  kerámiatípusok  megnyugtató  keltezését  lehetővé  tevő  tipokronológia 

kidolgozása.   A  datálásból  fakadó  problémák  kiküszöbölésére,  az  egy  időben  egymás 

mellett élő települések meghatározásakor a modellalkotás módszerét hívtam segítségül. 

A  függelékben  szereplő  lelőhelyek  leírásánál  nem  a  lelőhelyek  terepen  történő 

visszaazonosítását  szolgáló  topográfiai  leírást  adok,  hanem  elsősorban  a  lelőhely 

környezetének, fekvésének, kiterjedésének és intenzitásának meghatározására helyezem a 

hangsúlyt. 
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A  szakdolgozathoz  készült  lelőhely  leírások  nem  minden  esetben  térnek  ki  a 

lelőhely intenzitására.  Azonban a korábbi topográfiai  munkák során elkülönített  Árpád-

kori  településtípusok  meghatározásához  szükségünk  van  a  lelőhelyen  gyűjtött 

kerámiamennyiség  meghatározására.   A  régészeti  kutatás  objektivitásának  növelése 

céljából egyre gyakrabban használnak fel különböző statisztikai módszereket. A lelőhelyek 

intenzitásának  meghatározása  céljából  cserépstatisztikát  készítettem,  a  lelőhelyről 

begyűjtött  leletanyag  korszakonkénti  arányának  meghatározása  felhasználásával.  A 

cserépszámlálás nem idegen a régészetben. De elsősorban az intenzív terepbejárások során 

a lelőhely belső szerkezetének tagolására használják. A lelőhelyet alkotó egyes négyzetek 

területén  felgyűjtött  leletanyagot  összesítik  a  cserepek  számának  meghatározásával 

(CHOYKE  1981;  SHERRAT  1983;  RACZKY  1985;   JEREM-KISS-PATTANTYÚS-

VARGA  1992;  JANKOVICH-KVASSAY-  PATTANTYÚS  1992).  Középkori 

vonatkozásban  az  eddig  legnagyobb  ilyen  jellegű  munkát  Muhi  falu  ill.  Mezőváros 

területén végezték (PUSZTAI ).

A  cserépstatisztika  készítésénél  a  terepbejárás  során  rögzített  korszaktól 

függetlenül, az összes lelőhely leletanyagát áttekintettem. Gyakran ez a teljes leletanyag 

újra  meghatározását  is  jelentette,  hiszen  nem minden  esetben  kerültek  külön  zacskóba 

ugyanazon  lelőhelyen  gyűjtött  különböző  korszakba  sorolható  kerámiatöredékek.  Az 

időigényes  munka  további  olyan  lelőhelyeket  eredményezett,  ahol  feltételezhetjük  az 

Árpád-kori  megtelepedést,  ugyanis  több  esetben  is  előfordult,  hogy  a  kerámiaanyag 

meghatározásakor  néhány  jellegtelen  Árpád-kori  oldaltöredék  elvegyült  a  többi 

kerámiatöredék  között,  ennek  következtében  a  lelőhely  időrendi  besorolásának 

meghatározásakor  az  Árpád-kor  kimaradt  a  régészeti  korok  felsorolásából.  Így  a 

lelőhelyleírásoknál  megjelölt  Árpád-kori  lelőhelyeken  kívül  számos  új  lelőhelyet 

vonhattunk be a kutatásba.

A terepbejárás során gyűjtött leletanyag mennyisége természetesen esetleges, nagy 

mértékben  függ  a  terepjárók  számától  és  a  megfigyelési  körülményektől,  de  úgy 

gondolom, hogy megfelelően reprezentálja az egyes lelőhelyek intenzitását.

Az  Árpád-korinak  meghatározott  lelőhelyek  csoportokba  osztását  kiterjedés, 

cserépmennyiség, intenzitás alapján végeztem el, amely jellegzetességek leginkább utalnak 

egy lelőhely funkciójára, a településhálózatban elfoglalt helyére (RENFREW-BAHN 1999, 

170-171). 

A Duna-Tisza közi homokhátság területére vonatkozóan is, hasonlóan  a szarvasi 

járás  terepbejárási  eredménye  alapján  két  alapvető  Árpád-kori  településtípus.  A  laza 
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szerkezetű falutelepülések mellett nagy számú szállásjellegű lelőhely alkotta az Árpád-kori 

településhálózatot. A fenti jellemzők figyelembe vételével bizonyos lelőhelyek esetén nem 

volt lehetőség a konkrét kategóriába való besorolásra. A bizonytalan jellegű Árpád-kori 

telepek  közé  azokat  a  lelőhelyeket  soroltam,  ahol  nagy  mennyiségű  más  korszakba 

sorolható kerámiatöredék mellett csak kevés Árpád-kori cserép volt gyűjthető. Ezekben az 

esetekben az Árpád-kori kerámia reprezentatív értéke nem állapítható meg egyértelműen. 

A gyűjtött kevés Árpád-kori leletanyag magyarázható azzal a körülménnyel is, hogy a más 

korszak  leletanyaga  egyszerűen  „elnyomta”  a  más  korszak  leletanyagát,  így  azok  a 

felszínen kevésbé voltak észrevehetőek. A bizonytalan jellegű telep megnevezés már az 

MRT békéscsabai kötetében is megjelenik.

A  különböző  lelőhelytípusok  térbeli  elhelyezkedését  az  egykori  vízviszonyokat 

bemutató térképen ábrázoltam (134. ábra).

9.  Az Árpád-kori településhálózat elemei

Falvak

A kutatási  területen  20 falutelepülést  sikerült  elkülöníteni  a  régészeti  lelőhelyek 

adatainak  feldolgozása  során  (163.  ábra).  A  kutatási  területre  a  laza  szerkezetű 

falutelepülések a jellemzőek. Egy-egy falut több, nagy kiterjedésű, intenzív leletanyaggal 

jellemezhető  lelőhelyek  csoportosulása  alapján  lehetett  körvonalazni.  A  lelőhelyek 

elhelyezkedése alapján 3-8 lelőhelyből állhat össze egy-egy falutelepülés. Egy-egy lelőhely 

átlagos  kiterjedése  50-100x200-300  méter,  az  esetek  jelentős  részében  az  ilyen  típusú 

lelőhelyeken szinte csak Árpád-kori kerámiát lehetett gyűjteni. A több száz méter hosszan 

elhúzódó, igen nagy kiterjedésű Árpád-kori lelőhelyek nem jellemzőek a kutatási területre.

A falu  jellegű  lelőhelyek  kiválasztásánál  bizonyos  esetekben problémát  jelentett 

annak a meghatározása, hogy mikor is nevezhetünk egy lelőhelyet intenzívnek. Egyértelmű 

volt  azoknak a lelőhelyeknek a kiválasztása,  ahol több száz Árpád-kori  kerámiatöredék 

volt a felszínen (Ásotthalom 37, 38, 39, Zsombó 22.). Az ilyen nagy számú kerámiatöredék 

azonban a lelőhelyek csak kis százalékára jellemző. A falu jellegű település intenzitásának 

a  meghatározásánál  a  templomok  közvetlen  környezetében  elhelyezkedő  lelőhelyek 

cserépszámából  indultam ki.  A templom néhány száz  méteres  körzetében  csoportosuló 

lelőhelyek ugyanis biztosan falutelepüléshez tartoztak. Az Ásotthalom 15. számú lelőhely 

körül  csoportosuló  lelőhelyeken  általános  volt  40-60 db  kerámiatöredék  előfordulása  a 

felszínen, így már a 40 db kerámiatöredék előfordulása egy lelőhelyen intenzívebb, falura 
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utaló  megtelepedésre  utalhat.  A  megfigyelések  alapján  így  a  40  db  kerámiatöredéket 

választóvonalnak határoztam meg. Ezek alapján falu jellegű településnek határoztam meg 

azokat a lelőhelyeket is, ahol nagy mennyiségű más korszakba sorolható töredék mellett 

legalább 40 darab Árpád-kori cserép is volt a felszínen.

A  falutelepülések  rekonstruálásának  folyamatában  a  következő  probléma,  hogy 

mekkora egy falu kiterjedése, mennyi lelőhely alkothat egy falut. 

A nagyfelületű, autópályás ásatások általánossá válása előtt, az egyik legnagyobb 

mértékben feltárt  Árpád-kori  települést  Tiszafüred-Morotvapartról  ismertük.  A település 

feltárással  kapcsolatos,  számos  más  felmerülő  probléma  mellett,  a  település  belső 

szerkezetére  vonatkozó  eredményeket  Laszlovszky  József  foglalta  össze.  A  feltárási 

eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  a  falutelepülés  árokkal  körülvett  központi 

településegységén  kívül,  a  templomtól  több  száz  méter  távolságban  is  találhatóak 

lakóházak. A két településegység között leletmentes sáv húzódik. A két települési egység 

között  jelentős  szerkezeti  különbségek  vannak,  a  távolabb  területekre  sokkal  lazább 

szerkezet jellemző. A külső települési egységeket sem kiterjedésük, sem leletintenzitásuk 

alapján nem értelmezhetőek önálló falvakként, azok mindenvalószínűség szerint a belső, 

intenzív települési egységgel együtt alkotnak egy falu települést (LASZLOVSZKY 1991, 

352-353.). Tehát a falutelepülések szélén, külön lelőhelyként jelentkező, laza szerkezetű 

településrészekkel kell számolnunk.

Az elmúlt  évek nagyfelületű,  középkori  település  feltárások eredményeit  Takács 

Miklós  foglalta  össze  (Takács  2001.).  Összefoglalásában  az  autópályás  ásatások  során 

felhalmozódott, nagy mennyiségű régészeti forrásanyagra hívja fel a figyelmet. Az újabb 

régészeti adatok számos kérdés megválaszolásához szolgáltatnak megbízható forrásokat az 

Árpád-kori  település  szerkezetére,  az  egyes  lakóépületek  felépítésére  vonatkozóan 

(TAKÁCS 2001, 39.).

Az  utóbbi  évek  nagy  felületű,  több  hektárra  kiterjedő  feltárásai  nagymértékben 

hozzájárultak  az  Árpád-kori  falutelepülések  méretének  meghatározásához,  bár  teljesen 

feltárt  Árpád-kori  településsel  még  mindig  nem  rendelkezünk.  A  teljes  feltáráshoz 

legközelebb talán Kána falu kutatása áll. Az Árpád-kori település déli és nyugati határát 

sikerült  nagy  biztonsággal  meghatározni,  keleti  oldalán  csak  kis  terület  maradt 

feltáratlanul,  egyedül  északi  határa  bizonytalan.  A  lelőhelyen  mintegy  15-16  hektáron 

figyeltek  meg  Árpád-kori  telepjelenségeket  (HORVÁTH-KOROM-TEREI-SZILAS- 

REMÉNYI 2005, 159.). A 15-16 hektáros adat jó kiindulási pont lehet a falu belterületének 

meghatározásához.
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Az esetek jelentős részében a laza szerkezetű falutelepülésre utaló lelőhelyek jól 

körülhatárolható  egységben  helyezkedtek  el.  Az  Ásotthalom  15.  számú  lelőhely  körül 

húzódó  település  esetén  a  lelőhelyek  mintegy  két  kilométer  hosszúságban  húzódtak  a 

Bogárzó partján. Ásotthalom 13. ; Forráskút 44. ; Zákányszék 1. számú lelőhelyek körül 

húzódó település esetén mintegy másfél kilométer hosszan helyezkednek el a lelőhelyek 

egy-egy tó két partján. A tó vizét nem feltétlenül kell elválasztó tényezőként értelmeznünk. 

Az  okleveles  adatok  alapján  a  középkorban  a  különböző  vizek  két  partján  kialakuló 

települések  gyakori  településformák  voltak  (SZABÓ  1971,  144-145.).  A  fent  említett 

falvak a kutatási terület legnagyobb kiterjedésű települései közé tartoznak. 

A  legkisebb  belterületű  falvak  Mórahalom  126.  és  Mórahalom  122.  számú 

lelőhelyek körül jöttek létre, ahol mintegy 500 méter átmérőjű területen koncentrálódnak a 

lelőhelyek. 

A  körvonalazható  falutelepülések  átlagosan  800  méter  átmérőjű  területen  belül 

szóródnak.

További  problémát  jelent  a  falutelepülés  közvetlen  közelében  húzódó  egy 

objektumra, vagy objektumcsoportra utaló lelőhelyek megítélése. Tekinthető-e esetleg az 

is a falu részének, vagy az már a falu belterületi határán kívül esik. Feltételezhető, hogy a 

falu  központi  területétől  távolodva  csökken  a  beépítés  intenzitása,  ezzel  párhuzamosan 

csökken  a  felszínen  gyűjthető  leletanyag  mennyisége  is.  Néhány  esetben  a  templom 

közvetlen környékén, intenzív lelőhelyek közé beékelődve találunk ilyen kis lelőhelyeket, 

így  például  Öttömös  12.;  Forráskút  44.;  Mórahalom  40.  számú  lelőhelyek  köré 

rekonstruálható  falutelepülések esetén.  Ezekben az esetekben a  falu  település  részeként 

kell értelmeznünk az ilyen típusú lelőhelyeket.

A Tiszafüred-Morotvaparton végzett feltárások eredményei  is arra világítanak rá, 

hogy  a  templom  néhány  száz  méteres  körzetében  húzódó,  a  terepbejárások  során  kis 

telepekre  utaló  jelenségekkel  jellemezhető  lelőhelyek,  a  gyakran  megfigyelhető 

leletmentes sáv ellenére is, a falutelepülés részeként értelmezhetőek. Feltételezhető, hogy 

ezek  a  lelőhelyek  jogi  értelemben  is  a  falutelepülés  határai  között  jöttek  létre. 

Kialakulásukban  esetleg  szerepet  játszhatott  a  túlnépesedés  eredményezte  kirajzás 

(LASZLOVSZKY 1991, 353.).

A feldolgozott adatok alapján egy-egy falutelepülést rekonstruálhatunk az Öttömös 

1. (150. ábra); Ruzsa 12. (154. ábra); Öttömös 12. (156. ábra); Ásotthalom 13. (158. ábra); 

Ásotthalom 15. (160. ábra); Forráskút 11. (164. ábra); Forráskút 32. (165. ábra); Forráskút 

44.  (166.  ábra);  Üllés  36.  (167.  ábra);  Üllés  84.  (168.  ábra);  Zsombó  22.  (169.  ábra); 
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Zákányszék  1.  (170.  ábra);  Mórahalom  44.  (171.  ábra);  Mórahalom  40.  (172.  ábra); 

Mórahalom  126.  (172.  ábra);  Mórahalom  122.  (173.  ábra);  Bordány  25.  (174.  ábra); 

Bordány 33. (175. ábra); Ásotthalom 1.; Ásotthalom 86.; Zákányszék 76.; Balástya 194. 

számú lelőhelyek köré.

A  rekonstruált  falutelepülések  közül  mindössze  hatnak  ismerjük  a  templomát, 

ezeket a falvakat mutatom be részletesebben. 

Öttömös 1. 3. 11. számú lelőhelyek

A településhez tartozó templom, azaz Öttömös 1. számú lelőhely a községtől délre 

(150. ábra), a Templomhegy nevű határrészen található, a Baromjárásnak nevezett, nagy 

kiterjedésű,  több  medencére  tagolódó,  alacsony  fekvésű,  vízborította  területből 

szigetszerűen kiemelkedő északnyugat-délkeleti dombháton (BÁNKI HORVÁTH 1996, ). 

A vizes tocsogós síkság közepén emelkedő, 5-6 méter magas, félórányira ellátszó 

dombra  Kiss  Ferenc  magyar  királyi  erdőtanácsos  hívta  fel  Tömörkény  István  szegedi 

múzeumigazgató figyelmét (MÓRA 1906, 18.). A lelőhelyen 1905. folyamán Móra Ferenc 

tartott helyszíni szemlét, amely rövid leletmentésben folytatódottt. A helybeliek elmondása 

szerint a „dombnak emberemlékezet óta „lyukas templomhegy”, „fúrott templomhegy” a 

neve.  „Templomhegy  azért,  mert  a  szájhagyomány  szerint  valamikor  a  régi  világban 

templom  volt  rajta  s  „lyukas”  és  „fúrott”,  mert  különösen  a  közepén  jócskán 

öszelyukgatták  a  kincskeresők.  Hogy  találtak-e  valamit,  arról  nem  tud  senki; 

kanászgyerekek  a  mult  nyáron  az  egyik  sekély  gödörnek,  melyet  régebben  fúrtak  a 

dombtetőn, addig túrkálták bottal a falát, hogy egyszerre csak reves csontok kerültek ki 

belőle” (MÓRA 1906, 19.).

A  domb  keleti  oldalán  húzott  észak-déli  irányú  kutatóárokban  már  a  második 

ásónyomban jelentkeztek a templom körüli temető sírjai (MÓRA 1906, 19.). Majd a domb 

közepe  felé  haladva  Móra Ferenc  megtalálta  a  templom alapfalait  is.  Az alapfalat  réti 

mészkőből rakták. A terméskő-réteg alá 80 cm vastagságban „szikföldet furkóztak”, amely 

a beton szilárdságához hasonlóan erősítette a templom alapját (MÓRA 1906, 20.). A feltárt 

templom  alaprajzi  elrendezése  és  méretei  teljesen  megegyeznek  a  Csengelén  feltárt 

templom maradványaival  (REIZNER 1892, 237-238.).  A három napig tartó leletmentés 

során Móra Ferenc a templom alapozásán kívül a templom körüli temető 64 sírját tárta fel 

A sírokból előkerült Nagy Lajos veretek alapján a temető használatát az Anjou-korig lehet 

meghatározni (MÓRA 1906, 27.).
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A Móra Ferenc által feltárt temető részlet mind a mai napig a környék legnagyobb 

feltárt temetőjét jelenti. 

A lelőhelyen folyt ásatás ellenére is nagyon kevés információval rendelkezünk a 

templom építésre és használatára vonatkozóan. A templomot mindenvalószínűség szerint 

az Árpád-korban építették, azon belüli pontosabb datálás a rendelkezésünkre álló csekély 

adat alapján nem lehetséges. A templom közelében friesachi éremlelet került elő (NAGY 

1986),  amely alapján feltételezhetjük,  hogy a  templom a tatárjárás  idején elpusztult.  A 

temető használatát a Csengelén feltárt középkori temető használatával párhuzamosíthatjuk 

(HORVÁTH). 

A  templomot  Kaltschmidt  Ábrahám  Szeged  város  határát  ábrázoló,  1747-ben 

készült  térképén  „locus  ecclesae”-ként  tünteti  fel  (152.  ábra),  amely  alapján 

valószínűsíthetjük, hogy a XVIII. század közepén a térkép készítője a föld felszínén még 

látott a templomra utaló romokat. Az első katonai felmérés térképlapján, majd a második 

katonai felmérés térképlapján is Templomhegyként tüntetik fel (151. ábra).

Öttömös első említése „Hythemesszállása” alakban1436-ból származik,  amikor a 

szegediek engedélyt  kapnak arra, hogy a Duna-Tisza közti kun pusztákat használhassák 

(GYÁRFÁS 1870 III.  598;  III.  227.).   A földrajzi  név  nagy valószínűség  szerint  kun 

személynévi  eredetű (RÁSONYI 1957, 141;  INCZEFI 1960, 73.),  így a korai  földrajzi 

nevek  közé  sorolható.  Csánki  Dezső  viszont  már  nem  talál  adatot  a  településre 

vonatkozóan. Balla Antal 1793-ban készült térképén mint Praedium Ötömös szerepel (153. 

ábra).

Ruzsa 12. lelőhely

Ruzsa  északi  határában,  a  Ruki-erdőtől  északkeletre  mintegy  egy  kilométerre 

húzódik Kereset-puszta. A lelőhely a Kereset puszta nevű határrészen, egy több mederből 

álló  északnyugat-délkelet  irányú  semlyékes  terület  keleti  partján  emelkedő  dombháton 

húzódik (154. ábra). A vízpart legmagasabb része a Ruzsa-Üllés határdűlőtől mintegy 300 

méterre  a  Kászá-tanya  földjén  emelkedik.  Takács  András  és  Czékus  Károly  egykori 

bérföldjén álló erősen lepusztult dombon és környékén kerültek elő a középkori templomra 

és temetőre utaló leletek (NAGY 1996).  „Szeged határában,  közel  az úgynevezett  rüki 

erdőhöz  van  egy magaslat,  melyet  a  köznép  régóta  „templom-hegy”-nek  nevez.  … A 

homokpart körül – mely meglehetősen magas – régi víz nyomai látszanak, … . E helyütt 

szántás  alkalmával  évenkint  különféle  tárgyakat  vet  ki  az  eke;  u.  m.:  embercsontokat: 
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koponyákat,  lábszárakat;  kardarabokat,  melyek  az  enyészet  által  csaknem  teljesen 

fölemésztvék,  a  parton  pedig fölirat  nélküli  nagy köveket  …” (VASS 1869,  238.).  Az 

1870-es  évek közepén szántás  alkalmával  egy egészen  ép harang került  a  felszínre.  A 

harangot a XIII-XV. század közé helyezhetjük (REIZNER 1891, 167.). 

A lelőhelyen ásatás nem volt, a templom építési idejére és használatára az előkerült 

harang  és  a  templom  körül  húzódó  településen  található  Árpád-kori  edénytöredékek 

utalnak.

Csánki Dezső nem tüntet fel Kereset nevű lakott helyet munkájában. Kaltschmidt 

Ábrahám 1747-ben készült térképén Kereset-pusztán „locus ecclesiae”-t jelöl (152. ábra). 

Praedium Kereset mind Balla Antal,  mind Bedekovich Lőrinc által készített  térképen is 

szerepel (153. ábra).

Kereset személynév eredetű földrajzi név, így a térség korai földrajzi nevei közé 

tartozik (INCZEFI 1960, 41.).

Öttömös 12. 13. 14. és Ruzsa 39. 40. 41. lelőhely

A faluhoz tartozó templom,  azaz Öttömös 12.  számú lelőhely a  Balotaszállás  – 

Öttömös – Pusztamérges – Ruzsa négyeshatár találkozási pontján található. Északnyugat-

délkelet  irányú  alacsony  fekvésű,  semlyékes  terület  nyugati  partján  emelkedik  a 

környezetéből  több  méterre  kiemelkedő  dombhát  (156.  ábra).  Ruzsa  területéhez  csak 

délkeleti  ellaposodó  nyúlványa  tartozik  (NAGY  1996,).  Az  1950-es  évek  elején  nagy 

mennyiségű embercsont került a felszínre (BÁNKI HORVÁTH 1996, ).

A templomhelyet  csak terepbejárási adatokból ismerjük, a lelőhelyen ásatás nem 

volt.  A  templom  építési  idejére  és  használatára  a  környezetében  található  Árpád-kori 

lelőhelyeken gyűjtött kerámiatöredékek alapján következtethetünk. A templom közvetlen 

környékén  található  Árpád-kori  lelőhelyeken  a  nagy  számú,  változatos  kiképzésű 

bográcsperem  töredékek  mellett  néhány,  az  Árpád-kor  korai  fázisába  sorolható 

fazéktöredékek is előkerült, így valószínűsíthetjük, hogy a templomot az Árpád-kor első 

felében már felépítették.

Balla Antal Praedium Kereset és Praedium Ötömös között feltünteti a Kőhatár nevű 

határrészt. A dűlőnév a második katonai felmérés térképlapján is szerepel (155. ábra).

Üllés 84. 83. 92. 93. 95. lelőhely
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A lelőhely a község északnyugati határában a Petőfi-dűlő keleti részén található, a 

Süveg-tanya  környékén.  A  Petőfi-dűlőben  nagy  kiterjedésű,  több  medencére  tagolódó 

egykoron  vízborította  medence  húzódik,  ennek  északnyugati  partján  emelkedő  magas 

háton  helyezkedik  el  a  lelőhely  (168.  ábra).  A  hát  legmagasabb  részén  gyümölcsös 

található,  a  gyümölcsösben  embercsontok,  terméskő  és  téglatörmelékek  gyűjthetők  a 

felszínen (GYUCHA 1996, 131-133.).

A templomhelyet  csak terepbejárásból ismerjük, a lelőhelyen ásatás nem volt.  A 

templom építésére és használatára a körülötte húzódó lelőhelyeken található Árpád-kori 

kerámia  töredékek  utalnak.  A  templom  közvetlen  környezetében  húzódó  lelőhelyeken 

kevés  XIII-XIV.  századi  peremtöredék,  továbbá  néhány  darab  vörösre  égetett,  gyors 

korongon készült  vékony falú késő középkori  oldaltöredék is ismert.  A késő középkori 

töredékek arra utalnak, hogy a település, és valószínűleg a templom is, a tatárjárás után is 

fennállt, bár Csánki Dezső nem említ lakott települést a környékről. 1439-ben Majsán kelt 

oklevél  „terras  Ellés”-t  kun  földnek  említi  Majsával,  Kömpöccel,  Csengelével, 

Altokszállással  együtt  (GYÁRFÁS  1870,  III.  333-334.).  A  földrajzi  név  Illés  nevű 

megkeresztelt kun férfi nevéből eredeztethető (INCZEFI 1960, 52.). Balla Antal térképén 

szerepel Praedium Üllés alakban. Bedekovich Lőrinc is említi Ülés alakban (153. ábra).

Ásotthalom 13. 14. 34 –41. 43. lelőhely

A településhez  tartozó  templom  maradványai  Ásotthalom 13.  számú  lelőhelyen 

találhatóak. A lelőhely Ásotthalom délkeleti határában található a Baromjárásnak nevezett 

terület északnyugati szélén. A kissori műút és a Rívó iskola felé vezető műút által határolt 

területen, az 1109. számú Gardi-tanya mellett található dombon állt egykor a kis Árpád-

kori templom. A lelőhely nagy kiterjedésű, egykoron vízborította területből több méterre 

kiemelkedő dombon található  (158. ábra).  A vízállásos  terület  Bérczi-tóként  szerepel  a 

határban egykor használt földrajzi nevek között. (BÁLINT 1997, 17.).

A lelőhelyet  már a század elején is ismerték.  Tömörkény István említi amikor a 

közelben lévő Kőrös-éri iskolánál ásott. „A nagyobb földhátaktól eltekintve, két domb van 

a környéken: egyik az Ürgedomb, a másik a Templomhegy. Ez utóbbi helyen valaha (török 

behódolás előtt bizonyára), templom állott. A néphit szerint a harangja most is benne van a 

közel fekvő Bérczy-tóban (TÖMÖRKÉNY 1904, 270). Móra Ferenc tervezte a lelőhely 

megkutatását, de halála miatt erre már nem került sor. Az 1960-as években, amikor a Rívó 

iskola felé vezető műutat építették a domb jelentős részét tolólappal a semlyékbe tolták. 
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Bálint Csanád tartott helyszíni szemlét akkor a lelőhelyen, de ásatásra nem került sor. Mára 

csak a domb központi része maradt meg, az is erősen pusztult állapotban (157. ábra). A 

dombon réti mészkő darabok utalnak a templomra, a templom körüli temetőt a kiszántott 

embercsontok  jelzik.   A  lelőhelyről  S-végű  hajkarika  került  korábban  a  Móra  Ferenc 

Múzeumba (BÁLINT 1991, 250.).

Kaltschmidt Ábrahám nem jelöl templomot Szeged határának ezen a részén, amely 

arra utal, hogy már a XVIII. században nem voltak a felszínen látható romok a lelőhelyen. 

Lipszky János néhány évtizeddel  később készült  térképe viszont  ezen a területen jelöli 

„Praedium Csikós”-t   (159.  ábra).  A második  katonai  felmérés  térképlapján  Templom-

hegy-ként szerepel (81. ábra). 

A lelőhelyen ásatás nem volt, a templom építésére és használatára a templom körül 

húzódó  Árpád-kori  lelőhelyek  utalnak.  Az Árpád-kori  falutelepüléseken  a  nagy számú 

bográcstöredék mellett változatos díszítésű fazekak töredékei is megtalálhatóak, az egyik 

lelőhelyen IV. Béla rézpénze is előkerült.

Ásotthalom 15. 44-48. 96-98. 100. lelőhely

A lelőhely Ásotthalom északeleti határában található. A bajai 55-ös műútról a 26-os 

kilométer  után,  a  Kiss  Ferenc  iskolánál  északi  irányba  leágazó  „székeltút”  végén lévő 

Liger  iskola  közelében  húzódik  a  nagy  kiterjedésű  Bogárzónak  nevezett  legelő.  Az 

egykoron  vízjárta  terület  keleti  partján  lévő,  környezetéből  több  méterre  kiemelkedő 

dombon gyűjthető  réti  mészkő töredékek utalnak  az egykori  templomra  (161.  ábra).  A 

domb  egyben  a  környék  legmagasabb  pontja  is.  A  helyiek  Templomhegyként, 

Embercsontos partként emlegetik a környéket. (BÁLINT 1997, 19.). A domb tetején lévő 

rókalyukból embercsont töredékek gyűjthetők (162. ábra).

A lelőhely nagy valószínűség szerint  azonosítható  azzal  a templommal,  amelyet 

Reizner  János  1895-ben tárt  fel  a  „Bogárzó  semlyék  mellett  lévő nagy kerek halmon” 

(REIZNER 1895, 364.). A Bogárzóval szomszédos Kutyaménesi járás területéről számos 

régészeti lelet került a szegedi múzeumba, ezért választotta Reizner az ásatás színhelyéül a 

környezetéből markánsan kiemelkedő dombot, ahol honfoglaláskori sírokat keresett. „Az 

ásatás  előhaladása  után nagy faragott  kőtömbök kerültek  felszínre,  majd  az alapfalakra 

akadtam. Csakhamar arról győződhettem meg, hogy a halmon ép oly templom, illetőleg 

kápolna létezett, a minőt 1891-ben a szegedi határhoz tartozó Csengelye pusztán kiásattam.
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Itt is, mint ott, a kápolna alapzata a homokra furkózott szikföldből készült; s erre, valami 

beton rétegre rakták fel a súlyos alapköveket. A kápolna hossztengelye keletnek feküdt. Az 

apsis  az  oldalfalaktól  félméternyi  beugrással  négyszögben  végződött.  Az  alapfalak 

majdnem egy méter szélesek voltak s a kápolna belvilága, az apsist is beletudva, 8 méter 

hosszú és 3,5 méter széles volt”- számol be az ásatásról Reizner János (REIZNER 1895, 

364.).

Kaltschmidt  Ábrahám  Szeged  nyugati  határában,  Ötömös  pusztától  délkeletre 

található Csorva határrészen templomromot jelöl  (ábra). Balla Antal  térképén Praedium 

Csorba névváltozatban szerepel. A Reizner által feltárt templom Csorva temploma lehetett. 

Az ásatás  ellenére  a  templom építési  és  használati  idejére  vonatkozóan  kevés  adat  áll 

rendelkezésünkre. A templom körüli temetőből IV. István pénze került (REIZNER 1895, 

364.).  A  templom  közvetlen  közelében  található  Árpád-kori  lelőhelyeken  változatos 

kiképzésű  bográcsperemek  kerültek  elő  nagy  számban.  A  közvetett  adatokból 

valószínűsíthetjük, hogy a templomot az Árpád-korban használhatták.

A csorvai határrészen mindenvalószínűség szerint egy másik templom is állott az 

Árpád-korban. A fent említett lelőhelytől mintegy két kilométerre található Szűcs Tamás 

tanyája, ahol gödör ásás közben egy bronzból készült füstölőt találtak (REIZNER 1895, 

362.).  A  pávákkal  és  életfamotívumokkal  díszített  füstölő  az  Árpád-kori  magyar 

ötvösművészet  remeke,  a  XII.  század  második  felében  készülhetett.  Nem kizárt,  hogy 

királyi ötvösműhelyből került Csorvára, esetleg egy másik közeli templomba (ENTZ 1957, 

11-16.). A tanya közelében lévő „csorvai templomhegyben” már több alkalommal találtak 

régészeti leleteket, továbbá téglatörmelékek találhatók a felszínen (REIZNER 1895, 365.). 

A Reizner János által említett másik csorvai templomhelyet nem sikerült beazonosítani a 

terepbejárások során.

Csorva  földrajzi  név a  környék  földrajzi  neveinek  korai  rétegébe  tartozik,  a  táj 

homokos talajára utaló elnevezés (INCZEFI 1960, 67.).

Zákányszék  76.  számú  lelőhely  körül  húzódó  falutelepülésre  találunk  utalást 

Lipszky János térképén, aki Praedium Kereset-től délkeletre, Szeged és Dorozsma határa 

mentén jelöli Paedium Zákány-t (177. ábra). A Zákány családnevet a középkor végének 

egyik legjelesebb szegedi családja viselte (KISS 1988, 794.).

Ásotthalom  bilisicsi  határrészén  a  csemetekert  környékén  végzett  századeleji 

ásatások során számos középkori lelet került felszínre (TÖMÖRKÉNY 1902; 1903; 1905), 

amely további bizonyíték a Bilisicsi-tó partjára rekonstruált falu létéhez. 
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 Meg kell  említenünk még Üllés 40.  számú lelőhelyet,  ahol  a  terepbejárás  során 

megfigyelt  jelenségek  egykori  épületre  utalhatnak.  A  megfigyelt  jelenségek  nagyfokú 

bizonytalansága  miatt,  továbbá  az  egykori  templom  körüli  temetőre  utaló  jelenségek 

hiánya miatt, a lelőhelyet nem vontam be a templomos helyek vizsgálatába.

A kutatási területen rekonstruált többi falutelepülésre vonatkozóan semmilyen más 

információval nem rendelkezünk, csak a terepbejárási  eredmények alapján mutatható ki 

egykori létük.

Szállások

A térképezett Árpád-kori lelőhelyek tipizálása során a legegyszerűbb feladat volt a 

néhány  10  méter  kiterjedésű,  néhány  kerámiatöredékkel  jellemezhető  lelőhelyek 

kiválasztása. Ezt a típust igen gyakorinak tekinthetjük területünkön. Ezeken a lelőhelyeken 

gyakran csak jellegtelen oldaltöredékek kerülnek elő. Az Árpád-kori lelőhelyek jelentős 

részét  alkotják  az  ilyen  típusú  lelőhelyek,  amelyek  minden  bizonnyal  nem egy időben 

léteztek egyszerre. 

Bizonyos  esetekben  viszont  nehézségekbe  ütközhet  egy-egy  lelőhely  ebbe  a 

kategóriába  történő  besorolása.  A  lelőhelyre  történő  ciklikus  visszatérés  növelheti  a 

lelőhelyen  gyűjtött  leletanyagot,  ami  a lelőhely intenzívebb megtelepedésére  utalhat.  A 

templom  környékén  található,  laza  szerkezetű  falutelepülést  alkotó  lelőhelyek  közé 

beékelődő  alacsony  intenzitású  lelőhelyek  példája  viszont  azt  mutatja,  hogy  a  kevés 

leletanyaggal jellemezhető lelőhelyek is lehetnek falutelepülés részei.

Mindezek  mellett  fel  kell  tételeznünk,  hogy a  két  alapvető  lelőhelytípus  között 

átmeneti formák is léteztek. Falukezdeményeknek tarthatjuk például azokat a magányos, 

viszonylag intenzív megtelepedésre utaló lelőhelyeket, amelyek közvetlen környezetében 

másik  intenzív  leletanyaggal  jellemezhető  lelőhely  nem  található.  Ilyen  lelőhelynek 

tarthatjuk  például  Balástya  3.;  Zákányszék  31.;  128;  Mórahalom  129.;  133.  számú 

lelőhelyek,  amelyek  a  településfejlődés  töretlen  folytatódása  esetén  falutelepüléssé 

válhattak  volna.  Az egyetlen  lelőhely,   kiterjedése  alapján azonban,  nagy valószínűség 

szerint  önállóan  nem  alkothatott  egy  falutelepülést.  A  lelőhelytípus  „siedlungskerne” 

megnevezéssel Szatmári Imre kategóriái között is szerepel (SZATMÁRI 2000, 40.).

A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelytípus értelmezése számos problémát 

vet fel. A lelőhelytípusra vonatkozó kutatási eredményeket  Takács Miklós össze foglalta 

(TAKÁCS 2000), így ezek ismertetésére nem térek ki részletesen.
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A különböző értelmezési lehetőségnek megfelelően változatos elnevezések jelölik a 

lelőhelytípust.  Az  egy  objektumra,  vagy  kisebb  objektumcsoportra  utaló 

leletkoncentrációval  jellemezhető  lelőhelyek  lehetnek  rövid  ideig,  ideiglenesen  lakott 

pásztorszállások  (JANKOVICH  1985,  286.).  A  Kengyel  határában  folytatott  ásatás 

eredményei rámutatnak arra, hogy ezeken a lelőhelyeken is állandó megtelepedésre utaló 

objektumok találhatóak. A kis kiterjedésű lelőhelyek egyetlen lakó és gazdasági egységet 

tartalmaznak.  A  telep  állandóságát  a  tanyaszerű  település  elnevezés  is  hangsúlyozza. 

(LASZLOVSZKY  1986.  140.).  Az  állandóságot  hangsúlyozhatja  a  „siedlungsortige 

Fundplätze” megnevezés is (SZATMÁRI 2000, 40.).  Béres Mária a „Siedlungstyp mit 

Gehöften” megjelölést használja (BÉRES 1998, 178.).

Az M5 autópálya nyomvonalához kapcsolódó ásatások során több alkalommal nyílt 

lehetőség  a  Duna-Tisza  köz  egykori  pásztorszállásainak  megfigyelésére  (VÁLYI 2003; 

WICKER  2000).   A  nagy  felületű  feltárások  kedvező  körülményeket  teremtettek  a 

lelőhelytípus  szerkezetének  vizsgálatára.  A  nyomvonal  Csongrád  megyei  szakaszán  5 

lelőhelyen  sikerült  megfigyelni  a négyzetes,  vagy kör alakú árokrendszerekből  felépülő 

karámokat (VÁLYI 2003, 36.). A lelőhelyek másik jellegzetes objektumai az 5 méternél 

kisebb átmérőjű körárkok, amelyeknek a területe kisebb, mint 15 m2 (VÁLYI 2003, 37.). A 

kör alakú alapozási árkok a pásztorok kunyhóinak maradványai lehetnek (VÁLYI 2003, 

36-37.).  A megfigyelt  jelenségek  alapján  a  településtípusra  a  lakóhely  és  gazdálkodás 

egysége  jellemző.  A  nyomvonal  Bács-Kiskun  megyei  szakaszán  két  lelőhelyen  nyílt 

alkalom hasonló jellegű települések dokumentálására. A szentkúti lelőhelyen megfigyelt 

jelenségek  alapján  a  koncentrikus  körárok  rendszerek  kultikus  szerepe  sem zárható  ki 

(WICKER 2000, 17.).

A kutatási terület jellegzetessége, hogy az ilyen kis kiterjedésű lelőhelyeken nem 

csak  a  kifejezetten  XI-XIII.  századra  keltezhető  leletanyag  fordul  elő.  Bizonyos 

lelőhelyeken  gyűjtött  kerámiatöredékek  között  megtalálhatjuk  a  XIII-XIV.  századra 

keltezhető  tagolt,  profilált  peremtöredékeket  és  a  vékonyfalú,  gyorskorongolt  készült 

oldaltöredékeket is.  Ezek alapján ez a lelőhelytípus a XIII. század után is kimutatható a 

területünkön, amely jelenség talán a gazdálkodási móddal, az állattartás későbbi korokban 

megfigyelhető túlsúlyával magyarázható. 
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10. Az Árpád-kori településhálózat modellezése

A  modell  a  valóság  egy  vetülete,  annak  egyszerűsített  formája.   A  modellek 

segítségével egyszerűsített formában mutatható be különböző típusú rendszerek felépítése, 

működése,  alkotóelemeik  közötti  kölcsönhatások,  kapcsolatok.  A  modelleket  ma 

leghatékonyabban  arra  használják,  hogy  leírják,  magyarázzák,  illetve  analizálják  egy 

rendszer  működését.  A  modell  kiválóan  alkalmas  valamely  rendszer  konkrét 

megjelenítésére (LÓCZY 1989, 384.). A régészeti korokban egy-egy táj területén kialakult 

településhálózatot  is  tekinthetjük  egy  rendszernek,  amelynek  felépítését  és  működését 

modellek  segítségével  tehetjük  szemléletesebbé.  A  modelleket  egyfajta  kutatás 

módszertani vázlatnak is felfoghatjuk. 

