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A katalógus felépítése 
 
A katalógusban a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található kés  rézkori lel helyek és leletek 
kaptak helyet. A doktori disszertáció készítése során összesen 126 olyan lel helyet gyűjtöttem össze, 
amelyr l kés  rézkori leletanyag ismert, vagy a szakirodalomban kés  rézkori lel helyként szerepel. A 
lel helyekr l fellelhet  információkat a következ  felépítésben közlöm. 
Mindegyik lel helynél els  helyen szerepel a lel hely sorszáma (ami megfelel a térképeken 
feltüntetett számokkal) és a lel hely neve. Egy lel helyhez sok esetben több különböz  elnevezés is 
tartozik, ezeket a leírásban részletezem. Azoknál a lel helyeknél, melyeknél hozzávet legesen ismert 
a leletek el kerülési helye, ott mellékeltem egy EOV térképrészletet a lel hely megjelölésével. Ez a 
jelölés többféle lehet. Amennyiben csupán egy település név szerepel a leletek mellett, akkor ezt egy 
kérd jel jelzi. Ha a lel hely elhelyezkedése pontosan nem ismert, de megközelít leg behatárolható, 
akkor azt egy üres ellipszis jelzi. Azokban az esetekben, melyekben a lel hely pontos helye ismert, de 
kiterjedése nem, ott egy pont mutatja a helyet. Fekete terület ábrázolja azokat a lel helyeket, 
melyeknél a pontos elhelyezkedés és a kiterjedés (vagy a feltárás területe) ismert. 
Az els  (A) részben a lel hely földrajzi adatait adom meg. Az egyes pontban a lel hely 
elhelyezkedésének leírása szerepel. Ezt követi a 10.000-es térképszelvény száma (2.) és az EOV 
koordináták (3.). A Ő. pontban a tengerszint feletti magasság, míg az ő. pontban a lel hely kiterjedése 
szerepel. 
A második szakasz (B) a lel hely kutatását részletezi. Az els  pontban a kutatástörténet rövid leírása 
található. Ezt követi a kutató(k) megnevezése (2.) és a kutatás(ok) idejének meghatározása (3.). 
Amennyiben a lel helyen történt régészeti ásatás, akkor a feltárt terület mérete (Ő.) és a kés  rézkori 
objektumok száma (5.) is bemutatásra kerül. A lel hely jellegére (telep, temet , szórvány) vonatkozó 
meghatározást a következ  (6.) sorban találjuk. A lel hely kutatásának fontosabb irodalmáról a 7. pont 
nyújt tájékoztatást. 
A harmadik (C) részben a lel helyr l származó kés  rézkori leletek, ill. objektumok leírása található. 
Az els  pontban a leleteket rz  múzeum rövidítése (HOM – Herman Ottó Múzeum, Miskolc; MNM 
– Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; stb.) és a kérdéses leletek azonosító számai szerepelnek. A 
második pont (2.) a lel helyr l el került összes kés  rézkori lelet mennyiségét adja meg. Az utolsó 
szakasz (3.) a leletek és objektumok leírását tartalmazza. 
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A. 
1. A lel hely földrajzi helyzetének leírása. 
2. Térképszelvény száma. 
3. EOV koordináták. 
4. Tengerszint feletti magasság. 
5. A lel hely kiterjedése. 
 
B. 
1. A lel hely kutatásának rövid ismertetése. 
2. A lel hely kutatói. 
3. A kutatás(ok) éve. 
4. A feltárt terület mérete. 
5. A kés  rézkori objektumok száma. 
6. A lel hely jellege. 
7. A lel helyre vonatkozó irodalmak. 
 
C. 
1.  A lel helyr l származó kés  rézkori leleteket rz  múzeum és a leletek azonosító száma. 
2. A kés  rézkori leletek mennyísége. 
3. A kés  rézkori leletek és objektumok leírása. 
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1. Abaújszántó és Golop között 

 
 
A. 
1. A lel hely pontosan nem ismert. Az elérhet  adatok alapján valahol Abaújszántó és Golop között 
egy olyan területen lehet, amelyen a vasút keresztülmegy, mivel a leleteket pályamunkálatok során 
találták. A térképek szerint ez az Alsó-rét vagy a Kanyica-dűl  lehet. Ez talán megegyezik 
Abaújszántó 1. lel hellyel, ahol 198ő-ben Losits Ferenc újk kori telepet talált. Jelentése szerint: 
"Abaújszántótól délre, a Tállyáról jöv  országút mellett, azon a részen, ahol az országút és a vasút 
közötti terület a legkeskenyebb." (HOM RA 1765-85) 
2. 98-441 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. 1942-ben pályamunkálatok során jelent s és gazdag leletanyag került a Kassai Múzeumba. A 
lel helyet Bálint Alajos adatai alapján Banner János említette. Leleteket nem közölt. (BÁLINT 19Ő2, 
84; BANNER 1956, 104). 
2. – 
3. 1942 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BÁLINT 1942; BANNER 1956 
 
C. 
1.  Kassai Múzeum 
2. nem ismert 
3. – 
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2. Alsóhámori kőfülke 

 
 
A. 
1. Alsóhámor Miskolctól Ny-ra a Szinva-patak völgyében található. A HOM leltárkönyvében szerepl  
„Alsóhámori k fülke” lel hely megnevezés ma már nem használatos, ezért azonosítása nehézkes. 
Feltehet en a Herman Ottó-barlang bejárata fölött elhelyezked  Herman Ottó-k fülkér l van szó, 
amely a barlang részét – annak fels  emeletét - képezi. A barlang a Szinva-szoros déli oldalában, 
közvetlenül a patakmeder felett (236 m tengerszint feletti magasságban) nyílik. A barlangnak számos 
korábbi elnevezése, ill. szinonimája ismert: Puskaporosi barlang, Puskaporosi Herman Ottó-barlang, 
Herman-fülkéje, Puskaporosi k fülke. Kataszteri száma: 5391-34 (Országos Barlangnyilvántartás: 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5391-34). 
2. 88-131 
3. 308318; 768453 
4. 263 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l a Földtani Intézet küldött a miskolci múzeumba régészeti leleteket. Ezek közül egy 
díszített oldaltöredék sorolható a Baden-kultúrába (HOM Leltárkönyv). A lelet el kerülésér l sem a 
leltárkönyvben, sem az adattárban nincs pontosabb adat. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep, szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.280.1 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor, amelyek háromszög alakú 
benyomkodásokból állnak; köztük bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 53.280.1 (2. tábla/4) 
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3. Arnót-Zbuska puszta 

 
 
A. 
1. A lel hely az Arnót és Sajópálfala között elhelyezked  - a Kis-Sajó kanyarulatában lév  - magas 
domb, ill. fennsík széle, amely meredeken lejt a Ny-i részen a Kis-Sajó medréig, az É-i részen a 
szintén bekanyarodó Kis-Sajóig. A D-i rész gerincként nyúlik Arnótig, K felé magas platóként 
folytatódik (HOM RA 4129-07). 
2. 88-123 
3. 313400; 784300 
4. 137 m 
5. 100x100 m 
 
B. 
1. A lel hely Banner János monográfiájában Arnót-Buska puszta néven szerepel (BANNER 1956, 
94). A leletek Szirmay Alfréd, ill. Wittner Gyula ajándékaként kerültek a miskolci múzeumba (HOM 
Leltárkönyv). Banner János összesen öt olyan töredéket közölt, melyek kétosztású tálakhoz tartoztak 
(BANNER 1956, 94; Taf. LXII/2, 4-5, 9, 12-13). Ezeket már korábban is közölte Zbuska-puszta 
lel hely néven (BANNER 19Ő2, 95-96, Taf. II/22-23, 27-28, 30). 
A HOM-ban található ezek mellett egy olyan kétosztású tál töredék (53.263.1), melyet Banner János 
nem közölt, ellenben az 53.263.5 számú töredéket külön kezelte (BANNER 1942, II. tábla/22, 27; 
BANNER 1956, Taf. LXII/5, 13), azonban ezek egy edényhez tartoznak, összeillenek. Ehhez a 
lel helyhez tartozik még két csiszolt k balta is (Ltsz.: 53.264.1-2). 
A fent említett leletek a HOM-ban – valószínűleg tévesen - Szirmabeseny -Zbuska-puszta lel hely 
megnevezéssel szerepelnek. 
2006-ban Arnót-Zbuska puszta lel helyen Hellebrandt Magdolna végzett hitelesít  feltárást, melynek 
során egy 12x2 m-es kutatóárkot húztak. Az árok kiásását lépcs zetes megoldással végezték, így 10 
teraszt alakítottak ki (1. tábla). A legalsó teraszon rögtön a homokos altalaj jelentkezett. A 
humuszréteget az ő. lépcs nél lehetett el ször megfigyelni. A 8. lépcs nél néhány skori 
kerámiatöredékek - köztük ujjbenyomkodással díszített darabok – kerültek el . A 9. teraszon már több 
lelet is volt. A 10. lépcs n 97-108 cm-ig sok edénytöredéket, paticsot és rl k darabot találtak. 
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A szelvényt l K-re kis magaslat érzékelhet , ahol a kutatás során jellegzetes rézkori kerámiát 
gyűjtöttek: pontsorral díszített edénytöredékeket, több esetben a pontsor alatt bekarcolt hálómintával; 
mericéket; kétosztású tál díszítetlen osztógombját. Emellett orsógombok töredékei is el kerültek. 
Feltűn  a domb, ill. a fennsík É-i részén a piros és fehér kavicsok jelenléte, általában az 
edénytöredékek is ezek közelében találhatók. Ezek alapján a kutatók azt feltételezik, hogy ezek a 
leletek sírokból származnak. Ezt er síti az a tény, hogy ezen a területen egy kalcinált csontot is 
megfigyeltek. 
A feltárástól É-ra, a Sajópálfalát Arnóttal összeköt  gyalogút mellett a fels  humuszt markolóval 
leszedték, 80 m hosszan, „L” alakban. Ebben a földben is voltak edénytöredékek. 
Hellebrandt Magdolna jelentésében összefoglalóan megállapítja, hogy a Kis-Sajó kanyarulatával 
közrefogott magaslaton a Baden-kultúra er dített telepe és valószínűleg temet je helyezkedett el 
(HOM RA 4129-07; HELLEBRANDT 2007). 
2. Hellebrandt Magdolna 
3. 2006 
4. 2x12 m (24 m²) 
5. 0 
6. magaslati telep, temet  (?) 
7. HELLEBRANDT 2007 
 
C. 
1. HOM, 53.263.1-5; 53.264.1-2 
2. 7 
3. Kétosztású tál oldaltöredéke az osztógombbal és az osztófal egy kis részével. A peremet apró 
benyomkodások tagolják. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Az edény oldalát, a pontsor 
alatt, függ leges vonalakból álló vonalkötegek díszítik. Az osztógombon bekarcolt vonalakból álló 
minta látható. Középen nyolc párhuzamos vonal, a két szélen egy-egy cikk-cakk vonal. Belül 
világosbarna, fekete foltos, kívül sötétszürke, sárga és narancssárga foltokkal. Homokkal és apró 
kaviccsal soványított. Ma.: 12 cm; Szé.: 22,6 cm; Va.: 0,7 cm; az osztógomb átmér je: 6,ő cm; becsült 
Pá.: kb. 30 cm; Ltsz.: 53.263.1 
Kétosztású tál osztófalának töredéke a küls  fal egy részével. Az edény küls  részét függ leges, 
bekarcolt vonalak díszítik. Az osztófal peremét bevagdalásokkal tagolták. Sötétszürke, helyenként 
világosbarna foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 7,8 cm; Szé.: 7 
cm; Hossz.: 12 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 53.263.2 (2. tábla/1) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy darabjával és az osztógombbal. Az edény oldalát a perem 
alatt vízszintes pontsor díszíti, amelyhez függ leges pontsor és bekarcolt vonalak kapcsolódnak. Az 
osztógombot középen hat egyenes vonal díszíti, melyeket két oldalról bekarcolt cikk-cakk vonalak 
kísérnek. Sötétbarna, sárga és világosbarna foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal és 
samottal soványított. Ma.: 11 cm; Szé.: 9,ő cm; Va.: 0,7 cm; az osztógomb átmér je: 7,ő cm; Ltsz.: 
53.263.3 (2. tábla/2) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével. Az edény peremét és az osztófal peremét is apró, 
kerek benyomkodások tagolják. Az edény oldalát egy, a perem alatt vízszintesen körbefutó pontsor és 
a hozzá kapcsolódó, háromszög alakú mez kbe rendezett hálóminta díszíti. A háromszögek oldalait 
további pontsorok kísérik. Az edényen egy keskeny, rövid szalagfül volt, melynek fels  részén 
gombszerű nyúlványok találhatók. Világosbarna, fekete és sárga foltokkal. Felülete enyhén fényezett. 
Homokkal és samottal soványított. Ma.: 8,6 cm; Szé.: 16 cm; Va.: 0,8 cm; Pá.: kb. 26 cm; Ltsz.: 
53.263.4 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével és az osztógombbal. Az edény oldalát 
függ leges, bekarcolt vonalak és a perem alatt vízszintes pontsor díszíti. Az osztógomb díszítése: 
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középen hat egyenes vonal, a két oldalon egy-egy cikk-cakk vonal. Két darabból van összeragasztva. 
Sötétszürke, sárga és világosbarna foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. 
Ma.: 8,ő cm; Szé.: 13,7 cm; Va.: 0,8 cm; az osztógomb átmér je: 7,8 cm; Ltsz.: ő3.263.ő (2. tábla/3) 
Csiszolt laposbalta. Éle és foka kissé sérült. Hossz.: 11,5 cm; Szé.: 5,5 cm; Va.: 3 cm; Ltsz.: 53.264.1 
Kisméretű, csiszolt laposbalta. Éle töredékes. Hossz.: 7 cm; Szé.: 3,3 cm; Va.: 2,2 cm; Ltsz.: ő3.26Ő.2 

 

4. Balajt 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 98-312 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Balajt környékér l, Megay Géza gyűjtéséb l származik egy félgömbös testű, lapos merice. A lelet a 
HOM-ban van (HOM Leltárkönyv). El kerülési helye nem azonosítható. 
2. Megay Géza 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.269.1 
2. 1 
3. Lapos, ovális testű merice. Öt darabból van összeragasztva. Díszítetlen. Belül sötétbarna, kívül 
világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Ma.: 3,3 cm; Szé.: 9 cm; 
Hossz.: 14 cm (füllel együtt); Va.: 0,5 cm; Pá.: 9x10,5 cm; Ltsz.: 53.269.1 
(2. tábla/5) 
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5. Bodrogkeresztúr 

 
 
A. 
1. A leletek Tompa Ferenc közlése szerint a Bodrogkeresztúr D-i végében található „Kutyasor” és a 
téglaéget  közötti telken, a Tokaj felé vezet  úttól kb. 30 m-re kerültek el  (TOMPA 1927, 31). A 
lel hely feltehet en megegyezik a Bodrogkeresztúr-Kutyasor nevű lel hellyel. 
2. 89-114 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A MNM skori Gyűjteményében négy olyan kés  rézkori töredéket riznek, melyek 
Bodrogkeresztúr lel hely megnevezéssel szerepelnek. A kérdéses leletek Tompa Ferenc 1926-os 
ásatásából származnak. Pontos el kerülési körülményeik nem ismertek. A töredékek közül Tompa 
Ferenc hármat neolitikus leletként közölt (TOMPA 1927, 15. kép/15, 18, 20). 
2. Tompa Ferenc 
3. 1926 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. MNM, 1951.100.9, 18; 1962.73.2 
2. 4 
3. Fazék oldaltöredéke. Felületét bekarcolt vonalakból álló halszálkaminta borítja. Oldalán egy kis 
méretű bütyök is látható. Ltsz.: 19ő1.100.9 (TOMPA 1927, 15. kép/18) (2. tábla/6) 
Alacsony nyakú, gömbös testű fazék peremtöredéke. Az edény hasát bekarcolt halszálkaminta borítja. 
A perem alatti sáv fényezett. Ltsz.: 1951.100.18A  (TOMPA 1927, 15. kép/20) (2. tábla/7) 
Enyhén tölcséres nyakú fazék peremtöredéke. A perem alatt bütyöksor helyezkedik el. Ezek mellett 
egy ferde bordadísz található, amely egy függ legesen átfúrt, kis méretű bütyökben végz dik. A 
bordával párhuzamosan egy bekarcolt vonal fut, amelyhez két további ferde vonal csatlakozik, 
mer legesen. A bütykök alatt egy vízszintes rovátka is megfigyelhet . Ltsz.: 19ő1.100.18B (2. tábla/8) 
Félgömbös testű, enyhén behúzott peremű tál peremtöredéke. A peremet benyomkodások tagolják. A 
küls  oldalon függ leges bekarcolások díszítik. A bels  oldalon ferde kannelúrákból álló díszítés 
látható. Ltsz.: 1962.73.2  (TOMPA 1927, 15. kép/15) (3. tábla/1) 
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6. Bodrogkeresztúr-Kutyasor 

 
 
A. 
1. A Kutyasor a község D-i végén, a mai Kossuth Lajos utca végével azonos, vagyis azokkal a 
házakkal, melyek a 38. f úttal párhuzamosan, de attól mintegy ő0 méterrre, Ny-ra vannak (Kossuth u. 
177-201.) Az országút itt már az ártérben halad, széles árok választja el a t le Ny-ra lév  házaktól. 
2. 89-114 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen el ször Tompa Ferenc végzett ásatást 1926-ban, majd 1935-ben. Ezt követ en Patay 
Pál tárta fel a lel helyet 19ő1-1952-ben. A legújabb kutatásokat Lovász Emese 2002-es terepbejárása 
és Jankovich B. Dénes 2003-as helyszíni szemléje jelenti. A jelent s neolitikus telep és sírok mellett 
középs  rézkori telepnyomokat valamint római kori és népvándorlás kori leleteket is felfedeztek. A 
kés  rézkorból egy szórványként el került kerámiatöredék ismert, amely a Magyar Nemzeti 
Múzeumban van (Ltsz.: 19ő3.38.86). A leltári szám valószínűsíti, hogy Patay Pál valamelyik 
ásatásából származik. A neolitikus leleteket Tompa Ferenc és Patay Pál is többször közölte (TOMPA 
1927; PATAY 1957a). 
2. Tompa Ferenc, Patay Pál, Lovász Emese, Jankovich B. Dénes 
3. 1926, 1935, 1951-1952, 2002, 2003 
4. – 
5. 0 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. MNM, 1953.38.86 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke egy vízszintesen átfúrt alagútfüllel. Az edény küls  oldalát 
függ leges bekarcolások díszítik. A bels  oldalon ferde és függ leges kannelúrák láthatók. Ltsz.: 
1953.38.86 (3. tábla/2) 
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7. Bodrogzsadány (Sárazsadány) 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 99-341 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen Petróczy József végzett ásatást 1942-ben. Neolitikus teleprészletet és sírokat tárt fel. 
„Bodrogzsadány” lel hely megnevezéssel egy kés  rézkori töredék is bekerült a HOM-ba (Ltsz.: 
62.70.6), amely viszont kés bbi kutatások során került el . Pontos lel körülményei ismeretlenek 
(HOM Leltárkönyv). 
2. Petróczy József 
3. 1942 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 62.70.6 
2. 1 
3. Félgömbös testű csésze fültöredéke. A viszonylag vastag és széles szalagfül az edény pereme fölé 
emelkedik. Az edény díszítetlen. Felülete enyhén fényezett. Mindkét oldalon fekete, világosbarna 
foltokkal. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 8,4x5,7 cm; Va.: 0,6 cm; a fül szélessége: 2,7 cm; 
Ltsz.: 62.70.6 (3. tábla/3) 
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8. Bogács-Pazsag-puszta 

 
 
A. 
1. A lel hely a Bogács melletti Pazsag-pusztán található intéz i lak környéke. A Pazsag-puszta a 2. 
katonai felmérés alapján azonosítható, az egykori Pazsag Hór völgye Tsz. helyén. A Pazsag-tet  K-i 
oldalánál, Bogács községt l D-re, a Pazsag-szél nevű helyt l D-re, a Hór-patak és a Kánya-patak 
közötti területen helyezkedik el. 
2. 77-223 
3. 281914; 761281 
4. 150 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l többek között öt kés  rézkori töredék került el  (Ltsz.: ő3.299.1-3). A leleteket Kiss 
Dezs  ajándékozta a Miskolci Múzeumnak. Bogács-Pazsag-puszta lel hely megnevezéssel Koós Judit 
végzett ásatást 1988-1989-ben az igazából Pazsag-tet nek nevezett helyen, ahol bronzkori telepet tárt 
fel (S. KOÓS 1991, 649-650). Ez a lel hely nem egyezik meg a kés  rézkori töredékek lel helyével. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.299.1-3 
2. 5 
3. Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke. Az edény oldalán bekarcolt hálóminta látható. 
Felülete érdes, kopott. Színe sárga. Apró kaviccsal soványított. 9x4 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 34 
cm; Ltsz.: 53.299.1A (3. tábla/4) 
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Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálóminta nyomával. Felülete belül fényezett, kívül érdes. Színe sárga. 
Apró kaviccsal soványított. 6,7x6 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.299.1B 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Felülete sima, nem fényezett. Színe belül sárga, 
kívül sötétszürke. Apró kaviccsal soványított. 6,9x7 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 53.299.1C 
Behúzott peremű tál, talán kétosztású tál oldaltöredéke. Oldalán függ legesen, egymással 
párhuzamosan futó, bekarcolt vonalakból álló vonalkötegek láthatók. Felülete belül érdes, kívül 
fényezett. Színe mindkét oldalon téglavörös. Apró kaviccsal soványított. 7,3x8,7 cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 53.299.2 
Nagyméretű tárolóedény, talán amfora oldaltöredéke, amelyen egy vízszintesen elhelyezett, cikk-cakk 
vonalban futó bordadísz látható. Felülete fényezett, de a borda alatt érdes, durvított. Színe mindkét 
oldalon téglavörös. Kaviccsal soványított. 12x7 cm; Va.: 1,6 cm; Ltsz.: 53.299.3 (3. tábla/5) 
 

9. Borsod-Homokbánya (Edelény) 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. Az egykori Borsod (ma Edelény része) településhez tartozó 
homokbánya területe.1 
2. 98-314 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban „Borsod, homokbánya” lel helynév alatt egy pontsorral és bekarcolt hálómintával 
díszített tölcséres nyakú tál peremtöredéke található (Ltsz.: 53.927.1). A leletet Banner János is 
közölte (BANNER 1956, Taf. LXII/42). Emellett még két töredéket is említ (BANNER 1956, 94). Az 
egyik egy korsó töredéke (BANNER 1956, Taf. LXII/44), a másik egy hálómintás oldaltöredék 
(BANNER 19ő6, Taf. LXII/Ő3). A lel helyet Patay Pál is felsorolta a szórványleletek között (PATAY 
1938, 14, 46). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 

1 Borsod települést 1950-ben csatolták Edelényhez. 
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6. telep szórvány 
7. BANNER 1956; PATAY 1938 
 
C. 
1. HOM, 53.927.1 
2. 3 
3. A Banner János által közölt leletek közül csak a táltöredék található meg a HOM-ban (Ltsz.: 
53.927.1). 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény peremét apró, ferde bevagdalásokkal díszítették. Hasán 
függ legesen álló, ovális benyomkodásokból álló vízszintes pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt 
hálóminta látható. Felülete sima, nem fényezett. Belül sötétszürke, kívül fekete, világosbarna foltos. 
Homokkal és apró kaviccsal soványított. 11x16 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 53.927.1 
(4. tábla/1) 
A másik két töredék csak Banner János leírása és fényképei alapján ismert: 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke (BANNER 1956, Taf. LXII/43). 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke a perem fölé magasodó szalagfül egy részével (BANNER 1956, Taf. 
LXII/44). 
 

10. Borsod megye (Miskolc környéke?) 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Banner János 1956-ban Borsod megye megnevezéssel közölte egy kétosztású tál osztógombjának 
töredékét (BANNER 19ő6, 102; Taf. LXII/1Ő). Ugyanezt a töredéket korábban Miskolc lel hellyel 
közölte (BANNER 1942, 78; II. tábla/24). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1942; BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 2012 (régi leltári szám) 
2. 1 
3. Kétosztású tál oldaltöredéke díszítetlen osztógombbal és az osztófal egy részével. Az edény 
peremén pontsor látható (BANNER 1942, 78; II. tábla/24; BANNER 1956, 102; Taf. LXII/14). Régi 
leltári száma: 2012 (BANNER 1942, 78; 34. jegyzet). Szórvány lelet, pontos lel helye nem ismert. A 
töredék nem található meg a HOM-ban. Leírása csak Banner közleményei, rajzai és fotói alapján 
lehetséges. 
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11. Center-Terítő 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 97-431 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Rozsnyói Márton Ózd környéki gyűjtéséb l származik egy nagyméretű tárolóedény fültöredéke 
(Ltsz.: 53.265.1), amely Center-Terít  lel helyr l került a Miskolci Múzeumba (HOM Leltárkönyv). 
A leletet Banner János közölte tévesen "Hej keresztúr és Mez csát között" lel hely megnevezéssel 
(BANNER 1956, 93; Taf. LXXXIII/11). 
2. Rozsnyói Márton 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.265.1 
2. 1 
3. Nagyméretű tárolóedény szalagfülének töredéke. A fül fels  részén egy bütyök helyezkedik el, két 
szélénél a perem lapos, gombszerű nyúlványban végz dik. Sárga, helyenként fehér és narancssárga 
foltokkal. Felülete enyhén fényezett. Homokkal soványított. 17x15 cm; Va.: 1 cm; a fül szélessége: 6 
cm; Ltsz.: 53.265.1 (4. tábla/2) 
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12. Cserépfalu 

 
 
A. 
1. Cserépfalutól ÉK-re fekszik a 358 méter magas Mész-hegy. A lel helyhez tartozik a Mésztet  alatti, 
Ördögtoronynak nevezett kaptárk  és az az alatt található szántó is. Valószínűleg ez a szántó lehet a 
kés  rézkori töredék lel helye. A lel hely a leltárkönyv alapján az „Ördögtorony alatti part” (HOM 
Leltárkönyv). 
2. 87-444 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l Gyurkó Gyula vitt a Miskolci Múzeumba egy edénytöredéket (Ltsz.: ő3.272.1). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.272.1 
2. 1 
3. Fazék peremtöredéke. A perem alatt hármas bütyök helyezkedik el. Alatta bekarcolt hálóminta 
borítja az edény felületét. Belül fekete, kívül világosszürke, fehér. Belül enyhén fényezett, kívül sima 
felületű. Homokkal soványított. 10,3xő,ő cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: ő3.272.1 (4. tábla/3) 
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13. Csincse, Gomba Barna földje (M3-14. lh.) 