Modellek  alkotásával  gyakran  találkozunk  a  földrajztudományban.  A  jelenlegi 

települések  kutatásával  foglalkozó  településföldrajz  célja  nagy  mértékben  hasonló  a 

régészeti  korok  településhálózatának  megismerésére  irányuló  kutatásokhoz,  ugyanis 

mindkét  esetben  elsősorban  a  települések  térbeli  elhelyezkedését  és  egymáshoz  való 

kapcsolatukat  vizsgálják.  A  hasonló  célok  hasonló  módszerek  felhasználását  teszik 

lehetővé. Ennek megfelelően adódik a lehetőség, hogy a településföldrajzban kidolgozott 

modelleket  alkalmazzuk  a  régészeti  korokban  is.  Egy-egy  táj  településhálózatában 

megfigyelhető jellegzetességek szemléltetésére ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a 

gazdaságföldrajzból  átvett  különböző  modellek  (PANTZER  1995,  40-49.).  Az  újabb 

módszerek  felhasználását  a  terepbejárási  eredmények  minél  szélesebb  körű 

interpretációjának igénye is jelzi (LASZLOVSZKY 2003).

A régészeti kutatásokban legelőször a központi hely elmélet alkalmazására került 

sor.  A  központi  hely  elmélet  segítségével  adott  településhálózaton  belül  kialakult 

hierarchikus kapcsolatokat lehet bemutatni. A modell legjobban ott alkalmazható, ahol a 

településhálózatot  alkotó  települések  között  több  hierarchikus  lépcső  mutatható  ki.  A 

régészeti  terepbejárások  eredményeinek  értelmezésére  jól  használható  az  ókori 

Mezopotámia  lelőhelyeinek  esetén,  ahol  a  településhálózatot  alkotó  lelőhelyeket  öt 

kategóriába  lehet  besorolni  (RENFREW-BAHN 1999,  172-173.).  A központi  telephely 

elméletének alapját használta fel Bernhard Hänsel és Frank Falkenstein a Kárpát-medencei 

bronzkori telltelepülések és a hozzájuk kapcsolódó szatelit települések közötti kapcsolat 

megrajzolásához (HÄNSEL 2003; FALKENSTEIN 1998). Kubinyi  András a középkori 

városhálózat  kialakulásának  modellezéséhez  is  a  központi  telephely  elméletet  hívta 

segítségül (KUBINYI 2000). 
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Az általam választott kutatási területre és feladatra a központi telephely elmélet a 

kimutatható hierarchikus kapcsolatok hiányában nem alkalmazható. 

A  központi  telephely  elméletből  fakadó  hiányosságokat  más  típusú  modellek 

felhasználásával  küszöbölhetjük  ki.  A  településhierarchiában  azonos  szinten  lévő 

lelőhelyek  vizsgálata  esetén  a  Thiessen-poligonok  felrajzolása  nyújthat  segítséget.  A 

módszer  felhasználhatóságának legnagyobb korlátját  az  a  körülmény jelenti,  hogy csak 

egyidejű lelőhelyek esetén alkalmazható (RENFREW-BAHN 1999, 171-172.).  Az általam 

vizsgált  korszakra,  az  Árpád-kori  lelőhelyek  kronológiai  helyzetének  meghatározásából 

fakadó  nagy  fokú  bizonytalanság  miatt  ez  a  módszer  sem  alkalmazható,  ugyanis  a 

rendelkezésünkre  álló  adatok  alapján  nem különíthetők  el  az  egymással  párhuzamosan 

fennálló, azonos időben lakott Árpád-kori települések.

Az  Árpád-kori  lelőhelytípusok  értelmezésében  tapasztalható  bizonytalanság 

kiküszöbölésében egy egyszerű topográfiai modell is nagy segítséget jelenthet. 

Modellek felállítására nagytömegű adat feldolgozása után van lehetőség. A 67000 

hektáron  elhelyezkedő  több  mint  600  Árpád-kori  lelőhely  adatainak  áttekintése  úgy 

gondolom, hogy megfelelő lehetőséget biztosít a Dorozsma-Majsai homokhát Árpád-kori 

településhálózati modelljének a felvázolásához (176. ábra). 

Az elkülöníthető lelőhelytípusok térképen történő ábrázolása esetén megfigyelhető, 

hogy a templom környezetében koncentrálódó falutelepülések körül mintegy 5 km sugarú 

körben szóródnak a kis méretű lelőhelyek. A kutatási területen rekonstruált falutelepülések 

hálózata  az  Árpád-kori  településhálózat  legalsó  szintjét  alkotja.  A  lelőhelyek 

elhelyezkedése  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  legalsó  települési  szint  5  km  sugarú 

egységekre  tagolódik,  amelyet  az  egyes  falutelepülésekhez  tartozó  gazdasági  térként 

értelmezhetünk.  A  kis  méretű,  szállásjellegű  települések  így  a  falu  gazdasági 

vonzáskörzetében helyezkednek el. Néprajzi adatok feldolgozása bizonyítja azt, hogy egy 

falutelepülés közössége egy 5 km vagy egyórányi járóföld sugarú kört használ (ROPER 

1979, 122-130.). Ez az a terület, amely adott gazdálkodási szinten gazdaságosan átfogható. 

Feltételezhetjük, hogy egy gazdasági térben, egy időben, csak egy falutelepülés létezett, 

ennek  következtében  nem tartjuk  egy idősnek  azokat  a  falukat,  amelyek  egy  5  km-es 

egységen belül helyezkednek el. Továbbá valószínűsíthetjük azt is, hogy a táj természeti 

viszonyait,  és  a  lehetséges  gazdálkodási  formákat  figyelembe  véve,  ekkora  nagyságú 

területre volt szükség egy-egy falu népességének fenntartásához.  Feltételezhetjük azt is, 

hogy egy gazdasági  egységen belül  egyszerre,  egymás  mellett  csak annyi  kis  település 

létezett, amennyi nem eredményezte a rendelkezésre álló legelők túllegeltetését. Egy-egy 
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gazdasági  egységen  belül  húzódó  legelőterületek  biztosíthatták  egy-egy  falutelepülés 

lakosságának optimális  ellátását.  Az egy egység területére  rekonstruálható mintegy 700 

hektáros  legelőterület  biztosíthatta  a  táj  gazdaságos,  a  környezeti  viszonyokhoz 

alkalmazkodó, a táj túlterhelését nem eredményező hasznosítását.

A fenti interpretáció felveti azt a kérdést, hogy a fenti módon lehatárolt területek 

azonosíthatóak-e a település jogi értelemben meghatározott  határával.  A középkori  írott 

források hiánya miatt ezt a problémát nem tudjuk kielégítően megoldani. 

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  egyetlen  határjáró  oklevele  szerint,  a  XIII. 

században, a tihanyi apátság tizenötödik birtokteste, azaz Kolon határa mintegy 95 km2-

nek  határozható  meg  (GYÖRFFY  1956,  415.).  A  Kolon  határára  kapott  adat  jól 

párhuzamba állítható a rekonstruált  falutelepülések gazdasági körzeteként meghatározott 

78-80 km2  nagyságú területtel. Igaz a fenti adat birtoktestre vonatkozik, de a birtoktest is 

elsősorban gazdasági egységként értelmezhető.

A fentiek alapján, a táj természeti viszonyait, és az állattartás túlsúlyát figyelembe 

véve egy-egy falutelepülés optimális gazdálkodásához 80-90 km2 kiterjedésű területre volt 

szükség.  Ez  az  adat  viszont  lényegesen  nagyobb  az  utóbbi  évek  kutatásai  során 

rekonstruált faluhatártól (NÉMETH ).

A modell segítségével a falutelepülések 5-6 km-es láncolata rekonstruálható, amely jól 
összeegyeztethető az írott források alapján körvonalazható képpel (SZABÓ 1971, 85; 
LASZLOVSZKY 2003, 81-93.).

11. Összefoglalás

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  középkori  természeti  viszonyait  áttekintve 

megállapíthatjuk,  hogy  a  táj  természeti  viszonyai  nem  jelentenek,  olyan  mostoha 

körülményeket, amelyek alapján a táj lakatlan voltát feltételezhetjük.

A táj területén folytatott régészeti terepbejárások bizonyos korszakokban igen sűrű 

településhálózat  meglétét  igazolják.  Egyes  régészeti  korok  hiányát  egyrészt  a  kutatás 

hiányosságaival  magyarázhatjuk,  ugyanis  a  Duna-Tisza  köze  nem  tartozik  a  régészeti 

szempontból jól kutatott területek közé. Másrészt a táj sajátos viszonyai is választ adhatnak 

arra,  hogy bizonyos  őskori  kultúrák emlékanyagát  miért  nem sikerült  eddig megtalálni. 

Feltételezhetjük,  hogy a  legkorábbi  régészeti  kultúrák  a  történeti  korokban  felélénkülő 

futóhomokmozgások  következtében  eltakarásra  kerültek,  így  ezek  a  lelőhelyek  a 

terepbejárás módszerével nem kutathatók. Az utóbbi évek autópálya feltárásai ezen a téren 
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is  változást  hoztak,  ugyanis  több,  futóhomok  réteg  által  eltemetett  őskori  lelőhely 

feltárására került sor.

A  táj  vízhálózatának  rekonstruálása  során  megállapíthatjuk,  hogy  a 

folyószabályozási, vízrendezési, lecsapolási munkák előtt a Duna-Tisza közi homokhátság 

vízben  gazdag  táj  képét  mutatta.  A  homokbuckák  között  kialakult  medencékben  a  táj 

területén  számtalan  kisebb-nagyobb  tó  alakult  ki.  A sűrű tóhálózat  képezte  a  régészeti 

korokban  létrejött  települések  alapvető  vízbázisát.  A  régészeti  lelőhelyek  ennek 

megfelelően  a  tavak  partján  emelkedő  dombhátakon  sorakoznak.  Kellő  mennyiségű 

csapadék utánpótlás esetén, a települések fenntartásához elegendő mennyiségű vizet tudtak 

biztosítani. A tavak halgazdagsága tovább növelte a terület eltartóképességét.

A táj természeti viszonyait alapvetően meghatározza annak talajadottsága. A Duna-

Tisza közi homokhátság a Duna egykori hordalékkúpján húzódik, ennek következtében a 

tájat a különböző típusú homoktalajok jellemzik. 

Az eltemetett  helyzetű talajszintek laboratóriumi vizsgálata alapján a táj  jelentős 

területén humuszos homoktalajok kialakulásával számolhatunk, amelyek humusztartalma 

helyenként meghaladja a jelenlegi művelt szint humusztartalmát is. 

A  humuszos  homoktalajok  nagy  mértékű  elterjedéséből  zárt  növénytakaró 

meglétére  következtethetünk,  amely  biztosította  a  talajképződéshez  szükséges  humusz 

utánpótlását.  A  humuszos  homoktalajokon  homokpuszta  gyepek  megtelepedésével 

számolhatunk, amelyet helyenként egy-egy magányos fa, kisebb facsoport tarkíthatott. A 

homokpuszta  gyepek  és  a  ligetes  erdőfoltok  mozaikjaiból  felépülő  zárt  növénytakaró 

megfelelő  fedettséget  biztosított  a  tájnak,  amely  így  ellen  tudott  állni  a  szél  eróziós 

tevékenységének, és meg tudta akadályozni a homok mozgásba lendülését. A táj területén 

futóhomok mozgással csak a környezeti egyensúly megbomlása esetén számolhatunk..

A  különböző  homoktalajok  a  környezetben  bekövetkezett  változásokra  igen 

érzékenyen  reagálnak.  A  hőmérséklet  növekedése,  illetve  a  csapadékmennyiség 

csökkenése,  továbbá  az  emberi  tevékenység  fokozódása;  itt  elsősorban  a  legelők 

túllegeltetésére  kell  gondolni;  a  zárt  növénytakaró  megbomlását  eredményezik.  A 

homokfelszínt borító növénytakaró egységének felbomlása futóhomok képződésére, és a 

homok mozgásba lendülésére ad lehetőséget.

A régészeti lelőhelyek stratigráfiai elemzése alapján az egyes korokban felélénkülő 

futóhomok ciklusok lakott települések felhagyását, elpusztulását eredményezik.
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További  kutatások  szükségesek  annak  eldöntésére,  hogy  a  homokmozgások 

megindulásában  klimatikus  tényezők  játszottak  közre,  vagy  éppen  a  felépítéséből, 

kialakulásából következően érzékeny táj fokozott igénybevétele eredményezte azt. 

A  Duna-Tisza  közi  homokhátság  középkori  természeti  viszonyait  vizsgálva 

megállapíthatjuk,  hogy  a  táj  gazdálkodási  szempontból  nem  tekinthető  marginális 

területnek, tehát nem csak rendkívül kedvező környezeti viszonyok között nyílik lehetőség 

a gazdálkodásra. Azt azonban feltételezhetjük, és ezt a néprajzi adatok is megerősítik, hogy 

a táj gazdálkodásában az állattartásnak mindig nagyobb szerepe és jelentősége volt, mint a 

földművelésnek.  A régészeti  adatok  alapján viszont  a  földművelés  jelenlétét  nem lehet 

teljes egészében kizárni.

A régészeti terepbejárások során rögzített lelőhelyek mintegy 60 %-án mutatható ki 

megtelepedés  az  Árpád-korban.  A  kutatási  területen  térképezett  Árpád-kori  régészeti 

lelőhelyek 18 %-a laza szerkezetű falutelepülés részeként értelmezhető. A lelőhelyek 52 

%-át  kis  kiterjedésű,  egy  objektumra,  objektumcsoportra  utaló  lelőhelyek  alkotják.  A 

lelőhelyek 30 %-a jelenlegi ismereteink alapján egyik kategóriába sem sorolható be nagy 

biztonsággal. Valószínűsíthetjük, hogy a bizonytalan jellegű Árpád-kori telepek nagy része 

szintén  a  szállásjellegű  lelőhelyek  közé  sorolható,  de  erre  a  kérdésre  csak  ásatási 

eredmények birtokában válaszolhatunk.

Az  Árpád-kori  régészeti  lelőhelyek  adatai  feldolgozása  alapján  a  67000  hektár 

kiterjedésű  területen  20  falu  helyét  tudtuk  kimutatni.  Természetesen  a  20 falutelepülés 

egyszerre, egy időben nem létezett egymás mellett.

A rekonstruált falutelepülések nagy száma alapján joggal feltételezhetjük, hogy a 

Duna-Tisza köz homokos talajú területein,  az Árpád-korban, az ország más területeihez 

hasonlóan,  sűrű  faluhálózat  alakul  ki.  A  lelőhelyeken  gyűjthető  leletanyag  között 

megjelenő XIII-XIV. századra keltezhető kerámiatöredékek arra engednek következtetni, 

hogy  az  Árpád-kori  településhálózat  bizonyos  elemei  túlélték  a  tatárjárást.  A  térség 

településhálózatának fejlődésében a legnagyobb törést nem a tatárjárás jelenthette. 

Az Árpád-kori településhálózat fejlődésében a  XIV. század folyamán következik 

be lényeges változás. Az Árpád-korban kialakult településhálózat felbomlik, és jelentősen 

átalakul. Az Árpád-kori leletanyag mennyiségéhez viszonyítva nagyon kevésnek bizonyul 

a késő középkorinak meghatározható lelet mennyisége. A késő középkori anyag annyira 

kevésnek  mondható,  hogy  annak  alapján  nem  tételezhetünk  fel  nagy  kiterjedésű  késő 

középkori falutelepülést.  A megfigyelt jelenségek alapján megállapítható, hogy a kutatási 

terület késő középkori településfejlődése eltér az ország többi területén megfigyeltektől. A 
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nagyon kevés szórványos késő középkori leletanyag alapján a kis kiterjedésű lelőhelyek 

dominanciája figyelhető meg. 

A tájra jellemző késő középkori települési  tendenciák viszont eltérnek az ország 

más  területén  megfigyeltektől.  A  települések  késő  középkori  koncentrálódása  nem 

figyelhető  meg,  intenzív  telepjelenségeket  mutató  késő középkori  falu  nem alakul  ki  a 

kutatási területen.  Azonban a kis kiterjedésű lelőhelyek megléte továbbra is kimutatható. 

Valószínűsíthetjük, hogy a tanyásodási folyamatok már a késő középkorban megindulnak, 

amelyek a török hódoltság idején felerősödnek. A tanyaszerű települések késő középkori 

létét ásatási eredmények is bizonyítják (BÉRES 2000a; 2000b).

A lehatárolt kutatási terület a késő középkorban speciális helyzetű volt, ugyanis egy 

része Szeged város határához,  a másik része a kun szállásterülethez tartozott.  A kunok 

betelepülésével  kapcsolatosan  felmerülő  településtörténeti  kérdésekkel  jelen  dolgozat 

keretén belül nem foglalkozok. Annak meghatározására, hogy a kun szállások kialakulása 

milyen  változásokat  okoz  a  térség  településhálózatának  változásában  további  kutatások 

szükségesek.  Annyit  azonban  már  megállapíthatunk,  hogy  a  késő  középkori  leletek 

koncentrációja elsősorban a kun szállásterületeken figyelhető meg. 

A  településfejlődésben  bekövetkezett  nagymértékű  változás  a  későbbi  korok 

forrásaiban is tükröződik. 

A lakott  területek  szinte  teljes hiánya  tükröződik a XIX. században összeállított 

helységnévtárakban.  Nagy  Lajos  statisztikai  munkájának  készítése  során  a  kutatási 

területen található puszták, Assathalom, Kereset,  Királyság, Ötömös, Zákány,  Átokháza, 

Balás, Mérges felsorolása alkalmával sem házat, sem ott lakó személyt nem említ (NAGY 

1828, 142.). Egyedül Üllés területén említ 7 házat és 75 főt (NAGY 1828, 468.).  „Kis 

Illés”-t, amit valószínüleg a Kiskundorozsmához tartozó Ülléssel azonosíthatunk, Szarka 

Gyula is lakott helyként említi (SZARKA 1940, 17.). Üllés a kun szállásterület része volt, 

területén  a  terepbejárási  adatok  a  késő  középkori  kerámiaanyag  kisebb koncentrációját 

mutatja.  A  megfigyelhető  továbbélés  esetlegesen  a  kunok  beköltözésével  hozható 

kapcsolatba.

A kontinuitás megszakadását a helynevek is híven tükrözik.  A területen ugyanis 

alig maradtak fenn korai helynevek. A jelenlegi névanyag legkorábbi rétegét a kunokhoz 

köthető török eredetű szavak alkotják.  A helynevek jelentős része azonban XVIII-XIX. 

századi  keletkezésű.  A  helynevek  friss  keletkezését  jól  jelzi  például  Átokháza  esete. 

Átokháza határrész elnevezése nyelvészetileg levezethető az oklevelekben, a XV. század 

második felében Altuk, Oltuk alakban szereplő kun személynévből (RÁSONYI 1957, 77.). 
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Azonban  a  terület  ismételt  betelepítése  során,  az  újonnan  érkező  lakosság  teljesen  új 

szempont szerint magyarázza a helynév keletkezését (SZÉCSY 1971.).

A területen  bekövetkező  jelentős  pusztulást  jelzik  a  török  adóösszeírások  is.  A 

török adóösszeírások még helynevet is alig említenek ezen a részen (VASS 1982).

A  településhálózat  megváltozását  számos  tényező  eredményezhette.  A 

településhálózat  átalakulásának  környezeti,  gazdasági,  társadalmi  okainak  vizsgálata 

további kutatásokat igényel.
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132. ábra 
Ásotthalom, Bilisicsi-tó, Jakabffy Lajos 1919-ben készült térképén 

 
 

 
 

125. ábra 
Ásotthalom, Bogárzó és környéke Jakabbffy Lajos 1919-ben készült térképén 
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3. ábra  A Duna-Tisza köze Giacomo Cantelli da Vignola 1686-ban készített 
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12. ábra Balástya 7/56 számú lelőhely környezete a második katonai felmérés 

térképlapján 
13. ábra Balástya 7/56 számú lelőhely kelet-nyugati irányú szelvényfal 
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28. ábra Röszke 48/75-76 számú lelőhely, avar kori gödrök és árkok jelentkezése a 101-
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illesztése 
85. ábra Ruzsa, északnyugati határrésze a Napsugár Tsz genetikus talajtérképén 
86. ábra Ruzsa, Pálfy-erdő és Honvéd-erdő közötti területe a Napsugár Tsz genetikus 

talajtérképén 
87. ábra Ruzsa, Honvéd-sor a Napsugár Tsz genetikus talajtérképén 
88. ábra Ruzsa, északnyugati határrésze, talajtérkép és topográfiai térkép egymásra 

illesztése 
89. ábra Ruzsa északnyugati határrésze a II. katonai felmérés térképlapján 
90. ábra Ruzsa, Honvéd-sor a II. katonai felmérés térképlapján 
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102. ábra Balástya, Nagy-szék és környéke topográfiai térképe 
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157. ábra Ásotthalom 13. számú lelőhely, a Templomhegy és környezete 
158. ábra Ásotthalom 13. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
159. ábra Ásotthalom déli határa Lipszky János térképén 
160. ábra Ásotthalom 15. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
161. ábra Ásotthalom 15. számú lelőhely, a Templomhegy 
162. ábra Az egykori templomra utaló régészeti jelenségek 
163. ábra A kutatási terület rekonstruált falutelepüléseinek átnézeti térképe 
164. ábra Forráskút 11. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
165. ábra Forráskút 32. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
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166. ábra Forráskút 44. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
167. ábra Üllés 36. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
168. ábra Üllés 84. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
169. ábra Zsombó 22. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
170. ábra Zákányszék 1. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
171. ábra Mórahalom 44. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
172. ábra Mórahalom 40. és Mórahalom 126. számú lelőhely körül rekonstruálható 

falutelepülés 
173. ábra Mórahalom 122. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
174. ábra Bordány 25. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
175. ábra Bordány 33. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
176. ábra A Dorozsma-Majsai homokhát Árpád-kori településhálózatának modellje 
177. ábra Praedium Zákány Lipszky János térképén 
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116. ábra 
Ásotthalom, északi határa, Bogárzó a Kreybig-féle átnézetes talajtérképen 

 
 

 
 
 

117. ábra 
Ásotthalom, Bogárzó a II. katonai felmérés XXXV. 62. térképlapján 
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118. ábra 
Ásotthalom északi határa, Bogárzó topográfiai térképe 

 
 

 
 
 

119. ábra 
Ásotthalom, Bilisics a Kreybig-féle térképlapon 
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120. ábra 
Ásotthalom, Bilisics a II. katonai felmérés XXXV. 62. térképlapján 

 

 
 

121. ábra 
Ásotthalom, Bilisics topográfiai térképe 
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122. ábra 
Ásotthalom, Átokháza a Kreybig-féle térképlapon 5563/2 

 
 

 
 

123. ábra 
Ásotthalom, Átokháza a II. katonai felmérés XXXV. 62. térképlapján 
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124. ábra 
Ásotthalom, Átokháza topográfiai térképe 

 
 

 
 

125. ábra 
Ásotthalom keleti határa az I. katonai felmérés coll. XVII.  Sectio XXXII. térképlapján 
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100. ábra 

Balástya északkeleti határrésze, Nagy-szék és környéke a Kreybig-féle térképlapon 
 
 

 
 
 

101. ábra 
Balástya északkeleti határa a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 

 



 216

 
 
 

102. ábra 
Balástya, Nagy-szék és környéke topográfiai térképe 

 
 
 

 
 
 

103. ábra 
Balástya, Makra-szék és környéke a Kreybig-féle átnézetes talatérképen  
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104. ábra 
Balástya, Makra-szék a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 

 
 
 

 
 

105. ábra 
Balástya, Makra-szék és környéke topográfiai térképe 
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106. ábra 
Balástya, Gajgonya és Szirtus határrészek  az 5464/1 számú Kreybig-féle térképlapon  

 
 

 
 

107. ábra 
Balástya, Gajgony és Szirtus határrészek topográfiai térképe 
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108. ábra 
Balástya, Öszeszéki-tó a Kreybig-féle térképlapon 

 

 
 
 

109. ábra 
Balástya, Öszeszék topográfiai térképe 
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92. ábra 
Balástya, Kapitányság a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 

 

 
 

93. ábra 
Balástya, Örhalom, Bogárzó, Kapitányság határrészek topográfiai térképe 
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98. ábra 
Bordány határa a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 

 

 
 

99. ábra 
Bordány, északnyugati határrész topográfiai térképe 
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Statisztikai adatok az Árpád-kori lelőhelytípusok elkülönítéséhez 
 

 
Ásotthalom 

 
Neolit 

 
Bronzkor 

Meghatároz- 
hatatlan durva 

 
Vaskor 

 
Szarmata 

 
Avar 

 
Árpád-kor 

 
Késő 

középkor
1.  176 8  172  11 2 

2.  54   35 61 110 2 

9.    5   5  

13.   2    10  

14.   1 30 188  49 5 

15.         

16.   1    7 4 

17.   70  249  8  

18.   8 1   2  

19.       28 2 

20.     36  1  

21.    15 149  9 8 

22.   70  9  7 1 

23.     32  5  

26.   6    26  

27.   3    10  

29.     59    

30.  6 107  75  15 17 

34.       7  

35.   12  1  274  

36.   5    76  

37.   25  2  398 9 

38.   1    63  

39.  16   11  155  

40.     4  3  

41.    17 122  7  

43.   1    20  

44.   1    36  

45.  14   133  15  

46.  7   6  71 2 

47.   24  53  78  

48.     25 60 7  

49.  38   2  3  

50.  21   8  123  

51.   7  18  52  
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Ásotthalom 
 

Neolit 
 

Bronzkor 
Meghatároz- 

hatatlan durva 
 

Vaskor 
 

Szarmata 
 

Avar 
 

Árpád-kor 
 

Késő 
középkor

55.   2    7 1 

56.       8 15 

57.   42  1 3 11  

59.  45    17   

60.        16 

64.  54     1  

65.    14 156  6  

66.     14  11  

67.  47     1  

68.      102 1  

71.   17   107 4 1 

72.  4      2 

73.       70 2 

81.   11    7  

85.     52  17  

86.  12 157  25  46  

87.   3    12  

88.   1    5  

89.  167     38  

90.       7  

92.       40  

94.     178 265 98  

96.       8  

97.     4  32  

98.       21  

100.   36  42  36  

102.     33  2  

103.     4  2  

105. 28      1  

106.     18  11  

109.      13 3  

110.   1    19  

111.   5   108 15  

113.       6  

114.     53  11  
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Ásotthalom 
 

Neolit 
 

Bronzkor 
Meghatároz- 

hatatlan durva 
 

Vaskor 
 

Szarmata 
 

Avar 
 

Árpád-kor 
 

Késő 
középkor

116.  11 46  48  7  

120.     6  1  

121.   1  7  2  

122.       3  

125.       1  

129.     1  1  

132.       1  
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Pusztamérges       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

2.  13      

3.    2    

5.  106      

6.    11    

7. 81     1  

8.      13  

9. 12     1  

11.      12  

12. 2     10  

13.      12  

14. 5     1  

15. 2     32  

16. 8     14 5 

17.  195    15  
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Öttömös       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1.        

2.    7    

3.        

4.    8  1  

5. 10       

7.      3  

8.    1   64 

9.    33   36 

11.    183  116  

12.        

13.  340    21 5 

14.    4  9 3 

16.    2  44 6 

17.      8  

18.      7  

19.  1    23  

20.    1  10 1 

21.    78  5  

22. 1 150    2 1 

25.  420  4  1 2 
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Zsombó       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

3.  155 4  14 22  

4. 3     2  

5. 1     1  

6. 1       

7.     1 63 2 

8.    5  2  

12. 1     6 1 

15. 5     39 2 

16.      108  

17.      2  

18.       4 

21. 1     77 1 

22. 3   1  352  

24. 5     5  

26. 28     297  

27. 1      111 

32.   7    27 

33.    136   10 

35.    1  5  

38.   78 301  26  

39.      3 5 

41.  19    7 2 

42.      27 12 
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Zsombó       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

43.      319 9 

44.   1 10  9 4 

45. 2     26  

47. 26     1  

48. 4  54 6  17 20 

49.    74  1  

50.    26 233 8  

52. 1     7  

53. 8   81  25 1 

54. 4     14  

56.   9 185  16 1 

57.    4 124 13  

58. 14  11 119  362 53 

64.    1   5 

65.        

66.    271  1 4 

67.    50  2  
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Forráskút       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1.        

8. 3     1 1 

9.     172 6  

11.     209 4  

12. 2     99  

13.        

14.    45  7 2 

15.    13  12  

16. 5     8  

21.        

22.      37  

23.      13  

25.    41  1 1 

27.      3  

29.      40  

31.    73  1  

32.    67  161  

33. 1     16  

35. 2     13  

36.    41  148 4 

37.    30  4  

38.        

40.    91    
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Forráskút       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

44.        

45. 10     4  

46. 27     31 58 

47.     54 6  

48.  8    9 19 

49. 2     31  

50.    2 210 6  

54. 48      1 

55.  110    11  

56. 5     113  

57.        

61. 16      56 

63.     135 2  

64. 28     21 5 
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Ruzsa       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

3. 6     2  

10. 46   64  2  

12.    83  123  

13.      4 4 

14.    26  13 1 

15. 28   15  19  

16.      12  

17. 1   1  7  

18.      15 8 

20.      6  

21.      13  

22.      16  

23.      19  

24.      15  

25.      15  

26.      24  

29.      6  

30. 157   67  14 20 

31.      6  

32.      10  

33. 2     7  

34.      9  
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Ruzsa       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

35.      7  

36.      9  

37. 6     1  

38.      25  

39. 123   18  28  

40. 25     9  

41. 46   4  7 4 

42.       57 

43.      8  

44.      8  

45.      7  

46.      10  

47.      5 6 

49. 36    12   

50.      9  

51. 22   11   36 

53.      7  

54.      35  

55.      8  

57.     43 16  

63. 60   35  2  

64.      20  



 93

 

Ruzsa       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

65.      15  

66.      14 66 

67.      8 112 

68.      24  

69.      22 2 

70.      9  

72.    6  6 41 

74.      10  

75.      11  

76.    10  73 2 

77.      28  

79.    36  2  

80.    41  9  

81.      26  

82. 16     5  

83.      11  

86. 57   6  2  

88.      21  

89.      23  

90.    17  4  

93.      3  

94.      3  

95.    2  1  
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Ruzsa       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

97.      4  

100.      3  

104.      3  
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Mórahalom       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1. 20     1  

5. 30   41  9 1 

6.     44 4  

7.    67  3  

8. 75 19  67  4  

9.    12    

10. 10 148    50 10 

11. 13    28 7 35 

14.    19  6 2 

15.      5 26 

16.    134  6  

17.    33  13  

18.  226   25 39  

20. 50    63 3  

21.    16 22 5  

22. 17   37  3  

23. 12   36  1  

24.    24  1  

26.  93  2  25 3 

29.      6 2 

30.    12  7 1 

31. 1     1 3 

32.    10 28 1  

34.      13 29 
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Mórahalom       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

35. 62   130  4  

36.      5  

37.      1 5 

38.    2 87 1 2 

40.    194 111 118 1 

42.    6  4  

443.    8  2  

44.    38  144 58 

45.    31  20  

48.      69  

49. 4     14  

50.      7  

51.      27  

53.    6  13 1 

55.      8  

56.    12  2  

58.      7  

59.      8  

60. 47   81 113 35 1 

63.    7  1  

64.     11 6  

65.    33  4  

66. 3     48 1 

67.       6 
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Mórahalom       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

68. 3     9  

69.    32  22  

71.    5  6 1 

72.  47  14 169 149  

76. 6     1  

77. 16   7  13  

79. 2      10 

80.  63  108 78  3 

82.      6  

83.      10 45 

84.  37  66  1  

87. 27 123  157  88 2 

88. 2   1  14 23 

89.      19  

91.    41 174 154  

94.      107  

95. 2     1  

96.       2 

97.      4  

98. 1     1  

99.    4  1  

100. 2     4 3 

101.      1  
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Mórahalom       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

103      1  

106   2   5  

107       1 

112. 7  2  2 69 7 

113.    2 4  3 

114.   1  4  7 

117.    16  1  

121.   1 9  104 1 

122.  3   1 122  

123.  48    7  

124.    54  3  

126. 25   565  46 1 

127. 57  8 116  7 3 

128.    56  14 2 

129.   1 30  178 22 

130. 1   5  65  

133.      144 2 

135.    49   2 

136.    6 86  10 

138.     9 5  

140.      184  

141.     1  12 

142.      5  
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Mórahalom       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

143.    13  68 6 

144.    42  4  

146.    7  19  

149.     4  5 

150.   2 9   3 

151.  12     1 

157.  329     9 

158.     315  10 

161.     34 3  

163.     3 6  

164.      5  
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Zákányszék       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1.    5  38  

2. 1   6  29 42 

3.  24     3 

4.    1  95  

5.      13  

7.   26    2 

8  177 12   20  

9.   5   11  

12.   31   1  

13.      7  

15.   23   20  

17.   8   1  

18.    194  7  

19.      79  

20.      86  

23.      79  

25.      4  

27. 16     4  

28. 19     42  

30.      28  

31.       74 

34.   3    19 

36.       47 

39.      96  
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Zákányszék       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

42.   28   13  

44.     6 6  

45.  6    2  

49.  2    1  

51. 3   22  39 55 

52.      40 43 

53.    9  6  

54.   30   23 87 

55.    4  2 17 

59.    115 28 3  

60.    10  13 28 

61.    4 61 3  

62.    35 52 8 19 

65. 8  4 60  2  

66. 6  40 39 15 9  

69.  25    5  

75.  20  3 80 66  

76. 3      10 

78.  401  3 20 24  

79.      15  

80.      18  

81.   5 27  6  

82.  1  30  1 1 

83. 4     3  
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Zákányszék       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

85.    6  2  

86.      4 22 

91.     1 1 1 

94. 1     4 88 

95.     50 4 4 

96. 4  1   5 5 

97.       3 

99. 2   1   1 

102.     200 1  

103.    4 60 2  

105.     25 9 1 

108. 3    60 1 15 

109. 5  6 35  1  

110.  43  2  11  

111. 28   1  5  

112.  57  37  2  

115.  3 6 68  4  

116.   2 118  1  

118.    39  9  

119. 2     4  

120.  4    32 7 

121.  23    5 24 

122. 1    49 14  

123.     28 2  
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Zákányszék       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

124. 6     24  

126.     37 2  

128.      25  

129.    2  8  

130.     12 1  

131.      23  

132.    8  1  

133.      17 5 

134.    2  149 5 

135.      65  
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Bordány       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

3. 5   46  1 5 

4  145    2 2 

5.       2 

7.  2  2   20 

8.      2 11 

10.      1  

12.      1  

13. 2      1 

14.       8 

15. 1   1  1 7 

16.   3   2 7 

17.       5 

19.      1 14 

20. 1      2 

21. 2     2 6 

22. 14   1  98  

23.    1   23 

24. szövöszéknehezék      1 

25. 46   293  5 20 

26.       9 

28.      4  

29.      82 4 

30.    54   16 

31.      96 10 
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Bordány       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

32.       13 

33.      146  

34. 98   135  22 15 

35. 64      9 

37.    3  1 1 

38.       2 

44. 5     5  

45.       3 

49.    1   4 

50.      4  

51.      4  

54. 37   39  4 2 

55.    92  2  

56.      15  

58.       3 

59.      1  

63.      2  

66. 1      1 

67.      2  

72. 10      1 

80.  302  15  3  

81.     25 2  

82.  24    14  

83.    22  1  
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Bordány       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

84. 5     4  

85.  106    3 4 

86. 2     1 1 
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Üllés       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1. 19   1  7  

4. 2   1  3 1 

5.      41 26 

7.      6  

8.      4  

9.      5  

10.      21  

11.      4  

12.      4  

13.      18  

14.  127    41 10 

15.  34    5  

16. 2   8  49 14 

17.      3  

18. 9     27 6 

19. 7     3  

21. 1     11  

24.    6  5  

25. 4     2  

27.      6  

28.    317  13  

29.  12  178  2  

31.  102   323 14 19 

32.     30  2 
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Üllés       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

33.    133 7 1  

34.     17 35 5 

36. 1      5 

37. 3     19  

38.  5  268  56 28 

39.  95    103  

40. 6   2  2  

41. 7     39 4 

42.    1  12  

43.  35    94 12 

44.  68    6 31 

45.       26 

46.  96    24 6 

47.     71 30  

48. 1     3  

49. 10   1  3  

50.    4  11 120 

56.    23  12  

57.      2 12 

58. 3     9 1 

63.       30 

65. 18     2  

66.     23 5  

67.    2 155 6 3 
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Üllés       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

68.    210  6 14 

69. 1     4  

70.    104  5 24 

71.      2  

73.      10 78 

74.      5  

76. 2   2   3 

77.    71  8  

78. 1     18  

79.    53   1 

80. 13     13 14 

82. 2     1 3 

83. 2     3  

84.      92  

85.    56  1  

86.    155  1  

88.       6 

89.  116    1  

92.    18  5 52 

93.       15 

94.    786   2 

95.    75  21  

99.       34 

100.  4  14  2  
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Üllés       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

101.    43  4  

102.    47  3  

104.    73  2  

105.    2  5  

106.      1  

108.    94  25  
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Balástya       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

1.      21  

3.      116 45 

5.    484  5  

7.       20 

8. 2   13 357 4 2 

9. 7     52  

12. 10   81  23  

13.      11  

14. 71 9    3 4 

15. 12   3  11  

16.    38  4  

19.    131  5 4 

20.    41  1  

21.    177  2  

23. 1      6 

24. 4      8 

25.    32   2 

26. 1   219  66 1 

27.  236    6  

28. 2   2  13 3 

29.      5 10 

30.  37  56  1  

31.   10   67 28 

33. 34   1 109 34 104 
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Balástya       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

34. 11   2   4 

40.       9 

45.    15  34  

46. 10      30 

51.    34  2 1 

53.    77  1  

55.    111 184 13 19 

60. 2     10  

61.      26  

62.       9 

63.      5  

65.     42 5 1 

67. 3      106 

72.   12 58   1 

73. 2   5  7 17 

74.  311    2  

75.   18 166  5  

121.    2 53  7 

161. 8   1  1 3 

162. 1     32  

163.    44  5  

164.      7  

165.      10  

166.      10  
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Balástya       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

167.  67  40   27 

171. 19   20  3  

172. 18   3  39 4 

173. 2     5  

174.    2 48  13 

176.  14  27  67  

177.   31 22  49  

180.    15 57 4 3 

181. 14   15   1 

182.    39 94 8 2 

187.  71     2 

188. 3      3 

189. 50   13  26 14 

190.      10 66 

191. 1      5 

192. 38     1 4 

193.  7  8  83 11 

194. 1     22  

195. 3     12 3 

196. 3     2  

198.    92  7  

199. 39   67  14  

200. 10     1  

202.    10  4  



 114

 

Balástya       

lelőhely 
Meghatározhatatlan 

durva/őskor 
Bronzkor Vaskor Szarmata Avar 

Árpád-
kor 

Késő 
középkor 

203.      13 2 

204. 4      2 

205. 3      1 

206.     67 2  

208.    10 20  56 

209.  133     11 

212.  234     3 

213.      9  

214.    48  3  

215. 5     1  

217. 17   50   11 

218. 5      2 

219.     28 1  

220.    34   3 

221.  67  10  12 44 

222.       8 

223.     9 2 2 
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150. ábra 
Öttömös 1. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 

 
 

 
 

151. ábra 
Öttömös-Templomhegy a II. katonai felmérés XXXV. 61. térképlapján 
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152. ábra 
 

Szeged város nyugati határa Kaltschmidt Ábrahám 1747-ben készült térképén 
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Szeged város nyugati határa Balla Antal térképén 
 
 
 

 
 

Csongrád megye nyugati része Bedekovich Lőrinc térképén 
 

153. ábra 
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154. ábra 
Ruzsa 12. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
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155. ábra 
Öttömös-Ruzsa, Kőhatár a II. katonai felmérés XXXV. 61. térképlapján 

 
 

 
 
 

156. ábra 
Öttömös 12. és Ruzsa 41. számú lelőhelyek körül rekonstruálható falutelepülés 
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Ásotthalom 13. számú lelőhely 
 
 

 
 

Ásotthalom, Templomhegy és környéke 
 

157. ábra 
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158. ábra 
Ásotthalom 13. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 

 
 

 
 

159. ábra 
 

Ásotthalom déli határa, Praedium Csikós Lipszky János térképén 
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160. ábra 
Ásotthalom 15. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
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161. ábra 
Ásotthalom 15. lelőhely, Templomhegy 

 
 
 
 
 

 
  
 

162. ábra 
Az egykori templomra utaló régészeti jelenségek 
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164. ábra 
Forráskút 11. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 

 

 
 

165. ábra 
Forráskút 32. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 
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166. ábra 
Forráskút 44. számú lelőhely körül rekonstruálható falutelepülés 

 
 
 

 
 

167. ábra 
Üllés 36. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 
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168. ábra 
Üllés 84. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 

 

 
 

169. ábra 
Zsombó 22. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 

 

 
 

170. ábra 
Zákányszék 1. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 
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171. ábra 
Mórahalom 44. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 
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172. ábra 
Mórahalom 40. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 

 

 
 

173. ábra 
Mórahalom 122. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 
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174. ábra 
Bordány 25. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 

 
 

 
 
 

175. ábra 
Bordány 33. számú lelőhely köré rekonstruálható falutelepülés 
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177. ábra 
 

Praedium Zákány Lipszky János térképén 
 
 

 



 212

 
 

95. ábra 
Forráskút a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 

 

 
 

96. ábra 
Forráskút, Gyapjas-dűlő, Forráskúti-dűlő, Felső-Átokháza határrészek topográfiai térképe 

 
 



 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Csongrád megye nyugati, a Dorozsma-Majsai homokhát területére eső Árpád-kori 
lelőhelyei 

 
Jelmagyarázat: 
 : templom 
 : laza szerkezetű falutelepülés 
 : szállás 
 : bizonytalan 
 
ÁSOTTHALOM 1.  
A lelőhely a község délkeleti határában található az egykori Bilisicsi-tó északnyugati partján, a tó 
szélét követő magas háton. 350x120 méter kiterjedésű területen nagy mennyiségű, más korszakba 
sorolható kerámiatöredékek mellett néhány darab szürkésbarna, vörösbarna színű, csillámos 
anyagú, vékony falú, gyorskorongolt késő Árpád-kori, középkori oldaltöredék, köztük egy 
aljtöredék gyűjthető a felszínen. 
 