 
 
A. 
1. Az M3-as autópálya ásatásának 1Ő. számú lel helye a Csincse patak és a Keresztesi határra járó 
metszéspontjától ÉNy-ra elterül  dombon, a Csincse-patak nyugati oldalán helyezkedik el. 
2. 78-114 
3. 281580; 779020 
4. 105-106 m 
5. - 
 
B. 
1. A lel helyen 199Ő-1995-ben Wolf Mária végzett feltárást, melynek során egy kés  rézkori település 
részletét fedezték fel. A badeni leletanyag egy részét Rajna András szakdolgozatában ismertette 
(RAJNA 2002). 
2. Wolf Mária 
3. 1994-1995 
4. 5400 m² 
5. 46 
6. telep 
7. RAJNA 2002 
 
C. 
1. HOM, 96.2.1-1337 
2. 556 
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3. Az ásatások során összesen 5400 m² területen (5. tábla) közel 400 objektumot tártak fel, melyek 
közül Ő6 sorolható a kés  rézkorba. Ezen felül 8 más korszakba sorolható objektum is megemlíthet , 
melyek leletei között kés  rézkori darabok is megtalálhatók. 
 
1. objektum 
Az ásatás DK-i sarkában lév  nagyméretű, sekély gödör (6, 9. tábla). Betöltése: szürkésbarna, laza 
humusz. 
Átmér je: 220 cm; mélysége: 32 cm 
Leletanyaga: Öt kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.1-4, 6) mellett egy neolitikus (AVK) lelet is 
el került innen. 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
2. objektum 
Sekély, kerek gödör (6, 9. tábla). Szuperpozícióban volt a 30. objektummal, amely szintén rézkori 
leleteket tartalmazott. Betöltése: fekete humusz sárga homokfoltokkal. 
Átmér je: 120 cm; mélysége: ő0 cm 
Leletanyaga: 1Ő kés  rézkori edénytöredék és egy rl k  került el  (Ltsz.: 96.2.7-21). A leletek közül 
kiemelhet  egy, kétosztású tál peremtöredéke nagy méretű, kerek osztógombbal és az osztófal egy 
részével. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt hálómintával kitöltött és pontsorral 
keretezett mez  (val. háromszög alakú) részlete látható. A peremet apró, kerek benyomkodások 
tagolják. Az osztógombot egymást keresztez  pontsorok díszítik. Ltsz.: 96.2.17 (13. tábla/1) 
 
5. objektum 
Kemence süt felületének maradványa az ásatási terület DK-i részén (6, 9. tábla). A nyesett felszínt l 
mért 22 cm-es magasságban lehetett megfogni. 
Méretei: 100x120 cm 
Leletanyaga: Öt kés  rézkori töredéken kívül (Ltsz.: 96.2.38-39, 41-43) császárkori leletek is 
el kerültek innen. 
 
11. objektum 
Az ásatás DK-i részén lév  kisméretű, sekély, kerek gödör (8-9. tábla). Betöltése szürkésbarna, laza 
humusz. 
Méretei: 100x120 cm; mélysége: 20 cm 
Leletek: Csupán két rézkori töredék sorolható ide (Ltsz.: 96.2.90-91). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
21. objektum 
A feltárt terület DK-i részén, egy sekély, kerek gödör (9. tábla). Betöltése sárga homokkal kevert 
fekete humusz. 
Átmér je: 1ő0-160 cm; mélysége: 20 cm 
Leletanyaga: Kilenc kés  rézkori kerámiatöredék, egy rl k  és két pattintott k eszköz (Ltsz.: 
96.2.100-111, 113) mellett bronzkori töredékek is el kerültek innen. 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
23/3. objektum 
A három részre osztható 23. objektum egyik tagja. Kisméretű, kerek gödör. 
Leletanyaga: Két rézkori töredék (Ltsz.: 96.2.146-147). 
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30. objektum 
Sekély gödör szuperpozícióban a 2. objektummal (6, 9. tábla). Betöltése barna humusz. A gödörb l 
rézkori és neolitikus leletek keverten kerültek el . 
Méretei: 110x90 cm; mélysége: 50 cm 
Leletanyaga: Hat rézkori töredék és két rl k  (Ltsz.: 96.2.36-37, 152-153, 156, 157). 
Nagyméretű, enyhén kihajló peremű, nyomott gömbtestű, lapos aljú bögre. Díszítetlen. Szalagfüle 
letört. Ltsz.: 96.2.157B (13. tábla/3) 
Kisméretű korsó fenéktöredéke a letört fül nyomával. Hasát függ leges és ferde, kannelúra-szerű 
besimítások díszítik. Ltsz.: 96.2.157C (13. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke, több darabból összeragasztva. A peremet kerek benyomkodások 
tagolják. Az edény vállán pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálómintával kitöltött háromszögek 
helyezkednek el. Ltsz.: 96.2.36 
Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, nyomott gömbtestű, lapos aljú, füles tál töredéke, négy 
darabból összeragasztva. A peremet apró benyomkodások tagolják. Az edény vállán pontsorral 
keretezett bekarcolt hálóminta helyezkedik el. A minta a fül alatt megtörik. Ltsz.: 96.2.37 (13. tábla/2) 
 
31. objektum 
A feltárás DNy-i részén lév  sekély, kerek gödör (8-9. tábla). Betöltése szürkésfehér, laza humusz. 
Átmér je: 160 cm; mélysége: 2ő cm 
Leletanyaga: Viszonylag sok (ő8 db) kerámiatöredék került el  bel le (Ltsz.: 96.2.1ő8, 162, 16Ő-166, 
169, 172, 174, 178-181, 183-186, 189-201, 203-207, 209-211, 213, 215-223, 225-226, 228-232, 235-
236, 239). A kerámia mellett két k eszköz is ide sorolható (Ltsz.: 96.2.2Ő0-241). Az objektum 
datálását bizonytalanná teszi az a tény, hogy több bronzkori lelet (2ő leltári tétel) is ide köthet . 
A leletek közül említésre érdemes egy kétosztású tál peremtöredéke az osztófal nagy részével és az 
osztógombbal. A perem alatt pontsor fut körbe, alatta függ leges vonalköteg helyezkedik el, melynek 
két oldalán egy-egy függ leges pontsor található. Az osztógomb alatt egy függ leges borda látható, 
amelyet két pontsor kísér. Az osztógombot mélyen bekarcolt függ leges és vízszintes vonalkötegek 
osztják négy részre. Az osztófal peremét ferde bevagdalások tagolják. Ltsz.: 96.2.158 (13. tábla/5) 
 
32. objektum 
A DNy-i részen lév  sekély, kerek gödör (8-9. tábla). Betöltése szürkésbarna, laza humusz. 
Átmér je: 100 cm; mélysége: 10 cm 
Leletanyaga: Csak egy kerámiatöredék – egy lapos csésze díszítetlen peremtöredéke - került el  bel le 
(Ltsz.: 96.2.242). 
 
41. objektum 
Nagyméretű, méhkas alakú gödör az ásatás DNy-i részén (9. tábla). 
Méretei: 95x110 cm; mélysége: 90 cm 
Leletanyaga: Viszonylag sok (ő7 db) rézkori kerámiatöredék került el  a betöltéséb l (Ltsz.: 96.2.2Ő3-
251, 253-254, 256, 258, 260, 262-263, 265-279, 281-282, 285-295, 297-298, 300-310). 
A leletek közül kiemelhet : 
Tölcséres nyakú, füles tál perem- és fültöredéke két darabból összeragasztva. Az edény vállán pontsor 
fut körbe. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A fül két nagy gombban végz dik, középen egy 
hegyes bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 96.2.243 
Fazék peremtöredéke hat darabból összeragasztva. Felületét bekarcolt hálóminta díszíti. A perem alatt 
ovális bütyök helyezkedik el. A bütyök közepén ujjbenyomkodás látható. Ltsz.: 96.2.244 
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42. objektum 
A többségében neolitikus, bronzkori és császárkori leleteket tartalmazó gödörben négy kés  rézkori 
edénytöredék is volt (Ltsz.: 96.2.327-330). 
 
45. objektum 
Sekély, kerek gödör a feltárt terület DK-i részén (6, 9. tábla). 
Átmér je: 120 cm; mélysége: ő0 cm 
Leletanyaga: Egy nagyméretű, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor (hengeres 
eszközzel benyomott pontokból áll), alatta bekarcolt vonalakból álló minta (cikk-cakk vonal vagy 
hálóminta) részlete látható. Ltsz.: 96.2.348 
 
46. objektum 
Nagyméretű, méhkas alakú, igen mély gödör a feltárás DK-i részén (7, 9. tábla). Betöltése: 
szürkésbarna, laza humusz. Ny-i oldalához egy 80x135 cm-es, 50 cm mély beásás csatlakozik. 
Méretei: átmér je a fels  részen: 1Ő0 cm; átmér je az alsó részen: 200 cm; mélysége: 1Ő0 cm 
Leletanyaga: Két kés  rézkori edénytöredék sorolható ide (Ltsz.: 96.2.349-350A). 
 
62. objektum 
Kerek, sekély gödör a feltárt terület középs  részén (7, 9. tábla). (Rajna András szakdolgozatában és 
az ásatási naplóban is méhkas alakú gödörként szerepel, azonban az ásatási rajzok alapján egy sekély 
gödörr l van szó). 
Átmér je: 170 cm; mélysége: 2ő cm 
Leletanyaga: Egyetlen lelete egy kétosztású tál osztógombjának töredéke. Két cikk-cakk vonal díszíti. 
Ltsz.: 96.2.356 
 
69. objektum 
Egy viszonylag mély, méhkas alakú gödör (8-9. tábla). 
Méretei: átmér je felül: 1őő cm; átmér je alul: 190 cm; mélysége: 6ő cm 
Leletanyaga: Bekarcolt hálómintával díszített fazekak töredékei. 2 db Ltsz.: 96.2.357-358 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
75. objektum 
Sekély, kerek gödör a feltárás Ny-i részén. A gödör É-i részét vágja a 76. objektum (8-9. tábla). 
Átmér je: 110 cm; mélysége: 13 cm 
Leletanyaga: Összesen 22 db kerámiatöredék (Ltsz.: 96.2.359-380) és három pattintott k eszköz  
(Ltsz.: 96.2.381-383) került el  a gödörb l. 
 
77. objektum 
Enyhén méhkas alakú gödör a feltárás Ny-i részén (8-9. tábla). Betöltése: szürkésbarna, fekete, tömör 
humusz. A gödör É-i oldalához csatlakozik a 78. objektum, amely az ásatási rajzok alapján egy égett 
réteggel (talán kemence platnival) rendelkez , sekély, kerek gödör. 
Méretei: átmér je a fels  részen: 18ő cm; átmér je az alsó részen: 210 cm; mélysége: őő cm 
Leletanyaga: Négy kés  rézkori töredék (Ltsz.: 96.2.38Ő, 386, 388-389) mellett két bronzkori lelet is 
el került. 
 
79. objektum 
Sekély, kerek gödör, melynek közepén egy 3ő cm átmér jű, 7ő cm mély cölöplyuk (79/A) 
helyezkedett el (8, 10. tábla). Betöltése: fekete, laza humusz. 
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Átmér je: 170 cm; mélysége: 2ő cm 
Leletanyaga: A gödör leletei a 78. objektum leleteivel együtt lettek beleltározva, így a két objektum 
anyagát nem lehet elkülöníteni. Hat bronzkori edénytöredéken kívül 8 db kés  rézkori kerámia (Ltsz.: 
96.2.391-394, 397-Ő00) és két pattintott k eszköz (Ltsz.: 96.2.Ő0Ő-405) sorolható ide. 
 
81. objektum 
Sekély, kerek gödör a feltárás Ny-i részén (8, 10. tábla). 
Átmér je: 110 cm; mélysége: 2ő cm 
Leletanyaga: Közepes mennyiségű (37 db) kés  rézkori kerámia és egy császárkori töredék került el  
bel le (Ltsz.: 96.2.Ő06-444). A leletek között bekarcolt hálómintával díszített fazekak és tölcséres 
nyakú tálak pontsorral és ferde vonalakkal díszített töredékeit találjuk. 
 
88. objektum 
A feltárt terület középs  részén három egymásba ásott gödör helyezkedett el. Ezek közül a K-i oldalon 
lév , viszonylag mély, enyhén méhkas alakú beásás a 88. objektum (7, 10. tábla). 
Átmér je: 220 cm; mélysége: 60 cm 
Leletanyaga: Csupán két töredék sorolható ide. 
Kétosztású tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta függ leges vonalkötegekkel 
kitöltött és pontsorral keretezett mez k váltakoznak üres felületekkel. Ltsz.: 96.2.ŐŐő 
Amfora alakú edény oldaltöredéke az edény vállán körbefutó, ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával. 
Ltsz.: 96.2.446 
 
90. objektum 
Az ásatás középs  területén lév , korabronzkori gödör, melynek leletei között kés  rézkori (Boleráz és 
klasszikus Baden) edénytöredékek is voltak (Ltsz.: 96.2.447, 456, 461-463). 
Leletanyaga: Alacsony, hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, gömbös testű bögre peremtöredéke. 
Hasát függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 96.2.ŐŐ7 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ferde bevagdalásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 96.2.456 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: ferde vonalakkal kitöltött és pontsorral keretezett 
függ leges sávok. Ltsz.: 96.2.Ő61 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 96.2.462 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 96.2.463 
 
99. objektum 
Sekély, kerek gödör. ÉNy-i részét vágja a 98. objektum. Betöltése: fekete, laza humusz. 
Leletanyaga: Viszonylag sok (Ő1 db) kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.471-477, 479-512). 
A leletek közül megemlíthet  egy kétosztású tál peremtöredéke több darabból összeragasztva. A 
peremet apró benyomkodások tagolják. A perem alatt kett s pontsor fut körbe, alatta bekarcolt 
hálómintával kitöltött mez k helyezkednek el, közöttük kett s, függ leges pontsorokkal. Az edény 
vállán alagútfül található. A fület pontsorok díszítik. A kisméretű, kerek osztógombot egymást 
keresztez , hármas vonalak díszítik. Ltsz.: 96.2.Ő72, Ő80 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
123. objektum 
Kerek, enyhén méhkas alakú gödör az ásatás Ny-i részén (6, 10. tábla). Betöltése: fekete, tömör 
humusz. 
Átmér je: a fels  részen: 120 cm; az alsó részen: 1Ő0 cm; mélysége: Ő0 cm 
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Leletanyaga: Négy kés  rézkori edénytöredék mellett egy pattintott k eszköz és egy csonttű került el  
(Ltsz.: 96.2.850-855). 
 
126. objektum 
Ovális, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör az 1995-ös ásatási idényb l. Betöltése: fekete, laza 
humusz. 
Leletanyaga: Csupán két kés  rézkori edénytöredék és egy pattintott k eszköz került el  innen (Ltsz.: 
96.2.856-858). 
 
161. objektum 
Sekély, kerek gödör a lel hely középs  részén (az 199ő-ös ásatásból) (10. tábla). Betöltése: fekete, 
laza humusz. 
Átmér je: 120 cm; mélysége: 10 cm 
Leletanyaga: Csak egy lelet – egy kétosztású tál ovális, díszítetlen osztógombja – került el  a 
gödörb l. Ltsz.: 96.2.886 
 
166. objektum 
Az 1995-ös ásatás során, a lel hely középs  részén került el  egy gödör, amely leletanyaga alapján a 
neolitikumba sorolható, azonban két edénytöredék a kés  rézkorba sorolható (Ltsz.: 96.2.897-898). 
 
171. objektum 
Kör alakú, alsó részén kiöblösöd  gödör a feltárt terület középs  részén. D-i részét vágja a 170. 
objektum (10. tábla). Betöltése: sárga homokkal kevert sötétbarna humusz fekete rétegekkel. 
Átmér je: 170 cm; mélysége: 11ő cm 
Leletanyaga: Hat kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.909-914). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
178. objektum 
Császárkori objektum, melynek leletei között egy kés  rézkori edénytöredék is található. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsorral keretezett és hálómintával kitöltött 
háromszögek. Ltsz.: 96.2.915 
 
181. objektum 
Kerek, tekn  szerűen szűkül  gödör az 199ő-ös feltárás középs , É-i részén (10. tábla). Betöltése: 
fekete, tömör és laza humusz. 
Leletanyaga: Három kés  rézkori edénytöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 96.2.90Ő-907). 
Az egyik edénytöredék a Boleráz fázisba sorolható: Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát 
függ leges bevagdalások tagolják. Ltsz.: 96.2.90Ő 
A másik két töredék a klasszikus Baden id szakra jellemz  pontsorral és bekarcolt ferde vonalakkal 
díszített tölcséres nyakú tálakhoz tartozik. Ltsz.: 96.2.905-906 
 
186. objektum 
Kerek, enyhén méhkas alakú gödör a feltárás középs , É-i részén. Vágja a 248. objektumot. Betöltése: 
barna humusz. 
Átmér je: 1Ő0 cm; mélysége: 6ő cm. 
Leletanyaga: Közepes mennyiségű (11 db) kés  rézkori kerámia mellett (Ltsz.: 96.2.921-922, 924-
928, 932, 935-937) bronzkori edénytöredékek is voltak a gödörben. 
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A leletek közül megemlíthet  egy csonkakúpos testű, lapos aljú, szalagfüles csésze töredéke. A fül 
fels  részét eredetileg több hegyes bütyök díszítette. Ltsz.: 96.2.928 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
193. objektum 
Három – egymásba ásott – gödörb l álló objektumcsoport É-i tagja az ásatás középs  területén (10. 
tábla). Kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése: fekete, laza humusz. 
Átmér je: 180 cm; mélysége: 40 cm 
Leletanyaga: Csupán két kés  rézkori edénytöredék került el  a betöltéséb l (Ltsz.: 96.2.9Ő3-944). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
206. objektum 
Lekerekített sarkú téglalap alakú gödör. É-i részén 22 db kisméretű, magasra húzott szalagfülű, 
díszítetlen bögre került el  egy csoportban. Az ásató megfigyelése alapján a fülüknél összefűzött 
állapotban kerülhettek a gödörbe. Az objektum Ny-i vége összeér a 205. objektummal (kút) (10. 
tábla). Betöltése: fekete humusz paticcsal keverve. 
Méretei: 227x63 cm; mélysége: 30-34 cm 
Leletanyaga: A fent említett 22 kisméretű edényen kívül öt további edénytöredék és két obszidián 
eszköz került el  a gödörb l (Ltsz.: 96.2.1011-1018). 
 
209. objektum (1. sír) 
Csontvázas temetkezés téglalap alakú sírgödörben. 
A sírgödör méretei: 95x194 cm; mélysége: 160 cm 
A csontváz háton, nyújtott helyzetben feküdt a sírgödör D-i oldalánál. Vázhossz: 156 cm; tájolás: Ny-
K 
Mellékletek: 1. Nagyméretű, bikónikus edény a csontváz bal felkarja mellett, attól É-ra. 
2. Kisméretű omphaloszos csésze az 1. melléklet mellett, attól K-re. 
3. Állatcsontok a csontváz bal válla felett, a koponyától É-ra. 
További leletek: A sírgödörben, 22 cm mélységben, emberi csontok mellett öt kés  rézkori 
edénytöredéket találtak (Ltsz.: 96.2.1019-1023). 
Az ásatási napló szerint a sír rézkori volt. A rajzok és ásatási fotók áttanulmányozása után úgy vélem, 
hogy a temetkezés inkább a vaskor idejére tehet . A betöltésben talált kés  rézkori töredékek nem 
bírnak datáló értékkel a sír keltezését illet en. A sír datálása továbbra is kérdéses marad mivel a HOM 
raktárában csak a kisebbik edény volt megtalálható (ez viszont véleményem szerint nem rézkori). 
 
210. objektum 
Részletes leírása nem szerepel az ásatási naplóban, emellett rajz sem készült róla. Az egyetlen 
fennmaradt fotón elszórt edénytöredékek és állatcsontok láthatók, a gödör alakja, mérete nem vehet  
ki. 
Leletanyaga: A fotó látható több kerámiatöredék ellenére a leletek között csak egy töredékes edényt, 
egy k eszközt és egy kagylótöredéket találunk (Ltsz.: 96.2.102Ő-1026). 
Az edény egy kisméretű, lapos, ovális testű, szalagfüles csésze töredéke több darabból összeragasztva. 
Ltsz.: 96.2.1024 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
211. objektum 
Sekély, kerek gödör az ásatás középs  területén, az É-i részen. Betöltése: szürke, kevert, laza humusz. 
Betöltésében egy égett kutyakoponyát találtak. 
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Átmér je: 120 cm; mélysége: 23 cm 
Leletanyaga: Három kés  rézkori kerámiatöredék és két k eszköz került el  innen (Ltsz.: 96.2.1027-
1029, 1031-1032). A leletek között egy császárkori edénytöredék is volt (Ltsz.: 96.2.1030). Ez a lelet 
és a kutyakoponya arra utal, hogy a gödör valószínűleg nem rézkori, hanem fiatalabb (császárkori) 
lehet. 
 
215. objektum 
A gépi nyesés során, az 1995-ös ásatási felület középs , É-i részén talált „urnasír” (10. tábla). 
Az ásatási naplóból részletes információk nem derülnek ki. A rajzok alapján egy vagy több edény 
töredékei feküdtek a felszínen, állatcsontok kíséretében. 
Leletanyaga: Neolitikus leletek mellett 11 db kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.106ő-1076), 
melyek közül kiemelhet  egy vékony falú, S-profilú fazék több darabból összeragasztott töredéke. 
Díszítése: két pontsor között bekarcolt ferde vonalak. Ez a minta háromszor ismétl dik az edény 
oldalán. Ltsz.: 96.2.1067 
Egyéb leletek: állatcsontok (köztük égettek is). 
Megjegyzés: A kérdéses objektum a leletanyag alapján nem tartható urnasír maradványának, inkább 
egy gödör betöltéséhez tartozó leletekr l lehet szó. 
 
221. objektum 
Kerek gödör a feltárás középs , É-i részén. A gödröt vágja a 184. és 185. objektum is (11. tábla). 
Betöltése: szürkésbarna, tömör humusz. 
Átmér je: 11ő cm; mélysége: 16 cm 
Leletanyaga: A gödör alján szétszórva 17 kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz feküdt (Ltsz.: 
96.2.1034-1051). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
229. objektum 
Méhkas alakú, kerek gödör a feltárt terület középs , É-i részén (11. tábla). Betöltése: fekete, laza 
humusz. 
Méretei: átmér je a fels  részen: 200 cm; átmér je az alsó részen: 2Ő0 cm; mélysége: őŐ cm 
Leletanyaga: Hat kés  rézkori edénytöredék és egy k eszköz (Ltsz.: 96.2.1058-1064). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
230. objektum 
Kerek, függ leges oldalú, enyhén ívelt aljú, viszonylag mély gödör (11. tábla). 
Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: Őő cm 
Leletanyaga: Csupán három kerámiatöredék került el  a gödörb l (Ltsz.: 96.2.1077-1079), melyek 
közül kiemelhet  egy kétosztású tál osztógombjának töredéke az edény oldalának egy részével. A 
perem alatt pontsor fut körbe. Alatta az egyik oldalon cikk-cakk vonalak, a másik oldalon függ leges 
vonalköteg helyezkedik el. A kett  között keskeny borda húzódik, amelyet apró benyomkodások 
tagolnak. Az osztógombot középen három vonal, a két szélen két-két cikk-cakk vonal díszíti. Ltsz.: 
96.2.1079 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
236. objektum 
Nagyméretű, kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör alján egy kerek, sekély (6 cm mély) 
beásással. É fel l csatlakozik hozzá a 23ő. objektum. D fel l a 237. objektummal érintkezik. ÉNy-i 
részén található a 252. objektum. K-i oldalán helyezkedik el a 253. gödör (11. tábla). 
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Átmér je: 190 cm; mélysége: 69-75 cm 
Leletanyaga: Csupán négy kerámiatöredék és egy k eszköz került el  a gödörb l (Ltsz.: 96.2.1080-
1084). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
238. objektum 
Méhkas alakú, mély gödör az ásatás ÉK-i részén (11. tábla). Betöltése: fekete, tömör humusz. 
Átmér je: 16ő cm; mélysége: 90 cm 
Leletanyaga: 12 db kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.108ő-1097), melyek közül kiemelhet  egy 
tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsorral keretezett és hálómintával kitöltött ferde sávok. 
Ltsz.: 96.2.1088 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
252. objektum 
Kisméretű, kerek, sekély gödör a 236. objektum ÉNy-i oldalánál (11. tábla). A gödör nagy részét 
elpusztította a 235. objektum. Betöltése: fekete, laza humusz. 
Átmér je: kb. 90 cm; mélysége: 23 cm 
Leletanyaga: Hat kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 96.2.1147-1152), melyek között a tölcséres nyakú 
tálak díszített töredékei a leggyakoribbak. 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
253. objektum 
Kerek gödör a 236. objektum K-i oldalánál. A két objektum egymáshoz való viszonya nem tisztázott. 
A gödörben két szinten is sok kerámiatöredéket és állatcsontot tártak fel (11. tábla). 
Átmér je: 11ő cm; mélysége: Ő1 cm 
Leletanyaga: Viszonylag nagy mennyiségű (Ő7 db) kés  rézkori kerámia és egy pattintott k eszköz 
került el  bel le (Ltsz.: 96.2.1099-1146). 
A leletek közül megemlíthet  egy kisméretű, S-profilú fazék. A perem alatt négy helyen hármas 
bütyökcsoport helyezkedik el. Az edény nyakát bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: nem ismert. (13. 
tábla/6) 
Szintén említést érdemel egy ovális testű agyagkanál ferdén felfelé induló nyél töredékével. Ltsz.: 
96.2.1107 (13. tábla/7) 
 
260. objektum 
Ovális, sekély gödör a feltárás ÉK-i részén. Az alja tapasztott, helyenként kiégett. D-i részéhez 
csatlakozik a 261. objektum. 
Mérete: 160x180 cm; mélysége: 12 cm 
Leletanyaga: Négy kés  rézkori edénytöredék került el  az objektumból (Ltsz.: 96.2.11ő6-1159). 
Emellett két neolitikus kerámialelet is ide sorolható. 
 