ÁSOTTHALOM 2.  
A lelőhely a falu dél-keleti határában található, a Bilisicsi-dűlőben, az egykori Bilisicsi-tó déli 
partján húzódik. A lelőhely 350 méter hosszan húzódik északnyugat-délkeleti irányban a tó partját 
követve, 100-120 méter szélességben, több korszak mellett közepes mennyiségű Árpád-kori 
kerámia gyűjthető. A vörösbarna színű, szemcsés soványítású, vastag falú Árpád-kori oldaltöredék 
mellett változatos formájú bográcsperemek, kettőskúpos testű bogrács élesen megtörő hastöredéke, 
csillámos anyagú fazekak párhuzamos bekarcolt vonalakkal, hullámvonallal, körömcsípéssel 
díszített oldaltöredékek jellemzik a leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány darab 
vékony falú, fazék enyhén kihajló, profilált peremtöredéke. 
 
ÁSOTTHALOM 9.  
A lelőhely a központtól délre található, a Bilisicsi-dűlőben. Vajda Benjamin-féle 
szélmalomdombon. A Bilisicsi-tó déli, délkeleti partján húzódó, környezetéből több méter magasan 
kiemelkedő dombháton gyűjthető, több korszakba sorolható leletanyag mellett kevés kora Árpád-
kori leletanyag között sárgás barna színű, homokos anyagú fazék oldaltöredéke, megtörő 
hullámvonal köteggel díszítve (4. tábla 3.). 
 
ÁSOTTHALOM 13.  
A lelőhely a belterülettől délre, a Baromjárásnak nevezett terület északi szélén az 1109. számú 
Gardi tanyához tartozó földterületen található. Árpád-kori templom alapját és a templom körüli 
temetőt rejti magában a lelőhely.  
 
ÁSOTTHALOM 14.  
A lelőhely a falutól dél-keletre, a régi Kőröséri iskolánál található, a Baromjárásnak nevezett 
terület déli széle mentén. A lelőhely hosszan húzódik észak-déli irányban, kiterjedése 700-450x300 
méter, de az Árpád-kori leletanyag csak a terület északi részére korlátozódik.  
A nagy mennyiségű szarmata kori edénytöredékek mellett több vörösbarna színű, csillámos 
anyagú, kavicsos soványítású megvastagodó bográcsperem töredék, néhány homokos anyagú, 
lapos, téglalapátmetszetű bográcsperem töredék, bekarcolt párhuzamos vonalakkal díszített fazék 
oldaltöredéke sorolható az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 15.  
A lelőhely a lakott területtől északra, a Liger iskolánál található, a Bogárzónak nevezett terület 
északi, keleti szélénél. A környezetéből több méterre kiemelkedő, a környék legmagasabb pontján 
helyezkedik el ez az Árpád-kori templomrom, amelyre ma már csak az elszórtan található réti 
mészkő töredékek utalnak. 
 
ÁSOTTHALOM 16.   



A lelőhely a falu délkeleti határában található egy kis kiterjedésű semlyékes terület északi partján, 
350x60 méter kiterjedésű területen a kerámiaanyag ritka, erősen szórt. Vörösbarna színű, csillámos 
anyagú, kavicsos soványítású, kézi korongon készült oldaltöredékek Árpád-korinak határozhatók 
meg. A lelőhely északi részén viszont a késő Árpád-kori-középkori leletanyag a jellemző. 1907-ben 
a Kissori iskola közeléből került be a múzeumba egy középkori ezüstgyűrű. 
 
ÁSOTTHALOM 17.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Halastelek nevű határrészen. A lelőhely egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék keleti partján 250 méter hosszan húzódik. Északi határát 
szintén egy alacsonyan fekvő, egykoron vízborította terület jelöli ki. A több korszakba sorolható 
leletanyag között néhány vörösbarna színű, csillámos anyagú, szemcsés soványítású, lassú 
korongolt fazék oldal- és aljtöredékei, az egyik bekarcolt hullámvonallal díszítve, valamint 
sötétszürke, grafitos, erősen kihajló peremű bécsi fazék peremtöredékei határozhatók Árpád-
korinak. 
 
ÁSOTTHALOM 18.  
A lelőhely a falu déli határában található, Rívó-dűlőben. Egy északnyugat-délkeleti irányban 
húzódó semlyék északi magasabban fekvő partján húzódik a lelőhely. Kiterjedése 350x40 méter, a 
leletanyag gyér, szórt elrendeződésű. Néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.. 
 
ÁSOTTHALOM 19.  
A lelőhely a falu belterületétől dél-keletre, a Bilisicsi-dűlőben található, egy északnyugat-délkelet 
irányú semlyék északkeleti partján, kiterjedése 100x40 méter, a leletanyag szórványos a néhány 
darab vörösbarna színű, szemcsés soványítású, közepesen vastag falú, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék mellett a kerámiaanyag jelentős részét vörösbarna színű, homokkal 
soványított, vékony falú, gyors korongon készült közelebbi kormeghatározásra nem alkalmas késő 
Árpád-kori-középkori oldaltöredékek alkotják. 
 
ÁSOTTHALOM 20.  
A lelőhely a falu belterületétől délre, a Bilisicsi-dűlőben található, a térképen is jelzett Csiszár 
tanya mellett. A lelőhely egy kis kiterjedésű, környezetéből alig kiemelkedő dombocskán található, 
a Csiszár tanya felé eső széle bizonytalan, mivel itt egy fiatal erdőfolt található, amely a 
megfigyeléseket lehetetlenné teszi, de feltételezhetjük, hogy a lelőhely az egész dombon 
végighúzódik. A lelőhely kiterjedése kb.100x40 méter és északnyugat-délkeleti irányban fekszik. 
Változó látási viszonyok mellett kevés, szórt leletanyag gyűjthető a felszínen, amely között néhány 
jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 21.  
A lelőhely a falu déli határában található az egykori Bilisicsi-tó északi partján. 300x350 méter 
kiterjedésű területen más korszak mellett mindössze néhány vörösesbarna színű, szemcsés 
soványítású, korongolt jellegtelen oldaltöredék határozható Árpád-korinak. 
 
ÁSOTTHALOM 22.   
A lelőhely a falu déli határában, a Bilisicsi-dűlőben található. A lelőhely a Bilisicsi-tó partját 
félkörívben kísérő dombhátra terjed ki, amely valamikor a vízjárta lapos területből kiemelkedő 
vízmentes sziget lehetett. Északnyugat-délkeleti kiterjedése 300x100 méter, északkelet-délnyugati 
irányban szintén 300x100 méter, több korszak mellett kevés vörösesbarna színű, szemcsés 
soványítású, korongolt jellegtelen oldaltöredék, köztük egy fazék oldaltöredéke, sűrű párhuzamos 
bekarcolásokkal díszítve. 
 
ÁSOTTHALOM 23.  
A lelőhely a falu nyugati határában található a Királyhalmi-dűlőben, alacsony fekvésű semlyékes 
területből kiemelkedő dombháton. 50x50 méter kiterjedésű területen más korszak mellett kevés 



kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék, anyaga alapján sorolható az 
Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 26.  
A lelőhely a belterülettől nyugatra, a Vasút-dűlőben található, egy a környezetéből néhány méterre 
kiemelkedő domb déli lejtőjén. A dombot délről lapos egykor vízjárta terület határolja. A lelőhely 
kis kiterjedésű 30x60 m, az Árpád-kori leletanyag között megvastagodó peremű, 
téglalapátmetszetű bográcsperem töredék, lassú korongon készült fazék oldaltöredéke, tágközű 
bekarcolt vonal díszítéssel. 
 
ÁSOTTHALOM 27.  
A lelőhely a falu belterületétől délre található, a Bilisicsi-dűlőben, egy északnyugat-délkelet irányú 
semlyék délnyugati partján, 100x50 méter kiterjedésű felszántott területen, jó látási viszonyok 
mellett is csak kevés szemcsés soványítású, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori 
oldaltöredék gyűjthető a felszínen. 
 
ÁSOTTHALOM 30.  
A lelőhely a falu déli határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján. 250x300 méter kiterjedésű területen, jó látási viszonyok 
mellett mindössze néhány darab közepesen vastag falú, lassú korongon készült, vörösbarna illetve 
szürke színű, szemcsés soványítású oldaltöredék határozható meg Árpád-korinak. A lelőhely 
későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori, középkori oldaltöredékek, 
tagolt peremtöredék utalnak. 
 
ÁSOTTHALOM 34.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az egykori Bérci-tó délnyugati partján. 50x50 méter 
kiterjedésű területen gyűjtött szemcsés soványítású, közepesen vastag falú, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredékek anyaguk alapján sorolhatók az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 35.  
A lelőhely a lakott területtől délre a 13-as lelőhely szomszédságában található, egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, 100x500 méteres területen, jó 
látási viszonyok mellett, szántott, boronált, búzával bevetett területen, nagy leletsűrűség mellett 
jelentős mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. Az igen 
nagy számú vörösesbarna színű, kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék mellett a számos bográcsperemtöredék között megtalálható az erősen megvastagodó, 
amelynek külső oldala szögletes kiképzésű, széles lapos formájú (1.tábla 1.), több töredék esetén 
megfigyelhető a perem alatt bekarcolt díszítés, amely lehet két párhuzamos bekarcolt vonal, 
hullámvonal dísz (1.tábla 2-5.). A bogrács töredékek mellett változatos díszítésű fazéktöredékek, 
többek között tágközű, bekarcolt vonaldísszel, sűrű párhuzamos bekarcolt vonalakból álló 
díszítéssel, párhuzamos bekarcolt vonal alatt körömcsípéses díszítéssel, fogaskerék mintával 
díszítve. A lelőhely későbbi fázisára kevés vékony falú, gyors korongon készült fazék kissé 
profilált, erősen kihajló perem töredéke utal. 
 
ÁSOTTHALOM 36.  
A lelőhely a falu belterületétől dél-nyugatra, az új Kőröséri iskolánál található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, 100x150 méteres területen, rossz 
látási viszonyok mellett közepes mennyiségű leletanyag gyűjthető a felszínen. A nagy számú, 
vörösesbarna színű, csillámos és kavicsos soványítású, kézi korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék mellett széles lapos, és megvastagodó bográcsperem töredékek, az egyiken a perem 
alatt bekarcolt fél hullámvonal díszítés, lassú korongon készült fazék oldal töredékei rajta tágközű 
bekarcolt díszítés, vastag falú, kézi korongon készült fazék erősen kihajló perem töredéke jellemzi 
az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 37.  



A lelőhely a belterülettől dél-nyugatra, a Kissori út déli oldalán, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-
délkelet irányú semlyék északi partján, 100x500 méteres kiterjedésű területen, jó látási viszonyok 
mellett, szántott, boronált búzával bevetett területen nagy mennyiségű Árpád-kori leletanyag 
gyűjthető a felszínen. Az igen nagy számú kavicsos, szemcsés soványítású, közepesen vastag falú, 
kézi korongon készült oldaltöredék mellett, több kettős kúpos testű bogrács élesen megtörő 
hastöredéke, nagy számú változatos formájú bográcsperem töredék, alig megvastagodó, széles, 
lapos (3.tábla 5.), erősen megvastagodó bográcsperemek, több esetben a perem alatt bekarcolt 
hullámvonal, (2.tábla 1, 4.), téglalap átmetszetű bogrács perem töredékek, az egyiken a perem alól 
induló bekarcolt spirál vonal dísz, (3.tábla 1-2.) nagyon vékony, alig megvastagodó, négyzetes 
átmetszetű bográcsperem, mellett kézi korongon készült fazék, kihajlóperem töredéke, tágközű 
bekarcolt párhuzamos vonalakkal díszített, bekarcolt hullámvonal minta alatt bekarcolt párhuzamos 
vonalakkal díszített (4.tábla 4.), homokos anyagú, vékony falú, befésült hullámvonaldíszes fazekak 
oldaltöredékei (4.tábla 1-2.) jellemzik az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 38.  
A lelőhely a lakott területtől délre, a Kőrösalja-dűlőben található, a Baromjárásnak nevezett, 
egykoron vízjárta terület nyugati szélén, 60-100x380 méteres területen a változó látási viszonyok 
ellenére is gazdag leletanyagot gyűjtöttünk. A nagy számú lassú korongon készült, csillámos 
anyagú jellegtelen oldaltöredék mellett számos változatos kialakítású bográcsperemtöredék - 
erősen megvastagodó (4.tábla 5-6.), alig megvastagodó, szögletes kiképzésű, négyzetátmetszetű 
(5.tábla 3.) és olyan darab is, amelynek a perem alatt bekarcolt hullámvonal dísz található, 
felülnézetben az átfúrásnál ívélten kiszélesedő (5.tábla 1.) – valamint különböző díszítésű fazekak 
töredékei (5.tábla 2.) alkotják az Árpád-kori leletanyagot.  
 
ÁSOTTHALOM 39.  
A lelőhely a belterülettől délre, a Kőröséri-dűlőben, a Gardi tanyától délre található, a 
Baromjárásnak nevezett terület nyugati szélén. 100x70 méteres területen, jó látási viszonyok 
mellett, szántott területen intenzív kerámiaanyag jellemző. 
A nagy számú vörösbarna színű, szürkés barna kormos felületű, kavicsos soványítású csillámos 
anyagú, vastag falú, kézi korongon készült oldaltöredék mellett számos bográcstöredék: köztük 
több kettős kúpos testű bogrács élesen megtörő hastöredéke, változatos kiképzésű bográcsperemek 
(6.tábla 1.¸5.¸7. tábla 1.); valamint különböző díszítésű fazekak töredékei (6. tábla 2-4.) közül 
megemlítendő egy világos szürke, homokos anyagú fazék peremtöredéke, a perem alatt srafozott 
háromszögekből felépülő minta (7.tábla 3.), továbbá oldaltöredékből készült lapos, kissé ovális 
orsókarika (7.tábla 2.) jellemzi az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely keltezését -III. Béla bizánci 
és arab mintára vert pénze (CNH. 98. és CNH. 101.) segíti. 
 
ÁSOTTHALOM 40.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a ma Baromjárásnak nevezett, egykori vízjárta 
terület nyugati partján. 70x80 méter kiterjedésű területen jó látási viszonyok mellett, szántott, 
boronált területen is csak kevés, szórványos leletanyag, közöttük mindössze néhány csillámos, 
kavicsos soványítású, vastag falú, kézi korongon készült oldaltöredék határozható meg Árpád-
korinak. 
 
ÁSOTTHALOM 41.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a ma Baromjárásnak nevezett, egykoron vízjárta 
terület nyugati, délnyugati partján. 300x200 méter kiterjedésű területen, jó látási viszonyok mellett 
gazdag leletanyag gyűjthető. A nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék között 
néhány darab kavicsos soványítású, vastag falú, kézi korongon készült oldaltöredék, valamint egy 
ovális átmetszetű, az átfúrásnál felülnézetben ívesen kiszélesedő bográcsperem töredék sorolható 
az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 43.  
A lelőhely a belterülettől dél-keletre, az új Kőröséri iskolánál található, egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján. 300x80 méteres területen, jó látási viszonyok 



mellett, szántott, búzával bevetett területen kevés, szórványos leletanyag található a felszínen. A 
néhány darab Árpád-kori oldaltöredékből és bográcstöredékből (7. tábla 5.) álló kerámiatöredék 
közül szokatlan díszítési technikájával kiemelkedik egy vörösbarna színű, kavicsos, csillámos 
soványítású, erősen megvastagodó bográcsperem töredék, a perem alatt két bekarcolt párhuzamos 
vonal, amelyet hullámvonal köt össze (7. tábla 4.). 
 
ÁSOTTHALOM 44.  
A lelőhely a falu északi határrészében található, a Liger iskolánál, egy északnyugat-délkelet irányú 
környezetéből néhány méterre kiemelkedő dombháton húzódik, a Bogárzónak nevezett terület 
keleti oldala mentén, 130x100 méteres területen jó látási viszonyok mellett, szántott felszínen 
viszonylag kevés leletanyag gyűjthető. Kavicsos, csillámos soványítású, vastag falú, kézi korongon 
készült oldaltöredékek, homokos anyagú bográcstöredékek, köztük egy kettős kúpos testű bogrács 
élesen megtörő hastöredéke, alig megvastagodó bográcsperem töredékek alkotják az Árpád-kori 
emlékanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 45.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található a ma Bogárzónak nevezett nagy kiterjedésű 
semlyékes terület délkeleti partján. 70x110 méter kiterjedésű területen jó látási viszonyok mellett, 
szántott, boronált, búzával bevetett területen gazdag cserépanyag a felszínen. A nagy mennyiségű 
más korszakba sorolható kerámiatöredék között néhány vörösbarna színű, szemcsés soványítású, 
közepesen vastag falú, kézi korongon készült Árpád-kori oldaltöredék. 
 
ÁSOTTHALOM 46.  
A lelőhely a falu északi határrészében található, a Bogárzó dél-keleti szélén egy északkelet-
délnyugat irányú dombháton húzódik, 350x100 méteres területen jó látási viszonyok mellett, 
szántott felszínen, kelő gabonában intenzív megtelepedésre utaló kerámiamennyiség. Az Árpád-
kori leletanyag között a különböző kialakítású bográcstöredékek, köztük több kettőskúpos testű, 
élesen megtörő hastöredék, széles, lapos, téglalap átmetszetű és megvastagodó bográcsperem 
töredékek jellemzőek. A lelőhely későbbi fázisára néhány vörösbarna színű, csillámos soványítású, 
vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori - középkori töredék, köztük egy kihajló 
peremű fazék peremtöredéke utal.  
 
ÁSOTTHALOM 47.  
A lelőhely a lakott területtől északra található, a Bogárzó déli szélén emelkedő észak dél irányú 
dombháton húzódik, északi széle a semlyék partját követi. Kiterjedése 320x70 méter, ahol jó látási 
viszonyok mellett, szántott, boronált búzával bevetett területen gazdag kerámiaanyag található a 
felszínen. Az Árpád-kori leletanyag között kaviccsal soványított, közepes falvastagságú 
bográcsoldal töredékek, vörösbarna illetve szürkésbarna színű, kavicsos soványítású, kormos 
felületű, kézi korongon készült oldaltöredékek, széles, lapos, a bogrács belseje felé eső részén 
elvékonyodó bográcsperem töredékek, az egyik perem külső oldala enyhén profilált, lapos, téglalap 
átmetszetű bográcsperem töredék, kavicsos soványítású, megvastagodó bográcsperem töredék, 
vörösbarna színű, csillámos anyagú, erősen megvastagodó, átfúrt, az átfúrásnál felülnézetben 
ívesen kiszélesedő bográcsperem töredék (8.tábla 2.) található. 
 
ÁSOTTHALOM 48.  
A lelőhely a belterülettől északra található, a Bogárzó déli szélén emelkedő kelet-nyugati irányú 
dombháton húzódik, kiterjedése 250x50-100 méter. Jó látási viszonyok mellett, szántott, boronált, 
búzával bevetett területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett, a 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült oldaltöredékek mellett egy alig kihajló peremű fazék 
peremtöredéke, és egy széles, lapos, téglalap átmetszetű bográcsperem töredék datálható az Árpád-
korra. 
 
ÁSOTTHALOM 49.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a ma Bogárzónak nevezett nagy kiterjedésű 
semlyékes terület déli partján. 150x50 méter kiterjedésű területen, rossz látási viszonyok között 



más korszak mellett leletanyaga mellett kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
díszítetlen oldaltöredék, anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 50.  
A lelőhely a falu északi határrészében található, a Bokor iskolánál, a Bogárzó nevű legelő dél-
nyugati szélén, kiterjedése 350x100 méter. Jó látási viszonyok, szántott, boronált, búzával bevetett 
területen közepes leletsűrűség mellett kevés sárgásbarna színű, kavicsos soványítású, vastag falú, 
kézi korongon készült oldaltöredék határozható meg Árpád-korinak. A lelőhely későbbi fázisára 
nagy számú vörösbarna színű, vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori oldaltöredék, 
aljtöredék, vékony falú, kihajló peremű fazék, perem alatt bordával tagolt peremtöredéke utal. 
 
ÁSOTTHALOM 51.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a ma Bogárzónak nevezett több mederből álló, 
nagy kiterjedésű semlyékes terület északnyugati partján. 160x50 méter kiterjedésű területen, jó 
látási viszonyok között, szántott, búzával bevetett területen , más korszak leletanyaga között 
kaviccsal soványított, széles, lapos bográcsperem töredék, tágközű, bekarcolt vonallal díszített 
fazék oldaltöredéke, sárga színű, homokkal soványított, jól iszapolt, finom kidolgozású, vékony 
falú, korongolt kihajló peremű fazék, a perem alatt bekarcolt szálka mintával díszített perem 
töredéke (8. tábla 1.) alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 55.  
A lelőhely a falu észak-nyugati határában található, az Egyetem-dűlőben, a Baromjárásnak nevezett 
terület nyugati szélén, kiterjedése 40x250 méter. A viszonylag nagy kiterjedés, és a jó látási 
viszonyok ellenére is csak szórványos leletanyag gyűjthető a felszínen. Az Árpád-kori leletanyagot 
mindössze néhány darab szürkésbarna színű, kavicsos soványítású, vastag falú, kézi korongon 
készült töredék, egy fazék aljtöredéke alkotja. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány vörösbarna 
színű, vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék. 
 
ÁSOTTHALOM 56.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található egy északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület nyugati partján. 160x70 méter kiterjedésű területen a jó látási viszonyok mellett, szántott, 
búzával bevetett területen is csak kevés kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. Az Árpád-kori 
leletanyagot mindössze néhány darab szürkésbarna színű, kavicsos soványítású, vastag falú, kézi 
korongon készült töredék alkotja. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány vörösbarna színű, 
vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék, az egyiken tágközű 
bekarcolt spirálvonal minta; valamint a vékony falú, fazék ívelten kihajló, a perem alatt lapos 
bordával tagolt peremtöredéke.  
 
ÁSOTTHALOM 57.  
A lelőhely a falu keleti határában található, egy kis kiterjedésű semlyék északi partján. 120x100 
méteres területen szórványos leletanyag gyűjthető a felszínen. A gyűjtött leletanyag között néhány 
darab vörösre égetett vékony falú, gyorskorongolt csillámos anyagú késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék található, köztük egy ívelten kihajló peremű, fazék perem alatt bordával tagolt 
peremtöredéke.  
 
ÁSOTTHALOM 64.  
A lelőhely a falu déli határában található, a Kőrösalja dűlőben. A Kőrös-értől 200 méterre északra 
húzódik az érrel párhuzamos, északnyugat-délkeleti irányú keskeny dombháton. Kiterjedése 
250x30 méter. Változó látási viszonyok - kukorica, lucerna, szántatlan gaz – között közepes 
leletsűrűség. A nagy mennyiségű bronzkori kerámiatöredék között mindössze egy darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 65.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található. A Bérci tó délnyugati partján húzódik, L-alakban 
követi az egykori tó partját. Kiterjedése 300x300 méter, jó látási viszonyok között, szántott, 



búzával bevetett területen, nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett 
néhány darab vörösbarna színű, erősen kavicsos soványítású, kormos felületű, vastagfalú, kézi 
korongon készült kora Árpád-kori oldaltöredék, több darabon befésült hullámvonalköteg, illetve 
vonalköteg minta, valamint egy fazék vízszintesen kihajló peremtöredék található. 
 
ÁSOTTHALOM 66.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kurta-dombon. A Bérci tó északi partján emelkedő 
kelet-nyugat irányú dombháton húzódó lelőhely kiterjedése 70x50 méter, jó látási viszonyok 
mellett is csak szórványosan gyűjthető kerámiatöredék a felszínen. Az Árpád-kori leletanyagot 
vörösbarna színű, csillámos anyagú, lassú korongon készült oldaltöredékek, gyors korongon 
készült fazék párhuzamos bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke alkotja. A lelőhely későbbi 
fázisára gyors korongon készült fedőtartós fazék szögletes kiképzésű peremtöredéke, valamint egy 
palack tagolt peremtöredéke utal. 
 
ÁSOTTHALOM 67.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kissoron. Észak-déli irányban húzódó lapos 
semlyék nyugati partján helyezkedik el, kiterjedése 420x80 méter. Jó látási viszonyok mellett, 
szántott, búzával bevetett területen igen szórt kerámiaanyag jellemző. A nagy mennyiségű 
bronzkori kerámiatöredék között mindössze egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 68.  
A lelőhely a belterülettől délkeletre található, a Kissor dűlőben. A kissori műúttól nyugatra, a 7-es 
kilométertől 780 méterre, a kisvasút egykori nyomvonalától 400 méterre délre kezdődik a lelőhely 
a térképen is jelzett Kalmár tanyánál, és húzódik észak-déli irányba, déli vége kiszélesedik, és 
keleti irányba fordul egy lapos, egykoron vízjárta terület partjához simulva. Kiterjedése 420x60-
200 méter. A lelőhely északi vége ritkább, a leletanyag a semlyék széle felé haladva sűrűsödik. 
Változó látási viszonyok mellett, lucerna, szántott, kelő búza igen szórtan jelentkező, közepes 
mennyiségű kerámiatöredék jellemző. A nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
kerámiatöredék között mindössze egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
kerámiatöredék tartozik az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 71.  
A lelőhely a belterülettől délnyugatra található, a Gátsoron. A gátsori műúttól északra, a hetes 
kilométernél  található tanya északnyugati sarkánál kezdődik a lelőhely, és keskeny sávban, 300 
méter hosszan húzódik északnyugati irányban, és a Halastelki iskolától 300 méterre délre végződik. 
A dombhát legmagasabb pontja a tanya sarkánál található, a leletanyag ennek aljában sűrűsödik, 
északnyugati irányban fokozatosan ritkul. Kiterjedése 250x50 méter. Változó látási viszonyok 
között - szántott, gabonával bevetett terület, lucerna, gaz - közepes leletsűrűség jellemző. A nagy 
mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék között mindössze néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék tartozik az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 72.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a Gátsoron. A gátsori műút déli oldalán, a hetes 
kilométernél délnyugati irányba leágazó, a határra vezető földút északi oldalán, a műúttól 620 
méterre délre, egy semlyék magasan fekvő partján  húzódik, északi széle a semlyék partját követi. 
A semlyék a tőzegbányához tartozó alacsony fekvésű, lapos vonulat északi ága. Kiterjedése 20x50 
méter, jó látási viszonyok, szántott, kelő búza, mellett igen kevés cserép gyűjthető a felszínen. A 
kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
ÁSOTTHALOM 73.  
A lelőhely a lakott területtől délnyugati irányba esik, a Gátsoron, egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkeleti irányba elterülő semlyék keleti partján húzódik, kiterjedése 200x50 méter. Jó 
látási viszonyok mellett, szántott, gabonával bevetett területen alacsony leletsűrűség jellemező, a 



műút felé eső keleti széle mutat némi sűrűsödést. Az Árpád-kori leletanyagot vörösbarna színű, 
kavicsos soványítású, közepesen vastag falú, kézi korongon készült oldaltöredékek, az átfúrásnál 
felülnézetben ívelten kiszélesedő, téglalap átmetszetű bográcsperem, alig megvastagodó 
bográcsperem töredék alkotja. A lelőhely későbbi fázisára vékonyfalú, gyors korongon készült, 
késő Árpád-kori, középkori oldaltöredékek, köztük tölcséres szájú fazék peremtöredéke utal. 
 
ÁSOTTHALOM 81.  
A lelőhely a község délnyugati határában található, a Gátsoron, egy kis kiterjedésű semlyék 
északkeleti partján, kiterjedése 150x40 méter. Az Árpád-kori anyag elsősorban lapos széle felé eső 
részen koncentrálódik. A változó látási viszonyok - szántott terület, lucerna – között gyűjtött 
leletanyagban szürkésbarna színű, apró kaviccsal soványított, vastag falú, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredékek, széles, lapos bográcsperem töredék, bekarcolt vonalmintával díszített 
fazék oldaltöredéke, késő Árpád-kori tagolt peremű fazék peremtöredéke található. 
 
ÁSOTTHALOM 85.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Gátsoron, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-
délkelet irányú semlyék nyugati partján. A 120x150 méteres területen a tanyától délre eső részen 
figyelhető meg az Árpád-kori leletanyag koncentrációja. Nagy számú vörösbarna színű, erősen 
kavicsos soványítású, vastag falú, kézi korongon készült oldaltöredék, széles, lapos, külső oldala 
enyhén profilált bográcsperem, széles, lapos, belső füles, az átfúrásnál felülnézetben ívelten 
kiszélesedő bográcsperem töredék alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 86.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Gátsoron, egy északnyugat-délkeleti irányban 
húzódó nagy kiterjedésű semlyék déli partján, 250x150 méteres területen több korszak mellett 
közepes mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék jellemző. A leletanyag sűrű, intenzív, legnagyobb 
sűrűségét a tanyaépülettel egyvonalban, attól kb. 60 méterre keletre éri el , ezen a részen kizárólag 
avar kerámiát gyűjtöttünk, míg az észak nyugat-délkelt irányú dombhát északi részén figyelhető 
meg az Árpád-kori és a szarmata anyag koncentrációja. Nagy számú vörösbarna, szürkésbarna 
színű, apró kaviccsal soványított, közepesen vastag falú, lassú korongon készült oldaltöredék, 
enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke, bekarcolt párhuzamos vonalakkal díszített fazék 
oldaltöredéke, széles, lapos bográcsperem,  
téglalap-átmetszetű, keskeny, átfúrt bográcsperem alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 87.  
A lelőhely a belterülettől nyugatra található, a Gátsoron, egy közel észak-déli irányú semlyék keleti 
partján. A 250x50  méteres területen, változó látási viszonyok mellett, nemrég kikelt gabona, gaz, 
lucerna, kevés Árpád-kori leletanyag jellemző. Néhány darab vörösbarna színű, vastag falú, lassú 
korongon készült oldaltöredék, vastag falú fazék válltöredéke, a vállvonalon nyújtott 
körömcsípéses díszítéssel, fazék enyhén profilált, alig kihajló permtöredéke,  
kettős kúpos testű bogrács élesen megtörő hastöredéke, megvastagodó peremű bográcsperem 
töredék alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 88.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Gátsoron, széles, nagy kiterjedésű semlyék északi 
partján. A kis kiterjedésű, 70x40 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, valamint két fazék 
válltöredéke volt a felszínen.   
 
ÁSOTTHALOM 89.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Gátsoron, nagy kiterjedésű, széles semlyék 
délnyugati partján húzódik északnyugat-délkeleti irányban, a lapos partját követve. Kiterjedése 
350x100  méter, intenzív lelőhely, az Árpád-kori anyag koncentrációja a déli részen figyelhető 
meg. A nagy  mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék között széles, lapos, téglalap-átmetszetű 



bográcsperem, T-peremű bogrács töredéke, erősen megvastagodó bográcsperem töredék, kormos 
felületű, homokos anyagú, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredék található. 
 
ÁSOTTHALOM 90.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Gátsoron, egy északnyugat-délkeleti irányba 
húzódó nagy kiterjedésű semlyék keleti partján, keskeny sávban mintegy 30 méter szélességben, 
250 méter hosszan húzódik a lelőhely. Nagyon szórt, nagyon ritka cserépsűrűség jellemzi.  A 
perem alatt bekarcolt ferde vonal díszített erősen megvastagodó bográcsperem töredék, T-peremű 
bogrács töredéke található a szürkésbarna színű, kavicsos soványítású, kézi korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredékek mellett.   
 
ÁSOTTHALOM 92.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokházi soron, egy északnyugat délkeleti 
irányban húzódó semlyék nyugati partján. A 150x150 méteres területen jó látási viszonyok mellett, 
szántott, kelő gabonával borított felszínen alacsony leletsűrűség jellemző. A kevés kézi korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék mellett kettős kúpos testű bogrács hastöredéke, megvastagodó 
peremű, belső füles, az átfúrásnál felülnézetben ívesen kiszélesedő cserépbogrács peremtöredéke, 
lapos, téglalap-átmetszetű bográcsperem töredék, sötétszürke színű fazék vízszintesre levágott 
peremtöredéke alkotja a gyűjtött leletanyagot. 
 
ÁSOTTHALOM 94.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, Átokházán, egy északnyugat-délkelet irányú lapos, 
semlyékes terület keleti szélét követi, a partja mentén emelkedő magasan fekvő dombháton 
húzódik. Kiterjedése 350x200 méter, a lelőhely északi irányba való kiterjedését nem tudtuk 
meghatározni az ott található felszántatlan, gazos terület miatt. A lelőhelyen gyűjtött leletanyagot 
téglalap-átmetszetű bográcsperem töredékek, kissé megvastagodó, a perem alatt bekarcolt vonallal 
díszített bográcsperem töredék, kettős kúpos testű bogrács, élesen megtörő hastöredéke, továbbá  
vastag falú, kézi korongon készült Árpád-kori oldaltöredékek alkotják. A lelőhely későbbi fázisára 
néhány késő Árpád-kori vékony falú, csillámos anyagú, gyors korongolt fazék oldaltöredéke, 
valamint egy enyhén kihajló, a perem alatt lapos bordával tagolt peremtöredék utal. 
 
ÁSOTTHALOM 96.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Templom-dűlőben, a ruzsai-mórahalmi hármas 
határ közelében, a Bogárzónak nevezett, egykoron vízjárta terület keleti szélén. A 130x50 méteres 
területen a kerámiaanyag  ritka, kis sűrűségű, szórt elrendeződésű, jó látási viszonyok mellett, 
szántott, gabonával bevetett területen. A kevés vörösbarna, szürkésbarna, kavicsos soványítású, 
kormos felületű, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék mellett megvastagodó peremű 
bográcsperem töredék, és egy lapos téglalap-átmetszetű bográcsperem töredék található. 
 
ÁSOTTHALOM 97.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Templom-dűlőben, a Bogárzónak nevezett 
terület keleti szélén, a Bogárzói csatorna északkeleti partját követő dombháton. 150x50 méteres 
területen kevés, kis sűrűségű cserépanyag, szórt elrendeződésű, jó látási viszonyok mellett, 
szántott, búzával bevetett területen. A szürkésbarna színű, csillámos anyagú, kézi korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredékek mellett kettős kúpos testű bogrács hastöredékei, vörösbarna színű, 
csillámos, kavicsos soványítású, megvastagodó, és  külső oldalán szögletesen kiképzett 
bográcsperem töredékek találhatók a gyűjtött leletanyagban. 
 
ÁSOTTHALOM 98.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Templom-dűlőben, a Bogárzói csatorna mentén, 
azzal párhuzamos lapos, semlyék déli partján, környezetéből több méterre kiemelkedő kis dombon. 
Kiterjedése 80x 50  méter, ritka, kis sűrűségű leletanyag jellemző, szórt elrendeződésű, rossz látási 
viszonyok mellett, lucernával bevetett területen. A sárgásbarna színű, apró kaviccsal soványított, 
közepesen vastag falú, kézi korongon készült Árpád-kori oldaltöredékek mellett mészszemcsével 
soványított bogrács oldaltöredékek, kettős kúpos testű bogrács élesen megtörő hastöredéke, 



hagyományos kialakítású bográcsperem töredék és egy erősen kavicsos soványítású, alig 
megvastagodó bográcsperem töredék található. 
 
ÁSOTTHALOM 100.   
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Templom-dűlőben, a Bogárzói csatorna mentén 
északnyugat-délkeleti irányba húzódó lapos semlyék nyugati partján. Kiterjedése 250x80-100, a 
lelőhely déli részére erősen szórt ritka Árpád-kori leletanyag a jellemző, míg az északi részen 
sokkal nagyobb sűrűségű szarmata anyag található. A szántott, boronált területet jó látási viszonyok 
jellemzik. Az Árpád-kori leletanyagban T-peremű bográcsok töredékei, kettős kúpos testű bogrács 
élesen megtörő hastöredékein kívül vörösbarna színű, csillámos anyagú fazék kihajló permtöredéke 
található meg. 
 
ÁSOTTHALOM 102.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a Gátsoron. A Kőrös-ér partján, a határ közelében, 
a 397-398. számú határkövek között, lapos területből kiemelkedő, északnyugat-délkelet irányú 
dombhát húzódik, amelyen a lelőhely található. Kiterjedése 130x50 méter. Más korszakba 
sorolható kerámiatöredékek között kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen 
oldaltöredék, anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 103.   
A lelőhely a falu keleti határában található, az Ásotthalmi-dűlőben, a Csodarétnek nevezett 
természetvédelmi terület, egykori vízzelborított terület nyugati partján. Kiterjedése 50x50, 
felszántatlan gazos területen, rossz látási viszonyok mellett igen kevés leletanyag gyűjthető a 
felszínen. A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból néhány 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-
korra. 
 
ÁSOTTHALOM 105.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a Gátsoron. A 401. számú határkőtől 400 méterre 
északra, a tőzegbánya nyugati partján. A lelőhely a Kőrös-ér által táplált mocsaras területből 
kiemelkedő vízmentes szigeten helyezkedik el. A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség 
mellett gyűjtött leletanyagból egy darab szürke színű, kaviccsal soványított, vastag falú, lassú 
korongon készült, bekarcolt hullámvonallal díszített fazék oldaltöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÁSOTTHALOM 106.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kissoron, a szerb határ mentén, a Kurta domb 
elnevezésű területen, egy északnyugat-délkeleti irányban húzódó semlyék keleti partján, kiterjedése 
120x50 méter. Jó látási viszonyok mellett, felszántott, bevetett területen erősen szórt leletanyag 
jellemző. Néhány darab vörösbarna színű, csillámos soványítású, korongolt Árpád-kori 
oldaltöredék, az egyiken befésült vonalköteg minta, valamint egy késő Árpád-kori fedőhornyos 
fazék peremtöredéke sorolható az Árpád-korba. 
 
ÁSOTTHALOM 109.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-délkeleti 
irányú semlyék, jelenleg Baromjárásnak hívják, déli végén, kiterjedése 50x40 méter.  Változó látási 
viszonyok mellett, felszántott, bevetett, valamint gazos területen igen kevés kerámiát gyűjtöttünk. 
A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, továbbá egy T-peremű bogrács töredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
ÁSOTTHALOM 110.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Baromjárásnak nevezett, nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkeleti irányú semlyék déli végénél. A  70x50 méteres területen jó látási viszonyok 
mellett is csak igen kevés cseréptöredék volt a felszínen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá egy 



széles, lapos bográcsperem töredék, és bekarcolt hullámvonallal díszített fazék oldaltöredéke 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
ÁSOTTHALOM 111.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Baromjárásnak nevezett, nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkeletirányú semlyék déli végénél. Kiterjedése 200x150 méter, nyugati szélét nem 
tudtuk pontosan meghatározni, mivel ott felszántatlan, gazos terület található. A lelőhelyen két 
sűrűsödési központ figyelhető meg, közvetlenül a semlyék partján. A gyűjtött leletanyag között 
néhány darab csillámos anyaggal soványított Árpád-kori oldaltöredék, köztük több erősen megtörő 
hasvonalú bogrács töredéke, valamint egy széles, lapos bográcsperem töredék található. 
 
ÁSOTTHALOM 113.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Baromjárásnak nevezett, nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkeletirányú semlyék  nyugati partján. A gazos felszínű, felszántatlan területen 
sekély árok halad keresztül, ennek oldalában gyűjtöttük a kevés Árpád-kori kerámiatöredéket. A 
rossz megfigyelési körülményeknek köszönhetően a lelőhely kiterjedését meghatározni nem tudtuk. 
A gyűjtött leletanyag között téglavörös színű, kavicsos soványítású, szögletes kiképzésű, profilált 
bográcsperem összeillő töredékei, valamint néhány csillámos anyagú, lassú korongon készült 
oldaltöredék található.  
 