269. objektum 
Méhkas alakú, mély gödör a feltárt terület ÉK-i részén (12. tábla). 
Átmér je: 110 cm; mélysége: 7ő cm 
Leletanyaga: Csupán két kés  rézkori töredék került el  bel le (Ltsz.: 96.2.1162-1163). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
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273. objektum 
Méhkas alakú, mély gödör, melynek ÉNy-i részét metszi a 272. objektum (12. tábla). Betöltése: 
szürkésbarna, tömör humusz. 
Átmér je: 1Őő cm; mélysége: 80 cm. 
Leletanyaga: Hat kés  rézkori kerámiatöredék és egy k eszköz (Ltsz.: 96.2.116Ő-1172). A leletek 
közül kiemelhet  egy tárolóedény peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalásokból kialakított cikk-
cakk vonal díszíti. A perem alatt négyes bütyök helyezkedik el, alatta bekarcolt hálóminta látható. A 
töredék másodlagosan égett, repedezett felületű, er sen deformált. Ltsz.: 96.2.1166 
Megemlíthet  még egy kónikus orsógomb töredéke is. Ltsz.: 96.2.1172 
 
282. objektum 
Nagyméretű, kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú, mély gödör a lel hely K-i részén. Betöltése: 
szürkésbarna, laza humusz. 
Átmér je: kb. 200 cm; mélysége: kb. 70 cm 
Leletanyaga: Viszonylag sok (29 db) kés  rézkori edénytöredék és két k eszköz került el  a 
betöltéséb l (Ltsz.: 96.2.1231-1260). 
A leletek között nagy számban találhatók bekarcolt hálómintával díszített fazekak töredékei. Emellett 
szintén gyakoriak a különböz  módon díszített tölcséres nyakú tálak darabjai. 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
283. objektum 
Kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör az ásatás K-i részén (12. tábla). Betöltése: fekete, laza 
humusz. 
Átmér je: 16ő cm; mélysége: 3ő cm 
Leletanyaga: A gödörben három kés  rézkori edénytöredék volt, melyek közül kiemelhet  egy amfora 
perem- és fültöredéke több darabból összeragasztva. Az edény vállán apró kerek benyomkodásokból 
álló sorminta fut körbe. A fül két szélén hasonló benyomkodásokból álló függ leges sorok láthatók. A 
fül felületét függ leges kannelúrák borítják. A fül fels  része a két szélen lapos gombokban végz dik. 
Középen valószínűleg hegyes bütykök helyezkedtek el. Ltsz.: 96.2.1261 
Egyéb leletek: állatcsont. 
 
285. objektum 
Nagyméretű, kerek, sekély gödör a feltárás K-i részén. Betöltése: fekete, laza humusz. 
Az ásatási napló szerint rátétdíszes és seprűzött felületű kerámiatöredékek kerültek el  bel le. Ezek 
alapján a gödör a korabronzkorra datálható. 
Leletanyaga: Csupán egy kés  rézkori töredék sorolható ide (Ltsz.: 96.2.126ő). 
 
293. objektum 
Kerek, enyhén méhkas alakú gödör a feltárás K-i részén (12. tábla). A gödör D-i oldalát metszi a 292. 
objektum. Betöltése réteges: 1. sárga homokkal kevert szürke humusz a fels  12 cm-en; 2. alatta sárga 
homokkal kevert barna humuszréteg (kb. 10 cm) helyezkedik el; 3. ezt követi egy vékony, sötétszürke 
sáv; 4. ez alatt egy vastagabb (kb. 20 cm) sárga, homokos betöltés található; 5. Kb. 45 cm mélységben 
egy vékony hamus réteg húzódik; 6. alatta sárga homok (8-10 cm); 7. majd egy újabb vékony hamus 
csík látható; 8. ez alatt - egy 65 cm széles részen – faszenes betöltés helyezkedik el (kb. 60 cm 
mélységben); 9. a gödör alsó részén egy vastagabb (20-30 cm-es), sárga homokkal kevert barna 
humuszréteg található. 
Átmér je: 130 cm; mélysége: 80 cm 
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Leletanyaga: A gödörb l viszonylag kis mennyiségű, de annál érdekesebb leletek láttak napvilágot. 
Összesen 8 kerámiatöredék sorolható ide (Ltsz.: 96.2.1267-1274), melyek közül a három szögletes 
edényt részletesebben is bemutatjuk. 
Szögletes edény töredéke több darabból összeragasztva. A perem alatt és az alsó részen bekarcolt cikk-
cakk vonalak helyezkednek el. A bels  oldalt két bekarcolt vonal osztja négy részre. Az edényen vörös 
festés nyomai is megfigyelhet k. A bels  részen a fül oldalán bekarcolt cikk-cakk vonal és vörös 
festés részlete látható. Mindkét oldala fekete, kívül fényezett, belül enyhén fényezett felületű. 
Homokkal soványított. Mérete: 9x8,6 cm; Ma.: 4,4 cm; Va.: 0,5 cm. Ltsz.: 96.2.1271 (14. tábla/1) 
Szögletes edény töredéke több darabból összeragasztva. Egyik oldalán szalagfül található. Az edény 
mindegyik oldalát több sorba rendezett, bekarcolt cikk-cakk vonalak borítják. A bels  oldalt két 
bekarcolt vonal osztja négy részre. Az edényen vörös festés nyomai is megfigyelhet k. Mindkét oldala 
fekete, kívül sima, belül enyhén fényezett felületű. Mérete: 1Őx1ő cm; Ma.: 8 cm; Va.: 0,6 cm. Ltsz.: 
96.2.1272 (14. tábla/2) 
Szögletes edény töredéke több darabból összeragasztva. Egyik oldalán szalagfül töredéke található. Az 
edény mindegyik oldalát több sorba rendezett, bekarcolt cikk-cakk vonalak borítják. A bels  oldalt két 
borda osztja négy részre. Az edényen vörös festés nyomai is megfigyelhet k. Mindkét oldala fekete, 
kívül sima, belül enyhén fényezett felületű. Mérete: 12,2x12 cm; Ma.: 7 cm; Va.: 0,5 cm. Ltsz.: 
96.2.1273 (14. tábla/3) 
További leletek: Tölcséres nyakú, füles tál több darabból összeragasztva. A peremet apró, kerek 
benyomkodások tagolják. Az edény vállán pontsor fut körbe. Alatta ferde vonalakkal kitöltött 
háromszögek helyezkednek el. A fül két szélén lapos gombokban, középen hegyes bütykökben 
végz dik. Ltsz.: 96.2.127Ő 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. Füle letörött. Ltsz.: 96.2.1267 
Két hasonló bögre töredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 96.2.1268, 1270 
Egyéb leletek: állatcsont. 
Megjegyzés: Az edénytöredékek az ásatási rajzok alapján kb. 55-60 cm-es mélységben kerültek el . 
 
295. objektum 
Kisméretű, kerek, sekély gödör az ásatási terület K-i részén. Betöltése: fekete, tömör humusz. 
Átmér je: kb. 90 cm; mélysége: kb. 1ő cm 
Leletanyaga: Két kés  rézkori edénytöredék került el  a gödörb l (Ltsz.: 96.2.127ő-1277). 
 
299. objektum 
Kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör a feltárt terület K-i részén. Betöltése: fekete, laza 
humusz. 
Átmér je: kb. 100-120 cm 
Leletanyaga: Összesen hat kés  rézkori edénytöredék található a gödör leletei között (Ltsz.: 96.2.1287-
1292). Emellett neolitikus töredékek is el kerültek. 
 
318. objektum 
Nagyméretű, amorf, ferde oldalú, egyenetlen aljú gödör az ásatás K-i részén. Betöltése: sötétszürke 
humusz. 
Mérete: kb. 400x400 cm (pontosan nem állapítható meg, mert csak ásatási fotó maradt fenn az 
objektumról és a napló szerint több egymásba ásott gödörr l van szó) 
Leletanyaga: Korabronzkori kerámialeletek mellett hat kés  rézkori edénytöredék is el került a 
gödörb l (Ltsz.: 96.2.1308-1313). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
Megjegyzés: A korabronzkori leletek miatt az objektum datálása kérdéses. 
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319. objektum 
Nagyméretű, kerek gödör az ásatási terület K-i részén. Betöltése: sötétbarna, hamus föld. 
Leletanyaga: Többségében bronzkori edénytöredékek kerültek el , de néhány kés  rézkori töredék is 
megemlíthet  (Ltsz.: 96.2.1316-1331). 
Egyéb leletek: állatcsont. 
Megjegyzés: Az objektum valószínűleg nem rézkori, hanem bronzkori. 
 
327. objektum 
Az objektumról az ásatási naplóban nem található részletes leírás, emellett rajz és fotó sem maradt 
fenn. 
Leletanyaga: Két bronzkori edénytöredék mellett hét kés  rézkori lelet került el  a gödörb l (Ltsz.: 
96.2.1332-1337). 
 

14. Csincsetanya, Nagy Barna tanyája 

 
 
A. 
1. A leletek el kerülési helye nem határozható meg pontosan. 
2. 78-112 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Vándor Béla 1954-es gyűjtése során három kés  rézkori kerámiatöredék került a HOM-ba (Ltsz.: 
55.4.1-3). 
2. Vándor Béla 
3. 1954 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 55.4.1-3 
2. 3 
3. Nagyméretű tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát vízszintesen körbefutó pontsor és 
alatta bekarcolt hálóminta díszíti. Felülete enyhén fényezett. Belül sötétszürke, kívül sötétszürke, 
világosbarna foltos. Homokkal soványított. 19x18 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 55.4.1 (15. tábla/1) 
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Hengeres nyakú, gömbtestű korsó oldaltöredéke. Az edény hasát függ leges, ill. ferde kannelúrák 
díszítik. Felülete fényezett. Belül szürkés világosbarna, kívül fekete, szürke foltokkal. Homokkal 
soványított. 11x11,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 55.4.2 (15. tábla/2) 
Alacsony, hengeres nyakú, öblös testű, szalagfüles korsó töredéke. Az edény hasát függ leges 
kannelúrák díszítik. A fül felületét is függ leges kannelúrák borítják. Felülete fényezett. Belül 
sötétszürke, kívül sötétszürke fekete foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 7,7 és 9 cm; Szé.: 9,4 cm; 
Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 10 cm; Ltsz.: 55.4.3 (15. tábla/3) 
 

15. Csokvaomány-Véntető 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 87-213 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A volt Ózdi Múzeum leletei között található néhány kés  rézkori edénytöredék „Csokvaomány-
Véntet ” lel hely alatt (ma már a HOM-ban; Ltsz.: 73.11.350-359). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 73.11.350-359 
2. 10 
3. Fazék peremtöredéke. Felületét ferde ujjbehúzásokkal díszítették. Ltsz.: 73.11.350 
Hengeres nyakú, széles szalagfüles korsó peremtöredéke a fül csonkjával. Ltsz.: 73.11.351 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 73.11.352 (15. tábla/6) 
Nagyméretű, vastag falú tál oldaltöredéke. Felületét ferde, bekarcolt vonalak díszítik. Ltsz.: 73.11.3ő3 
Korsó ferde kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 73.11.354 (15. tábla/4) 
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Tölcséres nyakú tál ferde, bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 73.11.355 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 73.11.356 (15. 
tábla/7) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt és az edény hasán egy-egy vízszintes pontsor fut 
körbe. Ltsz.: 73.11.357 (15. tábla/8) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése egy vízszintes pontsorból és alatta bekarcolt hálómintából 
áll. Ltsz.: 73.11.358 (15. tábla/5) 
Kisméretű, hengeres kiégett agyagdarab. Felületét szabálytalan bekarcolások borítják. Ltsz.: 73.11.3ő9 
 

16. Dédes-kői-barlang (barlang Dédes vára mellett) 

 
 
A. 
1. A Dédes-k i-barlang - vagy más néven Dédesvári-barlang – a Dédestapolcsánytól D-re 4,5 km-re 
(Mályinka határában) található, 597 m magas hegy K-i oldalában, a Dédesi vár alatt helyezkedik el 
(NOVÁKI et al. 2007, 32). 
2. 87-241 
3. - 
4. 597 m 
5. - 
 
B. 
1. A barlangból Rozsnyói Márton gyűjtött régészeti leleteket. Ezek f leg csonteszközök, de van 
köztük olyan díszített edénytöredék is, amely a Baden-kultúrába sorolható (BANNER 1956, 93). A 
lelet a MNM-ban van (Ltsz.: 37/1941). 
2. Rozsnyói Márton 
3. – 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep szórvány 
7. BANNER 1956, 93 
 
C. 
1. MNM, 1941.37A 
2. 1 
3. Fazék oldaltöredéke ujjbenyomkodásokból álló sormintával díszítve. Ltsz.: MNM1941.37A 
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17. Dövény 

 
 
A. 
1. Pontosan nem határozható meg. 
2. 97-421 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Dövény lel hellyel közölt Banner János egy kés  rézkori edénytöredéket (BANNER 1956, 94; Taf. 
LXII/40). A lelet a MNM-ban van. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956, 94 
 
C. 
1. MNM, 1876.323.20 
2. 1 
3. Nagy méretű csésze díszítetlen peremtöredéke a perem fölé húzott, vastag szalagfüllel. Ltsz.: 
MNM1876.323.20 (16. tábla/1) 
Banner János a lelet leírásánál pontokból álló díszítést említ (BANNER 1956, 94). 
 