ÁSOTTHALOM 114.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Baromjárásnak nevezett, nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkeletirányú semlyék kisebb keleti ágának keleti partján húzódó dombháton. 
Kiterjedése 150x100 méter, más korszak mellett néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
ÁSOTTHALOM 116.   
A lelőhely a falu déli határában található, a Kőrösalja-dűlőben. A  Kőrös-ér partja mentén több 
méter magas barkán húzódik, a lelőhely kiterjed a barkántól nyugatra található alacsonyabb 
homokhátra is. A lelőhely kiterjedése 200x70, a homokhát északi részén igen nagy sűrűségű 
szarmata kerámiakoncentráció figyelhető meg, míg a déli lejtőn kevés Árpád-kori leletanyagot 
gyűjtöttünk. A nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag mellett  
néhány darab vörösbarna, szürkés barna színű, csillámos anyagú, lassú korongon készült oldal-és 
aljtöredékek, köztük egy fogaskerékmintás és egy tágközű csigavonallal díszített fazék 
oldaltöredéke datálható az Árpád-korra. 
 
ÁSOTTHALOM 120.   
A lelőhely a falu délnyugati határában található a Körös-ér partját kísérő, az egykori patak 
kanyarjában kiszélesedő egykoron mocsaras terület, ma tőzegbánya, partján. 50x20 méter 
kiterjedésű területen szórványos Árpád-kori kerámia. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék és egy  vékony falú fazék peremtöredéke volt a felszínen.   
 
ÁSOTTHALOM 121.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található a Körös-ér partját kísérő, az egykori patak 
kanyarulatában kiszélesedő egykoron mocsaras terület, ma tőzegbánya, partján. 150x50 méteres 
területen,  lucernával bevetett felszínen közepes mennyiségű, szórt kerámiaanyag jellemző. A 
felszínen gyűjtött leletanyagból néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÁSOTTHALOM 122.  
A lelőhely a  falu déli határában található, a Kőrös-ér táplálta tőzegbánya partján. A lelőhely  
kiterjedése 50x50 méter, a rossz látási viszonyoknak megfelelően csak néhány cseréptöredék 
gyűjthető a felszínen. A felszínen gyűjtött leletanyagból néhány darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 



 
ÁSOTTHALOM  125.  
A lelőhely a falu keleti határában található egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület nyugati partján. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.  
 
ÁSOTTHALOM 129.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található egy közel kelet-nyugat irányú semlyék déli partján. 
A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÁSOTTHALOM 132.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található a Körös-ér által táplált egykoron mocsaras terület 
partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, 
lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.  
 
ÁSOTTHALOM 133.  
A lelőhely a falu északi határában található a ma Bogárzónak hívott több mederből álló nagy 
kiterjedésű semlyékes területből kiemelkedő vízmentes dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen 
gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, 
tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
PUSZTAMÉRGES 7.  
A település keleti határában található a lelőhely a Figura-tanyától É-ra. A Domaszéki-főcsatorna 
mentén húzódó nagy kiterjedésű alacsonyfekvésű medence déli partján,  egy a környezetéből alig 
kiemelkedő háton, 80x30 méter kiterjedésű területen gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható leletanyag mellett egy darab jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
 
PUSZTAMÉRGES 8.  
A lelőhely a község északi határában található, a Domaszéki-főcsatorna mentén húzódó egykoron 
vízállásos medence déli partján.  A 30x70 méteres, kis kiterjedésű lelőhelyen Árpád-kori 
objektumcsoportot jelző  néhány darab jellegzetes kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredék, valamint mészszemcsével soványított bográcsok oldaltöredékei 
gyűjthetőek. 
 
PUSZTAMÉRGES 9.  
A lelőhely a  belterülettől északra húzódik, a Domaszéki-Főcsatorna mentén elterülő semlyékes 
medence déli partján. A kis kiterjedésű, 50x40 méteres területre korlátozódó lelőhelyen más 
korszakhoz sorolható leletanyag között egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék van. 
 
PUSZTAMÉRGES 11.  
A lelőhely a község északi határában található, a Domaszéki-főcsatorna mentén húzódó,  
északnyugat-délkelet irányú, nagy kiterjedésű semlyék északi  partján. A 30x150 méteres 
kiterjedésű területen  kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredékek mellett egy egyenes tetejű, valamint 
egy szokványos kiképzésű bográcsperem érdemel említést (9. tábla 1-2.). 
 
PUSZTAMÉRGES 12.  
A lelőhely a község keleti határában található, a Domaszéki-főcsatorna mentén elterülő 
alacsonyfekvésű, egykoron vízborította medence északi partján emelkedő nyugati irányú 
dombháton. A kis kiterjedésű lelőhely leletanyagát kizárólag Árpád-kori kerámia alkotja: 
mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékek, egyenes tetejű bográcsperemek (9. tábla 3-4.). 



  
PUSZTAMÉRGES 13.  
A lelőhely a határ déli részén, a Balotaszállás-Öttömös-Pusztamérges-Ruzsa négyeshatár mentén, a 
Balotaszállás-Pusztamérges határdűlőben található. A 110x60 méter kiterjedésű területen kizárólag  
Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A kavicsos soványítású, lassú korongon készített 
jellegtelen oldaltöredékek mellett egyenes tetejű bográcsperemek (10. tábla 1-3.) és 
mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékek alkotják a leletanyagot. 
 
PUSZTAMÉRGES 14.  
A lelőhely a község déli határában található, a Balotaszállás-Pusztamérges határdűlőben, a 
Széksóstói-főcsatorna mentén húzódó kis kiterjedésű vízállásos medence délnyugati partján. Az 
alacsony leletsűrűséggel jellemezhető,  kis kiterjedésű, 10x40 méteres lelőhelyen kevés más 
korszakhoz sorolható kerámiatöredék mellett egy darab mészszemcsével soványított bogrács 
oldaltöredéke sorolható az Árpád-korba. 
 
PUSZTAMÉRGES 15.  
A lelőhely a község déli határában található, a Balotaszállás-Pusztamérges határdűlőben, a 
Széksóstói-főcsatorna mentén húzódó kis kiterjedésű vízállásos medence északkeleti partján. A 
30x200 méteres területen gyűjtött Árpád-kori kerámiatöredékek között a nagy mennyiségű, 
változatos kialakítású cserépbogrács töredék mellett (11. tábla 1-2.) egy szögletes kialakítású, és 
egy lekerekített szélű fazékperem töredéket kell megemlíteni (11. tábla 3-4.).  
 
PUSZTAMÉRGES 16.  
A lelőhely a község déli határában található, a Széksóstói-főcsatorna mentén húzódó, kis 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes medence északnyugati végénél. Az alacsony 
leletsűrűséggel jellemezhető, kis kiterjedésű , 50x120 méteres lelőhelyen gyűjtött leletanyag 
jelentős részét az  Árpád-korba sorolható kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
oldaltöredékek, változatos kialakítású cserépbogrács töredékek (10. tábla 4-5.) alkotják.  Az Árpád-
kori kerámia mellett néhány darab szürkésfehér színű, gyorskorongon készült tagolt peremű fazék 
peremtöredéke megemlítendő. 
 
PUSZTAMÉRGES 17.  
A lelőhely a község déli határában található, a Széksóstói-főcsatorna mentén húzódó, kis 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes medence délnyugati partján, a Hajdú-tanyától 
északra. A nagy mennyiségű bronzkori anyag mellett gyűjtött kevés Árpád-kori leletanyagot 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredékek és mészszemcsével 
soványított bogrács töredékek alkotják. 
 
ÖTTÖMÖS 1.  
A lelőhely a községtől délre, a Templomhegy nevű határrészen található, a Baromjárásnak 
nevezett, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, alacsony fekvésű, vízborította területből 
szigetszerűen kiemelkedő északnyugat-délkeleti dombháton. A lelőhelyen középkori templom és 
templom körüli temető maradványai találhatóak. A lelőhely locus ecclesiae-ként szerepel 
Kaltschmidt Ábrahám 1747-ben készült térképén. 
 
ÖTTÖMÖS 3.  
A lelőhely a község déli határában található, a Baromjárásnak nevezett nagy kiterjedésű több 
mederből álló semlyékes vonulat északi partján, az előző lelőhelynél leírt templom közelében. A 
lelőhelyen friesachi denárokból álló kincslelet került elő.   
 
ÖTTÖMÖS 4.  
A lelőhely a községtől délkeletre, Öreg-Átokháza területén található, a környezetéből mintegy 1-
1,5 méterre kiemelkedő,  a Gátsori-csatorna mentén húzódó,  80x50 méteres területen. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett egy darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék került elő. 



 
ÖTTÖMÖS 7.  
A lelőhely a község határának legnyugatibb részén, az Öttömös-Kelebia-Kisszállás hármashatár 
mentén található. A Gátsori-csatorna mentén kiszélesedő semlyékes, alacsonyfekvésű terület északi 
partján húzódó kelet-nyugat irányú dombháton, 110x60 méter kiterjedésű területen alacsony 
leletsűrűség mellett néhány darab jellegtelen  késő Árpád-kori oldaltöredék került elő.  
 
ÖTTÖMÖS 8.  
A lelőhely a településtől délnyugatra található, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék északi  
partján, az Öttömös-Kelebia-Kisszállás hármashatár közelében,  50x70 méteres területen gyűjtött 
szarmata leletanyag  mellett a  XIII-XIV. századra keltezhető  több csillámos anyagú, vékony falú, 
gyors korongon készült oldaltöredék, köztük tágközű bekarcolt csigavonallal, és elnyújtott 
hullámvonallal díszített töredék (14. tábla 4-5.), valamint tagolt fazékperemek. 
  
ÖTTÖMÖS 9.  
A községtől délnyugatra, a Felső-Átokházi-erdő mentén, a Tanács-tanya dombján húzódik a 
lelőhely, kis kiterjedésű, 50x50 méteres területen, nagy leletsűrűség mellett közepes mennyiségű 
XIII-XIV. századra keltezhető kerámiatöredék volt gyűjthető, köztük lassú korongon készült fehér 
kerámia, továbbá több fedőtartós fazék peremtöredéke. 
 
ÖTTÖMÖS 11.  
A lelőhely a településtől délkeletre, a Baromjárásnak nevezett, nagy kiterjedésű, több medencére 
tagolódó, alacsony fekvésű, vízborította területből kiemelkedő északnyugat-délkeleti dombháton 
található, 90x 50 méteres kiterjedésű  területen. A magas leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen 
legnagyobb számban Árpád-kori leletek fordultak elő. A nagy számú bográcsperem között a 
legjellemzőbb forma az egyenes tetejű (14. tábla 1-3.). A nagy mennyiségű kavicsos soványítású, 
lassú korongon készült oldaltöredék között megtalálhatóak a párhuzamos bekarcolt vonalakkal 
díszített oldaltöredékek (15. tábla  1-5.).  
 
ÖTTÖMÖS 12.  
A lelőhely a község északi határában található, ahol a tájat több apró egykoron vízállásos medence 
tagolja. A Kőhatár nevű határrészen húzódó egyik kis semlyék délnyugati partján emelkedő 
dombháton templomra utaló darázskő töredékek, illetve templom körüli temető nyomai figyelhetők 
meg. 
 
ÖTTÖMÖS 13.  
A lelőhely a község északi határában, a Kőhatár nevű határrészen található, az előző lelőhelynél 
leírt templomtól délre, alacsony fekvésű, semlyékes terület délnyugati partján. Az 50x120 méteres 
kiterjedésű területen nagy mennyiségű bronzkori kerámia mellett kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető, köztük több egyenes tetejű bográcsperem 
(16. tábla 4.), mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredék, lekerekített fazékperem, továbbá 
vastag falú, lassú korongon készült, fehérre égetett fazék aljtöredéke, valamint néhány darab 
vörösre égetett, vékony falú gyorskorongon készült jellegtelen középkori oldaltöredék. 
 
ÖTTÖMÖS 14.  
A lelőhely a község északi határában, a Kőhatár nevű határrészen található. Alacsony fekvésű, 
semlyékes terület déli partján  húzódó 230x70 kiterjedésű, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető 
lelőhelyen kevés római kori-szarmata oldaltöredék mellett néhány kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető, köztük egyenes tetejű  bográcsperem (12. 
tábla 1.), lekerekített szélű fazékperem (12. tábla 2.), mészszemcsével soványított bogrács 
oldaltöredéke, továbbá kevés vörösre égetett, vékony falú gyorskorongon készült jellegtelen 
középkori oldaltöredék. 
 
ÖTTÖMÖS 16.   



A lelőhely a község északi határában található, a Balotai-csatorna mentén húzódó északnyugat-
délkelet irányú, nagy kiterjedésű semlyék északi partján. A 30x60 méteres területen gyűjtött nagy 
mennyiségű kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori leletanyag között  változatos 
kialakítású bográcsperemek, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredék, kihajló peremű 
fazék peremtöredéke található (13. tábla 1-5.), továbbá  kevés vörösre égetett, vékony falú 
gyorskorongon készült XIII-XIV. századra keltezhető oldaltöredék. 
 
ÖTTÖMÖS 17.  
A lelőhely a község északi határában található, a Balotai-csatorna mentén húzódó kis kiterjedésű 
semlyékes medence déli  partján. A 10x15 méteres területen gyűjtött igen kevés  kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék mellett egy szokványos kiképzésű 
bográcsperem, és egy lekerekített szélű fazékperem érdemel említést. 
 
ÖTTÖMÖS 18.  
A lelőhely a község északi határában található, egy északnyugat-délkelet irányú, nagy kiterjedésű 
semlyék délkeleti  partján. 10x10 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportot jelző néhány  
kavicsos soványítású, lassú korongon készült oldaltöredék gyűjthető. 
 
ÖTTÖMÖS 19.   
A lelőhely a belterülettől északra található, egy északnyugat-délkelet irányú, kis kiterjedésű 
semlyék déli  partján. A 15x20 méteres kiterjedésű területen kizárólag kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető, amelyek között egyenes tetejű 
bográcsperem töredék is található. 
 
ÖTTÖMÖS 20.  
A község északkeleti határában, a Balotai-csatorna mentén húzódó, északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes medence északi partján  emelkedő dombháton található a lelőhely. A kis kiterjedésű, 
50x30 méteres területen gyűjtött leletanyag között kevés kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült kerámiatöredék, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékei, ferdén levágott szélű 
fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. Megemlítendő még egy darab vörösre égetett, 
vékony falú gyorskorongon készült jellegtelen középkori oldaltöredék is. 
 
ÖTTÖMÖS 21.  
A lelőhely Öttömös északkeleti határában, a Balotai-csatorna mentén húzódó alacsony fekvésű, 
egykoron vízborította medence délkeleti végénél található Németh-tanya mellett fekszik. A nagy 
kiterjedésű, 120x300 méteres lelőhelyen nagy mennyiségű római kori-szarmata leletanyag mellett 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba, 
köztük egyenes tetejű, illetve szokványos kiképzésű bográcsperem, vízszintesen levágott peremű 
fazék peremtöredéke 
 
ÖTTÖMÖS 22.  
A lelőhely a településtől északkeletre, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medencék között 
emelkedő dombháton húzódik, a Nyári-tanya mellett.  A 70x50 méter kiterjedésű területen gyűjtött 
nagy mennyiségű bronzkori leletanyag mellett néhány kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. 
 
ÖTTÖMÖS 25.  
A községtől keletre, a ruzsai határdűlő szögében, egy mélyfekvésű terület északi partján emelkedő 
kis dombon helyezkedik el a lelőhely, az Ábrahám-tanya mellett. A 70x50 méter kiterjedésű 
lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű bronzkori kerámiatöredék mellett néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, továbbá néhány darab 
XIII-XIV. századra keltezhető vörösre égetett, vékony falú gyorskorongon készült jellegtelen 
középkori oldaltöredék és egy tagolt fazékperem található. 
 
ZSOMBÓ 3.  



A lelőhely a település délkeleti határában található, a Szeged-Kiskunmajsa országút déli oldalán. A 
Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén húzódó, hosszan elnyúló, alacsony fekvésű, semlyékes 
medence északkeleti partján helyezkedik el 200-300x 150 méter kiterjedésű lelőhely. A lelőhelyen 
gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült oldaltöredék, valamint egy mindkét irányban megvastagodó, 
és több szögletes átmetszetű bográcsperem töredék tartozik az Árpád-korba. 
 
ZSOMBÓ 4.  
A lelőhely a község északnyugati határában húzódik Zsombó-Forráskúti határ mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa összekötő út északi oldalán. Északkeletről a Ménesjárásnak nevezett vízállásos 
medence, délnyugatról a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén kiszélesedő egykoron vízborította 
terület határolja. A Varroda-tanyától nyugatra elhelyezkedő 100x50 méter kiterjedésű, alacsony 
leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, vastag falú, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
ZSOMBÓ 5.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, a Zsombó-Forráskúti határ mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa összekötő út északi oldalán található. A Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű 
vízállásos medence délnyugati partján, a Kamp-tanyától nyugatra 110x80 méteres területre terjed ki 
az alacsony leletsűrűségű lelőhely, ahol mindössze egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldaltöredék sorolható az Árpád-korba. 
 
ZSOMBÓ 7.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, a Zsombó-Forráskúti határ mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa összekötő út északi oldalán található. A Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű 
vízállásos medence nyugati partján,  a Maróti-tanyától délnyugatra húzódik a 150x80 méter 
kiterjedésű lelőhely, ahol kizárólag csak Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A nagy 
mennyiségű csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen 
oldaltöredék mellett egy mindkét irányban megvastagodó, egy az átfúrásnál karéjosan kialakított 
bográcsperem töredék, egy zsíros tapintású, erősen homokos anyagú fazék oldaltöredéke, valamint 
tág közű bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke, továbbá legömbölyített szélű, kihajló 
peremű fazék töredéke érdemel említést. A lelőhely későbbi fázisára utal a kevés vékony falú, 
gyorskorongolt oldaltöredék. 
 
ZSOMBÓ 8.  
A lelőhely a falu északi határában található, a Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű, egykoron 
vízjárta terület keleti partján. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelyen néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék mellett egy fazék 
nyaktöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
ZSOMBÓ 12.  
A lelőhely a település északi határában, a Lapos-tó-dűlőben található, egy kis kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence délnyugati partján. 
A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre 
utal. 
 
ZSOMBÓ 15.  
A lelőhely a település északi határában található a Ménesjárás-dűlő északi részén, a Nagy-tanya  
mellett. A Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű vízállásos terület délkeleti partján húzódik a 
300x200 méter kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely, ahol szinte kizárólag Árpád-kori 
leletanyag gyűjthető a felszínen. A kevés csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, lassú 
korongon készült díszítetlen oldaltöredék mellett mindkét irányban megvastagodó bográcsperemek 
(17. tábla 9-12.), továbbá egy ferdén levágott peremű bográcstöredék és egy az átfúrásnál karéjosan 



kiképzett bográcsperem töredék mellett egy legömbölyített szélű, kihajló peremű fazék töredéke 
érdemel említést. A lelőhely későbbi fázisára utal a kevés gyorskorongolt, vékonyfalú oldaltöredék. 
 
ZSOMBÓ 16.  
A lelőhely a település északi határában található a Ménesjárás-dűlő északi részén, a Zádori I.-
tanyától északnyugatra. A Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű vízállásos terület déli partján 
húzódik a 300x100 méter kiterjedésű, intenzív lelőhely ahol kizárólag csak Árpád-kori leletanyag 
gyűjthető a felszínen. A nagy mennyiségű csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, 
lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék mellett nagy számú bográcstöredék alkotja a 
leletanyagot. A változatos kialakítású bográcsperem töredékek között  vízszintes tetejű, T-alakú,  
kifelé megvastagodó szögletes átmetszetű, és egy ferdén levágott peremű töredék is található (17. 
tábla 15-20.). Megemlítendő még egy vízszintesen kihajló, legömbölyített szélű, és egy ferdén 
levágott kihajló peremű fazék töredéke. 
 
ZSOMBÓ 17.  
A lelőhely a település északi határában található a Ménesjárás-dűlő északi részén, a Zádori I.-
tanyától nyugatra. A Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű vízállásos terület déli partján 
húzódik a kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely, ahol kizárólag csak Árpád-kori leletanyag 
gyűjthető a felszínen. A kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült, vastag falú Árpád-
kori kerámiatöredék egy objektumcsoportra utal. 
 
ZSOMBÓ 18.  
 A község északnyugati határában a Ménesjárás-dűlőben található a lelőhely, a Szeged-
Kiskunmajsa összekötő út északi oldalán. A Zádori I.-tanyától délre elhelyezkedő, 110x50 méter 
kiterjedésű lelőhely a Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű vízállásos terület déli partján 
húzódik. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelyen néhány darab vékony falú 
gyorskorongolt késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék mellett egy fehér színű, legömbölyített 
szélű, kihajló peremű fazék töredéke található. 
 
ZSOMBÓ 21.  
A lelőhely a település északnyugati határában található, a Szeged-Kiskunmajsa összekötő út déli 
oldalán.  A Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén kiszélesedő valamikor vízborította medence 
délkeleti végénél, a Szabó I.-tanyától délre helyezkedik el a 250x450 méteres lelőhely. A nagy 
kiterjedésű intenzív lelőhelyen szinte kizárólag csak Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A 
kerámiatöredékek között nagy számú szokványos kiképzésű bográcsperem töredék mellett egy 
szögletes átmetszetű bográcsperem is található (17. tábla 21-22.). A mészszemcsével soványított 
bogrács oldaltöredékek mellett fazekakhoz tartozó töredékek is előfordulnak, többek között erősen 
homokos anyagú, rövid nyakú, erősen kihajló, legömbölyített szélű fazékperemek (17. tábla 23-
26.), egy vörösre égetett fedőtartós fazék peremtöredéke. A gyűjtött leletanyag között néhány darab 
vörösre égetett vékony falú, gyorskorongolt csillámos anyagú késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék is előfordul, továbbá egy szürkés fehér színű XIII-XIV. századra keltezhető külső 
oldalán bordával tagolt fazékperem töredék. 
 
ZSOMBÓ 22.  
A lelőhely a település északi határában található a Ménesjárás-dűlő középső részén. A 
Ménesjárásnak nevezett nagy kiterjedésű vízállásos területtől délkeletre, a Bálint J.-tanya mellett 
húzódik a nagy kiterjedésű, intenzív lelőhely, ahol szinte kizárólag nagy mennyiségű kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A nagy 
számú szokványos kialakítású, mindkét irányba megvastagodó bográcsperem töredék mellett 
számos az átfúrásnál karéjosan kialakított (17. tábla 1-6; 18. tábla 17-18.), továbbá vízszintes 
tetejű, T-alakú töredék is megtalálható (17. tábla 13-14.). A mészszemcsével soványított bogrács 
oldaltöredékek, és az élesen megtörő hastöredékek mellett nagy számú fazékhoz tartozó perem-, 
nyak-, és aljtöredék is található (18. tábla 15-16.). A fazekakat vízszintesen kihajló, legömbölyített 
szélű peremtöredékek jellemzik. Megemlítendő még egy bekarcolt hullámvonallal díszített fazék 
oldaltöredéke. 



 
ZSOMBÓ 24.  
A település északi határában, a Lapos-tó-dűlőben található a lelőhely, a Lippai Sz.-tanyától keletre. 
Nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú valamikor vízjárta medence délnyugati végénél 
húzódó, 50x200 méter kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag között, alacsony leletsűrűség mellett 
néhány kavicsos soványítású jellegtelen oldaltöredék, valamint egy fehér színű fazék nyaktöredéke 
és egy jól iszapolt, homokos anyagú Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
ZSOMBÓ 26.  
A lelőhely a falu északi határában található, a Lapos-tó-dűlőtől délre, a Kisapáti J.-tanyától északra. 
Igen hosszan elnyúló, keskeny, északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította semlyékes vonulat délnyugati partján húzódik a 300x200 méter kiterjedésű, intenzív 
lelőhely, ahol a felszínen szinte csak Árpád-kori leletanyag gyűjthető. A mindkét irányban 
megvastagodó bográcsperemek mellett (19. tábla 11-16.), legömbölyített szélű kihajló fazékperem 
töredékek, tág közű bekarcolt csigavonallal, fogaskerék mintával, illetve bekarcolt vízszintes 
vonallal díszített oldaltöredékek alkotják az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára 
utal a fehérre égetett fazék oldaltöredéke, valamint a vékonyfalú, ívelt, tagolt profilú peremtöredék. 
 
ZSOMBÓ 27.  
A lelőhely a falu északi határában található, a Lapos-tó-dűlőtől délre, a Varró K.-tanya mellett. 
Igen hosszan elnyúló, keskeny, északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította semlyékes vonulat délnyugati partján húzódik a 300x150 méter kiterjedésű lelőhely. A 
leletanyagot kizárólag XIII-XIV. századra helyezhető kerámiatöredékek alkotják. A nagy számú 
vékony falú, gyorskorongolt, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék mellett található egy fedő 
gomb (18. tábla 7.), és több tagolt fazékperem töredék (18. tábla 8-11.).  
 
ZSOMBÓ 32.  
A község keleti határában található a lelőhely, a Szatymaz felé vezető összekötő út nyugati oldalán, 
a Bába-dűlő déli végében. Hosszan elnyúló, keskeny valamikor vízzel borított terület északi 
végénél, a Gyuris-tanyától északra húzódik a 100x40 méter kiterjedésű, alacsony intenzitású 
lelőhely. A néhány darab vaskori kerámiatöredék mellett kevés főleg vörösre égetett, vékony falú, 
gyorskorongolt csillámos anyagú jellegtelen oldaltöredék helyezhető a késő Árpád-korra-
középkorra. 
 
ZSOMBÓ 33.  
A falu keleti határában, a Bába-dűlő középső részén, a Szatymaz felé vezető összekötő út nyugati 
oldalán helyezkedik el a lelőhely. Hosszan elnyúló, keskeny, alacsony fekvésű, vízjárta terület 
északi végénél húzódik a 160x50 méter kiterjedésű lelőhely a Wesselényi-iskolától nyugatra. A 
nagy mennyiségű római kori-szarmata leletanyag mellett kevés főleg vörösre égetett, vékony falú, 
gyorskorongolt csillámos anyagú jellegtelen oldaltöredék helyezhető a késő Árpád-korra-
középkorra. 
 
ZSOMBÓ 35.  
A lelőhely a község keleti határában található, a Zsombó-Szatymaz határ mentén, a Martak-
dűlőben. A kis kiterjedésű, 50x40 méteres alacsony intenzitású lelőhely kis kiterjedésű vízállásos 
medence északi partján helyezkedik el a Fábián-tanyától nyugatra. A késő Árpád-korba néhány 
darab vörösbarna színű, csillámos anyagú, kavicsos soványítású gyorskorongolt jellegtelen 
oldaltöredék tartozik 
 
ZSOMBÓ 38.  
A lelőhely a település keleti határában található a Bába-bűlőben. Keskeny, északnyugat-délkelet 
irányú egykoron vízborította terület keleti partján helyezkedik el a Gyuris L.-tanyától északra, a 
lelőhelyet délről is vízjárta terület határolja. A nagy kiterjedésű 250x50 méteres lelőhelyen nagy 
mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között kevés csillámos anyagú, gyorskorongolt, 



vékony falú jellegtelen késő Árpád-kori oldaltöredék, továbbá mindkét irányba megvastagodó, 
illetve szögletes átmetszetű bográcsperem töredék. 
 
ZSOMBÓ 39.  
A lelőhely a település keleti határában található a Bába-bűlőben. Keskeny, északnyugat-délkelet 
irányú egykoron vízborította terület keleti partján helyezkedik el a Sárközi-tanyától nyugatra. A kis 
kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelyen gyűjthető kevés kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült, vastag falú Árpád-kori kerámiatöredék egy objektumcsoportra utal. 
 
 
ZSOMBÓ 41.  
A település keleti határában, a Bába-dűlőben helyezkedik el a lelőhely, a Zsombó-Szatymaz 
összekötő út déli oldalán. Keskeny, hosszan elnyúló valamikor vízállásos terület délnyugati partján, 
a Kálmán-tanyától északra található a 400x50 méter kiterjedésű, alacsony leletintenzitású lelőhely. 
Kevés bronzkorinak meghatározható kerámiatöredék mellett kevés vastag falú, kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. 
századra keltezhető egy vékony falú, gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet külső oldalán a 
lekerekített széle alatt borda díszít. 
 
ZSOMBÓ 42.  
A lelőhely a falu keleti határában található a Bába-dűlőtől délre, a Szatymazra vezető összekötő út 
déli oldalán. Hosszan elnyúló, keskeny egykoron vízjárta semlyékes vonulatok által körbevett 
északnyugat-délkelet irányú dombháton helyezkedik el a kis kiterjedésű lelőhely, ahol a kevés 
vastag falú, lassú korongolt, kavicsos soványítású, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék 
mellett karéjosan kiképzett, illetve szokványos kialakítású bográcsperem, legömbölyített szélű, 
vízszintesen kihajló peremű fazék töredéke alkotja az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi 
fázisára utalnak a kevés vörösre égetett, vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredék, a fehérre égetett 
fazék aljtöredéke, a vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredékek. 
 
ZSOMBÓ 43.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, a Zsombó-Szatymaz határdűlő mentén, a 
Szeged-Kiskunmajsa országút északi oldalán. Keskeny, hosszan elnyúló valamikor vízjárta terület 
nyugati partján helyezkedik el a nagy kiterjedésű, intenzív, 300x250 méteres lelőhely, ahol 
kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A lelőhelyet északkeletről is vízjárta terület 
övezi. A nagy számú mindkét irányban megvastagodó bográcsperem mellett, számos vízszintes 
tetejű T-alakú, továbbá az átfúrásnál karéjosan kialakított bográcsperem töredék, mészszemcsével 
soványított bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, legömbölyített szélű, kihajló 
peremű fazekak töredékei, fogaskerékmintával, körömbenyomkodással kialakított mintával, 
bekarcolt párhuzamos vonalakkal, tág közű bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredékei 
(19. tábla 17-19.) alkotják az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a kevés 
gyorskorongolt, vékony falú oldaltöredék, egy fedő fogóbütyke, valamint egy vékony falú, ívelt 
legömbölyített szélű, perem alatt körbefutó bordával díszített fazék peremtöredéke. 
 
ZSOMBÓ 44.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, a Zsombó-Szatymaz határdűlő mentén, a 
Szeged-Kiskunmajsa országút északi oldalán. Keskeny, hosszan elnyúló valamikor vízjárta terület 
nyugati partján helyezkedik el, a Soós-tanya szántójában a  150x60 méter kiterjedésű lelőhely. A 
kevés más korszakba sorolható kerámia mellett néhány darab csillámos anyagú, kavicsos 
soványítású jellegtelen oldaltöredék, szürkésfehér színű fedőtartós fazekak peremtöredékei, vastag 
falú, fehérre égetett fazék tágközű bekarcolt csigavonallal díszített oldaltöredéke (18. tábla 2.), 
legömbölyített széle alatt bordával díszített peremű fazék töredéke (18. tábla 3-6.) alkotja a késő 
Árpád-korra, XIII-XIV. századra keltezhető leletanyagot. 
 
ZSOMBÓ 45.  



A lelőhely a falu délkeleti határában található, a szatymazi határ mentén, a Szeged-Kiskunmajsa 
országút északi oldalán. Igen hosszan elnyúló, keskeny alacsony fekvésű, egykoron vízborította 
semlyékes vonulat nyugati partján húzódik a kis kiterjedésű, 50x100 méteres lelőhely. A lelőhelyen 
gyűjtött leletanyagot szinte kizárólag Árpád-kori kerámiatöredék alkotja. A kevés csillámos 
anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék mellett egy mindkét 
irányban megvastagodó bográcsperem töredék, valamint egy fehérre égetett fazék oldaltöredéke 
érdemel említést. 
 
ZSOMBÓ 47.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, a szatymazi határ mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa országút déli oldalán. A Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén húzódó nagy 
kiterjedésű, hosszan elnyúló alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület keleti partján húzódik 
a 250x130 méter kiterjedésű lelőhely. Az alacsony leletintenzitással jellemezhető lelőhelyen 
gyűjtött bronzkori leletanyag mellett egy darab kavicsos soványítású, csillámos anyagú vastag falú 
díszítetlen oldaltöredék anyaga alapján Árpád-korinak határozható meg. 
 
ZSOMBÓ 48.  
A lelőhely a község déli határában található, a Szeged-Kiskunmajsa országút déli oldalán. A 
Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
egykoron vízborította medence déli partján található az 500x200 méteres lelőhely a Szél-tanyától 
délre. A viszonylag nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredékek mellett kevés 
kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, egy T-alakú 
bográcsperem, vízszintes bekarcolással díszített fazék oldaltöredéke (18. tábla 1.) tartozik az 
Árpád-korba. A lelőhely későbbi fázisához tartozik néhány vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen 
késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék. 
 
ZSOMBÓ 49.  
A település déli határában található, a bordányi határdűlő mentén, a Bordányra vezető út északi 
oldalán. A Dorozsma-Majsai-főcsatornától délre eső északnyugat-délkelet irányú dombháton 
emelkedő 770x150 méter kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható leletanyag között egy darab szokványos kiképzésű Árpád-kori bográcsperem található. 
 
ZSOMBÓ 50.  
A lakott területtől délre található a lelőhely a Dorozsma-Majsai-főcsatorna és a Dorozsma-Halasi-
főcsatorna által határolt területen, a Szeged-Kiskunmajsa országút déli oldalán, a bordányi határ 
közelében. A Zádori-tanyától keletre húzódó 480x320 méter kiterjedésű lelőhelyen nagy 
mennyiségű avar kori leletanyag gyűjthető a felszínen. Néhány darab vastag falú, csillámos 
anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék anyaga alapján 
Árpád-korinak határozható meg. 
 
ZSOMBÓ 52.  
A lelőhely a település déli határában található, a Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó, keskeny, alacsony fekvésű valamikor vízjárta terület nyugati partján. A kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású, 30x50 méteres lelőhelyen egy objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült, vastag falú Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető. 
 
ZSOMBÓ 53.  
A lelőhely a belterülettől délre található, a Szeged-Kiskunmajsa országút déli oldalán, a Dorozsma-
Majsai-főcsatorna mentén. A kis kiterjedésű lelőhelyet gyakorlatilag minden oldalról alacsony 
fekvésű, egykoron vízborította terület övezi. A lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű római kori-
szarmata töredék mellett néhány darab vastag falú, csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült díszítetlen oldaltöredék anyaga alapján Árpád-korinak határozható meg. Az 
Árpád-kori leletanyagot néhány bogrács íves hastöredéke, fazékalj egészíti ki. 
 
ZSOMBÓ 54.  



A község déli határában található a lelőhely, a Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén. A kis 
kiterjedésű,  50x50 méteres lelőhely egy hosszan elnyúló, északnyugat-délkeleti irányú, egykoron 
vízjárta terület délnyugati partján húzódik a Fazekas-tanya mellett. A lelőhelyen gyűjtött néhány 
darab vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori 
oldaltöredék, valamint egy szokványos kialakítású bográcsperem töredék szállás jellegű településre 
utal.  
 
ZSOMBÓ 56.  
A lelőhely a belterülettől délre húzódik a Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa országút déli oldalán. Igen hosszan elnyúló, keskeny, alacsony fekvésű, egykororon 
vízborította semlyékes vonulat délnyugati partján, a Fazekas-tanya mellett helyezkedik el a 
440x150 méter kiterjedésű lelőhely. A nagy mennyiségű szarmata kerámiatöredék között kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék, valamint egy szokványos 
kiképzésű bográcsperem töredék határozható meg Árpád-korinak. A lelőhely későbbi fázisára utal 
a kevés vékony falú, csillámos anyagú, gyorskorongolt késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék. 
 
ZSOMBÓ 57.  
A lelőhely a település déli határában található, a Zsombóról Bordányra vezető összekötő út déli 
oldalán. A Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén húzódó keskeny, hosszan elnyúló alacsony 
fekvésű, egykoron vízborította semlyékes vonulat délnyugati partján helyezkedik el a 200x150 
méter kiterjedésű lelőhely, ahol a nagy mennyiségű avar kerámiatöredék mellett kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék, anyaga alapján sorolható az Árpád-
korba. 
 
ZSOMBÓ 58.  
A lelőhely a település délnyugati határában, a Dózsa-dűlőben található, a Zsombóról Bordányra 
vezető összekötő út északi oldalán. A Dorozsma-Majsai-főcsatorna mentén húzódó keskeny, 
hosszan elnyúló alacsony fekvésű, egykoron vízborította semlyékes vonulat délnyugati partján 
helyezkedik el a 900x200 méter kiterjedésű lelőhely, ahol nagy mennyiségű kavicsos soványítású, 
csillámos anyagú Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A szokványos kiképzésű 
bográcsperemek mellett található egy szögletes átmetszetű, és egy a felső részén hornyolt 
kialakítású bográcsperem töredék is. A bográcsokhoz tartozó töredékek mellett fedőtartós fazekak 
peremtöredékei, bekarcolt párhuzamos vonalakkal díszített, illetve bekarcolt párhuzamos vonalak 
alatt bekarcolt hullámvonallal díszített fazék oldal- és aljtöredékei jellemzik a leletanyagot. A 
lelőhely későbbi fázisára utalnak a vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredékek, a XIII-XIV. 
századra keltezhető vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredékek, több töredék esetén a 
lekerekített szélű perem alatt a külső oldalon borda fut körbe. Megemlítendő még egy apró 
kaviccsal soványított, vastag falú, lassú korongon készült, fehérre égetett fazék oldal és aljtöredéke, 
valamint egy fehér fazék fedőtartós peremtöredéke. 
 
ZSOMBÓ 66.  
A lelőhely a település északnyugati határrészében található, a Szeged-Kiskunmajsa összekötő út 
déli oldalán. Az 500x100 méter kiterjedésű lelőhelyet északkeletről, északról, nyugatról egyaránt 
valamikor vízjárta terület határolja. A nagy kiterjedésű, intenzív lelőhelyen gyűjtött nagy 
mennyiségű római kori-szarmata kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású, vastag 
falú lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, valamint kevés vékony falú gyors 
korongolt késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék található. 
 
ZSOMBÓ 67.  
A község nyugati határában húzódik a lelőhely a Zsombó-Forráskút határdűlő mentén, a Szeged-
Kiskunmajsa összekötő út déli oldalán. Kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület délnyugati partján helyezkedik el a 160x100 méteres lelőhely a Kisapáti G.- tanya 
szántójában. A lelőhelyen gyűjtött szarmata kerámiatöredékek mellett néhány darab vastag falú, 
kavicsos soványítású, lassú korongolt jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék található. 
 



FORRÁSKÚT 1.  
A lelőhely a falu Átokháza nevű határában található, a Pálosszéli iskolánál, kis kiterjedésű területen 

szórványos Árpád-kori bográcsperem töredékek, valamint néhány középkori kerámia.1  
 
FORRÁSKÚT 8.  
A település északi határában, a Gyapjas-dűlő északi csücskében, Rácz Márk tanyája mellett 
található a lelőhely, egy északnyugat-délkelet irányú alacsonyfekvésű, egykoron vízborította 
medence északi partján emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű, 90x60 méteres lelőhelyen 
alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
FORRÁSKÚT 9.   
A község határának északi részén, a Gyapjas-dűlőben található a lelőhely, alacsonyfekvésű, 
semlyékes medencék között emelkedő dombháton. 80 méter széles területen gyűjtött nagy 
mennyiségű avar kerámia mellett néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
FORRÁSKÚT 11.  
A lelőhely a falu északi határában húzódó Gyapjas-dűlőben található, egykoron vízborította terület 
déli partján. A nagy kiterjedésű, 200x150 méteres intenzív lelőhelyen  gyűjtött nagy mennyiségű 
avar kerámia között néhány töredék határozható Árpád-korinak: bogrács élesen megtörő 
hastöredéke, befésült hullámvonalköteggel díszített kavicsos soványítású oldaltöredék.  (20. tábla 
3.) 
 
FORRÁSKÚT 12.  
A lelőhely a Gyapjas-dűlőben, a falu északi határában található, délnyugatról, északról, 
északkeletről egykoron vízborította területtel körbevett dombháton.  A 80-100 méter hosszúságú 
lelőhelyen nagy mennyiségű kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 
kerámiatöredék között egyenes tetejű bográcsperem töredékek, lekerekített szélű és szögletesen 
kialakított fazékperemek, párhuzamos bekarcolással díszített fazék oldaltöredéke található.  (20. 
tábla 4.) 
 
FORRÁSKÚT  13.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Gyapjas-dűlőben egy északnyugat-délklet 

irányú semlyék déli partján. 70x40-50 méter kiterjedésű területen gazdag Árpád-kori leletanyag2. 
 
FORRÁSKÚT 14.  
A lelőhely a Gyapjas-dűlőben, a falu északi határában található, a Vass-tanyától északkeletre, 
délnyugatról, északról, északkeletről egykoron vízborította területtel körbevett dombháton. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött nagyobb mennyiségű római kori-szarmata kerámiatöredékek mellett 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék és egy fazék 
nyaktöredéke datálható az Árpád-korra. 
 
FORRÁSKÚT 15.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Gyapjas-dűlőben, a Vass-tanyától délkeletre, 
délnyugatról, északról, északkeletről egykoron vízborította területtel körbevett dombháton. A kis 
kiterjedésű, 50x50 méteres, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori kerámiatöredék mellett egy darab 
ferdén levágott peremű bogrács töredéke található.  
                                                           
1 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
2 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 



 
FORRÁSKÚT 16.  
A település északnyugati határában húzódik a lelőhely, a Gyapjas-dűlő nyugati szélén, egy nagy 
kiterjedésű, több medencére tagolódó alacsonyfekvésű semlyékes terület északkeleti végénél.  80-
100 méter hosszúságú, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék található.  
 
FORRÁSKÚT 21.  
A lelőhely a falu északi határában található, a Gyapjas-dűlőben egy nagy kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyék nyugati partján. 350 méter hosszú területen közepes mennyiségű kizárólag 

Árpád-kori bogrács-és fazéktöredékek3.  
 
FORRÁSKÚT 22.  
A lelőhely a községtől északkeletre, a Gyapjas-dűlő déli végében található, északnyugat-délkelet 
irányú egykoron vízborította medence délnyugati partján.  A 250x50 méter kiterjedésű területen 
kizárólag lassú korongon készült, kavicsos soványítású Árpád-kori kerámiatöredékek gyűjthetők.  
 
FORRÁSKÚT 23.  
A lelőhely a belterülettől északra, a Gyapjas-dűlő délnyugati szélén található, nagy kiterjedésű, 
több medencére tagolódó alacsonyfekvésű semlyékes terület északkeleti partján. A kis kiterjedésű, 
20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
FORRÁSKÚT 25.  
A lelőhely a falutól keletre, a Tsz virágkertészetétől északra húzódik, a helybeliek által Büdös-
tónak hívott egykori vízállásos terület északi partján, a Hódi-tanyától keletre. A 100x70 méteres 
kiterjedésű lelőhelyen nagy mennyiségű római kori-szarmata kerámiatöredékek között néhány 
darab lassú korongon készült, kavicsos soványítású jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-
korra. 
 
FORRÁSKÚT 27.  
A lelőhely a falu keleti határában, a Forráskúti-dűlőben  található, a helybeliek által Büdös-tónak 
hívott egykori vízállásos terület északi partján, a Tsz virágkertészete és a Monostori-tanya között. 
Az igen kis kiterjedésű lelőhelyen Árpád-kori objektumcsoportra utaló néhány kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék gyűjthető, köztük sárgásbarna színű, 
erősen kavicsos soványítású beböködött mintával díszített oldaltöredékek. (20. tábla 1-2.) 
 
FORRÁSKÚT 29.  
A lelőhely a falu keleti határában található, a Forráskúti-dűlőben, a Ménesjárásnak nevezett nagy 
kiterjedésű vízállásos terület keleti partján. A 100x100 méter kiterjedésű lelőhelyen csak Árpád-
kori leletanyag gyűjthető a felszínen, köztük számos szokványos kialakítású bográcsperem, 
továbbá egy szögletes kiképzésű bográcsperem töredék, lekerekített szélű fazék peremtöredéke, 
homokos soványítású fazék nyak- és aljtöredéke, valamint egy megszakadó bekarcolt vonallal 
díszített fazék oldaltöredéke.    
 
FORRÁSKÚT 31.  
A lelőhely a belterülettől északra, a Forráskúti-dűlő északi részén található, egy kis kiterjedésű 
alacsonyfekvésű, egykoron vízborította terület északi partján, a K. Tóth I.-tanyától északra.  A 
lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű római kori-szarmata leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongolt készült jellegtelen oldaltöredék sorolható az Árpád-korba. 
 

                                                           
3 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 



FORRÁSKÚT 32.  
A lelőhely a településtől északkeletre található, a Forráskúti-dűlőben, a Forráskút-Balástya 
összekötő út keleti oldalán, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján. 300x300 méter 
kiterjedésű területen, római kori-szarmata leletanyag mellett nagy mennyiségű Árpád-kori 
kerámiatöredék található, közöttük számos változatos kialakítású bográcsperem töredék, 
mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló peremű, 
lekerekített szélű fazék perem-, nyak-, és fenéktöredéke, elnyújtott körömbecsípéssel, bekarcolt 
hullámvonallal, bekarcolt vízszintes vonallal díszített fazekak oldaltöredékei. (20. tábla 5-12.) 
 
FORRÁSKÚT 33.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Forráskúti-dűlőben, a Forráskút-Balástya 
összekötő út keleti oldalán, északeletről, délkeletről, délnyugatról egykoron vízjárta medencékkel 
körbevett dombháton. A 100 méter hosszúságú, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen 
gyűjtött leletanyag jelentős részét Árpád-kori töredékek alkotják. Közöttük karéjos kiképzésű 
bográcsperem, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékek, homokos soványítású, rövid 
nyakú vízszintesen kihajló, szögletesen kiképzett szélű fazék peremtöredéke, fenéktöredék, vastag 
falú, fehér színű fazék, tágközű bekarcolt csigavonallal díszített oldaltöredéke.  (20. tábla 15.) 
 
FORRÁSKÚT 35.  
Forráskút határának északkeleti szélén található a lelőhely, a Forráskúti-dűlőben, annak északi 
részén, a Forráskút-Balástya összekötő út keleti oldalán, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék 
északi partján. A kis kiterjedésű, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető lelőhelyen gyűjtött 
leletanyag szinte kizárólag az Árpád-korba sorolható. A kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldaltöredékek között egy bogrács élesen megtörő hastöredéke is található.  
 
FORRÁSKÚT 36.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Forráskúti-dűlőben, annak északi részén, a 
Forráskút-Balástya összekötő út keleti oldalán, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék északi 
partján. A lelőhelyet nagy mennyiségű kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 
kerámiatöredék jellemzi. Közöttük számos szokványosan kialakított bográcsperem, valamint egy 
egyenes tetejű bográcsperem, bográcsok élesen megtörő hastöredékei, kihajló lekerekített szélű, 
illetve szögletesen kialakított peremű fazék peremtöredékei, fehér színű fazék párhuzamos 
bekarcolt vonallal díszített oldaltöredéke, fazék fenéktöredéke. (21. tábla 10.) 
 
FORRÁSKÚT 37.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Forráskúti-dűlőben, annak északi részén, a 
Forráskút-Balástya összekötő út keleti oldalán, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék északi 
partján. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelyen gyűjtott római kori-szarmata leletek 
mellett csak néhány díszítetlen kavicsos soványítású oldaltöredék képviseli az Árpád-kort, köztük 
egy fehér színű párhuzamos bekarcolt vonalakkal díszített fazék oldaltöredéke (21. tábla 7.).  
 
FORRÁSKÚT 38.  
A lelőhely a falu déli határában található, az Alsó-Átokháza nevű határrészen, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkeleti irányú semlyék északkeleti partján. 150 méter hosszú területen több korszak 

mellett szórványos Árpád-kori leletanyag4.  
 
FORRÁSKÚT 40.  
A lelőhely a falu déli határában található, az Alsó-Átokháza nevű határrészen,egy igen nagy 
kiterjedésű semlyék nyugati partján. 100x150 méter kiterjedésű területen több korszak mellett 

nagyon szórványos Árpád-kori leletanyag5.  

                                                           
4 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 



 
FORRÁSKÚT 44.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Felső-Átokháza nevű határrészen egy kis 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északkeleti partján. 200x80 méter 

kiterjedésű területen nagyon kevés Árpád-kori leletanyag6.  
 
FORRÁSKÚT 45.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokháza-dűlőben, annak északi részén, a 
Dorozsma-Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű vízjárta terület keleti partján.  A 
150x50 méter kiterjedésű, alacsony leletsűrűséggel jellemezhető területen csak néhány díszítetlen 
kavicsos soványítású oldaltöredék képviseli az Árpád-kort, köztük egy párhuzamos bekarcolt 
vonallal díszített fazék oldaltöredéke. (21. tábla 8.) 
 
FORRÁSKÚT 46.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokháza-dűlőben, annak északi részén, a 
Dorozsma-Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű vízjárta terület keleti partján.  A 300 
méter hosszúságú, alacsony intenzitású lelőhelyen kevés Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a 
felszínen. A kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredékek mellett egy 
kihajló, lekerekített szélű fazék perem-, és nyaktöredéke, szürke színű, homokos soványítású fazék, 
párhuzamos bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke is megtalálható. A lelőhely későbbi 
fázisára utal egy fehérre égetett fazék oldaltöredéke.(21. tábla 11.) 
 
FORRÁSKÚT 47.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokháza-dűlőben, annak északi részén, a 
Dorozsma-Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű vízjárta terület keleti partján. A kis 
kiterjedésű területen gyűjtött viszonylag nagy mennyiségű avar kori kerámiatöredék mellett csak 
néhány kavicsos soványítású töredék sorolható az Árpád-korba, köztük egy fazék fenéktöredéke, és 
egy bekarcolt vízszintes vonallal díszített fazék oldaltöredéke. (21. tábla 9.) 
 
FORRÁSKÚT 48.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokháza-dűlőben, annak északi részén, a 
Dorozsma-Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű vízjárta terület keleti partján. A 
150x200 méter kiterjedésű, alacsony leletintenzitású területen mindössze néhány darab lassú 
korongon készült, vastag falú, kavicsos soványítású díszítetlen oldaltöredék, valamint egy fazék 
nyaktöredéke tartozik az Árpád-korba.  
 
FORRÁSKÚT 49.  
A lelőhely a belterülettől délre található, az Átokháza nevű határrészen, a Forráskútról 
Pusztamérgesre vezető összekötő út nyugati oldalán, egy nagy kiterjedésű, több medencére 
tagolódó vízjárta terület déli partján. A kis kiterjedésű, alacsony leletintenzitással jellemezhető 
lelőhelyen a néhány darab őskori kerámián kívül csak Árpád-kori leletanyag volt gyűjthető. Köztük 
szokványosan kialakított bográcsperemek, bográcsok élesen megtörő hastöredékei, továbbá számos 
kavicsos soványítású díszítetlen oldaltöredék.  
 
FORRÁSKÚT 50.  
A lelőhely a belterülettől délre található, az Átokháza nevű határrészen, a Forráskútról 
Pusztamérgesre vezető összekötő út nyugati oldalán, egy nagy kiterjedésű, több medencére 
tagolódó vízjárta terület délnyugati partján. A lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű avar kerámia 

                                                                                                                                                                                
5 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 
6 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 



mellett mindössze néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék, 
köztük egy fazék aljtöredéke sorolható az Árpád-korba. 
 
FORRÁSKÚT 54.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a csólyospálosi határ mentén, egy keskeny, hosszan 
elnyúló egykoron vízjárta medence északnyugati végénél emelkedő észak-déli irányú dombháton. 
A lelőhelyen gyűjtött viszonylag nagy mennyiségű őskori kerámiatöredék között mindössze egy 
vékony falú, gyorskorongon készült, kavicsos soványítású, díszítetlen késő Árpád-kori, középkori 
oldaltöredék található. 
 
FORRÁSKÚT 55.   
A lelőhely a község nyugati határában található, a Felső-Átokháza nevű határrészen, a 
csólyospálosi határ mentén,  egy nagy  kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület 
délnyugati partján, a víztől viszonylag távol emelkedő lapos dombháton. A 100x50 méter 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött nagymennyiségű bronzkori leletanyag mellett néhány darab 
kavicsos soványítású, díszítetlen oldaltöredék és egy fedőtartós fazék peremtöredéke tartozik az 
Árpád-korba. 
 
FORRÁSKÚT 56.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Felső-Átokháza nevű határrészen, a 
csólyospálosi határ mentén,  egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület 
délnyugati partján. A 200x80 méter kiterjedésű, intenzív lelőhelyen néhány őskori 
kerámiatöredéktől eltekintve csak Árpád-korinak meghatározható leletanyag gyűjthető.  Köztük 
mindkét irányban megvastagodó bográcsperem, szögletes átmetszetű bográcsperem, továbbá 
számos szokványos kialakítású bográcsperem, és bográcsok élesen megtörő hastöredékei, 
vízszintesen kihajló, lekerekített szélű fazék peremtöredéke, körömbecsípéses mintával díszített 
fazék oldaltöredéke. (21. tábla 1-6.)  
 
FORRÁSKÚT 57.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Felső-Átokháza nevű határrészen egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék déli partján. 250x50-70 méter kiterjedésű területen sűrű leletanyag, nagy 

számú, jellegzetes Árpád-kori kerámia, bogrács-és fazéktöredékek7.  
 
FORRÁSKÚT 61.  
A lelőhely a belterülettől délkeletre található, a Dorozsma-Majsai-főcsatorna oldalága mentén 
húzódó nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északnyugati végénél. A 
lelőhelyen gyűjtött kevés őskori kerámia mellett viszonylag nagy mennyiségű vékony falú, gyors 
korongon készült, többnyire vörös színű, díszítetlen késő Árpád-kori, középkori kerámia található. 
 
FORRÁSKÚT 63.  
A lelőhely a település déli határában található, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó 
valamikor vízjárta terület délnyugati partján. A nagy mennyiségű népvándorláskori kerámia mellett 
néhány kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék található, köztük egy 
vízszintes bekarcolt vonallal díszített fazék oldaltöredéke. (21. tábla 12.) 
 
FORRÁSKÚT 64.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Átokháza-dűlőben, annak déli részén, a Dorozsma-
Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű vízjárta terület keleti partján. A  300x200 méter 
kiterjedésű lelőhelyen más korszak leletanyaga mellett kevés vékony falú, gyors korongon készült, 
kavicsos soványítású későÁrpád-korinak, középkorinak meghatározható kerámiatöredék található.  
 

                                                           
7 A lelőhelyhez tartozó leletanyagot nem találtam meg a Móra Ferenc Múzeum raktárában, csak a 
szakdolgozatban szereplő leírásból ismerjük a lelőhelyet. 
 



RUZSA 3.  
A lelőhely a község nyugati határában, az öttömösi határ mentén, a Honvéd-sor déli részén 
található egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes medence északi végén. 
170x70 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett mindössze két darab jellegtelen csillámos 
anyagú oldaltöredék határozható meg Árpád-korinak. 
 
RUZSA 10.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Jakus-hegy nevű határrészen, alacsony fekvésű, 
egykoron vízborította területek között húzódó dombháton. A 450x120-150 méteres területen nagy 
mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett egy T-átmetszetű bográcsperem és 
kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készült kihajló peremű fazék töredéke tartozik az 
Árpád-korba.  
 
RUZSA 12.   
A lelőhely a falu északi határában található, a Kereset-puszta nevű határrészen, az üllési határ 
mentén, egy nagy kiterjedésű, több mederből álló északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület 
keleti partján. A nagy kiterjedésű, 350x100 méteres lelőhely déli végében Árpád-kori templom 
maradványa helyezkedik el. A templomtól északra húzódó településen nagy mennyiségű kaviccsal 
soványított, csillámos anyagú, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredékek mellett nagy 
számú T-átmetszetű és mindkét irányba megvastagodó bográcsperem (26. tábla 1-3; 6-9.), 
mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredék, bekarcolt hullámvonallal díszített kihajló 
peremű fazék töredéke (26. tábla 4-5.), sűrű párhuzamos bekarcolásokkal díszített fazék 
oldaltöredéke jellemzi az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a tágközű 
bekarcolt csigavonallal díszített, fehérre égetett fazék oldaltöredéke. 
 
RUZSA 13.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öreg-csorva nevű határrészen, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék északi partján. A 40x80 méteres területen kizárólag , szórványos Árpád-
kori kerámia gyűjthető a felszínen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, egy szokványos kiképzésű 
bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. A lelőhely XIII-XIV. századi megtelepedését néhány 
darab vékony falú, gyors korongon készült fazék profilált peremtöredéke jelzi. 
 
RUZSA 14.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, a Széksóstói 
csatorna mentén húzódó északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület nyugati partján. 200x80 
méteres területen, szarmata kerámia mellett a kevés vastag falú, lassú korongolt, kavicsos 
soványítású, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék alkotja az Árpád-kori leletanyagot. A 
lelőhely későbbi fázisára utal a kevés vörösre égetett, vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredék, 
vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredék. 
 
RUZSA 15.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészben, Széksóstói 
csatorna mentén húzódó északnyugat-délkelt irányú semlyékes terület nyugati partján. 100x120 
méteres területen több korszak mellett kevés vastag falú, lassú korongolt, kavicsos soványítású, 
csillámos anyagú oldaltöredék, az egyiken fogaskerékminta (22. tábla 3.), alkotja az Árpád-kori 
leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány darab vörösre égetett, vékony falú, 
gyorskorongolt oldaltöredék. 
 
RUZSA 16.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, környezetéből erősen kiemelkedő 
dombháton, 80-100 méter átmérőjű területen, szórványos leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű 
lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 



oldaltöredék, valamint néhány darab szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre 
utal. 
 
RUZSA 17.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, a Széksóstói 
csatorna mentén húzódó északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján. 200x100 
méteres területen szórványos leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, mészszemcsével 
soványított bográcstöredék, és egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre 
utal. 
 
RUZSA 18.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék keleti partján, 80 méter átmérőjű területen szórványos leletanyag jellemző. 
A gyűjtött leletanyag között néhány darab vastag falú, csillámos anyagú, lassú korongon készült 
oldaltöredék, kavicsos soványítású, vastag falú fehér fazék oldaltöredéke, tágközű bekarcolt 
csigavonallal, fogaskerék mintával (29. tábla 13.) díszített fazék oldaltöredéke, néhány darab 
vörösre égetett vékony falú, gyorskorongolt csillámos anyagú késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék is előfordul. 
 
RUZSA 20.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, a Ruzsa-
Mórahalom-Ásotthalom hármas határ közelében egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület keleti partján. 100x50 méteres területen szórványos leletanyag jellemző. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-
kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 21.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, a Széksóstói 
csatorna mentén húzódó semlyékes terület keleti partján, 180-200 méteres területen szórványos 
leletanyag. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, egy legömbölyített szélű kihajló peremű fazék 
peremtöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 22.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határészen, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északkeleti partján. 80-100 méteres területen 
szórványos leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, néhány mészszemcsével soványított 
bográcstöredék, egy szokványos kiképzésű bográcsperem (22. tábla 1.), egy legömbölyített szélű 
kihajló peremű fazék peremtöredéke (22. tábla 2.) szállásjellegű lelőhelyre utal.  
 
RUZSA 23.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen egy nagy 
kiterjedésű, keskeny északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján. 50x80 
méteres területen kis objektumcsoportra utaló Árpád-kori anyag. A felszínen gyűjtött leletanyag 
között kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, néhány 
mészszemcsével soványított bográcstöredék, egy profilált kiképzésű bográcsperem (23. tábla 1.), 
vastag falú fehér fazék oldaltöredéke, bekarcolt csigavonallal díszítve (22. tábla 4.). 
 
RUZSA 24.  
A lelőhely a falu délkeleti határrészében található, a Széksóstói csatorna mentén húzódó semlyékes 
terület nyugati partján, 50 méter átmérőjű területen szórványos Árpád-kori kerámia. A felszínen 
gyűjtött leletanyag között kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, 



néhány mészszemcsével soványított bográcstöredék, téglalap átmetszetű bográcsperem (23. tábla 
2.), vastag falú fehér fazék oldaltöredéke. 
 
RUZSA 25.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Széksóstói csatorna mentén, semlyékes résszel 
övezett, lapos dombháton, szórványos Árpád-kori leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen 
T-peremű bogrács töredéke (23. tábla 4.), téglalap átmetszetű bográcsperem (23. tábla 3.), kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, néhány mészszemcsével soványított 
bográcstöredék szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 26.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Széksóstói csatorna mentén húzódó semlyékes 
terület keleti partján, 80-100 méteres területen szórványos Árpád-kori kerámiaanyag. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen a néhány darab szokványos kialakítású bográcsperem töredék (24. tábla 1-4.) 
szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 29.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Öttömössel határos határrészen, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északi partján. A környezetéből alig kiemelkedő 
dombon, 80x100 méter kiterjedésű területen szórványos Árpád-kori anyag gyűjthető a felszínen. A 
leletanyag között vékony falú, gyorskorongon készült közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
késő Árpád-kori középkori oldaltöredékek találhatók. 
 
RUZSA 30.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Öttömössel határos  Honvéd sor nevű határrészen, 
egy északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján, nagy kiterjedésű területen több korszak 
mellett a kevés Árpád-kori kerámiatöredék között kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. századra keltezhető a 
vékony falú, gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet külső oldalán a lekerekített széle alatt 
borda díszít (25. tábla 1-2.). A késő Árpád-kori leletanyag között tágközű csigavonallal díszített 
fazék oldaltöredéke található. 
 
RUZSA 31.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Öttömössel határos határrészen, egy kis kiterjedésű 
szabálytalan alakú semlyék északkeleti partján húzódó széles, lapos háton. A kis kiterjedésű, 
területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített 
jellegtelen oldaltöredék mellett T-peremű bogrács töredéke (25. tábla 3.) és egy szögletes 
kiképzésű bográcsperem töredék (25. tábla 4.) volt a felszínen.  
 
RUZSA 32.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján. A kis kiterjedésű lelőhelyen 
T-peremű bogrács töredéke, kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, 
néhány mészszemcsével soványított bográcstöredék szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 33.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az Öregcsorva nevű határrészen, a Széksóstói 
csatorna mentén húzódó egykoron vízjárta részből kiemelkedő keskeny dombon szórványos Árpád-
kori kerámia jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, néhány mészszemcsével soványított bográcstöredék szállás jellegű 
lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 34.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Pálfi erdő mentén, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján. 80-100 méteres területen, 



szórványos Árpád-kori leletanyag. A kis kiterjedésű lelőhelyen kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, egy fazék aljtöredéke szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 35.  
A lelőhely a falu északkeleti határában található, a Gerencséri erdőnél, egy kis kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északi végénél, 80-100 méteres területen szórványos Árpád-
kori anyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, néhány mészszemcsével soványított bográcstöredék szállás jellegű 
lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 36.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Honvéd sor nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék keleti partján, 100x80 méteres területen kizárólag, szórványos 
Árpád-kori kerámiaanyag. A kis kiterjedésű lelőhelyen kevés kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, egy fazék aljtöredéke szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 37.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Honvéd sor nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkeleti irányú semlyék nyugati partján húzódó alacsony homokháton szórványos 
Árpád-kori kerámia. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá egy téglalap átmetszetű bográcsperem 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 38.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Honvéd sor nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék nyugati partján, 120x80 méteres területen szórványos Árpád-
kori kerámiaanyag a felszínen. A kis kiterjedésű lelőhelyen kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, szokványos kialakítású bográcsperem töredék, néhány 
mészszemcsével soványított bográcstöredék szállás jellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 39.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Honvéd sor nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északi végénél, 400x100 méteres területen, több korszak 
mellett az Árpád-kori leletanyag között mészszemcsével soványított T-peremű bográcstöredék (29. 
tábla 12.), elnyújtott körömcsípett mintával díszített fazék oldaltöredéke (29. tábla 11.), vörösbarna 
színű, homokos anyagú fazék oldaltöredéke, fehér színű fazék oldaltöredéke található. 
 
RUZSA 40.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Honvéd sor nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék nyugati partján. A 350x100 méteres területen több korszak 
mellett az Árpád-kori kerámiaanyag között mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredéke, 
kaviccsal soványított, lassú korongon készült oldaltöredékek, legömbölyített szélű, kihajló peremű 
fazék peremtöredéke található. 
 
RUZSA 41.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, az úgynevezett „Kőhalom” nevű határrészen, 
egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján Árpád-kori 
templomra utaló leletek. 
 
RUZSA 42.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Ruzsa-Pusztamérges határ mentén, a 
Széksóstói-főcsatorna partján emelkedő dombháton húzódó területen a felszínen gyűjthető 
leletanyag közül kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. századra keltezhető több vékony falú, 



gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet külső oldalán a lekerekített széle alatt borda díszít 
(27. tábla 1-8.). 
 
RUZSA 43.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Mérgesi-erdő mentén egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délkeleti partján. A 80 méter átmérőjű területen 
szórványos Árpád-kori anyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
és mészszemcsés soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá egy T-
alakú bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 44.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Mérgesi-erdő mentén, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület keleti partján egy objektumra utaló szórványos 
kizárólag Árpád-kori kerámia. A felszínen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá mészszemcsével soványított 
bogrács töredéke. 
 
RUZSA 45.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Mérgesi-erdő mentén, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület keleti partján. 50 méter átmérőjű területen 
szórványos leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.  
 
RUZSA 46.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Mérgesi-erdő mentén, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északi partján egy objektumra utaló koncentrációban 
jelentkező szórványos Árpád-kori anyag. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, mészszemcsével soványított 
T-alakú bográcsperem töredék (28. tábla 4-5.) szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 47.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Mérgesi-erdő mentén, egy kis kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északi partján kis kiterjedésű területen szórványos 
leletanyag jellemző. A felszínen gyűjtött leletanyag között kevés mészszemcsével soványított 
bográcstöredék, erősen kavicsos soványítású fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány vastag falú, 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. 
XIII-XIV. századra keltezhető néhány darab vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen oldaltöredék.  
 
RUZSA 50.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északi partján. Kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú homokdombon 
szórványos Árpád-kori leletanyag a felszínen. A gyűjtött leletanyag között kevés vastag falú, 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. 
XIII-XIV. századra keltezhető egy vékony falú, gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet 
külső oldalán a lekerekített széle alatt borda díszít. 
 
RUZSA 52.  
A lelőhely a település nyugati határában található, az Öttömösre vezető műút déli oldalán húzódó 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északi partján emelkedő dombháton. A kis 
kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.  
 
RUZSA 53.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék déli 
végénél, 50 méter átmérőjű területen, szórványos Árpád-kori kerámia. A kis kiterjedésű területen 



Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés mészszemcsével soványított bográcstöredék volt a 
felszínen.  
 
RUZSA 54.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület déli partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló 
kevés mészszemcsével soványított bográcstöredék és néhány darab téglalap átmetszetű 
bográcstöredék (28. tábla 1-3.) volt a felszínen.  
 
RUZSA 55.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék 
délnyugati partján húzódó dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű 
bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. A lelőhely későbbi fázisára egy fehér színű fedőtartós 
fazék profilált peremtöredéke utal. 
 
RUZSA 57.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, az Átokháza nevű határrészen, egy kis területű 
semlyék délnyugati partján, 150x200 méteres területen, több korszak mellett  gyűjtött leletanyagból 
mészszemcsével soványított T-alakú bográcsperem töredékek sorolhatók az Árpád-korba. 
 
RUZSA 63.  
A lelőhely a falu déli határában található alacsony fekvésű, egykororon vízborította medencék által 
körbevett területen. A 270x150 méter kiterjedésű területen más korszak leletanyaga mellett 
mindössze néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
sorolható az Árpád-korba. 
 
RUZSA 64.  
A lelőhely a település déli határában található, nagy kiterjedésű semlyékes medence északi végénél 
emelkedő dombháton. A 80x50 méter kiterjedésű területen viszonylag nagy leletsűrűség mellett 
kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az 
Árpád-korba. XIII-XIV. századra keltezhető több vékony falú, gyorskorongolt fazék oldaltöredéke, 
az egyiken bekarcolt vonaldísz (29. tábla 5.).  
 
RUZSA  65.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Csorva erdő mentén, egy északnyugat-délkelet 
irányú dombháton, 100x80 méteres területen kizárólag szórványos Árpád-kori kerámiaanyag a 
felszínen. A leletanyag között kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. századra keltezhető egy vékony falú, 
gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet külső oldalán a lekerekített széle alatt borda díszít. 
 
RUZSA 66.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az úgynevezett Templomhegy nevű határrészen, egy 
nagy kiterjedésű semlyékes terület északkeleti partján kis kiterjedésű területen intenzív leletanyag 
jellemző. A felszínen gyűjtött kerámia töredékek között nagy számú lassú korongon készült, 
kavicsos soványítású oldaltöredék, tágközű bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke 
sorolható az Árpád-korba. A lelőhely későbbi fázisára utalnak a gyorskorongon készült, vékony 
falú késő Árpád-kori középkori oldaltöredékek és a profilált peremű fazekak peremtöredékei, fehér 
színű fazék oldaltöredékei. 
 
RUZSA 67.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Csorvai határrészen, egy nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület közepéből kiemelkedő markáns dombháton. A 80-
100 méteres területen közepes mennyiségű kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A leletanyag 
között kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 



tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. századra keltezhető a számos vékony falú, gyorskorongolt 
fazék tagolt peremtöredéke, amelyet külső oldalán a lekerekített széle alatt borda díszít. 
 
RUZSA 68.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Csorvai határrészen egy nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján. A 100x50 méteres területen gyűjtött 
leletanyag között nagy számú T-alakú bográcsperem töredék (27. tábla 9-10. 12-14.), egy kavicsos 
soványítású, szögletes kialakítású, a perem alatt bekarcolt hullámvonallal díszített bográcsperem 
(29. tábla 15.), fazék oldaltöredékéből készült orsókarika (27. tábla 11.) található.  
 
RUZSA 69.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület délnyugati partján. 80 méter átmérőjű területen, néhány objektumra utaló Árpád-
kori leletanyag között több mészszemcsével soványított T-alakú bográcsperem töredék (27. tábla 
15-18.) található. A lelőhely későbbi fázisára egy vörös színűre égetett, vékony falú, gyors 
korongon készült fedőtartós fazék tagolt perem töredéke (27. tábla 19.) utal. 
 
RUZSA 70.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján. A 80-100 méteres átmérőjű lelőhelyen szórványos leletanyag 
jellemző. A felszínen gyűjtött leletanyag között elsősorban XIII-XIV. századra keltezhető vékony 
falú, gyorskorongolt jellegtelen oldaltöredékek tartoznak. Megemlítendő még egy erősen kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült, fehér fazék oldaltöredéke is. 
 
RUZSA 72.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az északnyugat-délkelet irányban húzódó semlyék 
keleti partján, 150x80 méteres területen kizárólag Árpád-kori és kevés középkori kerámia 
gyűjthető. A leletanyag kisebbik részét alkotják a mészszemcsével soványított bográcsok töredékei 
és a kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori töredékek. A lelőhely későbbi 
fázisára a nagy számú XIII-XIV. századra keltezhető vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen 
oldaltöredék, és tagolt fazékperem  (28. tábla 12-16.), valamint néhány fehér színű fazék 
oldaltöredéke utal. 
 
RUZSA 74.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, az északnyugat-délkelet irányú semlyék nyugati 
partján, 80 méter átmérőjű területen egy objektumra utaló, szórványos Árpád-kori leletanyag. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-
kori oldaltöredék, továbbá néhány szokványos kiképzésű bográcsperem (29. tábla 1-2.) 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 75.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Széksóstói csatorna mentén húzódó semlyékes 
terület északkeleti partján, 50-60 méteres területen, kizárólag, szórványos Árpád-kori kerámia. A 
kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos és mészszemcsés soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá néhány szokványos kiképzésű bográcsperem 
(29. tábla 3-4.), egy lapos téglalap-átmetszetű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 76.  
A lelőhely a település keleti határában található, a Ruzsáról Üllésre vezető műút derékszögű 
kanyarjában emelkedő észanyugat-délkelet irányú dombháton. A 110x40 méter kiterjedésű 
területen gyűjtött leletanyag között kevés vastag falú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. A nagy számú XIII-XIV. századra keltezhető 
vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredék, valamint tagolt peremtöredék (28. tábla 7-11.) alkotja a 
leletanyag jelentős részét.  
 



RUZSA 77.  
A lelőhely a falu déli határában található, a Széksóstói csatorna mentén húzódó semlyékes rész 
enyhén emelkedő déli partján. A 250x100 méteres területen gyűjtött leletanyag között vastag falú, 
lassú korongolt, kavicsos soványítású, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék mellett karéjosan 
kiképzett (29. tábla 6.), illetve szokványos kialakítású bográcsperem (29. tábla 8-10.), 
legömbölyített szélű, kihajló peremű fazék töredéke alkotja az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely 
későbbi fázisára utal a fehér színű fazék oldaltöredéke. 
 
RUZSA 79.  
A lelőhely a község határának északkeleti részén található egy alacsony északnyugat-délkelet 
irányú dombháton. A 110x50 méter kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag között néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá egy szokványos 
kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 80.  
A lelőhely a községtől északra a Ruki erdő és a Mérgesi erdő között húzódó Lapos-dűlőben 
található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület déli partján emelkedő dombháton. A 
400x250 méter kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, 
lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá néhány szokványos kiképzésű 
bográcsperem található. 
 
RUZSA  81.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Lapos dűlőben egy nagy kiterjedésű 
szabálytalan alakú semlyékes terület nyugati partján, A 150x60 méteres területen szórványos 
Árpád-kori leletanyag jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá néhány mészszemcsével 
soványított T-alakú kiképzésű bogrács peremtöredéke (27. tábla 20-23.) szállásjellegű lelőhelyre 
utal. 
 
RUZSA 82.   
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Lapos dűlőben, a Domaszéki csatorna mentén 
húzódó nagy kiterjedésű szabálytalan alakú semlyékes terület nyugati partján, 100 méteres 
területen őskori kerámia mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-
kori jellegtelen oldaltöredék, továbbá egy fogaskerékmintás fazék oldaltöredéke (29. tábla 14.) 
található.  
 
RUZSA 83.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, a Lapos dűlőben, egy nagy kiterjedésű 
szabálytalan alakú semlyékes terület nyugati partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.   
 
RUZSA 86.  
A lelőhely a község északi határában, a Lapos-járásban található, nagy kiterjedésű semlyékes 
medence északi partján. A 100x50 méter kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.  
 
RUZSA 88.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Csorvai erdő mentén, egy északnyugat-délkelet 
irányú semlyék északi végénél. A 80 méter átmérőjű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, mészszemcsével 
soványított bográcsok töredékei, T-peremű bográcsok töredékei voltak a felszínen.  
 
RUZSA 89.  



A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Csorvai erdő mentén, egy északnyugat-délkelet 
irányú semlyék keleti partján, 50-80 méteres területen kizárólag szórványos Árpád-kori kerámia a 
jellemző. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá szokványos kiképzésű és T-peremű bográcsok 
peremtöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 90.  
A lelőhely a falu keleti határában található, egy enyhén hullámos síkságból kiemelkedő magasabb 
fekvésű, széles földháton, szarmata kerámia mellett 80-100 méteres területen gyűjtött leletanyag 
között mészszemcsével soványított bográcsok töredékei, téglalap-átmetszetű bogrács 
peremtöredéke található. 
 
RUZSA 93.  
A lelőhely a község belterületétől északnyugatra húzódik. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá 
szokványos kiképzésű, karéjosan kiszélesedő bogrács peremtöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 94.  
A lelőhely a község délkeleti határrészében alacsonyan fekvő, egykoron vízborította területek által 
körülvett dombháton húzódik. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá T-peremű bogrács 
peremtöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 95.  
A lelőhely a település nyugati határában található, az Öttömösre vezető műút északi oldalán, 
alacsonyan fekvő, egykoron vízborította területek által körülvett dombháton húzódik. A kis 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori fazék 
aljtöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA  97.  
A lelőhely a község délkeleti határrészében, az Öregcsorva nevű részen található, a Széksóstói-
főcsatorna mentén húzódó alacsonyfekvésű terület partján. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, továbbá 
szokványos kialakítású bográcsperem töredék szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 100.  
A lelőhely a község keleti határában található, nagy kiterjedésű egykoron vízborított medence 
nyugati partján emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab 
mészszemcsével soványított bogrács töredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
RUZSA 104.  
A lelőhely a község délnyugati határában található, az Öttömösre vezető műút déli oldalán 
emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab mészszemcsével 
soványított bogrács töredéke szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 1.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, az Ásotthalmi-dűlőben, nagy kiterjedésű, 
hosszan elnyúló egykoron vízborította medence keleti partján húzódó dombháton. A 160x120 
méteres területen kevés durva kerámia mellett gyűjtött leletanyag között egy darab kavicsos 
soványítású, csillámos anyagú, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék anyaga alapján 
sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 5.  
A lelőhely a város délkeleti határában található, a Tanaszi-semlyéktől északra, egykoron 
vízborította medencék között emelkedő dombháton. A 110x80 méter kiterjedésű lelőhelyen 



gyűjtött, nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag mellett kevés vastag falú, kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék tartozik az Árpád-korba. XIII-XIV. 
századra keltezhető egy vékony falú, gyorskorongolt fazék peremtöredéke, amelyet külső oldalán a 
lekerekített széle alatt borda díszít. 
 
MÓRAHALOM 6.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy nagy kiterjedésű semlyékes terület nyugati 
partján egy közel észak-déli irányú dombháton, kis kiterjedésű területen nagy mennyiségű más 
korszakba sorolható kerámiatöredék között néhány darab  kavicsos soványítású, csillámos anyagú, 
lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék, az egyiken fogaskerékminta (31. tábla 4.). 
sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 7.  
A lelőhely a település délnyugati határában található, két egykoron vízborította semlyékes medence 
között emelkedő dombháton.  A leőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható kerámiatöredék között néhány darab  kavicsos soványítású, csillámos anyagú, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 8.  
A lelőhely a település délnyugati határában található, két egykoron vízborította semlyékes medence 
között emelkedő dombháton.  A leőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható kerámiatöredék között néhány darab  kavicsos soványítású, csillámos anyagú, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 10.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék, ma Tanaszi semlyék, nyugati partján. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű 
bronzkori leletanyag mellett nagy mennyiségű csillámos anyagú, kaviccsal soványított, lassú 
korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, szokványos kialakítású bográcsperem 
töredék található. A lelőhely későbbi fázisára utal néhány darab vékony falú, gyorskorongolt fazék 
bordával tagolt peremtöredéke. 
 
MÓRAHALOM 11-12.   
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
Tanaszi semlyék északi végénél. A lelőhely területén gyűjtött leletanyag között a csillámos anyagú, 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredékek között, grafitos 
soványítású bécsi fazék peremtöredéke, néhány darab gyorskorongolt késő Árpád-kori oldaltöredék 
is található.  
 
MÓRAHALOM 14.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék nyugati partján, 100x50 méteres területen kevés Árpád-kori, valamint kevés közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan késő Árpád-kori középkori oldaltöredék. 
 
MÓRAHALOM 15.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy kis kiterjedéssű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék északi végénél, egy közel észak-déli irányú dombháton, kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött 
leletanyag között csillámos anyagú, kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen 
Árpád-kori oldaltöredékek mellett  néhány darab gyorskorongolt késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék. 
 
MÓRAHALOM 16.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék nyugati partján, kis kiterjedésű területen gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba 



sorolható kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori 
oldaltöredék, az egyiken bekarcolt vonaldísz (30. tábla 5.).  
 
MÓRAHALOM 17.   
A lelőhely a település déli határában található, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkeleti irányban 
hosszan elnyúló egykoron vízborította medence délnyugati partján. A kis kiterjedésű lelőhelyen, 
nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között csillámos anyagú, kaviccsal 
soványított, lassú korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredékek találhatóak. 
 
MÓRAHALOM 18.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a nagy kiterjedésű Tanaszi semlyék északi 
folytatásaként húzódó északnyugat-délkelet irányú semlyék keleti partján, 100x50 méteres 
területen kizárólag Árpád-kori leletanyag, a kerámia jelentős részét szokványos kialakítású 
cserépbogrács töredékek alkotják. 
 
MÓRAHALOM 20.  
A lelőhely a település déli határában, a Csipak-semlyék nyugati partján található. A lelőhely 
területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék között néhány darab 
kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
MÓRAHALOM 21.   
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a Tanaszi-semlyék északi folytatásaként húzódó 
északnyugat-délkelet irányú, nagy kiterjedésű semlyék keleti partján. A kis kiterjedésű területen, 
más korszakba sorolható kerámiatöredékek között néhány darab kavicsos soványítású, csillámos 
anyagú, kaviccsal  soványított jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék mellett egy szögletes kialakítású 
bográcsperem töredék  sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 22.   
A lelőhely a település déli határában található két egykoron vízborította medence között emelkedő 
dombháton. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék 
található. 
 
MÓRAHALOM 23.  
A lelőhely a település déli határában található két egykoron vízborította medence között emelkedő 
dombháton. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék 
található. 
 