18. Edelény, Hámán Kató u. 4 

 
 
A. 
1. A lel hely Edelény község belterületén a Hámán Kató utca Ő. számú ingatlan (ma K vágó u. 10.) 
területén található. 
2. 98-314 
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3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban ezen a lel helynéven kés  rézkori edénytöredékek is találhatók. Az el kerülésük 
körülményeir l nincs adatunk. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 78.11.2-9 
2. 8 
3. Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 78.11.2 (16. tábla/3) 
Kisméretű, tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 78.11.3 (16. tábla/2) 
Fazék díszítetlen oldaltöredékei. 3 db Ltsz.: 78.11.4-5, 9 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 78.11.6 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: kett s pontsor az edény 
hasán. Ltsz.: 78.11.7 (16. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 78.11.8 (16. 
tábla/5) 

 
19. Emőd, özv. Hammer Jánosné telke 

 
 
A. 
1. A lel hely Em d belterületén, özvegy Hammer Jánosné telkén - pontosabban nem meghatározható 
területen - található. 
2. 88-343 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. 1950 novemberében bejelentés érkezett a Miskolci Múzeumba, miszerint Em d belterületén 
gyümölcsfa ültetése közben csontvázat találtak. Ezt követ en a lel helyen Sógor Györgyné 



44 

leletmentést végzett, melynek során rézkori sírok kerültek el .2 A jelentés szerint a területen sok 
edénytöredék is volt (HOM Adattár 123-68). Az összegyűjtött leletek között egy olyan edénytöredék 
található, amely a kés  rézkorba tartozik. A leletet a HOM rzi (Ltsz.: ő3.3ő3.Ő). 
2. Sógor Györgyné 
3. 1950 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 123-68 
 
C. 
1. HOM, 53.353.4 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény peremét bevagdalások tagolják. A perem alatt és a 
hason, apró pontokból álló vízszintes pontsorok helyezkednek el. Felülete belül fényezett, kívül érdes, 
kopott. Színe belül világosbarna, fekete foltos, kívül szürke. Homokkal soványított. 7,7x4,3 cm; Va.: 
0,5 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 53.353.4 (16. tábla/6) 

 
20. Emőd-Nagyhalom 

 
 
A. 
1. Em dt l DNy-ra, 3 km-re, a Budapest-Miskolc vasútvonal délkeleti oldalán emelkedik a 300 m 
hosszú, lapos domb, a Nagyhalom. A lel hely ezen a magaslaton található. 
2. 78-121 
3. 284970; 780090 
4. 120 m 
5. – 
 
 

2 A sírok a középs  rézkorba sorolhatók (PATAY 1961, 19-21). 
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B. 
1. 1948-ban Tóth Elek ajándékozott a Miskolci Múzeumnak egy badeni edénytöredéket (Ltsz.: 
53.304.1). A HOM-ban lel hely megnevezés nélkül található egy hengeres nyakú, nyomott gömbtestű 
bögre is (Ltsz.: ő3.30ő.1), amely feltételesen Em dhöz köthet . Az el kerülés pontos körülményei 
ismeretlenek. A lel helyen neolitikus és korabronzkori leletek is el kerültek. A halmot Kalicz Nándor 
a hatvani kultúra települései közé sorolta (KALICZ 1968, 118, 13Ő). A lel helyr l Bognár-Kutzián Ida 
kora rézkori leleteket is említ (BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 35).3 Em d-Nagyhalom szerepel Borsod-
Abaúj-Zenplén megye várait összefoglaló legújabb kötetben is (NOVÁKI et al. 2007, 38-39). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. NOVÁKI et al. 2007; KALICZ 1968 
 
C. 
1. HOM, 53.304.1, 53.305.1 
2. 2 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor és bekarcolt hálóminta. Mindkét oldala 
fényezett, világosbarna. Homokkal soványított. 4,3x4,7 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 53.304.1 (A 
leltárkönyvben Em d-Nagyhalom lel helynél. A dobozban Küls -B cs lel helynél, az 53.306.1 
számú edény mellett). 
Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú bögre. Nyakának egy része és a füle hiányzik. Hasát függ leges, 
sekély, besimítás szerű kannelúrák díszítik. Felülete érdes. Színe belül fekete, sárga, vörös foltos, 
kívül téglavörös, sárga foltokkal. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 6,2 cm; Pá.: 5,7 cm; Va.: 0,4 cm; 
Ltsz.: ő3.30ő.1 (A leltárkönyvben lel hely nélkül, de Em d-Nagyhalom leletei mellett.) (17. tábla/1) 
 

21. Emőd-Rigós-ér 

 
 
A. 
1. A lel hely Em d községt l D-re, Istvánmajor közelében, Em d-Nagyhalom lel helyt l K-re, a 
Rigós-ér É-i partján emelked  dombon található (HOM Adattár Ő97Ő-11). 
2. 78-121 
3. 284300; 781570 
4. 100-102 m 
5. – 

3 A leírásnál a falutól északra fekv  dombról ír (BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, 35), amely nem egyezik a Nagyhalommal. 
Em dt l É-ra a 183 m magas Nagy-hegy található. Elképzelhet , hogy a kora rézkori leletek innen származnak. 
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B. 
1. A lel helyen Pusztai Imre gyűjtött leleteket 2011-ben, melyek között kés  rézkori edénytöredékek 
is találhatók (HOM Adattár 4974-11). 
2. Pusztai Imre 
3. 2011 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 4974-11 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 22  
3. Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. A peremet apró, kerek 
benyomkodások tagolják. Az edény vállán apró beszurkálásokból álló sorminta fut körbe. 
Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke öt darabból összeragasztva. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt 
hálóminta. Leltározatlan. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök helyezkedik el. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Díszítése: a nyakon kett s pontsor, a vállon pontsor. Leltározatlan. 
Félgömbös testű tál peremtöredéke. A peremet benyomkodások tagolják. Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. A töredéken egy hegyes bütyök is látható. 
Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és bekarcolt vonalak. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és bekarcolt vonalak. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt hálómintával kitöltött és pontsorral keretezett 
sáv. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és bekarcolt vonalak. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és bekarcolt hálóminta. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és bekarcolt hálóminta. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt hálóminta. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke letört szalagfül maradványával. A fül mellett két pontsor 
között bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Leltározatlan. 
Bögre díszítetlen szalagfülének töredéke. Leltározatlan. 
Félgömbös testű csésze díszítetlen peremtöredéke szalagfüllel. Leltározatlan. 
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22. Emőd-Vaskópuszta 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyet el ször Patay Pál említette (PATAY 1938, 1Ő, Ő8). Kés bb Banner János közölte a 
leleteket (BANNER 1941, IV. tábla/12; BANNER 1956, 95; Taf. LXIII/1-3, 8-11, 16-18, 23-26, 33-
34, 41-42, 48-50). Az el kerülés körülményei ismeretlenek. A leltárkönyv adatai alapján a 
Vaskópusztán, útépítés közben kerültek el  a leletek, melyek Molnár György ajándékaként kerültek a 
Miskolci Múzeumba (HOM Leltárkönyv). Összesen 26 töredék tartozik ide, melyek közül több 
összeillik (ezeket Banner János még külön mutatta be). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PATAY 1938; BANNER 1956; BANNER 1941 
 
C. 
1. HOM, 53.298.1-7 
2. 26 
3. Tölcséres nyakú tál több, helyenként összeill , perem- oldal- és fenéktöredéke. Az edényen egy 
széles szalagfül látható, melynek fels  részén, az edény peremén négy korong alakú díszítmény 
található. Az edény peremét ferde bevagdalások díszítik. Hasán kett s, bekarcolt, vízszintes pontsor 
fut körbe, alatta ferde, bekarcolt, rövid vonalak helyezkednek el. Felülete fényezett. Színe mindkét 
oldalon sötétszürke, fekete foltos. Homokkal soványított. Becsült értékek: Ma.: 9,6 cm; Pá.: 31 cm; 
Fá.: 11 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.298.1 
Tölcséres nyakú, füles tál perem- és fültöredéke. A szalagfül fels  részét három (eredetileg négy) 
gomb alakú nyúlvány díszíti. Az edény peremét ferde bevagdalásokkal tagolták. Felülete mindkét 
oldalon fényezett. Színe sötétszürke, világosbarna foltokkal. Homokkal soványított. 12x7,3 cm; Va.: 
0,7 cm; becsült Pá.: 33 cm; Ltsz.: 53.298.2 
Tölcséres nyakú szalagfüles tál perem- és fültöredéke hat darabból összeragasztva. Az edény peremét 
apró benyomott pontok díszítik. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Szintén egy vízszintes pontsor 
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látható az edény hasán. Ez alatt bekarcolt vonalakból álló hálóminta található. A szalagfül két oldala 
mentén egy-egy függ leges pontsor helyezkedik el. A fül fels  része tagolt, három ujjszerű 
nyúlványban végz dik. A fül teteje az edény pereméhez képest lejjebb helyezkedik el. Az edény 
felülete mindkét oldalon fényezett. Színe belül fekete, kívül sötétszürke, fekete, világosbarna 
foltokkal. Homokkal soványított. 9,8x20,5 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 31 cm; Ltsz.: 53.298.3 (17. 
tábla/3) 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A töredék fels  részén egy vízszintesen körbefutó, 
nagy méretű benyomott pontokból álló sor látható. Felette bekarcolt vonalakból álló hálóminta 
helyezkedik el. Felülete mindkét oldalon fényezett. Színe belül fekete, kívül világosbarna, sárga és 
fekete foltokkal. Homokos soványítású. 13,5x13,3 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.298.4 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ehhez egy pontokkal keretezett, 
belül bekarcolt ferde vonalakkal kitöltött (sraffozott), bekarcolt, csúcsával felfelé álló háromszög 
kapcsolódik. Felülete mindkét oldalon fényezett. Színe belül szürke, fehér foltokkal, kívül 
világosbarna. Homokkal soványított. 5x6,3 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 53.298.5A (17. 
tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A töredék fels  részén egy kis háromszög alakú benyomkodásokból 
álló sor látható. Az el z  töredékhez hasonló háromszög alakú díszítés nyomai figyelhet k meg a 
töredék két szélén. Felülete mindkét oldalon fényezett. Színe belül világosszürke, fehér, kívül 
világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 5,6x8,5 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.298.5B (17. 
tábla/2) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális benyomkodásokból álló pontsor fut körbe. Felülete 
mindkét oldala fényezett, színe fekete. Homokkal soványított. 12,5x10,5 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 
32 cm; Ltsz.: 53.298.6 (17. tábla/5) 
Egyenes nyakú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bütyök látható. Az edény felülete belül 
enyhén fényezett, kívül durvított. Színe mindkét oldalon sárga. Homokkal soványított. 6,9x5,5 cm; 
Va.: 1,2 cm, becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 53.298.7 
 

23. Encs-Fügöd, Part-alja 

 
 
A. 
1. A lel hely Encs és Fügöd között, Fügöd É-i szélén, az út K-i oldalán, Encs-Fügöd-Várdomb 
lel helyt l D-re, a Bársonyos-pataktól Ny-ra, kb. 500 m-re helyezkedik el (HOM Adattár 4460-09). 
2. 98-412 
3. 332230; 803050 
4. 132-134 m 
5. 100x200 m; 20000 m² 
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B. 
1. A lel helyr l Galkó József 2008-as gyűjtéséb l kerültek bronzkori és kés  rézkori edénytöredékek a 
HOM-ba (HOM Adattár 4460-09). 
2. Galkó József 
3. 2008 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 4460-09 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke pontokkal és bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. 

 
24. Encs-Fügöd, Vízrejáró-dűlő 

 
 
A. 
1. A lel hely Fügöd K-i szélén található Vízrejáró-dűl  D-i részén helyezkedik el, a Bársonyos-
pataktól Ny-ra, kb. 400 m-re (HOM Adattár 4485-09). 
2. 98-414 
3. 331230; 803060 
4. 130 m 
5. 50x50; 2500 m² 
 
B. 
1. A lel helyr l Galkó József 2008-as gyűjtéséb l kerültek kés  rézkori edénytöredékek a HOM-ba 
(HOM Adattár 4485-09). 
2. Galkó József 
3. 2008 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 4485-09 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 2 
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3. Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény vállán pontsor részlete látható. A bels  oldalt egymást 
keresztez , ferde kannelúrakötegek díszítik. Leltározatlan. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Leltározatlan. 