MÓRAHALOM 24.  
A lelőhely a település déli határában található két egykoron vízborította medence között emelkedő 
dombháton. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék 
található. 
 
MÓRAHALOM 26.   
A lelőhely a falu déli határában található, a Madarász-tó északi folytatásában húzódó nagy 
kiterjedésű semlyék délnyugati partján. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű más 
korszakba sorolható kerámiatöredék között néhány darab kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-
kori oldaltöredék- és aljtöredék, valamint szokványos kialakítású bográcsperem töredék  található. 
A lelőhely későbbi fázisára utal néhány darab vékony falú, gyorskorongolt fazék bordával tagolt 
peremtöredéke. 
 
MÓRAHALOM 29.  



A lelőhely a falu déli határában található, a Madarász-tó északi folytatásában húzódó nagy 
kiterjedésű semlyék északnyugati partján, kis kiterjedésű 40x40 méteres területen, kevés jellegzetes 
Árpád-kori kerámia mellett, kevés késő középkorra keltezhető töredék is. 
 
MÓRAHALOM 30.  
A lelőhely a falu déli határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék 
keleti partján, 100x120 méteres területen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos, 
mindkét irányban megvasatagodó bográcsperem töredék (30. tábla 6-7.) szállásjellegű lelőhelyre 
utal. A lelőhely későbbi fázisára utal néhány darab vékony falú, gyorskorongolt fazék bordával 
tagolt peremtöredéke (30. tábla 8.). 
 
MÓRAHALOM 31.   
A lelőhely a falu déli határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék 
keleti partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 32.   
A lelőhely a település délkeleti határában található, semlyékes medencékkel körülvett területen 
emelkedő dombháton.  A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött 
leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 34.  
A lelőhely a falu déli határában található, egy keskeny, kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék délnyugati partján, 70x100 méteres területen gyűjtött leletanyag között néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (30. tábla 1-4.). 
 
MÓRAHALOM 35.   
A lelőhely a település délkeleti határában található, semlyékes medencékkel körülvett területen 
emelkedő dombháton.  A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött 
leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 36.   
A lelőhely a falu északi határában található, egy keskeny, de igen hosszú, északnyugat-délkelet 
irányú semlyék keleti partján, kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 37.  
A lelőhely a falu keleti határában található, a Bite-szék nevű semlyék északnyugati partján, kis 
kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 38.   
A lelőhely a település keleti határában található, semlyékes medencékkel körülvett területen 
emelkedő dombháton.  A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött 
leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 40.   



A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Madarász-tó keleti partján, igen nagy kiterjedésű 
területen, nagy mennyiségű, kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető. A nagy mennyiségű 
csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készült díszítetlen 
oldaltöredék mellett nagy számú bográcstöredék alkotja a leletanyagot. A változatos kialakítású 
bográcsperem töredékek között  karéjosan kiszéelsedő, vízszintes tetejű, T-alakú,  kifelé 
megvastagodó szögletes átmetszetű, és egy ferdén levágott peremű töredék is található (35. tábla 1-
7.).   
 
MÓRAHALOM 42.   
A lelőhely a falu északkeleti határában található, egy keskeny, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék területéből kiemelkedő vízmentes szigeten, kis kiterjedésű, 50x80 méteres területen 
Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített 
jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 43.  
A lelőhely a település keleti határában található, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkeleti irányban 
hosszan elnyúló egykoron vízborította, alacsony fekvésű terület keleti partján. A kis kiterjedésű, 
20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 44.   
A lelőhely a falu északnyugati határában található, egy keskeny, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék keleti partján, kis kiterjedésű területen, nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék 
gyűjthető a felszínen. A kevés vastag falú, lassú korongolt, kavicsos soványítású, csillámos anyagú 
díszítetlen oldaltöredék mellett, fogaskerékmintával és tágközű bekarcolt csigavonallal díszített 
fazekak oldaltöredékei.  A lelőhely későbbi fázisára utalnak a nagy számú vörösre égetett, vékony 
falú, gyorskorongolt oldaltöredék, a fehérre égetett fazék aljtöredéke, kúpos fedő fogótöredéke (31. 
tábla 3.), a vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredékek (35. tábla 8-14.). 
 
MÓRAHALOM 45.   
A lelőhely a falu északnyugati határában található, egy keskeny északnyugat-délkelet irányú 
semlyék keleti partján, kis kiterjedésű, 60x60 méteres területen, néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 48.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, egy kis kiterejedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék déli végénél, 70x150 méteres területen közepes mennyiségű Árpád-kori kerámia gyűjthető 
a felszínen. A nagy mennyiségű csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, lassú 
korongon készült díszítetlen oldaltöredék mellett nagy számú bográcstöredék alkotja a 
leletanyagot. A változatos kialakítású bográcsperem töredékek között  mindkét irányban 
megvastagodó, vízszintes tetejű, T-alakú,  kifelé megvastagodó szögletes átmetszetű, és egy ferdén 
levágott peremű töredék is található (34. tábla 4-8.).   
 
MÓRAHALOM 49.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkeleti irányú 
semlyék keleti partján, 50x50 méteres területen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos 
kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 50.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék nyugati partján. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, 



lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű, a perem alatt 
körbefutó hullámvonallal díszített bográcsperem (31. tábla 1.) szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 51-52.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Madarász-tó északi végénél.  A kis kiterjedésű 
lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 
oldaltöredék, tovább széles, lapos kialakítású T-peremű bográcsok töredékei szállásjellegű 
lelőhelyre utalnak. 
 
MÓRAHALOM 53-54.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kis széksós-tó délnyugati partján, 50x150 méteres 
területen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább karéjosan kiszélesedő bográcsperem töredéke 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 55.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kis széksós-tó délnyugati partján. A kis 
kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 56.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kis széksós-tó északnyugati végénél, 50x150 
méteres területen, nagy intenzitású szarmata telepen néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba. 
 
MÓRAHALOM 58.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kis széksós-tó északnyugati végénél. A kis 
kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 59.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Kisszéksós-tó északnyugati végénél, 50x70 
méteres területen, Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon 
készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 60.   
A lelőhely a falu északi határában található, egy keskeny, de nagy kiterjedésű semlyék nyugati 
partján. A nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 63.  
A lelőhely a település északkeleti határában található, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkeleti 
irányban hosszan elnyúló alacsonyan fekvő, egykoron vízjárta terület keleti partján. A kis 
kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 64.  
A lelőhely a falu északi határában található, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyék keleti partján. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra 
utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 65.   



A lelőhely a falu északi határában található, egy keskeny, északnyugat-délkeleti irányú semlyék 
keleti partján, kis kiterjedésű területen, Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen. 
 
MÓRAHALOM 66.   
A lelőhely a falu délkeleti határában található, a Madarász-tó keleti partján. A nagy mennyiségű 
csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készült díszítetlen 
oldaltöredék mellett nagy számú bográcstöredék alkotja a leletanyagot. A változatos kialakítású 
bográcsperem töredékek között  mindkét irányban megvastagodó, vízszintes tetejű, T-alakú,  kifelé 
megvastagodó szögletes átmetszetű, és egy karéjosan kiszélesedő peremtöredék is található (33. 
tábla 11-15.).  A bográcstöredékeken kívül vízszintesen kihajló fazék peremtöredéke jellemzi a 
leletanyagot. 
 
MÓRAHALOM 68.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, egy kis kiterjedésű semlyék déli végénél, kis 
kiterjedésű területen, Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen. 
 
MÓRAHALOM 69.  
A lelőhely a település délnyugati határában, lapos egykoron vízborította medencék között húzódó 
dombháton található, 180x100 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett más korszak 
leletanyagán kívül kevés  Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke, kavicsos soványítású, lassú korongon készített fazék 
bekarcolt hullámvonal mintával díszített oldaltöredéke (31. tábla 5-6.), néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 71.  
A lelőhely a település délnyugati határában, alacsony fekvésű, semlyékes medencék között 
emelkedő dombháton található, 100x100 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány 
Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori fazék- és bogrács oldaltöredék 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 72.   
A lelőhely a belterülettől nyugatra, alacsony fekvésű, semlyékes medence nyugati partján, nagy 
kiterjedésű, 300x100 méteres területen nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék, továbbá késő 
középkori töredékek gyűjthetők a felszínen. A nagy számú kavicsos soványítású, csillámos anyagú, 
lassú korongon készült jellegtelen oldaltördékek mellett fedőtartós fazekak peremtöredékei, 
bekarcolt párhuzamos vonalakkal, fogaskerékmintával díszített, fazék oldal- és aljtöredékei 
jellemzik a leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utalnak a vékony falú, gyorskorongolt 
oldaltöredékek, a XIII-XIV. századra keltezhető vékony falú, ívelt és tagolt profilú 
peremtöredékek, több töredék esetén a lekerekített szélű perem alatt a külső oldalon borda fut 
körbe. Megemlítendő még egy apró kaviccsal soványított, vastag falú, lassú korongon készült, 
fehérre égetett fazék oldal és aljtöredéke, valamint egy fehér fazék fedőtartós peremtöredéke (33. 
tábla 1-6.). 
 
MÓRAHALOM 76.  
A lelőhely a település keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
lapos, vízállásos terület északnyugati partján található. A kis kiterjedésű, 50x60 méteres lelőhelyen 
alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 



MÓRAHALOM 77.  
A lelőhely a lakott területtől keletre, a Nagyszéksós-tó nyugati partján található. A kis kiterjedésű 
lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 
oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
MÓRAHALOM 79.  
A lelőhely a településtől keletre, a Nagyszéksós-tótól nyugatra húzódó, lapos, vízállásos medence 
északnyugati partján található, kis kiterjedésű, 80x60 méteres területen néhány vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori késő középkori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. 
 
MÓRAHALOM 80.  
A lelőhely a várostól keletre, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította medencék által körbevett dombháton található, nagy kiterjedésű, 400x200 méteres 
területen nagy mennyiségű más korszakhoz sorolható leletanyag mellett néhány késő középkori 
kerámiatöredék különíthető el. 
 
MÓRAHALOM 82.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Nagyszéksós-tó északi partján található, kis 
kiterjedésű, 50x50 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány késő középkori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 83.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Nagyszéksós-tó északi partján található, 180x80 
méteres területen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 84.   
A lelőhely a település délkeleti határában, a Nagyszéksós-tó északnyugati partján található, kis 
kiterjedésű, 100x60 méteres területen nagy mennyiségű más korszakhoz sorolható leletanyag 
mellett egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető 
az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 87.   
A lelőhely a település délkeleti határában, a Nagyszéksós-tó nyugati partján található, nagy 
kiterjedésű, 400x200 méteres területen nagy mennyiségű más korszakhoz sorolható leletanyag 
mellett nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető a felszínen. A nagy mennyiségű 
csillámos anyagú, kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készült díszítetlen 
oldaltöredék mellett nagy számú bográcstöredék alkotja a leletanyagot. A változatos kialakítású 
bográcsperem töredékek között  vízszintes tetejű, T-alakú,  mindkét irányban megvastagodó, 
karéjosan kiszélesedő, ferdén levágott  peremű töredék is található. Megemlítendő még egy 
vízszintesen kihajló, legömbölyített szélű kihajló peremű fazék töredéke és egy oldaltöreedékből 
kialakított orsókarika (36. tábla 1-2; 4-5.). 
 
MÓRAHALOM 88.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Nagyszéksós-tó délnyugati partján található, nagy 
kiterjedésű, 320x100 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 89.  



A lelőhely a település déli határában, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, egykoron 
vízállásos medence déli partján található, 100x80 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett a 
lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori 
oldaltöredék, továbbá néhány szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal 
(36. tábla 3; 6-7). 
 
MÓRAHALOM 91.   
A lelőhely a város keleti határában, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, alacsony fekvésű, 
egykoron vízborította medence keleti partján található, nagy kiterjedésű, 300x200 méteres területen 
más korszak leletanyaga mellett nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék található, közöttük 
számos változatos kialakítású bográcsperem töredék (36. tábla 10-21.), mészszemcsével soványított 
bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű fazék 
perem- (36. tábla 8.), nyak-, és fenéktöredéke, elnyújtott körömbecsípéssel (36. tábla 9.), bekarcolt 
hullámvonallal, bekarcolt vízszintes vonallal díszített fazekak oldaltöredékei (34. tábla 9-12.).  
 
MÓRAHALOM 94.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Kis széksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
vízállásos medence keleti partján, nagy kiterjedésű, 300x100 méteres területen nagy mennyiségű 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék gyűjthető  a felszínen, 
közöttük számos változatos kialakítású bográcsperem töredék (33. tábla 7-10.), mészszemcsével 
soványított bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű 
fazék perem-, nyak-, és fenéktöredéke, befésült hullámvonalköteggel díszített fazekak 
oldaltöredékei (32. tábla 1-8.).   
 
MÓRAHALOM 95.   
A lelőhely a település délnyugati határában, alacsony fekvésű, semlyékes medencék között 
emelkedő dombháton található, kis kiterjedésű, 30x30 méteres területen alacsony leletsűrűség 
mellett gyűjtött leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
MÓRAHALOM 96.   
A lelőhely a település délnyugati határában, alacsony fekvésű, valamikor vízborította medence 
északkeleti partján található, kis kiterjedésű, 30x 30 méteres területen néhány késő középkori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 97.   
A lelőhely a település délnyugati határában, alacsony fekvésű, valamikor vízborította medence 
délkeleti partján található, kis kiterjedésű, 30x 30 méteres területen néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 98.   
A lelőhely a belterülettől keletre, alacsony fekvésű, egykoron vízborította semlyék nyugati partján 
található, kis kiterjedésű, 30x30 méteres területen egy darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 99.   
A lelőhely a belterülettől keletre, lapos egykoron vízállásos semlyék nyugati partján található, kis 
kiterjedésű, 30x30 méteres területen egy darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 100.   
A lelőhely a város déli határában, a Madarász-tó északkeleti partján található, kis kiterjedésű, 
30x30 méteres területen egy darab jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék. 
 
MÓRAHALOM 101.   
A lelőhely a település délkeleti határában, a Kis széksós-tó délnyugati partján található, kis 
kiterjedésű, 20x20 méteres területen egy darab jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék. 



 
MÓRAHALOM 103.   
A lelőhely a település délkeleti határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence 
nyugati partján. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
MÓRAHALOM 106.   
A lelőhely a település déli határában, a Madarász-tó északkeleti partján található, kis kiterjedésű, 
30x30 méteres területen néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 107.   
A lelőhely a település délkeleti határában, a Kis széksós-tó délnyugati partján található, kis 
kiterjedésű, 20x20 méteres területen egy darab jellegtelen késő középkori oldaltöredék. 
 

MÓRAHALOM 112.8   
A lelőhely a település nyugati határában, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú, alacsony 
fekvésű, semlyékes medence délnyugati partján található, 145x65 méteres területen, jó látási 
viszonyok között, más korszak leletanyaga mellett, nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék, 
köztük több bogrács peremtöredéke és kevés késő középkori kerámia. 
 
MÓRAHALOM 113.   
A lelőhely a város nyugati határában, északnyugat-délkelt irányú semlyékes medencék között 
húzódó dombháton található, kis kiterjedésű, 40x40 méteres területen, rossz látási viszonyok 
mellett, más korszak leletanyaga mellett, néhány darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 114.  
A lelőhely a település keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
egykoron vízborította medence északkeleti partján található, 250x100 méteres területen, közepes 
látási viszonyok mellett, alacsony leletsűrűség mellett, más korszak leletanyagán kívül néhány késő 
középkori kerámia. 
 
MÓRAHALOM 117.   
A lelőhely a belterülettől nyugatra, északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű medence 
északkeleti partján húzódik, kis kiterjedésű, 30x30 méteres területen, jó látási viszonyok között, 
más korszak leletanyaga mellett néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 121.   
A lelőhely a település nyugati határában, északnyugat-délkelet irányú egykoron vízállásos medence 
délnyugati partján található, 120x80 méteres területen  nagy mennyiségű Árpád-kori 
kerámiatöredék, köztük több cserépbogrács peremtöredéke, valamint fehér kerámiatöredékek. 
 
MÓRAHALOM 122.  
A lelőhely a város déli határában a Madarász-tó délnyugati partján található, viszonylag kis 
kiterjedésű, 35x100 méteres területen, rossz látási viszonyok között nagy mennyiségű Árpád-kori 
kerámiatöredék, köztük több cserépbogrács peremtöredéke, fazéktöredékek, továbbá egy bécsi 
fazék töredéke. 
 
MÓRAHALOM 123.   
A lelőhely a belterülettől keletre, alacsony fekvésű, egykoron vízborította, semlyékes medence 
északkeleti partján található, 100x50 méteres területen, jó látási viszonyok mellett, közepes 
mennyiségű bronzkori kerámia mellett néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 

                                                           
8 Mórahalom Osztás Anett által készített régészeti topográfia leletanyaga nem került be a Móra Ferenc 
Múzeum raktárába. A lelőhelyeket csak a leírásokból ismerjük. 



MÓRAHALOM 124.  
A lelőhely a város déli határában a Csipak-semlyék délkeleti partján húzódik, 100x80 méteres 
területen, jó látási viszonyok között, közepes mennyiségű szarmata kerámia mellett néhány darab 
Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 126.   
A lelőhely a település déli határában a Madarász-tó délnyugati partján található, nagy kiterjedésű, 
270x150 méteres területen, igen nagy mennyiségű szarmata kerámia mellett közepes mennyiségű 
Árpád-kori kerámiatöredék, köztük több cserépbogrács peremtöredéke,  és egy darab késő 
középkori töredék. 
 
MÓRAHALOM 127.   
A lelőhely a város nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medencék között 
húzódó dombháton található, 130x120 méteres területen, közepes látási viszonyok mellett, 
alacsony leletsűrűség mellett, nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámián kívül kevés 
Árpád-kori és néhány darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 128.  
A lelőhely a település déli határában a Madarász-tó délnyugati partján található, 140x50 méteres 
területen, alacsony leletsűrűség mellett, más korszak mellett, kevés Árpád-kori kerámiatöredék, és 
két darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 129.   
A lelőhely a belterülettől nyugatra, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence nyugati 
partján található, kis kiterjedésű, 140x30 méteres területen, kevés más korszakba sorolható 
leletanyag mellett nagy mennyiségű Árpád-kori kerámia és kevés késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 130.  
A lelőhely a település déli határában, a Madarász-tó délnyugati partján található, 150x100 méteres 
területen, közepes látási viszonyok mellett, alacsony leletsűrűség mellett nagy mennyiségű Árpád-
kori kerámiatöredék, köztük több cserépbogrács peremtöredéke. 
 
MÓRAHALOM 133.   
A lelőhely a település déli határában, alacsony fekvésű, valamikor vízborította medence északkeleti 
partján található, nagy kiterjedésű, 170x150 méteres területen, rossz látási viszonyok mellett igen 
nagy mennyiségű Árpád-kori kerámia mellett két darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 135.   
A lelőhely a település északnyugati határában, északnyugat-délkelet irányú egykoron vízborította, 
semlyékes medence északkeleti partján húzódik, kis kiterjedésű, 60x50 méteres területen, nagy 
leletsűrűség mellett, közepes mennyiségű szarmata leletanyag mellett néhány darab késő középkori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 136.   
A lelőhely a település északnyugati határában, északnyugat-délkelet irányú egykoron vízborította, 
semlyékes medence északkeleti partján húzódik, 130x100 méteres területen, rossz látási viszonyok 
mellett nagy mennyiségű avar leletanyag mellett néhány darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 138.   
A lelőhely a város déli határában, a Csipak-semlyék déli partján található, kis kiterjedésű, 50x30 
méteres területen, rossz látási viszonyok mellett néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék, köztük 
egy cserépbogrács peremtöredéke. 
 
MÓRAHALOM 140.   



A lelőhely a település déli határában, a Madarász-tó délnyugati partján található, nagy kiterjedésű, 
100x100 méteres területen nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék, köztük nagy számú 
cserépbogrács peremtöredék. 
 
MÓRAHALOM 141.  
A lelőhely a belterülettől nyugatra, egykoron vízborította medencék között húzódó dombháton 
található, 100x60 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány darab késő középkori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 142.  
A lelőhely a belterülettől nyugatra, egykoron vízborította medencék között húzódó dombháton 
található, kis kiterjedésű, 70x50 méteres területen néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék, köztük 
egy csigavonaldíszes fazék oldaltöredéke. 
 
MÓRAHALOM 143.   
A lelőhely a település déli határában, a Madarász-tó délnyugati partján található, kis kiterjedésű, 
90x70 méteres területen nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék, köztük több bográcstöredék, 
valamint néhány darab késő középkori oldaltöredék. 
 
MÓRAHALOM 144.   
A lelőhely a település nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medencék között 
húzódó dombháton található, kis kiterjedésű, 80x60 méteres területen, jó látási viszonyok mellett 
néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 146. 
A lelőhely a település nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence 
északkeleti partján húzódik, kis kiterjedésű, 50x30 méteres területen kevés Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 149.   
A lelőhely a város keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
semlyékes medence északnyugati partján található, 150x30 méteres területen rossz látási viszonyok 
mellett néhány darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 150.  
A lelőhely a város keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
semlyékes medence északkeleti partján található, kis kiterjedésű, 80x60 méteres területen, alacsony 
leletsűrűség mellett néhány darab késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 151.   
A lelőhely a város keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
semlyékes medence északnyugati partján található, kis kiterjedésű, 80x70 méteres területen, rossz 
látási viszonyok mellett néhány késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 157.   
A lelőhely a város keleti határában, a Nagyszéksós-tótól északra húzódó alacsony fekvésű, 
semlyékes medence északnyugati partján található, 130x70 méteres területen nagy mennyiségű 
bronzkori leletanyag mellett néhány késő középkori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 158.  
A lelőhely a település déli határában, a Tanaszi-semlyék déli partján található, 150x90 méteres 
területen nagy mennyiségű avar leletanyag mellett néhány késő középkori oldaltöredék. 
 
MÓRAHALOM 161.   



A lelőhely a belterülettől nyugatra, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, egykoron 
vízborította terület déli partján található, 200x80 méteres területen, más korszak leletanyaga mellett 
néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 163.   
A lelőhely a település nyugati határában, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
medence délnyugati partján található, kis kiterjedésű, 70x50 méteres területen, rossz látási 
viszonyok mellett néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
MÓRAHALOM 164.  
A lelőhely a település déli határában, északnyugat-délkelet irányú, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította medence északkeleti partján található, kis kiterjedésű, 30x30 méteres területen, rossz 
látási viszonyok mellett néhány darab Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 1.   
A lelőhely a falu délnyugati határában egy, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes medence keleti partján húzódik, 120x130 méter kiterjedésű területen, alacsony 
leletsűrűséggel jellemezhető, közepes mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék (38. tábla 13-15.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 2.   
A lelőhely a falu délnyugati határában, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
medence keleti partján húzódik, 250x80 méter kiterjedésű területen más korszak mellett közepes 
mennyiségű Árpád-kori leletanyag. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 3.   
A lelőhely a falu nyugati határában, alacsony fekvésű, vízállásos medencéből szigetszerűen 
kiemelkedő dombon húzódik, kis kiterjedésű, 80x80 méteres területen, más korszak leletanyaga 
mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 4.   
A lelőhely a falu déli határában található egy igen nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északi végénél. 100x20-30 méter kiterjedésű területen nagy számú késő Árpád-
kori kerámiatöredék (37. tábla 1-8.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 5.   
A lelőhely a falu déli határában található egy északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati 
partján. 10x5 méter kiterjedésű területen szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 7.   
A lelőhely a község nyugati határában, nagy kiterjedésű, több medencéből álló, alacsony fekvésű, 
semlyékes terület déli partján található, kis kiterjedésű, 40 méter sugarú körben alacsony 
leletsűrűség és más korszak mellett két darab gyorskorongon készült középkori oldaltöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 8.   
A lelőhely a település déli határában található, nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította területből szigetszerűen kiemelkedő kisebb dombháton. 60x50 méteres területen más 
korszak mellett kevés apró kaviccsal soványított középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 9.   
A lelőhely a község déli határában található, nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította semlyékes terület északi partján, kis kiterjedésű, 20x15 méteres területen más korszak 
mellett kevés középkori kerámia. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 13.  



A lelőhely a település déli határában található, nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította semlyékes terület északi partján, kis kiterjedésű területen, 20 méter sugarú körben jó 
látási viszonyok mellett, nagyon kevés, közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék  
 
ZÁKÁNYSZÉK 15.   
A lelőhely a falu déli határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította  medencék által határolt 
dombháton húzódik, kis kiterjedésű területen, 30 méter sugarú körben jó látási viszonyok mellett, 
más korszak mellett, nagyon kevés közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke, elnyújtott körömcsípéses mintával díszített fazék 
oldaltöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 17.  
A lelőhely a község déli határában, nagy kiterjedésű, egykoron vízborította semlyékes terület 
északi partján húzódik, kis kiterjedésű, 30 méter átmérőjű területen, nagyon elszórtan jelentkező 
megtelepedésre utaló leletek, más korszak mellett egy darab közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen 
oldaltöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 18.  
A lelőhely a község déli határában, északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű terület déli 
partján található, kis kiterjedésű, 60x25 méteres területen, jó látási viszonyok mellett, más korszak 
leletanyagán kívül nagyon kevés közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 19.   
A lelőhely a falu déli határában található, északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű terület déli 
partján, 50 méter átmérőjű területen nagy mennyiségű közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a 
perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke (37. tábla 12-20.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 20.   
A lelőhely a falu déli határában található egy északnyugat-délkelet irányú semlyék nyugati partján. 
100 méter átmérőjű területen nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék található, közöttük 
számos változatos kialakítású bográcsperem töredék (38. tábla 16-20.), mészszemcsével soványított 
bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű fazék 
perem-, nyak-, és fenéktöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 23.   
A lelőhely a falu déli határában található egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyék 
délnyugati partján. 150x40 méter kiterjedésű területen nagy mennyiségű Árpád-kori 
kerámiatöredék található, közöttük számos változatos kialakítású bográcsperem töredék (38. tábla 
1-3.), mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló 
peremű, lekerekített szélű fazék perem-, nyak-, és fenéktöredéke, bekarcolt hullámvonallal díszített 
fazék oldaltöredéke (38. tábla 21-24.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 25.  
A lelőhely a község déli határában húzódik, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
egykoron vízborította medence déli partján, 50x30 méteres, kis kiterjedésű területen, rossz látási 
viszonyok mellett, nagyon kevés közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 27.   



A lelőhely a falu északi határában található egy több mederből álló, igen nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján. 170x60 méter kiterjedésű területen néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos 
kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 28.   
A lelőhely a falu északi határában található egy több mederből álló, igen nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján, kis kiterjedésű, 50x50 méteres területen, jó látási 
viszonyok mellett, más korszak leletanyaga mellett, közepes mennyiségű közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke, 
grafitos bécsi fazék peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 30.   
A lelőhely a község délkeleti határában, keskeny, északnyugat-délkeleti irányú semlyékes terület 
északi partján húzódik, kis kiterjedésű területen, 50 méter sugarú körben, jó látási viszonyok 
mellett, kevés XIII-XIV. századi közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 31.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, keskeny, északnyugat-délkeleti irányú 
semlyékes terület északi partján , kis kiterjedésű területen, 30 méter sugarú körben, jó látási 
viszonyok között, nagy mennyiségű közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 34.   
A lelőhely a település keleti határában , nagy kiterjedésű, egykoron vízborította medencék között 
emelkedő dombháton található, 50 méter sugarú körben, jó látási viszonyok mellett kevés 
közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori 
középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék 
peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 36.  
A néhány darab mindkét irányban megvastagodó bográcsperem, néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 37.  
A lelőhely a község északi határában, keletről és délről alacsony fekvésű terület által határolt 
kisebb dombháton húzódik, 120x60 méteres területen, jó látási viszonyok mellett, közepes 
mennyiségű közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő 
Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék 
peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 39.  
A lelőhely a falu északi határában található egy több mederből álló, igen nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyék keleti partján. 70 méter átmérőjű területen gyűjtött leletanyag 
között nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék található, közöttük számos változatos 
kialakítású bográcsperem töredék, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékei, élesen 
megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű fazék perem- nyak-, és fenéktöredéke, 
elnyújtott körömbecsípéssel díszített fazék oldaltöredéke (38. tábla 4-12.). 



 
ZÁKÁNYSZÉK 42.  
A lelőhely a település délkeleti határában, keskeny, északnyugat-délkeleti irányú semlyékes terület 
nyugati partján található, 100x30 méteres területen, alacsony leletsűrűség mellett, jó látási 
viszonyok között, más korszak leletanyaga mellett, közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a 
perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 45.  
A lelőhely a település északnyugati határában, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, 
egykoron vízborította, semlyékes terület déli partján húzódik, kis kiterjedésű területen, 15x30 
méteres területen alacsony leletsűrűség mellett, más korszakon kívül néhány jellegtelen kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 49.  
A lelőhely a település északnyugati határában, egy kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület déli csücskénél emelkedő lapos dombhát oldalában található, 50x30 méter 
kiterjedésű területen szórványosan gyűjthető leletanyag, más korszak mellett igen kevés jellegtelen 
Árpád-kori oldaltöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 51.   
A lelőhely a falu nyugati határában, alacsony fekvésű, semlyékes medencékkel övezett 
északnyugat-délkelet irányú markáns dombháton található, 250x130 méter kiterjedésű területen 
más korszak mellett nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 52.  
A lelőhely a község nyugati határában, több medencére tagolódó semlyékes terület északkeleti 
partján található, 180x180 méter kiterjedésű területen közepes mennyiségű késő Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 53.  
A lelőhely a település nyugati határában, több medencére tagolódó semlyékes terület északnyugati 
partján található, 150x70 méter kiterjedésű területen más korszak mellett néhány jellegtelen Árpád-
kori oldaltöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 54.   
A lelőhely a település nyugati határában, több medencére tagolódó semlyékes terület nyugati 
partján található, 400x250 méter kiterjedésű területen nagy mennyiségű jellegzetes kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori kerámiatöredék (37. tábla 10.), köztük több 
bográcsperem, továbbá kevés késő középkori vékonyfalú, gyorskorongolt oldaltöredék (39. tábla 1-
8.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 55.  
A lelőhely a település nyugati határában alacsonyfekvésű, egykoron vízborította területből 
szigetszerűen kiemelkedő északnyugat-délkelet irányú dombháton található, 60x30 méter 
kiterjedésű területen néhány jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, továbbá kevés késő középkori 
töredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 59.   
A lelőhely a község északnyugati határában, igen negy kiterjedésű, több medencére tagolódó 
vízállásos terület északi partján található, nagy kiterjedésű 230x130 – 110x60 méteres területen 
nagy mennyiségű szarmata kerámia mellett néhány darab jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék (39. 
tábla 30.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 60.  



A lelőhely a település északnyugati határában, vízállásos medencékkel határolt, északnyugat-
délkelet irányú dombháton húzódik, kis kiterjedésű, 50x50 méteres területen kevés késő Árpád-
kori, továbbá késő középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 62.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, igen nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó 
vízállásos terület északnyugati partján található, nagy kiterjedésű, 300x300 méteres területen, jó 
látási viszonyok mellett nagy mennyiségű más korszakra datálható leletanyag mellett kevés Árpád-
kori kerámiatöredék (39. tábla 29.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 65.   
A lelőhely a település északnyugati határában, vízállásos medencékkel körbevett, északnyugat-
délkelet irányú dombháton húzódik, 200x100 méteres területen más korszak mellett néhány darab 
Árpád-kori kerámiatöredék (39. tábla 27-28.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 66.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, nagy kiterjedésű, egykoron vízborította medencék között 
húzódó északnyugat-délkelet irányú dombháton, 200x90 méteres területen más korszak leletanyaga 
mellett kevés középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 69.  
A lelőhely a falu nyugati határában, nagy kiterjedésű, mélyfekvésű, vízállásos medencék között 
húzódó alacsony dombháton található, kis kiterjedésű, 60x30 méteres területen más korszak 
leletanyaga mellett kevés középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 75.  
A lelőhely a község északnyugati határában, nagy kiterjedésű, alacsonyfekvésű, egykoron 
vízborította medencék között húzódó dombháton található, nagy kiterjedésű, 300x200 méteres 
területen közepes mennyiségű késő Árpád-kori - késő középkori kerámiatöredék (37. tábla 9; 39. 
tábla 9-13.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 76.  
A lelőhely a település északnyugati határában, nagy kiterjedésű, egykoron vízborította medence 
délnyugati partján található, kis kiterjedésű, 90x60 méteres területen kevés késő középkori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 78.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medencék között 
húzódó dombháton található, nagy kiterjedésű, 400x150 méteres területen, igen nagy mennyiségű 
késő bronzkori leletanyag mellett kevés középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 79.  
A lelőhely a község északnyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északi 
partján található, kis kiterjedésű, 100x60 méteres területen, alacsony leletsűrűség mellett kevés 
Árpád-kori kerámiatöredék, köztük több bográcsperem (37. tábla 21-22.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 80.   
A lelőhely a község északnyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északi 
partján található, kis kiterjedésű, 100x50 méteres területen, alacsony leletsűrűség mellett kevés 
Árpád-kori kerámiatöredék, köztük több bográcsperem (39. tábla 25-26.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 81.   
A lelőhely a község északnyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északi 
partján található, kis kiterjedésű, 80x50 méteres területen, kevés szarmata leletanyag mellett 
néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 



 
ZÁKÁNYSZÉK 82.  
A lelőhely a település északnyugati határában két alacsony fekvésű, semlyékes medence között 
húzódó dombháton, 200x90 méteres területen, kevés szarmata cserép mellett igen kevés középkori 
oldaltöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 83.  
A lelőhely a belterülettől északra, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó egykoron vízborította 
terület déli partján található, kis kiterjedésű területen, 100x50 méteres területen, alacsony 
leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 86.  
A lelőhely a belterülettől északra, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északi partján 
található, kis kiterjedésű, 90x40 méteres területen közepes mennyiségű középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 91.  
A lelőhely a község északi határában található, keletről és nyugatról is alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította medencékkel határolt dombháton, kis kiterjedésű, 30x50 méteres területen, alacsony 
leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 94.   
A lelőhely a falu északi határában található, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, alacsony 
fekvésű, semlyékes terület nyugati partján húzódik, 110x110 méteres területen, nagy mennyiségű 
középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 95.  
A lelőhely a település északi határában, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, egykoron 
vízborította terület nyugati partján húzódik, 250x150 méteres területen, más korszak mellett néhány 
középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 96.  
A lelőhely a település északi határában, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó, egykoron 
vízborította területből szigetszerűen kiemelkedő dombháton található, kis kiterjedésű, 30x50 
méteres területen, alacsony leletsűrűség mellett néhány középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 102.  
A lelőhely a belterülettől északnyugatra, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület 
északnyugati partján található, nagy kiterjedésű, 250x200 méteres területen, nagy mennyiségű avar 
kerámia mellett néhány Árpád-kori töredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 105.  
A lelőhely a település északnyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence 
délnyugati partján húzódik, kis kiterjedésű, 80x30 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett 
néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 108.   
A lelőhely a falu északnyugati határában, nagy kiterjedésű semlyékes, vízállásos medence északi 
partján található, nagy kiterjedésű, 350x200 méteres területen kevés középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 109.  
A lelőhely a község északnyugati határában, alacsony fekvésű, vízállásos területből szigetszerűen 
kiemelkedő dombháton, kis kiterjedésű, 50x50 méteres területen más korszak leletanyaga mellett 
kevés Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 110.  



A lelőhely a falu északnyugati határában, alacsony fekvésű, vízállásos medencéből szigetszerűen 
kiemelkedő dombháton húzódik, 100x60 méteres területen más korszak mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 111.  
A lelőhely a falu északnyugati határában, alacsony fekvésű, vízállásos medencéből szigetszerűen 
kiemelkedő dombháton húzódik, kis kiterjedésű, 80x80 méteres területen alacsony leletsűrűség 
mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 112.  
A lelőhely a település északnyugati határában, nagy kiterjedésű valamikori vízállásos medence 
nyugati partján található, nagy kiterjedésű, 210x130 méteres területen más korszakon kívül néhány 
Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 115.  
A lelőhely a település északnyugati határában, nagy kiterjedésű valamikori vízállásos medence 
délnyugati partján található, nagy kiterjedésű, 130x130 méteres területen nagy mennyiségű 
szarmata leletanyag mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 116.   
A lelőhely a település északnyugati határában, nagy kiterjedésű valamikori vízállásos medence déli 
partján található, nagy kiterjedésű, 150x120 méteres területen, nagy mennyiségű szarmata kerámia 
mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 118.   
A lelőhely a falu nyugati határában alacsony fekvésű, semlyékes medence déli partján húzódik, kis 
kiterjedésű 20x20 méteres területen, alacsony leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék, köztük több cserépbogrács töredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 119.  
A lelőhely a falu nyugati határában alacsony fekvésű, semlyékes medence déli partján húzódik, kis 
kiterjedésű 20x20 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 120.  
A lelőhely a település nyugati határában, egykori vízállásos medence déli partjától kissé távolabb 
található markáns dombháton húzódik, 100x70 méteres területen kevés Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 122.  
A lelőhely a község nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízállásos medence déli partján 
található, nagy kiterjedésű, 250x130 méteres területen más korszak leletanyag mellett néhány 
Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 123.  
A lelőhely a község nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízállásos medence délnyugati 
partján található, kis kiterjedésű, 100x50 méteres területen, más korszak mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 124.  
A lelőhely a község nyugati határában, alacsony fekvésű, egykoron vízállásos medence délnyugati 
partján található, nagy kiterjedésű, 150x90 méteres területen, rossz látási viszonyok mellett kevés 
Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 126.   



A lelőhely a település délnyugati határában található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította 
terület nyugati partján húzódik, kis kiterjedésű, 80x30 méteres területen más korszak leletanyaga 
mellett néhány Árpád-kori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 128.  
A lelőhely a község északnyugati határában, alacsony fekvésű, valamikor vízborította medence 
nyugati partján található, kis kiterjedésű, 40x40 méteres területen kevés Árpád-kori 
kerámiatöredék, köztük bécsi grafitos soványítású fazék töredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 129.  
A lelőhely a falu nyugati határában, alacsony fekvésű, vízállásos terület északi partján található, kis 
kiterjedésű, 50x50 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 130.  
A lelőhely a falu nyugati határában, keskeny, hosszan elnyúló vízállásos terület északi partján 
húzódik, kis kiterjedésű, 80x80 méteres területen alacsony leletsűrűség mellett néhány Árpád-kori 
kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 131.   
A lelőhely a falu nyugati határában, keskeny, hosszan elnyúló vízállásos terület északi partján 
húzódik, kis kiterjedésű, 10x10 méteres területen kevés Árpád-kori kerámiatöredék, köztük 
bográcstöredékek. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 132.   
 
100 méter átmérőjű területen, alacsony leletsűrűség mellett, jó látási viszonyok között, nagyon 

kevés középkori kerámiatöredék.9 
 
ZÁKÁNYSZÉK 133.   
Alacsony leletsűrűség mellett, kis kiterjedésű, 20 méter sugarú körben, más korszak mellett, egy 
darab középkori kerámiatöredék. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 134.   
Alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület északi partján emelkedő kis dombháton, kis 
kiterjedésű területen, 60 méteres területen, rossz látási viszonyok között, kevés Árpád-kori és késő 
középkori kerámiatöredék (39. tábla 15-24.). 
 
ZÁKÁNYSZÉK 135.   
Nagy kiterjedésű, 350x200 méteres területen, jó látási viszonyok jellemzőek. A nagy számú 
mindkét irányban megvastagodó bográcsperem mellett, számos vízszintes tetejű T-alakú, továbbá 
az átfúrásnál karéjosan kialakított bográcsperem töredék, mészszemcsével soványított bogrács 
oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, legömbölyített szélű, kihajló peremű fazekak 
töredékei, bekarcolt párhuzamos vonalakkal,díszített fazék oldaltöredékei alkotják az Árpád-kori 
leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a kevés gyorskorongolt, vékony falú oldaltöredék, 
valamint egy vékony falú, ívelt legömbölyített szélű, perem alatt körbefutó bordával díszített fazék 
peremtöredéke. 
 
ZÁKÁNYSZÉK 136.   
Nagy kiterjedésű 170x20 méteres területen, közepes látási viszonyok mellett jellemzőek A nagy 
számú mindkét irányban megvastagodó bográcsperem mellett, számos vízszintes tetejű T-alakú, 

                                                           
9 Zákányszék 132-136. számú lelőhelyek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában nem 
szerepelnek. A szakdolgozatban a lelőhelyek leírása szerepel, az összegyűjtött leletanyag a múzeum 
raktárában megtalálható, azonban térképi ábrázolása hiányzik. 



továbbá az átfúrásnál karéjosan kialakított bográcsperem töredék, mészszemcsével soványított 
bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, legömbölyített szélű, kihajló peremű fazekak 
töredékei, bekarcolt párhuzamos vonalakkal,díszített fazék oldaltöredékei alkotják az Árpád-kori 
leletanyagot.  
 
BORDÁNY 3.  
A lelőhely a település északi határában, a Mező-dűlőben található a Rácz Márton tanyától 
délkeletre. A zsombói határdűlő mentén húzódó 180x130 méter kiterjedésű, alacsony intenzitású 
lelőhelyet északnyugatról, keletről és délről is alacsonyfekvésű, egykoron vízborította területek 
veszik körbe. A gyűjtött leletanyag között egy darab kavicsos soványítású, csillámos anyagú, lassú 
korongon készült oldaltöredék anyaga alapján határozható meg Árpád-korinak. 
 
BORDÁNY 4.  
A község nyugati határában található a lelőhely, a Bordány-dűlőben. A Kádár-tanya és Katona-
tanya között elhelyezkedő kis kiterjedésű lelőhelyet keletről, északról és nyugatról is nagy 
kiterjedésű egykoron vízállásos medencék veszik körül. A lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű 
bronzkori leletanyag között található egy darab kavicsos soványítású, csillámos anyagú, lassú 
korongon készült oldaltöredék anyaga alapján határozható meg Árpád-korinak. 
 
BORDÁNY 5.  
A lelőhely a falu délnyugati határában található, a zákányszéki határ mentén. A Kiss-tanya és 
Kocsis-tanya között elhelyezkedő kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, 
több medencére tagolódó alacsony fekvésű, valamikor vízjárta terület északi partján húzódik. A 
lelőhelyen gyűjtött kevés díszítetlen oldaltöredék között XIII-XIV. századra keltezhető a csillámos 
anyagú, vékony falú, ívelt, legömbölyített szélű, külső oldalán a perem alatt körbefutó bordával 
díszített peremtöredék. 
 
BORDÁNY 7.  
A lelőhely a település északi határában, a Mező-dűlőben található. A kis kiterjedésű, alacsony 
intenzitású lelőhely kis kiterjedésű alacsony fekvésű medencék között helyezkedik el. A lelőhelyen 
gyűjtött kevés szürke színű, apró kaviccsal soványított oldaltöredék között XIII-XIV. századra 
keltezhető a szürke színű, csillámos anyagú, vékony falú, ívelt, legömbölyített szélű, külső oldalán 
a perem alatt körbefutó bordával díszített peremtöredék. 
 
BORDÁNY 8.  
A lelőhely a község északi határában található, a Mező-dűlőben. A Rácz Márton-tanyától nyugatra 
elhelyezkedő kis kiterjedésű lelőhely egy északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence 
délnyugati partján húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött 
leletanyagot. 
 
BORDÁNY 10.  
A lelőhely a község északi határában található, a Mező-dűlőben. A Rácz Márton-tanya mellett 
elhelyezkedő kis kiterjedésű lelőhely egy északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence 
délnyugati partján húzódik. Mindössze egy darab csillámos anyagú, külső oldalán vörösbarna 
színű, belső oldalán szürkés fekete színű, bekarcolt hullámvonallal díszített oldaltöredék (40. tábla 
20.) alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori leletanyagot. 
 
BORDÁNY 12.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Seregélyes-dűlő déli végében található. A Peták-
tanyától keletre elhelyezkedő kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, 
egykoron vízborította semlyékes medence északkeleti végénél húzódik. Mindössze egy darab 
csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori leletanyagot. 
 



BORDÁNY 13.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Seregélyes-dűlő déli végében található, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Peták-tanyától délnyugatra elhelyezkedő kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, egykoron vízborította semlyékes medence 
északnyugati végénél húzódik. Mindössze egy darab csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, 
lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori 
leletanyagot. 
 
BORDÁNY 14.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Seregélyes-dűlő déli végében található, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Peták-tanyától nyugatra elhelyezkedő kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, egykoron vízborította semlyékes medence 
északnyugati végénél húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött 
leletanyagot. 
 
BORDÁNY 15.  
A lelőhely a település délkeleti határában, a Seregélyes-dűlő déli végében található, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Király-tanyáktól északkeletre elhelyezkedő kis kiterjedésű, 
50x70 méteres, alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, egykoron vízborította semlyékes 
medence északnyugati végénél húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött 
leletanyagot. 
 
BORDÁNY 16.  
A lelőhely a község délkeleti határában található, a Seregélyes-dűlő déli részén. A Hegedűs-
tanyától délre elhelyezkedő kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely egy igen nagy kiterjedésű, 
alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence délkeleti partján húzódik. Mindössze néhány 
darab csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori leletanyagot. 
 
BORDÁNY 17.  
A lelőhely a község délkeleti határában található, a Seregélyes-dűlő keleti részén. A Hegedűs-
tanyától északra elhelyezkedő kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely egy igen nagy 
kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence délkeleti partján húzódik. Mindössze 
néhány darab csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori leletanyagot. A XIII-XIV. századra keltezhető 
a szürke színű, csillámos anyagú, vékony falú, ívelt, tagolt profilú peremtöredék. 
 
BORDÁNY 19.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, a Seregélyes-dűlő északkeleti részén, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Dicső-tanyától keletre elhelyezkedő, kis kiterjedésű 90x50 
méteres, alacsony intenzitású lelőhely egy igen nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította medence keleti partján húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, apró 
kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött 
Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány darab csillámos anyagú, vékony 
falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék. 
 
BORDÁNY 20.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, a Seregélyes-dűlő északkeleti részén, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Dicső-tanyától keletre elhelyezkedő, kis kiterjedésű 40x40 
méteres, alacsony intenzitású lelőhely egy igen nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította medence keleti partján húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony 
falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék mellett fehérre égetett, 
apró kaviccsal soványított oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött leletanyagot. 



 
BORDÁNY 21.   
A lelőhely a település délkeleti határában található, a Seregélyes-dűlő északkeleti részén, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán. A Dicső-tanyától északnyugatra elhelyezkedő, kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású lelőhely egy igen nagy kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron vízborította 
medence keleti partján húzódik. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, apró kaviccsal 
soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött Árpád-kori 
leletanyagot. A lelőhely későbbi fázisára utal a néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék. 
 
BORDÁNY 22.  
A lelőhely a falu határának délkeleti sarkában található, a Bordány-Zsombó-Szatymaz hármas határ 
mentén, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. Az 50x100 méter kiterjedésű, intenzív 
lelőhely egy északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence északnyugati végénél húzódik. 
A kevés jellegtelen durva kerámiatöredék mellett nagy mennyiségű Árpád-kori leletanyag 
gyűjthető a felszínen. Az Árpád-kort szokványos kivitelű, mindkét irányban megvastagodó 
bográcsperemek, kihajló, legömbölyített szélű fazékperemek (40. tábla 14-18.) és sok más 
díszítetlen oldaltöredék képviseli. 
 
BORDÁNY 23.  
A lelőhely a falu határának délkeleti sarkában található, a Bordány-Zsombó-Szatymaz hármas határ 
mentén, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású 
lelőhely egy északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence délkeleti végénél húzódik. 
Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-
kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött leletanyagot. 
 
BORDÁNY 24.  
A lelőhely a falu határának délkeleti sarkában található, a Bordány-Zsombó-Szatymaz hármas határ 
mentén, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású 
lelőhely egy északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence délkeleti végénél húzódik. 
Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-
kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött leletanyagot. 
 
BORDÁNY 25.  
A lelőhely a falu határának délkeleti sarkában található, a Jakab-tanyától nyugatra, a Szeged-
Kiskunhalas országút északi oldalán. Északnyugat-délkelet irányú, kicsi semlyékes medence 
délkeleti végénél húzódó lelőhelyen nagy mennyiségű szarmata kerámiatöredék mellett néhány 
darab apró kaviccsal soványított, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék, kifelé megvastagodó 
bográcsperem, kihajló peremű fazék töredéke sorolható az Árpád-korba. 
 
BORDÁNY 26.  
A lelőhely a község határának délkeleti részén található a Szeged-Kiskunhalas országút északi 
oldalán. A kis kiterjedésű, 50x30 méteres, alacsony intenzitású lelőhely nagy kiterjedésű, több 
medencére tagoló alacsonyfekvésű, egykoron vízborította medence keleti partján fekszik, a Zádori-
tanya mellett. Mindössze néhány darab szürke színű, csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött 
leletanyagot. XIII-XIV. századra keltezhető a csillámos anyagú, vékony falú, ívelt, legömbölyített 
szélű, külső oldalán a perem alatt körbefutó bordával díszített peremtöredék. 
 
BORDÁNY 28.  
A lelőhely a település keleti határában található, a Zsombóra átvezető összekötő út déli oldalán. A 
kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely északkelet, kelet, dél felől is egykoron vízjárta 
medencékkel határolt területen helyezkedik el a Monostori-tanyától nyugatra.  Mindössze néhány 
darab csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori 



oldaltöredék mellett fehérre égetett, apró kaviccsal soványított oldaltöredék alkotja a lelőhelyen 
gyűjtött leletanyagot. 
 
BORDÁNY 29.  
A lelőhely a község keleti határában található, a Zsombóra átvezető összekötő út és a Szeged-
Kiskunhalas országút kereszteződésénél. A 100 méter hosszúságú, intenzív lelőhely egy igen nagy 
kiterjedésű alacsony fekvésű, valamikor vízjárta semlyékes vonulat északkeleti partján helyezkedik 
el, ahol kizárólag Árpád-kori töredék gyűjthető a felszínen. A mindkét irányban megvastagodó, a 
kifelé megvastagodó szögletes átmetszetű, vízszintes tetejű T-alakú, és a karéjosan kiképzett 
bográcsperemek (40. tábla 1-13.) mellett legömbölyített szélű és ferdén levágott kihajló peremű 
fazekak töredékei, körömbenyomkodással kialakított mintával díszített oldaltöredék (40. tábla 7.) , 
bográcsok élesen megtörő hastöredékei, és nagy számú díszítetlen csillámos anyagú, kaviccsal 
soványított, lassú korongon készített oldaltöredék képviseli az Árpád-kort. 
 
BORDÁNY 30.   
A lelőhely a belterülettől keletre található a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. Az 
egykori Tsz-major mellett húzódó lelőhelyet északról, délről, délkelet felől is alacsony fekvésű, 
egykoron vízborította terület határolja. A lelőhelyen gyűjtött szarmata kerámiatöredékek mellett 
néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – 
középkori oldaltöredék található.  
 
BORDÁNY 31.  
A lelőhely a falu keleti határában található, a Zsombóra átvezető összekötő út nyugati oldalán. A 
nagy kiterjedésű, 50x500 méteres, intenzív lelőhelyet szinte minden oldalról valamikor vízjárta 
medence veszi körbe. A lelőhelyen kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A nagy 
számú kerámiatöredék jelentős részét a változatos kialakítású bográcsperem töredékek (40. tábla 
19; 21.) alkotják.  
 
BORDÁNY 33.  
A lelőhely a település keleti határában található a Zsombóra átvezető összekötő út nyugati oldalán. 
A 400 méter hosszú, intenzív lelőhely nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó egykoron 
vízborította, semlyékes vonulat északnyugati végénél helyezkedik el a Dorozsma-Halasi-főcsatorna 
északkeleti partján. A lelőhelyen kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A 
változatos kialakítású bográcsperemek között található egy mindkét irányban megvastagodó 
töredék, amelyet a perem alatt bekarcolt hullámvonal minta díszít. A vízszintes tetejű, T-alakú 
peremek között az egyik töredék külső széle ferdén levágott és a levágásnál horony fut körbe. A 
mészszemcsével soványított, homokos anyagú bográcsoldal töredékek, élesen megtörő 
hastöredékek mellett legömbölyített szélű, kihajló peremű fazék töredékek, bekarcolt vízszintes 
vonallal díszített oldaltöredékek is megtalálhatóak a leletanyagban (41. tábla 1-12.). 
 
BORDÁNY 34.  
A lelőhely a lakott területtől keletre található, a Dorozsma-Halasi-főcsatorna mentén húzódó nagy 
kiterjedésű, alacsony fekvésű, egykoron vízborította medence nyugati partján. A nagy kiterjedésű 
szarmata telep  délkeleti részén 20 méter sugarú körben koncentrálódott az Árpád-kori kerámia. A 
kevés csillámos anyagú, kaviccsal soványított, lassú korongon készült oldaltöredék között több, 
bekarcolt vízszintes vonallal díszített oldaltöredék található. A lelőhely későbbi fázisára utalnak a 
vékonyfalú, gyorskorongolt töredékek, valamint egy ívelt, tagolt profilú peremtöredék. 
 
BORDÁNY 35.  
A lelőhely a település északi határában található, nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó 
egykoron vízborította semlyékes vonulat északnyugati partján. A 300x70 méter kiterjedésű 
lelőhelyen a nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag mellett kevés csillámos anyagú, 
lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék, valamint egy aljtöredék képviseli az Árpád-kort. 
 
BORDÁNY 37.  



A lelőhely a falu északi határában található, a Lévai-tanyától keletre. A kis kiterjedésű, alacsony 
intenzitású lelőhelyet szinte minden oldalról alacsony fekvésű, valamikor vízjárta medencék veszik 
körbe. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő 
Árpád-kori – középkori oldaltöredék alkotja a lelőhelyen gyűjtött leletanyagot. 
 
BORDÁNY 44.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. A 
kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely hosszan elnyúló, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította terület északi végénél helyezkedik el. A lelőhelyen gyűjtött néhány darab csillámos 
anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült oldaltöredék, illetve egy aljtöredék, továbbá 
egy kifelé megvastagodó bográcsperem Árpád-kori objektumcsoportra utal. 
 
BORDÁNY 50.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán, a 
Vidéki-tanyától északkeletre. A nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó valamikor vízjárta 
terület nyugati partján 50 méteres körzetben, alacsony leletintenzitás mellett kizárólag Árpád-kori 
kerámia gyűjthető. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, lassú 
korongon készült jellegtelen oldaltöredék, továbbá befésült hullámvonalköteggel és befésült 
vonalköteggel díszített oldaltöredék (40. tábla 22-23.) alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
BORDÁNY 51.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán, a 
Mező-dűlő nyugati részén, a Vidéki-tanyától északra. A nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó 
valamikor vízjárta terület nyugati partján elhelyezkedő kis kiterjedésű,  alacsony leletintenzitású 
lelőhelyen kizárólag Árpád-kori kerámia gyűjthető. Mindössze néhány darab csillámos anyagú, 
apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék alkotja az Árpád-kori 
leletanyagot. 
 
BORDÁNY 54.  
A lelőhely a falu déli határában, a Seregélyes-dűlő déli részén található. Hosszan elnyúló 
északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, vízjárta terület délnyugati partján elhelyezkedő 
lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű szarmata leletanyag mellett néhány darab csillámos anyagú, 
apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék anyaga alapján 
sorolható az Árpád-korba. 
 
BORDÁNY 55.  
A lelőhely a falu déli határában, a Seregélyes-dűlő déli részén, a Faragó-tanyától északkeletre 
található. Hosszan elnyúló északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, vízjárta terület 
délnyugati partján elhelyezkedő lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű szarmata leletanyag mellett 
néhány darab csillámos anyagú, apró kaviccsal soványított, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
BORDÁNY 56.  
A lelőhely a település határának déli szélén helyezkedik el, a zákányszéki határ mentén a Kálmán-
tanyától délkeletre. Nagy kiterjedésű, hosszan elnyúló, több medencére tagolódó egykoron vízjárta 
terület északkeleti végénél húzódik a lelőhely. 50x50 méteres területen, alacsony leletintenzitás 
mellett kizárólag Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. Kifelé megvastagodó, szögletes 
átmetszetű bográcsperemek, legömbölyített szélű, kihajló peremű fazék töredéke, fedőtartós fazék 
peremtöredéke alkotja az Árpád-kori objektumcsoportra utaló leletanyagot. 
 
BORDÁNY 58.  
A lelőhely a település déli határában, a Bordányból Zákányszékre vezető összekötő út keleti 
oldalán, a Seregélyes-dűlő nyugati részén, a Hajó-tanyák mellett található a lelőhely. Az 
északnyugat-délkelet irányú, keskeny semlyékes vonulat északkeleti partján húzódó kis kiterjedésű, 



alacsony leletintenzitású lelőhelyen mindössze néhány csillámos anyagú, kavicsos soványítású, 
lassú korongon készült oldal- és aljtöredék sorolható az Árpád-korba. 
 
BORDÁNY 59.  
A lelőhely a falu déli határában,  a Seregélyes-dűlő középső részén, a Faragó-tanyától északkeletre 
található. Hosszan elnyúló északnyugat-délkelet irányú alacsony fekvésű, vízjárta terület 
délnyugati partján elhelyezkedő, kis kiterjedésű, alacsony leletintenzitású lelőhelyen mindössze 
néhány csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült oldal- és aljtöredék 
sorolható az Árpád-korba. 
 
BORDÁNY 63.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Bordány-dűlő déli részén. A kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású lelőhely egy keskeny, kicsi semlyékes medence északkeleti partján húzódik. A 
lelőhelyen mindössze néhány csillámos anyagú, kavicsos soványítású, jellegtelen Árpád-kori 
oldaltöredék gyűjthető. 
 
BORDÁNY 66.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Bordány-dűlő déli részén. A kis kiterjedésű, 
alacsony intenzitású lelőhely egy keskeny, kicsi semlyékes medence délkeleti végénél húzódik. A 
lelőhelyen mindössze néhány csillámos anyagú, kavicsos soványítású, jellegtelen Árpád-kori 
oldaltöredék gyűjthető. A lelőhely későbbi fázisára néhány darab vékony falú, gyorskorongolt 
jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék utal. 
 
BORDÁNY 67.  
A lelőhely a falu határának délnyugati végében található, a zákányszéki határ mentén. A kis 
kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhely egy nagy kiterjedésű, több medencére tagolódó alacsony 
fekvésű, egykoron vízjárásos terület északi partján helyezkedik el. A lelőhelyen mindössze néhány 
csillámos anyagú, kavicsos soványítású, jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék gyűjthető. 
 
BORDÁNY 72.  
A lelőhely a belterülettől északra található, a Fodor-tanya mellett. A 100 méter hosszúságú, 
alacsony intenzitású lelőhelyet nyugatról, délről, keletről alacsony fekvésű, egykoron vízjárta 
terület övezi. A lelőhelyen más korszak leletanyaga mellett néhány darab csillámos anyagú, 
kavicsos soványítású, jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék gyűjthető. 
 
BORDÁNY 80.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Bordány-dűlő nyugati részén, a forráskúti határ 
mentén.  A Juhász-tanyától északkeletre húzódó, kis kiterjedésű lelőhely hosszan elnyúló, 
északnyugat-délkelet irányú vízjárta semlyékes vonulat nyugati partján helyezkedik el. A 
lelőhelyen más korszak leletanyaga mellett néhány darab csillámos anyagú, vékony falú, 
gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék, továbbá egy szürke színű, 
vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredék található. 
 
BORDÁNY 81.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Bordány-dűlő nyugati részén, a forráskúti határ 
mentén.  A Juhász-tanyától keletre húzódó, kis kiterjedésű lelőhely hosszan elnyúló, északnyugat-
délkelet irányú vízjárta semlyékes vonulat nyugati partján helyezkedik el. A lelőhelyen más 
korszak leletanyaga mellett egy darab csillámos anyagú, jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, 
továbbá egy tág közű bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke található. 
 
BORDÁNY 82.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Bordány-dűlő nyugati részén, a forráskúti határ 
mentén.  A Juhász-tanyától délre húzódó, kis kiterjedésű lelőhely hosszan elnyúló, északnyugat-
délkelet irányú vízjárta semlyékes vonulat nyugati partján helyezkedik el. A lelőhelyen más 
korszak leletanyaga mellett kevés csillámos anyagú, lassú korongon készült, jellegtelen Árpád-kori 



oldaltöredék, továbbá egy erősen homokos anyagú, vízszintesen kihajló peremű fazék töredéke, 
oldaltöredékből faragott orsókarika található. 
 
BORDÁNY 83.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Bordány-dűlő középső részén, a Szeged-
Kiskunhalas országút déli oldalán.  A 90x50 méteres, kis kiterjedésű lelőhely hosszan elnyúló, 
északnyugat-délkelet irányú vízjárta semlyékes vonulat közepéből szigetszerűen kiemelkedő 
dombháton húzódik. A lelőhelyen más korszak leletanyaga mellett egy darab csillámos anyagú, 
vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori oldaltöredék található. 
 
BORDÁNY 84.  
A lelőhely a település nyugati határában, a Bordány-dűlő középső részén, a Szeged-Kiskunhalas 
műút déli oldalán található. A kis kiterjedésű, alacsony intenzitású lelőhelyet keletről és nyugatról 
is alacsony fekvésű egykoron vízjárta terület határolja. A lelőhelyen más korszak leletanyaga 
mellett néhány darab csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen 
Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
BORDÁNY 85.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Bordány-dűlő keleti részén, a Szeged-Kiskunhalas 
országút déli oldalán. A 200 méter hosszú intenzív lelőhely kis kiterjedésű, északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes medencékkel tagolt területen húzódik. A lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű 
bronzkori leletanyag mellett néhány darab csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült díszítetlen Árpád-kori oldaltöredék található. A lelőhely későbbi fázisára utal néhány darab 
csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék. 
 
BORDÁNY 86.  
A lelőhely a község keleti határában található, a Szeged-Kiskunhalas országút északi oldalán. A kis 
kiterjedésű, alacsony leletintenzitású lelőhely hosszan elnyúló, több medencére tagolódó alacsony 
fekvésű, egykoron vízborította terület délnyugati partján helyezkedik el. Mindössze néhány darab 
csillámos anyagú, vékony falú, gyorskorongolt jellegtelen késő Árpád-kori – középkori 
oldaltöredék, továbbá egy fehérre égetett fazék oldaltöredéke alkotja az Árpád-kori leletanyagot. 
 
ÜLLÉS 1.   
A lelőhely a település északi határában, az Árpád-dűlőben  található, a Dorozsma-Halasi III. Sz. 
Főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű, hosszan elnyúlő egykoron vízborította terület által 
körbevett sziget szerű dombháton.  A lelőhelyen gyűjtött leletanyag néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (43. tábla 1.). 
 
ÜLLÉS  3.  
A lelőhely a település nyugati határában található, egy nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet 
irányú semlyék északi végénél, kis kiterjedésű területen szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 4.   
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északi részén,egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északi végénél,  a semlyék területébe benyúló földháton, 
kiterjedése 30x30 méter, szórványos késő Árpád-kori, középkori kerámia. 
 
ÜLLÉS  5.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északi részén,egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék déli végénél,  300x70-100 méteres területen, jelentős 
mennyiségű Árpád-kori leletanyag, a kerámia jelentős részét bográcsperemek alkotják. A lelőhely 



későbbi fázisára néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke utal (42. tábla 11-17.). 
 
 
ÜLLÉS 7.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északi részén,egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján, 50x50 méteres foltban néhány objektumrra utaló 
kevés Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 8.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén,egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, a  partos részt kísérő alacsony, 
északnyugat-délkelet irányú hát északkeleti lejtőjén nagyon szórványos késő Árpád-kori, középkori 
anyag. 
 
ÜLLÉS 9.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén, egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, a Göbölyjárás nevű határrészen. 
10x10 méteres területen egy objektumra utaló kevés Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 10.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén,egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, a Göbölyjárás nevű határrészen, 
300x70-100 kiterjedésű területen, kizárólag Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 11.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék déli partján, 30x60 méteres területen, kizárólag Árpád-kori kerámia. 
 
ÜLLÉS 12.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék déli  partján, 20x20 méteres területen szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 13.  
A lelőhely a település déli határában található, a Kossuth-dűlő északkeleti részén, egy nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján, a Perem-csatorna mentén, 200x100-
130 méteres területen kevés Árpád-kori bográcsperem (45. tábla 1.) és késő Árpád-kori. 
 
ÜLLÉS 14.  
A lelőhely a település déli  határában található, a Kossuth-dűlő déli  részén, egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék déli partján, egy környezetéből szigetszerűen kiemelkedő 
dombháton, 300x100 méteres területen, közepes mennyiségű Árpád-kori leletanyag,  a kerámia 
között bográcsperemek, rádlimintás, csigavonalas fazék töredékei találhatóak (45. tábla 4-8.). 
 
ÜLLÉS 15.   
A lelőhely a település déli határában található, alacsony fekvésű, egykoron vízjárta terület északi 
partján. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 16.  
A lelőhely a település déli  határában található, a Kossuth-dűlő déli részén, egy nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északkeleti partján, 400x50-150 méteres területen A 
lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 



kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra (42. tábla 1-7.). 
 
ÜLLÉS 17.  
A lelőhely a település déli  határában található, a Kossuth-dűlő délkeleti részén,  egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék északi partján, a Perem-csatorna mentén 20x20 méteres tereületen igen 
szórványos Árpád-kori töredékek. 
 
ÜLLÉS 18.  
A lelőhely a község délkeleti, Halesz nevű határrészén található, egy északnyugat-délkelet irányú 
semlyék délnyugati partján, 150x100 méteres területen közepes mennyiségű, jellegzetes Árpád-kori 
leletanyag (45. tábla 9-10.). 
 
ÜLLÉS 19.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, alacsony fekvésű valamikor vízjárta terüelt 
keleti partján. A 90x60 méter kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 21.  
A lelőhely a község keleti határában található, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkkeleti irányban 
hosszan elhúzódó semlyékes medence nyugati partján. A 110x80 méter kiterjedésű területen 
Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített 
jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 24.  
A lelőhely a község északi határában található, a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó 
semlyékes területek között emelkedő dombháton. A leőhely területén gyűjtött leletanyag között 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér 
színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék keltezhető az 
Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 25.  
A lelőhely a község északi határában található, a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó 
semlyékes területek között emelkedő dombháton. A leőhely területén gyűjtött leletanyag között 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér 
színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék keltezhető az 
Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 27.  
A lelőhely a község északi határában található, a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó 
semlyékes területek között emelkedő dombháton. A lelőhely területén gyűjtött leletanyag között 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér 
színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék keltezhető az 
Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 28.  
A lelőhely a község északi határában található, a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó 
semlyékes területek között emelkedő dombháton. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű 
más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 



jellegtelen oldal- és aljtöredék, perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 29.  
A lelőhely a község északi határában található, a Dorozsma-Majsai főcsatorna mentén húzódó 
semlyékes területek között emelkedő dombháton. A lelőhely területén gyűjtött nagy mennyiségű 
más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 31.  
A lelőhely a falu északi határában található, az Árpád-dűlőben, a Kígyós semlyék nevű határrészen, 
egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján 
környezetéből jelentősen kiemelkedő földháton,  40x30 méteres területen igen szórványos Árpád-
kori anyag (45. tábla 2-3.). 
 
ÜLLÉS 33.  
A lelőhely a település északi határában, az Árpád-dűlőben  található, a Dorozsma-Halasi III. Sz. 
Főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű, hosszan elnyúlő egykoron vízborította terület által 
körbevett sziget szerű dombháton.  A lelőhelyen gyűjtött leletanyag nagy mennyiségű más 
korszakba sorolható kerémiatöredék mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 34.  
A lelőhely a település északi határában, az Árpád-dűlőben  található, a Dorozsma-Halasi III. Sz. 
Főcsatorna mentén húzódó nagy kiterjedésű, hosszan elnyúlő egykoron vízborította terület által 
körbevett sziget szerű dombháton.  A lelőhelyen gyűjtött leletanyag néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (45. tábla 11-14.). 
 
ÜLLÉS 37.  
A lelőhely a falu északi határában található, az Árpád-dűlő déli részén, egy  északnyugat-délkelet 
irányú semlyék délnyugati partján, 200x80 méteres körzetben kizárólag  kevés Árpád-kori 
bográcsperem, valamint igen szórványos közepkori anyag.  
 
ÜLLÉS 38.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északkeleti partján,  500x400 méteres területen több korszak 
nyomai mellett több objektumra utaló sűrűsödésben jelentkező jellegzetes Árpád-kori leletanyag 
gyűjthető a felszínen. A gyűjtött leletanyag között nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék 
található, közöttük számos változatos kialakítású bográcsperem töredék, mészszemcsével 
soványított bogrács oldaltöredékei, élesen megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű 
fazék perem-, nyak-, és fenéktöredéke, elnyújtott körömbecsípéssel, bekarcolt hullámvonallal, 
bekarcolt vízszintes vonallal díszített fazekak oldaltöredékei. ( 42. tábla 8-10; 18-21.). 
  
ÜLLÉS 39.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, egy 
nagy kiterjdésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján, 400x80-100 területen 



nagy mennyiségű Árpád-kori kerámia gyűjthető a felszínen. A gyűjtött leletanyag között nagy 
mennyiségű Árpád-kori kerámiatöredék található, közöttük számos változatos kialakítású 
bográcsperem töredék (43. tábla 4-10.), mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékei, élesen 
megtörő hastöredékek, kihajló peremű, lekerekített szélű fazék perem-, nyak-, és fenéktöredéke, 
elnyújtott körömbecsípéssel, bekarcolt hullámvonallal (43. tábla 2.), bekarcolt vízszintes vonallal 
díszített fazekak oldaltöredékei (43. tábla 13-18.). 
 
ÜLLÉS 40.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék területéből kiemelkedő kis szigeten  templomra utaló 
darázskövek, téglatöredékek, valamint a templom körüli temetőre utaló embercsontok. 
 
ÜLLÉS 41.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék északi partján, kiterjedése 150x100 méter kiterjedésű 
területen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem található, perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke.  (44. tábla 1-6.). 
 
ÜLLÉS 42.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, a 
Dorozsma-Halasi II.sz. csatorna vonalát kísérő nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján emelkedő földháton. 100x50 méter kiterjedésű területen kevés 
Árpád-kori anyag, köztük több bográcsperemtöredék (45. tábla 15-16.). 
 
ÜLLÉS 43.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlőben, az Üllés rét nevű határrészen, egy 
északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján 850x100-250 méteres területen közepes 
mennyiségű bronzkori kerámia mellett kevés Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 44.   
A lelőhely a község nyugati határában, az Üllési-rét nevű határrészen található, nagy kiterjedésű, 
hosszan elhúzódó egykoron vízjárta terület déli partján emelkedő dombháton. A lelőhelyen gyűjtött 
leletanyag néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és 
aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a 
perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 46.  
A lelőhely a falu keleti határában található, a Kossuth-dűlő keleti részén, nagy kiterjedésű, 
északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján, 150x150 méteres területen kevés Árpád-
kori anyag, a kerámiatöredékek közül kiemelkednek a bográcsok. 
 
ÜLLÉS 47.  
A lelőhely a község keleti határában, a Kossuth-dűlőben található, nagy kiterjedésű, északnyugat-
délkeleti irányban hosszan elhúzódó egykoorn vízjárta terület partján emelkedő dombháton. A 
lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 48.  
A lelőhely a község keleti határában, a Kossuth-dűlőben található, nagy kiterjedésű, északnyugat-
délkeleti irányban hosszan elhúzódó egykoorn vízjárta terület partján emelkedő dombháton. A kis 



kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 49.  
A lelőhely a község keleti határában, a Kossuth-dűlőben található, nagy kiterjedésű, északnyugat-
délkeleti irányban hosszan elhúzódó egykoorn vízjárta terület partján emelkedő dombháton. A 
lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke 
keltezhető az Árpád-korra ( 43. tábla 11-12.). 
 
ÜLLÉS 50.   
A lelőhely a település keleti határában, a Rózsa-dűlőben található, északnyugat-délkeelt irányú, 
valamikor vízjárta terület északi partján emelkedő dombháton. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag 
között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, 
fehér színű fazék oldaltöredéke, nagy számú közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (44. tábla 7-12.).. 
 
ÜLLÉS 56.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Dorozsma-Halasi főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag 
között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, 
fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (43. tábla 19-20.). 
 
ÜLLÉS 57.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Dorozsma-Halasi főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag 
között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, 
fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 58.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Dorozsma-Halasi főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag 
között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, 
fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 65.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen 
gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 66.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen 



gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 67.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen 
gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 68.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen 
gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 69.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A kis kiterjedésű, 
20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 70.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A lelőhelyen 
gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható leletanyag között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 71.  
A lelőhely a település északkeleti határában, a Rózsa-dűlőben, a Dorozsma-Halasi főcsatorna 
mentén hosszan elhúzódó, keskeny egykoron vízborította terület nyugati partján. A kis kiterjedésű, 
20x20 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 73.  
A lelőhely a település nyugati határában, az Üllési-rét nevű határrészen található, nagy kiterjedésű, 
valamikor vízborította terület délnyugati partján. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű 
fazék oldaltöredéke, nagy mennyiségű közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt 
körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (44. tábla 13-19.). 
 
ÜLLÉS 74.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlő délnyugati részén, a Dorozsma-Halasi 
II.sz. csatorna mentén, egy patkó alakú semlyék délkeleti partján, egy 50x50 méteres háton kisebb 
objektumcsoportra utaló Árpád-kori kerámia. 
 
ÜLLÉS 77.  



A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlő délnyugati részén, a Dorozsma-Halasi 
II. sz. csatorna mentén, egy nagy kiterjedésű, szabálytalan alakú semlyék déli partján, 350x100-150 
méteres területen több korszak leletanyaga mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
ÜLLÉS 78.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlő délnyugati részén, egy északnyugat-
délkelet irányú, nagy kiterjedésű semlyék délnyugati partján, 60x60 méteres területen közepes 
mennyiségű Árpád-kori anyag, a kerámiaanyag közül kiemelkedik a nagy számú bográcsperem 
töredék, valamint körömcsípéses mintával díszített fazék nyaktöredéke (43. tábla 3.). 
 
ÜLLÉS 80.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Petőfi-dűlő délkeleti részén, egy szabálytalan alakú, 
nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék délkeleti partján, 200x140 méteres területen  
szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
ÜLLÉS 82.  
A lelőhely a község nyugati határában, a Petőfi-dűlőben található, nagy kiterjedésű egykoron 
vízjárta terület délnyugati partján emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony 
leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 83.  
A lelőhely a község nyugati határában, a Petőfi-dűlőben található, nagy kiterjedésű egykoron 
vízjárta terület délnyugati partján emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony 
leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
ÜLLÉS 84.   
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Petőfi-dűlő keleti részén, szabálytalan alakú, nagy 
kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján, 250x250 méteres területen 
kizárólag Árpád-kori,  nagy mennyiségű leletanyag. A nagy mennyiségű csillámos anyagú, 
kavicsos soványítású, vastag falú, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék mellett nagy 
számú bográcstöredék (44. tábla 20-24.) alkotja a leletanyagot. A változatos kialakítású 
bográcsperem töredékek között  vízszintes tetejű, T-alakú,  kifelé megvastagodó szögletes 
átmetszetű, és egy ferdén levágott peremű töredék is található. A mészszemcsével soványított 
bogrács oldaltöredékek mellett fazekakhoz tartozó töredékek is előfordulnak (45. tábla 19.). 
 
ÜLLÉS 85.  
A lelőhely a település északnyugati határában, a Petőfi-dűlőben található, a Dorozsma-Halasi III. 
Számú főcsatorna mentén húzódó egykoron vízborította terüeletek által körülvett dombháton. A kis 
kiterjedésű, 90x60 méteres lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-
korra. 
 
ÜLLÉS 86.  
A lelőhely a település északnyugati határában, a Petőfi-dűlőben található, a Dorozsma-Halasi III. 
Számú főcsatorna mentén húzódó egykoron vízborította terüeletek által körülvett dombháton. A kis 
kiterjedésű, 90x60 méteres lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-
korra. 
 
ÜLLÉS 89.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Petőfi-dűlő délnyugati részén, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék északi partján 300x150 méteres területen nagy mennyiségű bronzkori 



kerámia mellett néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék 
sorolható az Árpád-korba.  
 
ÜLLÉS 92.  
A lelőhely a falu  nyugati határában található, a Petőfi-dűlő délnyugati részén, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyék északi partján. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag között néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, nagy számú közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra (45. tábla 17-18.). 
 
ÜLLÉS 95.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, a Petőfi-dűlő keleti részén,  északnyugat-délkelet 
irányú, szabálytalan alakú semlyék délnyugati partján, 250x100 méteres területen vaskori anyag 
mellett közepes mennyiségű Árpád-kori anyag. 
 
ÜLLÉS 100.  
A lelőhely a község északi határában, a Rózsa-dűlőben található, egykorn vízborította terüeletek 
által körülvett dombháton. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 101.  
A lelőhely a falu északi  határában található, a Rózsa-dűlő délnyugati részén, szabálytalan alakú, 
nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján kisebb 
objektumcsoportra utaló szórványos Árpád-kori anyag. 
 
ÜLLÉS 102.  
A lelőhely a község északi határában, a Rózsa-dűlőben található, egykorn vízborította terüeletek 
által körülvett dombháton. A lelőhelyen gyűjtött leletanyag között nagy mennyiségű avar kerámia 
mellett néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható 
az Árpád-korba.  
 
ÜLLÉS 104.  
A lelőhely a község északi határában, az Árpád-dűlőben található, nagy kiterjedésű, egykoron 
vízjárta terüelt nyugati partján.  A lelőhelyen gyűjtött nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
leletanyag között  néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék 
sorolható az Árpád-korba. 
 
ÜLLÉS 105.  
A lelőhely a község északi határában, az Árpád-dűlőben található, nagy kiterjedésű, egykoron 
vízjárta terüelt nyugati partján.  A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 106.  
A lelőhely a község északi határában, az Árpád-dűlőben található, nagy kiterjedésű, egykoron 
vízjárta terüelt nyugati partján.  A kis kiterjedésű, 20x20 méteres területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.   
 
ÜLLÉS 108.  
A lelőhely a falu nyugati határában található, az Árpád-dűlő középső részén, szabálytalan alakú, 
nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú semlyék délnyugati partján,  270x50-70 méteres 
területen közepes mennyiségű Árpád-kori anyag. 



 
BALÁSTYA 1.  
A lelőhely a település délkeleti határában található, az Öszeszéki-tó partján, a Fekete-tanya mellett. 
A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem szállásjellegű lelőhelyre 
utal. 
 
BALÁSTYA 3.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Kistelek-Kiskunmajsai úttól délre eső 
hatalmas gyümölcsösben, egykoron vízborította, alacsonyfekvésű terület déli partján. A felszínen 
gyűjtött leletanyag között nagy mennyiségű csillámos anyagú, kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori jellegtelen oldaltöredék, továbbá nagy számú szokványos kialakítású 
és karéjosan kiszélesedő bográcsperem, és erősen kavicsos soványítású kézi korongon készült fehér 
színű fazék oldaltöredéke, tágközű bekarcolt csigavonallal díszített fazekak oldaltöredékei, 
legömbölyített szélű, vízszintesen kihajló peremű fazék válltöredéke, a vállán körömcsípéses 
díszítés, továbbá közepes mennyiségű vékony falú, gyors korongon készült késő középkori 

oldaltöredék, köztük kevés, tagolt perem töredék10. 
 
BALÁSTYA 4.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Balástya-Csengelei csatorna északi oldalát 
kísérő dombháton. A kis kiterjedésű lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az 
Árpád-korra. A lelőhely későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori 
középkori jellegtelen oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek utalnak  
 
BALÁSTYA 5.  
A lelőhely a település északnyugati határészében található, nagy kiterjedésű, több medencére 
tagolódó, egykoron vízborította terület déli partján emelkedő dombháton. A kis kiterjedésű 
lelőhelyen nagy mennyiségű szarmata kerámia mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék és vékony falú, gyors korongon készült késő 
Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek gyűjthetők a felszínen. 
 