 
25. Fancsal-Hosszúkötél 

 
 
A. 
1. A Hosszúkötél-dűl  Fancsal községt l ÉK-re található, az Egyetértés Tsz. felé vezet  út K-i 
oldalán. 
2. 98-234 
3. 337960; 799840 
4. 210-250 m 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban egy kés  rézkori töredék található err l a lel helyr l (Ltsz.: 79.ő.19), amely Wolf 
Mária 1978-as terepbejárásának eredményeként került a Múzeumba (HOM Leltárkönyv). 
2. Wolf Mária 
3. 1978 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 79.5.19 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Mindkét oldala fekete, sima 
felületű. Homokkal soványított. Méretek: 3xŐ,ő cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 79.5.19 
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26. Felsővadász-Várdomb 

 
 
A. 
1. A Várdomb Fels vadász község templomától D-re, 2,1 km-re, a Kupa felé vezet  országúttól K-re, 
300 m-re található (NOVÁKI et al. 2007, 43). 
2. 98-144 
3. 336940; 788736 
4. 182 m 
5. – 
 
B. 
1.  A Várdombon 1978-ban homokbányát nyitottak, ahol a homok kitermelése közben neolitikus és 
bronzkori leletek kerültek el  (NOVÁKI et al. 2007, ŐŐ; GÁDOR-HELLEBRANDT-SIMÁN 1979, 
111). A következ  években S. Koós Judit járta be ismét a terepet, majd 1982-1984 között – Losits 
Ferenccel közösen – ásatást végzett a területen. A középs  neolitikus bükki kultúra emlékei mellett 
rézkori (Hunyadihalom) és bronzkori (Füzesabony, Hatvan) leletek is el kerültek. A kés  rézkort 
csupán szórványos kerámiatöredékek képviselik (S. KOÓS 1985, 12). 
A telepleletek mellett több csontvázas sírt is feltártak. Ezek közül kett t soroltak a rézkorba. A 2. 
sírban fekv  csontváz két oldalán egy-egy kerámiatöredék csoport helyezkedett el, melyekr l nem volt 
eldönthet , hogy a sír ásása el tt vagy annak kapcsán kerültek ide. A 3. sír esetében az ásatók rézkori 
edénytöredékeket említenek a csontváz lábánál, azonban ezek nem jellegzetesek, így a kés  rézkorba 
történ  besorolásuk nem egyértelmű. A sírokról tehát megállapíthatjuk, hogy egyik sem köthet  teljes 
bizonyossággal a Baden-kultúrához. 
2. Koós Judit-Losits Ferenc 
3. 1982-1984 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány, temet ? 
7. – 
 



52 

C. 
1. HOM, 98.1.30-1455 (csak részben leltározott leletanyag) 
2. 36 
3. A feltárás során a lel hely bolygatottsága miatt rétegz dést már nem lehetett megfigyelni. 
Az Adatbázisba 36 edénytöredéket vettünk fel err l a lel helyr l, azonban ez nem jelenti a kés  
rézkori leletek teljes feldolgozását. A nagy mennyiségű rézkori (f leg hunyadihalmi) leletanyagból 
további kutatások során lehet majd a badeni leleteket kiválogatni. 
A lel helyen szórványként el forduló kés  rézkori leletekb l néhány olyan jellegzetes edénytöredéket 
választottunk ki, melyeket bemutatásra érdemesnek találtunk.  
I. szelvény 1. ásónyom 
Tál peremtöredéke. A perem bels  oldalán háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta részlete 
látható. Ltsz.: 98.1.30 
I. szelvény 2. ásónyom 
Vastag falú tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt vonalakból álló 
díszítés részlete látható. Ltsz.: 98.1.95 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt téglalap alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
98.1.96 
I. szelvény 3. ásónyom 
Tál peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Alatta ferde, 
bekarcolt vonalköteg részlete látható. Ltsz.: 98.1.280 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor. Ltsz.: 98.1.945 
II. szelvény 2. ásónyom 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt téglalap alakú benyomkodásokból álló sorminta 
fut körbe. Ltsz.: 98.1.632 
Tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Ltsz.: 98.1.634 
II. szelvény 4. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Díszítése: ovális benyomkodásokból álló, kett s pontsor. Ltsz.: 
98.1.601 
V. szelvény 3. ásónyom 
Tál peremtöredéke. A perem bels  oldalán háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta részlete 
látható. Ltsz.: 98.1.942 
Tál peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 98.1.944 
V. szelvény 4. ásónyom 
Tál peremtöredéke. A perem bels  oldalán pontsor fut körbe. Ltsz.: 98.1.1039 
VI. szelvény 1. ásónyom 
Függ leges, kannelúra szerű besimításokkal díszített szalagfül töredéke. Ltsz.: 98.1.10Őő 
VI. szelvény 3-4. ásónyom 
Széles szalagfül két darabból összeragasztva. Felületét három, függ leges pontsor díszíti. Ltsz.: 
98.1.1147.4 
VI. szelvény 4. ásónyom 
Hengeres nyakú edény peremtöredéke. Az edény vállán pontsor fut körbe. Ltsz.: 98.1.1147.1 
Gömbös testű edény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Oldalán négyszögletes 
benyomkodásokból álló díszítés (négyzet alakba rendezve) részlete látható. Ltsz.: 98.1.1147.2 
Tál oldaltöredéke. Díszítése: hármas pontsor. Ltsz.: 98.1.1147.3 
Hengeres nyakú, félgömbös testű, szalagfüles csésze díszítetlen oldaltöredéke letört fül 
maradványával. Ltsz.: 98.1.1148.1 
Kónikus testű merice díszítetlen oldaltöredéke letört szalagfül maradványával. Ltsz.: 98.1.1148.2 
VI. szelvény 6. ásónyom 
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Tál peremtöredéke. A perem alatt és a perem bels  oldalán, kisméretű, háromszög alakú 
benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 98.1.1209.2 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény vállát két, vízszintes, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda díszíti. 
Ltsz.: 98.1.1218 
VII. szelvény 2. ásónyom 
Fazék oldaltöredéke. Két kisméretű, benyomkodásokkal tagolt borda és bekarcolt ferde vonal díszíti. 
Ltsz.: 98.1.1281 
VII. szelvény 2. ásónyom 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 98.1.1306.1 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. Díszítése: ferde vonalköteg, mellette pontsorral. Ltsz.: 
98.1.1306.2 
VII. szelvény 4-7. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. Az edény vállán kett s pontsor fut 
körbe. Ltsz.: 98.1.1421 
VIII. szelvény 2. ásónyom 
Tál peremtöredéke. A perem alatt apró beszurkálásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 98.1.1451 
Fazék oldaltöredéke vastag, bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. Ltsz.: 98.1.14551A 
Fazék oldaltöredéke vastag, bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. Ltsz.: 98.1.1455.1B 
Fazék oldaltöredéke. Kisméretű, benyomkodásokkal tagolt borda díszíti. Ltsz.: 98.1.1Őőő.2 
Fazék oldaltöredéke vastag, bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. Ltsz.: 98.1.1455.3 
IX. szelvény 2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
Leltározatlan (18. tábla/1). 
Keskeny szalagfül töredéke. A fül két szélén háromszög alakú benyomkodásokból álló sorok 
helyezkednek el. Leltározatlan (18. tábla/2).  
IX. szelvény 3. ásónyom 
Tál oldaltöredéke. Díszítése: hengeres, szabálytalan végű eszközzel benyomkodott pontsor. 
Leltározatlan. 
Tál oldaltöredéke. Díszítése: kisméretű, ovális beszurkálásokból álló, kett s sorminta. Leltározatlan. 
XII. szelvény 1-2. ásónyom 
Kónikus testű merice díszítetlen oldaltöredéke letört szalagfül maradványával. Leltározatlan (18. 
tábla/3). 
XVI. szelvény 3. ásónyom 
Kétosztású tál díszítetlen oldaltöredéke az osztógombbal és az osztófal részletével. Az osztógomb 
nagyméretű, kerek. Díszítése: középen öt vonalból álló vonalköteg, a két szélen egy-egy cikk-cakk 
vonal. Leltározatlan (18. tábla/5) 
Alacsony, hengeres nyakú, félgömbös testű, szalagfüles csésze oldaltöredéke letört fül maradványával. 
Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. Leltározatlan (18. tábla/4). 
A rézkori sírok 
A lel helyen telepleletek mellett több csontvázas sírt is feltártak, melyek közül kett t soroltak a 
rézkorba. A 2. sírban fekv  csontváz két oldalán egy-egy kerámiatöredék csoport helyezkedett el, 
melyekr l nem volt eldönthet , hogy a sír ásása el tt vagy annak kapcsán kerültek ide. A 3. sír 
esetében az ásatók rézkori edénytöredékeket említenek a csontváz lábánál, azonban ezek nem 
jellegzetesek, így a kés  rézkorba történ  besorolásuk nem egyértelmű. A sírokról tehát 
megállapíthatjuk, hogy egyik sem köthet  teljes bizonyossággal a Baden-kultúrához. 
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27. Felsőzsolca, Sajóköz homokbánya 

 
 
A. 
1. A lel hely Fels zsolcától nyugatra, a Sajótól északra, a 3-as út mellett lév  Sajóköz homokbánya 
területén található. 
2. 88-141 
3. 308220; 783800 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Fels zsolca lel hely megnevezéssel Banner János közölt egy kebles edényt (BANNER 19ő6, 9Ő; 
Taf. LXII/34), amely a HOM-ban található (Ltsz.: ő3.266.1). Az edény pontos lel helye nem ismert, 
de valószínűsíthet , hogy megegyezik a Torma István által 197Ő-ben azonosított Fels zsolca, Sajóköz 
homokbánya lel hellyel (HOM RA). Az edény Marjalaki K. L. ajándékaként, 1930-ban került a 
Múzeumba (HOM Leltárkönyv). A leletet kés bb Kalicz Nándor is közölte, azonban lel helyeként 
Alsózsolcát jelölte meg (KALICZ 1963, Taf. VII/8). Erre a tévedésre Bondár Mária is felhívta a 
figyelmet (BONDÁR 2002, 82). 
2. Torma István 
3. 1974 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.266.1 
2. 1 
3. Amfora alakú, tölcséres nyakú, öblös testű edény. Vállán két hegyes bütyök helyezkedik el, melyek 
a n i melleket ábrázolják. Az edény vállán kett s, háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta 
fut körbe. Az alsó részt váltakozva üres és függ leges vonalak között bekarcolt hálómintával kitöltött 
mez k borítják. Összesen öt ilyen hálómintás mez  van. Sötétbarna, helyenként sárgásbarna foltokkal. 
Mindkét oldala enyhén fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. Több darabból van 
összeragasztva, helyenként kiegészített. Ma.: 23,5 cm; Pá.: 15 cm; Fá.: 10 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 
53.266.1 (19. tábla/1a-b) 
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28. Halmaj 

 
 
A. 
1. A lel hely Halmaj község D-i szélén, a Vasonca-patak mellett, a vasútállomástól mintegy 600 m-re, 
a Tsz gazdasági épületeinél található. 
2. 98-433 
3. – 
4. 124 m 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban három kés  rézkori töredék található Halmaj lel hely név alatt (67.2.306-308). A 
leletek az Aranykalász Tsz. épületeinek alapozásakor felfedezett bronzkori temet  feltárása során 
kerültek el  (Kemenczei Tibor ásatása; K. VÉGH-KEMENCZEI 1965, 450). Halmajról Kalicz 
Nándor is közölt badeni leleteket (KALICZ 1976, Abb. 2/1-4). 
2. Kemenczei Tibor 
3. 1964 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOMÉ 1965; KALICZ 1976 
 
C. 
1. HOM, 67.2.306-308 
2. 3 
3. Rövid, enyhén kihajló nyakú, gömbös testű, profilált aljú bögre töredéke. Hasát és alsó részét 
függ leges kannelúrák borítják. Fényezett felületű. Mindkét oldala fekete, világosbarna foltokkal. 
Homokkal soványított. Ma.: 6,5 cm; Pá.: 10 cm; Fá.: 3,5 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 67.2.306 (20. tábla/1)4 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt apró, kerek benyomkodásokból álló kett s pontsor fut 
körbe. Felülete sima nem fényezett. Mindkét oldala téglavörös. Homokkal soványított. 5,7x4,4 cm; 
Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 16 cm; Ltsz.: 67.2.307 (20. tábla/2) 
Fazék oldaltöredéke. Az edény felületén szabálytalan, ferdén bekarcolt vonalak láthatók. Felülete 
enyhén fényezett. Belül szürke, kívül sárga. Homokkal soványított. 9,2x12,7 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 
67.2.308 (20. tábla/3) 

 
 
 
 
 

4 Ez a töredék látható Kalicz Nándor publikációjában (KALICZ 1976, Abb. 2/3). 
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29. Hejőbába 

 
 
A. 
1. Pontos elhelyezkedése nem ismert. 
2. 78-122 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l Buttykay József ajándékozott egy bögrét (Ltsz.: 53.267.1) a Miskolci Múzeumnak 
(HOM Leltárkönyv). A leletet Banner János is közölte (BANNER 1956, 93; Taf. LXII/17). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.267.1 
2. 1 
3. Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú, szalagfüles bögre. A fül letörött. Díszítetlen. Világosbarna, 
fekete foltokkal. Fényezett felületű. Homokkal soványított. Pá.: Ő cm; Ma.: ő,Ő cm; Szé.: ő,6 cm; Va.: 
0,4 cm; Ltsz.: 53.267.1 (20. tábla/4) 
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30. Hejőbába, Szakáldi u. 17-19. 

 
 
A. 
1. A lel hely Hej bábán, a Szakáldi u. 19. szám alatt lév  kiskert területén található, a Kering -
csatorna K-i partján (HOM Adattár 4767-10). 
2. 78-122 
3. 287190; 791825 
4. 97-98 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyet leletbejelentés nyomán Csengeri Piroska és Szolyák Péter kereste fel 2009-ben. 
Helyszíni szemléjük során kés  rézkori, kelta és császárkori, valamint középkori leleteket gyűjtöttek 
(HOM Adattár 4767-10). 
2. Csengeri Piroska, Szolyák Péter 
3. 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 4767-10 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 12 
3. Kétosztású tál kisméretű, kerek osztógombja. Felületét koncentrikusan elhelyezett, kett s pontsor 
díszíti. Leltározatlan. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt két pontsor fut körbe, melyek között bekarcolt hálóminta 
helyezkedik el. Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. 
Leltározatlan. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt hálóminta. Leltározatlan. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor, alatta bekarcolt hálóminta. Leltározatlan. 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Leltározatlan. 
Oldaltöredék nagyméretű, ovális átmetszetű fül töredékével. A fül alatt és a fülön több sorba rendezett, 
benyomkodott pontok helyezkednek el. Leltározatlan. 
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Fels  részén hegyes bütykökkel díszített szalagfül töredéke. Leltározatlan. 
Szalagfül töredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Leltározatlan. 
Amfora díszítetlen oldaltöredéke rövid szalagfüllel. Leltározatlan. 
 