BALÁSTYA  7.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Balástya-Csengelei csatorna mentén, 
alacsony fekvésű, egykoron vízborította területek által körbevett, kiemelkedő dombháton.  A 
180x160 méter kiterjedésű területen gyűjthető kerámiatöredékek között néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. A lelőhely 
későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen 
oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek utalnak  
 
BALÁSTYA 8.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Balástya-Csengelei csatorna mentén, 
alacsony fekvésű, egykoron vízborította területek által körbevett, kiemelkedő dombháton.  A 
viszonylag kis kiterjedésű, intenzív lelőhelyen a nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
leletanyag mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. A lelőhely későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek utalnak  
 
BALÁSTYA  9-10.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Balástya-Csengelei csatorna mentén, 
alacsony fekvésű, egykoron vízborította területek által körbevett, kiemelkedő dombháton.  A 
viszonylag kis kiterjedésű, intenzív lelőhelyen a nagy mennyiségű más korszakba sorolható 

                                                           
10 A lelőhelyről gyűjtött és elcsomagolt leletanyag összetétele és mennyisége sem egyezik a szakdolgozatban 
leírtakkal.  



leletanyag mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék, néhány darab szokványos kialakítású bográcsperem töredék - az egyiken a perem 
alatt beszurkált négyzetekből álló minta fut körbe - keltezhető az Árpád-korra. A lelőhely későbbi 
fázisára vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredékek, 
és tagolt peremtöredékek utalnak  
 
BALÁSTYA 12.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 30x30 méter 
kiterjedésű lelőhelytől északra és nyugatra is egykoron vízborította terület húzódik.  A kis 
kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött nagymennyiségű más korszakba sorolható leletanyag mellett néhány 
darab kavicsos soványítású, díszítetlen oldaltöredék, néhány darab mindkét irányba megvastagodó 
bográcsperem töredék és egy fedőtartós fazék peremtöredéke tartozik az Árpád-korba.  
 
BALÁSTYA 13.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, a Balástya-Csengelei csatorna mentén, 
alacsony fekvésű, egykoron vízborította területek által körbevett, kiemelkedő dombháton.  Az 
50x50 méteres, kis kiterjedésű lelőhelyen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, egy lapos, téglalapátmetszetű, egy 
karéjosan kiszélesedő, és egy szokványos kialakítású bográcsperem töredék volt a felszínen. 
 
BALÁSTYA 14.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 30x30 méteres 
kis kiterjedésű lelőhely keleti és nyugati oldalán is egykoron vízborította terület húzódik. A 
lelőhely területén a felszínen gyűjthető leletanyag között, a nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható töredék mellett  néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. A lelőhely későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek utalnak  
 
BALÁSTYA 15.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 30x30 méteres 
kis kiterjedésű lelőhely keleti és nyugati oldalán is egykoron vízborította terület húzódik. A 
lelőhely területén a felszínen gyűjthető leletanyag között, a nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható töredék mellett  néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék, tágközű bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke keltezhető az Árpád-
korra.  
 
BALÁSTYA 16.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 20x20 méteres 
kis kiterjedésű lelőhely keleti és nyugati oldalán is egykoron vízborította terület húzódik. A 
lelőhely területén a felszínen gyűjthető leletanyag között, a nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható töredék mellett  néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra.  
 
BALÁSTYA 19.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 30x30 méteres 
kis kiterjedésű lelőhely egykoron vízborította terület déli végén emelkedő dombháton húzódik. A 
lelőhely területén a felszínen gyűjthető leletanyag között, a nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható töredék mellett  néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldaltöredék, egy párhuzamos bekarcolt vonalakkal díszített fazék oldaltöredéke keltezhető az 
Árpád-korra. A lelőhely későbbi fázisára vékony falú, gyors korongon készült késő Árpád-kori 
középkori jellegtelen oldaltöredékek, és tagolt peremtöredékek utalnak. 
 
BALÁSTYA 20.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 60x40 méteres 
kis kiterjedésű lelőhely, nagy kiterjedésű, egykoron vízborította terület északi partján emelkedő 



dombháton húzódik. A lelőhely területén alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból egy 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült fazék aljtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 21.  
A lelőhely a település északnyugati, Kapitányság nevű határrészében található. A 40x40 méteres, 
kis kiterjedésű lelőhely, nagy kiterjedésű, egykoron vízborította terület északi partján emelkedő 
dombháton húzódik. A lelőhely területén alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból két 
darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-
korra. 
 
BALÁSTYA  23.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, a Fehértó-Majsai csatorna mentén, hosszan 
elnyúló, keskeny, egykoron vízborította terület északi partján. Az 50x80 méteres területen, több 
korszak mellett  néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék gyűjthető a felszínen.  
 
BALÁSTYA 24.  
A Fehértó-Majsai főcsatorna keleti partján húzódó 30x20 méter kiterjedésű lelőhelyen más korszak 
mellett  néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék gyűjthető a felszínen.  
 
BALÁSTYA 25.  
A Fehértó-Majsai főcsatorna keleti partján húzódó 450x60 méter kiterjedésű lelőhelyen más 
korszak mellett  néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék gyűjthető a felszínen.  
 
BALÁSTYA 26.  
A Fehértó-Majsai főcsatorna keleti partján húzódó 50x50 méter kiterjedésű lelőhelyen nagy 
mennyiségű szarmata kori leletanyag mellett jelentős mennyiségű lassú korongon készült, kavicsos 
soványítású jellegtelen oldaltöredék, számos mindkét irányba megvastagodó, lapos, téglalap-
átmetszetű, karéjosan kiszélesedő bográcsperem töredék, néhány darab közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldaltöredék, fehér színű fazék tágközű bekarcolt csigavonallal díszített oldaltöredéke 
gyűjthető a felszínen.  
 
BALÁSTYA 27.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Fehértó-Majsai-főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó egykoron vízborította terület partján. A kis kiterjedésű, 30x30 méteres lelőhelyen nagy 
mennyiségű bronzkori kerámiatöredék mellett néhány darab közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen 
oldaltöredék gyűjthető a felszínen. 
 
BALÁSTYA 28.  
A lelőhely a település nyugati határában található, a Fehértó-Majsai-főcsatorna mentén hosszan 
elhúzódó egykoron vízborította terület partján. A kis kiterjedésű, 20x20 méteres lelőhelyen Árpád-
kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék mellett befésült hullámvonalköteggel díszített fazék oldaltöredéke, szokványos 
kialakítású bográcsperem töredék és néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék gyűjthető a 
felszínen. 
 
BALÁSTYA 29.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, a Fehértó-Majsai csatorna mentén, hosszan 
elnyúló, keskeny, egykoron vízborította terület déli partján. A 350x100 méteres területen,  több 
korszak mellett kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék 



mellett grafitos bécsi fazék peremtöredéke, vastag falú lassú korongon készült fehér színű fazék 
oldaltöredéke és néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, 
gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldaltöredék és egy fedőtartós fazék 
profilált  peremtöredéke gyűjthető a felszínen. 
 
BALÁSTYA 30.  
A lelőhely a település nyugati határában, az Öszeszéki-tó közelében található. A Fehértó-Majsai-
főcsatorna mentén húzódó semlyékes terület nyugati partján húzódó 30x30 méter kiterjedésű 
területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék között egy darab vastag falú, 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült fazék befésült hullámvonal köteggel díszített 
nyaktöredéke (49. tábla 20.) határozható meg Árpád-korinak. 
 
BALÁSTYA 31.  
A lelőhely a település nyugati határában, az Öszeszéki-tó közelében található. A Fehértó-Majsai-
főcsatorna mentén húzódó semlyékes terület keleti partján húzódó 30x30 méter kiterjedésű 
területen nagy mennyiségű közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, számos a perem alatt körbefutó 
bordával tagolt fazék peremtöredéke (46. tábla 1-9.), fehér színű fazék oldaltöredéke, grafitos bécsi 
fazék oldaltöredéke gyűjthető a felszínen. 
 
BALÁSTYA 33.  
A lelőhely a település nyugati határában, az Öszeszéki-tó közelében található. A Fehértó-Majsai-
főcsatorna mentén húzódó semlyékes terület keleti partján húzódó 30x30 méter kiterjedésű 
területen más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett nagy mennyiségű közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, számos a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék 
peremtöredéke (48. tábla 1-5.) gyűjthető a felszínen. 
 
BALÁSTYA 45.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, a Forráskútra vezető műút déli oldalán, az 
Öszeszéki-tó közelében, egykoron vízborította terület keleti partján. A felszínen gyűjtött leletanyag 
között kevés közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő 
Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, számos a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke (46. tábla 10-12.) gyűjthető a felszínen. 
 
BALÁSTYA 46.  
A lelőhely a falu délnyugati határában. A felszínen gyűjthető leletanyag között kevés közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, számos a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék 
peremtöredéke (46. tábla 13.) és egy kúpos fedő fogóbütyke (46. tábla 14.) sorolható az Árpád-
korba.  
 
BALÁSTYA 51.  
A kis kiterjedésű 30x40 méteres, lelőhelyen alacsony leletsűrűség mellett gyűjtött leletanyagból 
egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült fehér színű fazék oldaltöredéke, és egy 
jellegtelen oldaltöredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 53.  
A lelőhely a falu déli határában található, az Öszeszéki-tó déli partján. A felszínen gyűjtött 
leletanyag között egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 55.  
A lelőhely a falu déli határában található, az Öszeszéki-tó déli partján. A felszínen gyűjtött 
leletanyag között a nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett néhány 



darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű 
fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 60.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, az Őrhalom nevű határrészben. A kis 
kiterjedésű, 50x50 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, mindkét irányban megvastagodó 
bográcsperem töredék, lassú korongon készült fazék kihajló peremtöredéke volt a felszínen. 
 
BALÁSTYA 61.  
A lelőhely a falu északnyugati határában található, az Őrhalom nevű határrészben. A kis 
kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék, mindkét irányban megvastagodó; karéjosan kiszélesedő 
bográcsperem töredék, homokos anyagú fazék kihajló peremtöredéke volt a felszínen.   
 
BALÁSTYA 63.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület 
nyugati partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék volt a felszínen.   
 
BALÁSTYA 65.  
A lelőhely a falu délkeleti határában található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította terület 
nyugati partján. A felszínen gyűjtött nagy mennyiségű avar kerámia mellett néhány jellegtelen 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék, párhuzamos bekarcolt vonalakkal 
díszített fazék oldaltöredéke (49. tábla 26.) sorolható az Árpád-korba.  
 
BALÁSTYA 67.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék-tó északnyugati partján. A 30x60 
méteres területen a felszínen gyűjtött leletanyag között a nagy mennyiségű közelebbi 
kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori 
jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke (48. tábla 8-9.), grafitos bécsi fazék kihajló peremtöredéke (48. tábla 7.) 
keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 68.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, Öszeszék nevű határrészben, egy északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület keleti partján, 200x150 méteres területen több korszak mellett 
kevés Árpád-kori kerámia jellemző. 
 
BALÁSTYA 69.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, hosszan elnyúló, keskeny, északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület északi partján, 200x100 méteres területen, más korszak mellett jellegzetes 
Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 70.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, hosszan elnyúló, keskeny, északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület északi partján, 200x250 méteres területen több korszak mellett nagyobb 
mennyiségű Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 72.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék-tó keleti partján, 90x60 méteres 
területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámia mellett egy darab jellegtelen kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  



 
BALÁSTYA 73.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék-tó keleti partján, 30x50 méteres 
kiterjedésű területen néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- 
és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan 
vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a 
perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 74.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék-tó keleti partján, 100-120 méter 
átmérőjű területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett néhány 
jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 
BALÁSTYA 75.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék-tó keleti partján, 50 méter 
átmérőjű területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett néhány 
jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék sorolható az Árpád-korba.  
 

BALÁSTYA 76.11  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék nevű határrészben, az Öszeszék-
tó keleti partján, 50 méter átmérőjű területen más korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 79.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, az Öszeszék nevű határrészen, a tó keleti 
partján, 250x80-90 méteres területen több korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 86.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította 
területek között húzódó dombháton, 250x130 méteres területen, több korszak mellett közepes 
mennyiségű Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 88.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület nyugati partján, 150x80 méteres területen szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 89.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, egykoron vízborította terület északi partján 
húzódó, kisebb,  környezetéből kiemelkedő dombon, 50x50 méteres területen, szórványos Árpád-
kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 91.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, környezetéből kiemelkedő, délről, keletről 
és nyugatról mély, vízjárta területtel övezett félszigeten, 150x70 méteres területen szórványos 
Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 92.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, az Őrhalom nevű határrészen, kisebb, 
környezetéből kiemelkedő dombon, 60-70 méter átmérőjű területen szórványos Árpád-kori 
kerámia, más korszak mellett. 
 
BALÁSTYA 93.  

                                                           
11 Balástya 76-166. számú lelőhelyek összegyűjtött leletanyaga elveszett. A lelőhelyek leírását csak a 
szakdolgozatban szereplő leírás alapján ismerjük. 



A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, keskeny, hosszan elnyúló, alacsony fekvésű 
terület nyugati partján, 60x60 méteres területen szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 94.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, hosszan elnyúló, alacsony fekvésű, egykoron 
vízborította terület nyugati partján, 200x100 méteres területen,  több korszak mellett szórványos 
Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 106.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, nagy kiterjedésű semlyékes terület nyugati 
partján, 150x40-50 méteres területen más korszak mellett szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 112.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, a Bódiszék délkeleti csücskénél, 160x70 
méteres területen, kizárólag Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 116.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék 
délnyugati partján, 130x80 méteres területen több korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 120.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, nagykiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület déli partján, 50x40 méteres területen kizárólag szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 122.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, a Bódiszék nyugati partján, 60x40 méteres 
területen kizárólag szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 127.  
A lelőhely a falu nyugati határrészében található, mély, vízjárta területektől övezett dombon, 80x60 
méteres területen, más korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 136.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, egy északnyugat-délkelet irányú semlyék 
keleti partján, 200x50 méteres területen más korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 138.  
A lelőhely a falu határrészében található, a Kalb nevű határrészen a Balástya-Csólyosi csatorna 
mentén 150x80 méteres területen más korszak mellett szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 140.  
A lelőhely a falu északnyugati határrészében található, alacsony fekvésű, egykoron vízborította 
terület déli partján emelkedő alacsony dombháton, 30x30 méteres területen, szórványos Árpád-kori 
leletanyag. 
 
BALÁSTYA 152.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, nagy kiterjedésű, északnyugat-délkelet irányú, 
egykoron vízborította terület déli partján 50x50 méteres területen, szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 154.  
A lelőhely a falu délnyugati határrészében található, hosszan elnyúló, keskeny, alacsonyfekvésű 
terület déli partján, 50x30 méteres területen, szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 157.  



A lelőhely a falu nyugati határrészében található, északnyugat-délkelet irányú keskeny egykoron 
vízborította terület északi partján, 50x50 méteres területen, szórványos Árpád-kori leletanyag. 
 
BALÁSTYA 161.  
A lelőhely a község délnyugati határában, Őszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyék nyugati partján található. 60x50 m kiterjedésű területen gyűjtött 
leletanyagból egy darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék és 
egy szokványos kialakítású bográcsperem töredék keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 162.  
A lelőhely a község délkeleti határában, Öszeszék határrészben, egy nagy kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján található. 70x100 m kiterjedésű területen a 
kevés vastag falú, lassú korongolt, kavicsos soványítású, csillámos anyagú díszítetlen oldaltöredék 
mellett szokványos kialakítású, lapos téglalap átmetszetű bográcsperem, legömbölyített szélű, 
vízszintesen kihajló peremű fazék töredéke alkotja az Árpád-kori leletanyagot. A lelőhely későbbi 
fázisára utal a vékony falú, gyorskorongolt fehérre égetett fazék oldaltöredéke.  
 
BALÁSTYA 163.  
A lelőhely a község délkeleti határában, Öszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület északnyugati partján található. 50x150m kiterjedésű területen 
nagy mennyiségű szarmata leletanyag mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, homokos anyagú, mészszemcsével soványított T-alakú 
bográcsperem töredék gyűjthető a felszínen. A lelőhely környékén friesachi éremkincs lelet. 
 
BALÁSTYA 164.  
A lelőhely a község délkeleti határában, Öszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján található. 50x30 m kiterjedésű területen Árpád-
kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék, vastag falú, fehér színű fazék bekarcolt vonallal díszített oldaltöredéke volt a 
felszínen.   
 
BALÁSTYA 165.  
A lelőhely a község déli határában, Öszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület északi partján található három oldalról nádassal határolt 
félszigeten. 60x120 m kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos 
soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, mészszemcsével soványított bogrács 
oldaltöredéke, vastag falú, fehér színű fazék bekarcolt vonallal díszített oldaltöredéke volt a 
felszínen. 
 
BALÁSTYA 166.  
A lelőhely a község déli határában, Öszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület északkeleti partján található. 50x70 m kiterjedésű területen 
Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített 
jellegtelen oldaltöredék, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredéke, szögletes kialakítású 
bográcsperem töredék, vastag falú, fehér színű fazék bekarcolt vonallal díszített oldaltöredéke volt 
a felszínen. 
 
BALÁSTYA 167.  
A lelőhely a község déli határában, Öszeszék határrészben, egy kis kiterjedésű északnyugat-
délkelet irányú semlyékes terület déli partján található. 250x350 m kiterjedésű területen nagy 
mennyiségű más korszakba sorolható kerámiatöredék mellett néhány közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és 
aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra.. 
 
BALÁSTYA 170.  



A lelőhely a község délkeleti határában, Szirtusszék határrészben, egy nagy kiterjedésű 
északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján található. 15x20 m kiterjedésű területen 
kevés szarmata kerámiatöredék mellett kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
díszítetlen oldaltöredék, anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
BALÁSTYA 171.  
A lelőhely a község déli határában, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület déli partján található. 80x100 m kiterjedésű területen, nagy mennyiségű más korszak mellett 
kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült díszítetlen oldaltöredék, mészszemcsével 
soványított bogrács oldaltöredéke, vastag falú, fehér színű fazék aljtöredéke sorolható az Árpád-
korba.. 
 
BALÁSTYA 172.  
A lelőhely a község délkeleti határában, a Szirtusszék nevű határrészben található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északnyugati partján. 30x130 m 
kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag között mindkét irányba megvastagodó, szögletes 
átmetszetű, karéjos kiképzésű bográcsperem, mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredékek, 
legömbölyített szélű fazék kihajló peremtöredéke határozható meg Árpád-korinak. A lelőhely 
későbbi fázisára utal a kevés vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredék. 
 
BALÁSTYA 173.  
A lelőhely a község délkeleti határában, a Szirtusszék nevű határrészben található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északnyugati partján. A kis kiterjedésű, 
50x40 méteres területen Árpád-kori objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú 
korongon készített jellegtelen oldaltöredék, lassú korongon készült fazék bekarcolt hullámvonallal 
díszített oldaltöredéke volt a felszínen.  
 
BALÁSTYA 176.  
A lelőhely a község délkeleti határában, a Szirtusszék nevű határrészben található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület északnyugati partján. 100x550 méter 
kiterjedésű területen más korszak mellett nagy mennyiségű kavicsos soványítású, csillámos anyagú 
Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A szokványos kiképzésű, mindkét irányban 
megvastagodó bográcsperemek mellett található egy karéjos kiképzésű bográcsperem töredék is. A 
bográcsokhoz tartozó töredékek mellett profilált peremű fazekak peremtöredékei, bekarcolt 
tágközű csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke jellemzi a leletanyagot. A lelőhely későbbi 
fázisára utalnak a vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredékek, a XIII-XIV. századra keltezhető 
vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredékek, több töredék esetén a lekerekített szélű perem 
alatt a külső oldalon borda fut körbe. 
 
BALÁSTYA 177.  
A lelőhely a község délkeleti határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északnyugati partján. 150x400 m kiterjedésű területen más korszak mellett nagy 
mennyiségű kavicsos soványítású, csillámos anyagú Árpád-kori leletanyag gyűjthető a felszínen. A 
szokványos kiképzésű, mindkét irányban megvastagodó bográcsperemek mellett található egy 
lapos orsókarika is. A bográcsokhoz tartozó töredékek mellett körömcsípéses mintával díszített 
fazék oldaltöredéke, fehér színű fazék tagolt peremtöredéke jellemzi a leletanyagot. A lelőhely 
későbbi fázisára utalnak a vékony falú, gyorskorongolt oldaltöredékek, a XIII-XIV. századra 
keltezhető vékony falú, ívelt és tagolt profilú peremtöredékek, több töredék esetén a lekerekített 
szélű perem alatt a külső oldalon borda fut körbe. 
 
BALÁSTYA 180.  
A lelőhely a község keleti határában található, enyhén hullámos síkság területéből kiemelkedő 
dombháton. 120x130 m kiterjedésű területen a nagy mennyiségű avar kerámiatöredék mellett kevés 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült oldaltöredék, az egyiken párhuzamos vonalakkal 
díszített fazék oldaltöredéke anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 



 
BALÁSTYA 182.  
A lelőhely a község keleti határában található, egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület délnyugati partján. 400x250 m kiterjedésű területen nagy mennyiségű avar 
kerámiatöredék mellett kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék 
anyaga alapján sorolható az Árpád-korba. 
 
BALÁSTYA 189.  
A lelőhely a község délkeleti határában található, a Szirtusszék nevű határrészben egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délnyugati partján. 200x750 m 
kiterjedésű területen más korszak mellett kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, továbbá széles, lapos kialakítású bográcsperem, bekarcolt vonallal 
díszített fazék oldaltöredéke sorolható az Árpád-korba. A lelőhely későbbi fázisába tartozhat 
néhány darab közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő 
Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék 
peremtöredéke. 
 
BALÁSTYA 190.  
A lelőhely a község keleti határában található, egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján. 90x140 m kiterjedésű területen néhány darab kavicsos 
soványítású, lassú korongon készült jellegtelen oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék 
oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon 
készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával 
tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 192.  
A lelőhely a község délkeleti határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján. 70x160 m kiterjedésű. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori 
objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.  
 
BALÁSTYA 193.  
A lelőhely a község északnyugati határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület délnyugati partján. 150x300 m kiterjedésű területen igen nagy mennyiségű 
Árpád-kori kerámia gyűjthető a felszínen. A nagy mennyiségű kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék mellett nagy számú mindkét irányba megvastagodó 
bográcsperem, vízszintesen kihajló peremű fazék peremtöredéke jellemzi a leletanyagot. 
 
BALÁSTYA 194.  
A lelőhely a község északnyugati  határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület délnyugati partján. 200x350 m kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag 
között kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék mellett nagy 
számú mindkét irányba megvastagodó bográcsperem, körömcsípéses mintával díszített fazék és 
egy fehér színű fazék oldaltöredéke helyezhető az Árpád-korba.  
 
BALÁSTYA 195.  
A lelőhely a község északnyugati  határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület nyugati partján. A kis kiterjedésű területen Árpád-kori objektumcsoportra 
utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen oldaltöredék, tágközű 
bekarcolt csigavonallal díszített fazék oldaltöredéke, szokványos kiképzésű bográcsperem töredék 
volt a felszínen.   
 
BALÁSTYA 196.  
A lelőhely a község északnyugati határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet 
irányú semlyékes terület nyugati partján. A kis kiterjedésű, 60x50 méteres területen Árpád-kori 



objektumcsoportra utaló kevés kavicsos soványítású, lassú korongon készített jellegtelen 
oldaltöredék volt a felszínen.  
 
BALÁSTYA 198.  
A lelőhely a község keleti határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület délnyugati partján. 150 m kiterjedésű területen nagy mennyiségű más korszakba 
sorolható kerámiatöredék mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem töredék datálható az 
Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 199.  
A lelőhely a község északi határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északkeleti partján. 400x170 m kiterjedésű területen nagy mennyiségű más 
korszakba sorolható kerámiatöredék mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon 
készült Árpád-kori oldaltöredék, karéjos kiképzésű bográcsperem, vízszintesen kihajló peremű 
fazék peremtöredéke datálható az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 200.  
A lelőhely a község északi határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északnyugati partján. 600x120 m kiterjedésű területen gyűjtött leletanyag között 
néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék található.. 
 
BALÁSTYA 202.  
A lelőhely a község keleti határában, Alsó-Gajgonya nevű határrészen található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület délkeleti partján. 50x130 m kiterjedésű 
területen gyűjtött leletanyag között néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült 
Árpád-kori oldaltöredék, karéjos kiképzésű bográcsperem, vízszintesen kihajló peremű fazék 
peremtöredéke datálható az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 203.  
A lelőhely a község északkeleti határában, Felső-Gajgonya nevű határrészen található, egy nagy 
kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú semlyékes terület déli partján. 20 m kiterjedésű területen 
mindössze néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, 
mindkét irányba megvastagodó és egy szögletes kialakítású bográcsperem töredék datálható az 
Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 206.  
A lelőhely a község északi határában található, enyhén hullámos síkságból kiemelkedő 
északnyugat-délkelet irányú dombháton. 40x160 m kiterjedésű területen nagy mennyiségű avar 
kerámia mellett néhány jellegtelen kavicsos soványítású, lassú korongon készült kerámiatöredék 
sorolható az Árpád-korba.  
 
BALÁSTYA 213.  
A lelőhely a község északi határában található, egy nagy kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északi partján. 50x70 m kiterjedésű területen néhány darab kavicsos soványítású, 
lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem 
szállásjellegű lelőhelyre utal. 
 
BALÁSTYA 214.  
A lelőhely a község északi határában található, egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület déli partján. 100x280 m kiterjedésű területen más korszak mellett néhány darab 
kavicsos soványítású, lassú korongon készült Árpád-kori oldaltöredék található. 
 
BALÁSTYA 219.  



A lelőhely a község északi határában található, egy keskeny északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület északkeleti partján. 20x30 m kiterjedésű területen mindössze egy lassú korongon készült, 
vastag falú fehér színű fazék oldaltöredéke datálható az Árpád-korba. 
 
BALÁSTYA 221.  
A lelőhely a község északi határában található, egy keskeny északnyugat-délkelet irányú semlyékes 
terület déli partján. 100x300 m kiterjedésű területen nagy mennyiségű más korszakba sorolható 
kerámiatöredék mellett néhány darab kavicsos soványítású, lassú korongon készült jellegtelen 
oldal- és aljtöredék, fehér színű fazék oldaltöredéke, néhány közelebbi kormeghatározásra 
alkalmatlan vékony falú, gyorskorongon készült késő Árpád-kori középkori jellegtelen oldal- és 
aljtöredék, a perem alatt körbefutó bordával tagolt fazék peremtöredéke keltezhető az Árpád-korra. 
 
BALÁSTYA 234.  
A lelőhely a község északi határában található, egy kis kiterjedésű északnyugat-délkelet irányú 
semlyékes terület északi partján. 40x60 m kiterjedésű területen szórványos Árpád-kori kerámia. 
 
BALÁSTYA 230.  
A lelőhely a település Kapitányság nevű határrészében található, Buknicz Sándor 233. számú 
tanyája mellett. A kis kiterjedésű lelőhelyen gyűjtött néhány darab kavicsos soványítású, lassú 
korongon készült Árpád-kori oldaltöredék, tovább egy szokványos kiképzésű bográcsperem és 

mészszemcsével soványított bogrács oldaltöredéke szállásjellegű lelőhelyre utal.12 
 
BALÁSTYA 231.  
A lelőhely a Kistelek-Kiskunmajsa közötti műút és Pántlika út kereszteződésénél található, a Móra 
Tsz juhhodályának északi sarkánál. A lelőhelyen a felszínen gyűjthető leletanyag között más 
korszakba sorolható kerámiatöredék mellett nagy mennyiségű kavicsos soványítású, csillámos 
anyagú, lassú korongon készült jellegtelen oldaltöredék, erősen homokos anyagú fazék befésült 
hullámvonalköteggel díszített oldaltöredéke, nagy számú hagyományos kialakítású, T-peremű, 
karéjosan kiszélesedő, szögletes átmetszetű bográcsperem, néhány darab vízszintesen kihajló 
peremű fazék perem töredéke sorolható az Árpád-korba. A lelőhely későbbi fázisára néhány darab 
közelebbi kormeghatározásra alkalmatlan vékony falú, gyors korongon készült oldaltöredék utal. 
 
BALÁSTYA 232.  
A lelőhely a Fehértó-Majsai főcsatorna partján emelkedő északnyugat-délkelet irányú dombháton 
található. A felszínen kevés őskori kerámia mellett kevés vastag falú, lassú korongon készült, 
kavicsos soványítású jellegtelen Árpád-kori oldaltöredék, szögletes kialakítású és mindkét irányban 

megvastagodó bográcsperem töredék gyűjthető.13 
 
BALÁSTYA 233.                                                                                                                                                         
A lelőhely a falu északi határrészében található, a Balástyai csatorna mentén, egy mélyfekvésű 
semlyékes területből kiemelkedő kis átmérőjű dombon, 30x50 méteres területen, több korszak 
mellett XIV. századi kerámia. 
 
 

                                                           
12 A lelőhely azonosítatlan lelőhelyként szerepel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatbázisában. A 
szakdolgozó térképen nem jelölte a lelőhely topográfiai helyzettét, a megadott leírás alapján csak 
hozzávetőlegesen határozható meg a lelőhely helyzete. 
13 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatbázisában azonosítatlan lelőhelyként szerepel. A szakdolgozó 
térképre nem rajzolta a lelőhely topográfiai helyzetét, a megadott leírásból annak helyzete csak 
hozzávetőlegesen határozható meg. 
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136. ábra 
 

A Körös-ér napjainkban 
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137. ábra 
A Körös-ér ábrázolása az I. katonai felmérés coll XVI. sectio XXXII. térképlapján 

 
 

 
 

138. ábra 
 

A Körös-ér Lipszky János térképén 
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139. ábra 

Körös-ér menti tőzegbányák Kelebia határában 
 
 

 
 

140. ábra 
Kelebia határában kialakított halastavak 
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141. ábra 
A Körös-ér elhagyott medre Kelebia-Vermes-járás nevű határrészén 

 
 

 
 

142. ábra 
A Körös-ér elhagyott medre Ásotthalom, Átokháza határrészén 
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143. ábra 
Kiterjedt legelő Ásotthalom határában 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

144. ábra 
Ligetes erdős területek a Dorozsma-Majsai homokhát területén 
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145. ábra 
Fiatal nyárfákból álló erdőfolt Ásotthalom határában 

 
 

 
 

146. ábra 
Ásotthalom határában nagy példányszámban tenyészik az egyhajúvirág 
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147. ábra 
 

Körös-ér medrét kísérő erdő 
 
 

 
 

148. ábra 
 

Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét határában húzódó erdők Lipszky János térképén 
 
 

  
 

149. ábra 
Természetes növénytakaróra utaló erdőssztyepp foltok a Dorozsma-Majsai homokhát 

területén 
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126. ábra 
Ásotthalom, Bogárzó és környéke Jakabbffy Lajos térképén 

 



 229

 

 
 

127. ábra 
Balástya, Öszeszék területéről készült légifotó 
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128. ábra 
Balástya, Öszeszék az I. katonai felmérés coll. XVIII. sectio XXIX. térképlapján 

 
 
 

 
 

129. ábra 
Balástya, Öszeszék a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 
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130. ábra 
Balástya, Öszeszék a III. katonai felmérés térképlapján 

 
 

 
 
 

132. ábra 
Ásotthalom, Bilisicsi-tó Glasser Frigyes 1770-ben készült térképén 
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133. ábra 
Ásotthalom, Bilisicsi-tó, Jakabbffy Lajos 1919-ben készült térképén 

 
 

 
 

135. ábra 
Izsák határában húzódó Kolon-tó Lipszky János térképén 



 
 

  
 
1. Észak-Duna-Tisza köze A: Balástya 
2. Duna-völgy B: Forráskút 
3. Duna magas ártér C: Zsombó 
4. Kiskunsági homokhát D: Üllés 
5. Kiskunsági löszös hát E: Bordány 
6. Dorozsma-Majsai homokhát F: Pusztamérges 
7. Bácska G: Öttömös 
8. Tisza-völgy H: Ruzsa 
9. Turján-vidék I: Zákányszék 

 J: Ásotthalom 
 K: Mórahalom 
 

1. ábra 
A kutatási terület lehatárolása 



 
 
 

2. ábra 
A Duna-Tisza köze Lázár deák 1528-ban készült térképén 

 



 
 

3. ábra 
A Duna-Tisza köze Giacomo Cantelli da Vignola 1686-ban készített Magyarország térképén 

MN TÁTI 89-120 



 
 

4. ábra 
A Duna-Tisza köze Frederik de Wit szerkesztette térképen 

Hadtörténeti Térképtár B. IX. a. 1075 



 
 

5. ábra 
Ásotthalom, Bilisics határrészében húzódó régészeti lelőhelyek 
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1. Észak-Duna-Tisza köze A: Balástya 
2. Duna-völgy B: Forráskút 
3. Duna magas ártér C: Zsombó 
4. Kiskunsági homokhát D: Üllés 
5. Kiskunsági löszös hát E: Bordány 
6. Dorozsma-Majsai homokhát F: Pusztamérges 
7. Bácska G: Öttömös 
8. Tisza-völgy H: Ruzsa 
9. Turján-vidék I: Zákányszék 

 J: Ásotthalom 
 K: Mórahalom 
 

1. ábra 
A kutatási terület lehatárolása 
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2. ábra 
A Duna-Tisza köze Lázár deák 1528-ban készült térképén 
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3. ábra 
A Duna-Tisza köze Giacomo Cantelli da Vignola 1686-ban készített Magyarország térképén 

MN TÁTI 89-120 
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4. ábra 
A Duna-Tisza köze Frederik de Wit szerkesztette térképen 

Hadtörténeti Térképtár B. IX. a. 1075 
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5. ábra 
Ásotthalom, Bilisics határrészében húzódó régészeti lelőhelyek 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 145

 
 
 
 

14. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely talajszelvényeinek helye a lelőhely területén 
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15. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely, 1. számú talajszelvény 
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17. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely 3. számú talajszelvény 
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16. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely 2. számú talajszelvény 

 
 

 
 

18. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely 4. számú talajszelvény 
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19. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely 5. számú talajszelvény 
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20. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely, 6. számú talajszelvény 
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21. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely, 7. számú talajszelvény 
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22. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely topográfiai helyzete 

 

 
 

23. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely környezete a második katonai felmérés XXXVI. 62. 

térképlapján 



 153

 
    
 Dombtetői helyzetben lévő szelvény 
 
 
 Lejtős, lejtőalji helyzetben lévő szelvény 
 
 
 
 Alacsony fekvésű szelvény            
            
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. ábra 
Röszke 48/75-76 számú  lelőhely geomorfológiai sajátosságainak szemléltetése a 

talajtípusok elhelyezkedése alapján 
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25. ábra 
Röszke 48/75, a homokbuckák tetején vékony humuszos réteggel jellemezhető talajok 

képződnek 
 

 
 

26. ábra 
Röszke 48/75, különböző típusú régészeti objektumok jelentkezése a megvastagodó 

humuszos rétegben, 126. és 131. számú objektum foltja 
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27. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely, avar kori gödrök foltjai az 51. szelvény területén 

 

 
 
 

28. ábra 
Röszke 48/75, avar kori gödrök és árkok jelentkezése a 101-102. szelvények területén 

húzódó megvastagodó humuszos rétegben 
 



 156

 
 

29. ábra 
Röszke 46/75-76 számú lelőhely, 114. objektum foltja 

 

 
 

30. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely alacsony fekvésű részén található talajszelvény 
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31. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 2. szelvény nyugati szelvényfala 

 

 
 

32. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 60. szelvény keleti szelvényfal 
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33. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 60. szelvény keleti szelvényfal 

 

 
 

34. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 66. szelvény keleti szelvényfal 
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35. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 131. szelvény déli szelvényfal 
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36. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 1. számú talajszelvény 
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37. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 2. számú talajszelvény 
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38. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 3. számú talajszelvény 
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39. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 4. számú talajszelvény 
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40. ábra 

Röszke 48/75-76 számú lelőhely 166-169. szelvények északi szelvényfala 
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41. ábra 
Röszke 48/75-76 számú lelőhely 166-169. szelvények északi szelvényfala 
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42. ábra 
Bordány-Mező-dűlő nevű lelőhely topográfiai helyzete 

 
 

 
 

43. ábra 
Bordány-Mező-dűlő nevű lelőhely környezete a második katonai felmérés XXXVI. 61. 

térképlapján 
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44. ábra 
Bordány-Mező-dűlő, a honfoglaláskori sírok szintje alatt jelentkező szarmata kori járószint 
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45. ábra 
Bordány-Mező-dűlő, 4. számú és 5. számú honfoglaláskori sírok szintje alatt jelentkező 

humuszos szint 
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46. ábra 
Csengele-Mészáros-tanya topográfiai helyzete 

 
 

 
 
 

47. ábra 
 

A csengelei lelőhelyek környezete a második katonai felmérés XXXVI. 59. térképlapján 



 170

 
 

48. ábra 
Jelmagyarázat a metszetrajzokhoz 
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50. ábra 
Csengele-Mészáros-tanya, 0. számú karónál található talajszelvény 

 
 

 
 

51. ábra 
Csengele-Mészáros-tanya, 8-16. számú karók közötti talajszelvény 
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52. ábra 
Csengele-Mészáros-tanya, 8-16. számú karók közötti talajszelvény 

 
 
 

 
 

55. ábra 
Csengele-Mészáros-tanya, 63. objektum metszete 
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56. ábra 
Csengele-Fecskés topográfiai helyzete 
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58. ábra 
Csengele-Fecskés, 170. objektum metszete 



 140

 
 

6. ábra 
 

Balástya 7/55 számú lelőhely topográfiai helyzete 
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7. ábra 

Balástya 7/55 számú lelőhely, 5. szelvény északi tanúfala, 1. számú talajszelvény 
 

 
8. ábra 

Balástya 7/55 számú lelőhely 5. szelvény déli tanúfala, 2. számú talajszelvény 
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9. ábra 

Balástya 7/55 számú lelőhely, 5. szelvény nyugati tanúfala, 3. számú talajszelvény 
 

 
10. ábra 

Balástya 7/55 számú lelőhely 8. szelvény keleti tanúfala, 4. számú talajszelvény 
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11. ábra 
 

Balástya 7/56 számú lelőhely topográfiai helyzete 
 

 
 

12. ábra 
Balástya 7/56 számú lelőhely környezete a második katonai felmérés XXXVI. 60. 

térképlapján 
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61. ábra 
Csengele-Fecskés, 204. objektum metszete 
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67. ábra 
Csengele-Fecskés, szelvényfal 

 



 
 
 
 
 

 
68. ábra 

Petőfiszállás-Dósa-tanya 195/b lelőhely I. kutatóárok szelvényfala 
 

 



 
1. objektum 

 

 
45. objektum 

 

 
 

63. objektum 
 

69. ábra 
Petőfiszállás-Dósa-tanya 195/b lelőhely, avar kori objektumok metszetei 

 



 
 
 
 

 
 

70. ábra 
Petőfiszállás-Dósa-tanya 195/a lelőhely, ÉNY-DK-i szelvényfal 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

71. ábra 
 

Petőfiszállás-Dósa-tanya 195/a lelőhely, É-D-i szelvényfal 
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Ásotthalom, Gardi-tanya és környéke a Szabadságharcos Tsz genetikus talajtérképén 
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80. ábra 
Ásotthalom, Gardi-tanya és környéke, talajtérkép és topográfiai térkép egymásra illesztése 
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81. ábra 
Ásotthalom, Gardi-tanya és környéke a II. katonai felmérés XXXVI. 62. térképlapján 
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82. ábra 
Ásotthalom, Gardi-tanya környékét ábrázoló légifotó



 203

 
 

83. ábra 
Ásotthalom, Vasúttól északra a Szabadságharcos Tsz genetikus talajtérképén 

 

 
 

84. ábra 
Ásotthalom, Vasúttól északra, talajtérkép és topográfiai térkép egymásra illesztése 
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85. ábra 
Ruzsa, északnyugati határrésze a Napsugár Tsz genetikus talajtérképén 
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86. ábra 
Ruzsa, Pálfy-erdő és Honvéd-erdő közötti területe a Napsugár Tsz genetikus talajtérképén 
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87. ábra 
Ruzsa, Honvéd-sor a Napsugár Tsz genetikus talajtérképén 
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88. ábra 
Ruzsa, északnyugati határrésze, talajtérkép és topográfiai térkép egymásra illesztése 
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89. ábra 
Ruzsa északnyugati határrésze a II. katonai felmérés XXXV. 61. térképlapján 

 
 

 
 

90. ábra 
Ruzsa, Honvéd-sor a II. katonai felmérés XXXV. 61. térképlapján 
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110. ábra 
Zákányszék, Zákány-dűlő a Kreybig-féle térképlapon 

 
 

 
 

111. ábra 
Zákányszék, Zákány-dűlő a II. katonai felmérés XXXVI. 60. térképlapján 
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112. ábra 
Zákányszék, Zákány-dűlő topográfiai térképe 

 
 

 
 

113. ábra 
Bordány déli határa Kreybig-féle térképlapon 5464/3 dia 
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114. ábra 
Bordány déli határa a II. katonai felmérés térképlapján 

 
 

 
 

115. ábra 
Bordány déli határának topográfiai térképe 
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