31. Hejőkeresztúr-Hejő-Szarda csatorna 

 
 
A. 
1. A terület az egykori Hej menti Tsz-t l és a Proletár-dűl t l Ny-ra terül el, határai K-r l és D-r l a 
Hej -Szarda csatorna, Ny-ról a Hej keresztúrt Hej szalontával összeköt  út, É-ról Hej keresztúr D-i 
utolsó házsora (HOM Adattár). 
2. 88-344 
3. 291600; 786700 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen Kalicz Nándor (19ő8), K. Végh Katalin (1963) és Hellebrandt Magdolna (200ő) 
végeztek terepbejárást, melyek során kés  bronzkori és badeni leleteket találtak (HOM Adattár). 
2. Kalicz Nándor, K. Végh Katalin, Hellebrandt Magdolna 
3. 1958, 1963, 2005 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOM Adattár 
 
C. 
1. - 
2. – 
3.  Leletanyaga nem ismert. 
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32. Hejőkeresztúr-Homokbánya 3. lelőhely 

 
 
A. 
1. A lel hely Hej szalontától É-ra, a Hej  Ny-i oldalán található (HOM Adattár 163-68). 
2. 88-344 
3. 290830; 786850 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Kalicz Nándor Dél-Borsodban végzett terepbejárásai során, 1958-ban a lel helyen kés  rézkori 
edénytöredékeket és embercsontokat talált, ami temet  jelenlétére utal (HOM Adattár 163-68). 
2. Kalicz Nándor 
3. 1958 
4. – 
5. – 
6. temet ? 
7. HOM Adattár 163-68 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 

 
33. Hejőkeresztúr és Mezőcsát között 

 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. – 
3. – 
4. – 
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5. – 
 
B. 
1. Ezzel a lel hely megnevezéssel Banner János közölt egy edénytöredéket (BANNER 19ő6, 93; Taf. 
LXXXIII/11). A HOM-ban egy másik edény található err l a lel helyr l (Ltsz.: ő3.977.1). A Banner 
által közölt töredék megegyezik a Center-Terít  lel hellyel beleltározott darabbal (Ltsz.: ő3.26ő.1). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.977.1 
2. 1 
3. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre töredéke. Az edény nyaka és füle hiányzik. Felülete 
kívül enyhén fényezett. Színe szürkés világosbarna. Homokkal soványított. Ma.: 3,5 cm; Szé.: 4,8 cm; 
Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.977.1 (20. tábla/5) 
 

34. Hejőkürt-Hejőpart 

 
 
A. 
1. A lel hely a Hej kürtr l Oszlár felé vezet  út jobb oldalán, a Hej -f csatornától É-ra található a 
Hej -part-dűl  D-i részén. 
2. 78-213 
3. 282758; 796823 
4. 93 m 
5. 150x100 m 
 
B. 
1. A területen Koós Judit végzett ásatást 2005-ben. Ennek során más skori, ill. szarmata kori 
objektumok mellet kés  rézkori emlékanyagot is talált. 
2. Koós Judit 
3. 2005 
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4. – 
5. – 
6. telep 
7. – 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
 

35. Hejőszalonta-Homokbánya 

 
 
A. 
1. A lel hely Hej szalonta község ÉNy-i részén, a mez csáti út jobb oldalán, a református temet  
mellett található (HOM Adattár 163-68). 
2. 88-344 
3. 290260; 786470 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Kalicz Nándor Dél-Borsodban végzett terepbejárásai során, 1958-ban a lel helyen kés  rézkori 
edénytöredékeket és embercsontokat talált, ami temet  jelenlétére utal (HOM Adattár 163-68). 
2. Kalicz Nándor 
3. 1958 
4. – 
5. – 
6. temet ? 
7. HOM Adattár 163-68 
 
 



62 

C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
 

36. Hernádkércs 

 
 
A. 
1. Nem azonosítható. 
2. 98-432 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyet - Bálint Alajos közleményére hivatkozva  - Banner János említette (BANNER 1956, 
103). Leleteket nem közölt. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
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37. Ináncs-Dombrét 

 
 
A. 
1. A lel hely Ináncs községt l D-re található Túlsó-Domb-Rét elnevezésű helyen, amely a Bélus-patak 
bal partján helyezkedik el. 
2. 98-432 
3. 327147; 799784 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A f ként neolit és bronzkori leleteket szolgáltató lel helyen Koós Judit végzett ásatást 1985-ben és 
1986-ban (HELLEBRANDT-LOVÁSZ 1988, 268, 274). Innen származik szórványleletként egy 
kétosztású tál töredéke (Ltsz.: 92.78.1331). 
2. Koós Judit 
3. 1985-1986 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HOMÉ 1988, 268, 274 
 
C. 
1. HOM, 92.78.1331 
2. 1  
3. Kétosztású tál nagy méretű, ovális osztógombja a perem és az osztófal egy részével. Az 
osztógombot középen tíz bekarcolt vonal, a két szélén bekarcolt cikk-cakk vonal díszíti. A vonalakban 
mészbetét nyoma látható. A perem alatt pontsor és bekarcolt függ leges vonalak részlete látható. 
Ltsz.: 92.78.1331 (20. tábla/7) 
 

38. Ismeretlen lelőhely 
 
A. 
1. Pontos elhelyezkedése nem ismert. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
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B. 
1. A Sárospataki Református Kollégium gyűjteményében található egy talpas kehely. Lel helye 
ismeretlen. Valószínűleg Sárospatak környékér l származik (DANKÓ-PATAY 2000, 24; 24. kép). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány vagy sír? 
7. DANKÓ-PATAY 2000 
 
C. 
1. SRK, 1931.7 
2. 1  
3. Talpas csésze. Gömbszelvény alakú teste Ő magas, oszlopszerű lábon áll, amelyek kerek talpból 
indulnak ki. Testén 16 függ leges bekarcolt vonal fut alá. Közülük 2-2 a lábakra is lenyúlik. M: 7,5, 
pá: 8,1, fá: 4,5 cm; Ltsz.: 1931.7 (DANKÓ-PATAY 2000, 24; 24. kép). 
 

39. Kenézlő 

 
 
A. 
1. Kenézl t l É-ra, a Fazekas-zug-dűl  területén. Pontosabb meghatározása nem lehetséges. 
2. 99-344 
3. - 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l Banner János közölt egy töredékes bögrét. A lelet a Nyíregyházi Múzeumban volt 
(BANNER 1956, 110; Taf. LXXXIV/25). A lelet megegyezik a – jelenleg a MNM-ban található - 
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Kenézl r l származó bögrével (Ltsz.: 19ő9.19.7). Kenézl -Fazekaszug lel helyr l Kutzián Ida 
említett kora rézkori és neolit leletek mellett badeni töredékeket, melyek a Nyíregyházi Múzeumban 
vannak (BOGNÁR-KUTZIÁN 1972, ő2). Feltételezhet , hogy a két lel hely megegyezik. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. MNM, 1959.19.7 
2. 1  
3. Kisméretű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre. Díszítetlen. Füle hiányzik. Ltsz.: 19ő9.19.7 
(20. tábla/6) 
 

40. Kesznyéten-Majthényi-domb 

 
 
A. 
1. Kesznyéten-Majthényi domb lel hely a hajdani Tisza meder bal partján található. Pontosabban nem 
azonosítható. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. 70x80 m; 5600 m² 
 
B. 
1. A Sajó árterében lev  kb. 70x80 méteres dombon Hellebrandt Magdolna végzett terepbejárást. A 
területen neolitikus (Bükk-kultúrába tartozó), finoman karcolt edénytöredékek és kés  rézkori leletek 
is el kerültek. Ezek közül néhányat Hellebrandt Magdolna fényképen is bemutatott 
(HELLEBRANDT-LOVÁSZ 1988, 268; 1. kép). A területen kés bb Koós Judit végzett helyszíni 
szemlét Pusztai Imre bejelentése nyomán (HOM Adattár 1879-86). 
2. Hellebrandt Magdolna 
3. 1985 
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4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HELLEBRANDT-LOVÁSZ 1988, 268 
 
C. 
1. HOM, 87.19.31, 33-35, 40, 45, 48, 52, 56, 58; 88.8.8 
2. 13 
3. Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. Az edény vállán 
pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta részlete látható. Ltsz.: 87.19.31 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  része három, kisméretű, lapos gombban végz dik. 
Ltsz.: 87.19.33A 
Szalagfül töredéke. Fels  részét a két szélen valószínűleg gombok, közepét két hegyes bütyök 
díszítette. Ltsz.: 87.19.33B 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke, hosszú, keskeny szalagfüllel. A fül fels  részét középen egy 
hegyes bütyök díszíti. A két szélen valószínűleg szintén hegyes bütykök helyezkedtek el. A peremet 
benyomkodások tagolják. A fül mellett függ leges pontsor található. A pontsor mellette bekarcolt 
ferde vonal (talán hálóminta) részlete figyelhet  meg. Ltsz.: 87.19.3Ő 
Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt pontsor fut körbe, amelyhez egy 
függ leges pontsor csatlakozik. Utóbbi négyszögletes benyomkodásokból áll. Ltsz.: 87.19.35, 38 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe, alatta bekarcolt 
hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 87.19.40 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor, alatta bekarcolt ferde vonalak, alul egy 
újabb pontsor. Ltsz.: 87.19.45 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke pontsorral keretezett és ferde vonalakkal kitöltött, ferde sávval 
díszítve. Ltsz.: 87.19.48 
Tárolóedény peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. A perem alatt bekarcolt 
hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 87.19.52 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor, alatta bekarcolt hálóminta, alul egy újabb 
pontsor. Ltsz.: 87.19.56A 
Bekarcolt hálómintával díszített edény oldaltöredéke. Ltsz.: 87.19.56B 
Amfora hosszú, keskeny szalagfülének töredéke. A fül fels  része három lapos gombban végz dött. A 
fül felületén középen és a két szélen egy-egy borda helyezkedik el. Ltsz.: 88.8.8A 
Keskeny szalagfül töredéke. A fül fels  része középen két hegyes bütyökben, a két szélen egy-egy 
lapos gombban végz dött. Ltsz.: 88.8.8B 
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41. Kőlyuk-barlang 

 
 
A. 
1. A K lyuk-barlang Miskolctól Ny-ÉNy-ra, a bükki kis-fennsíkon, a K lyuk-galya DK-i lejt jén a 
Csókás és Fels  forrás között található, a Hillebrand Jen -barlang szomszédságában (HOM Adattár 
4155-07). 
2. 87-242 
3. 310331; 765773 
4. 441 m 
5. – 
 
B. 
1. A barlangban Nemeskér János végzett feltárásokat 1948-ban és 1949-ben. A leletek közül három 
olyan töredéket lehet megemlíteni, melyek a kés  rézkor id szakába tartoznak. Az els  két darab az 
1948-as ásatásból származik (Ltsz.: 53.278.1A-B), lel helyük megnevezése a leltárkönyvben „K lyuk 
barlang I.”, a harmadik példány az 19Ő9-es ásatás egyik lelete (Ltsz.: ő3.279.1), lel helye: „K lyuk 
barlang, El tér jobbra” (HOM Leltárkönyv). 
2. Nemeskér János 
3. 1948-1949 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.278.1, 53.279.1 
2. 3 
3. S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt ferde bevagdalások sora helyezkedik el. Az edény 
felületét ferde vonalakból álló, ún. halszálkaminta borítja. Belül fekete, kívül sárgás világosbarna, 
narancssárga foltokkal. Felülete belül fényezett, kívül sima. Homokkal és kerámiazúzalékkal 
soványított. 12,5x12 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 53.278.1A (21. tábla/1) 
Fazék oldaltöredéke. Felületén bekarcolt vonalakból álló halszálkaminta látható. Belül fekete, kívül 
sárgás világosbarna. Felülete belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 3,5x4,9 cm; 
Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 53.278.1B 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Az edény hasát ferde, bekarcolt 
vonalak díszítik. Belül fekete, kívül világosszürke. Felülete enyhén fényezett. Homokkal soványított. 
9,7x11 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 53.279.1 (21. tábla/2) 
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42. Külső-Bőcs 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 88-411 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l egy kés  rézkori bögre került a HOM-ba Edelman Mór ajándékaként (Ltsz.: 
53.306.1). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.306.1 
2. 1 
3. Gömbös testű, hengeres nyakú, majdnem ép bögre. Füle hiányzik. Két darabból összeragasztva. 
Felülete érdes. Színe kívül-belül világosbarna, szürke, fekete foltos. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 
5,1 cm; Pá.: 4 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.306.1 (21. tábla/3) 
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43. Lénárddaróc, tanya mellett 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 87-213 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. „Lénárddaróc, tanya mellett” lel hely néven egy kés  rézkori edénytöredéket riz a HOM (Ltsz.: 
73.11.38Ő). A lelet a volt Ózdi Múzeum anyagából származik. Pontos el kerülési körülményei nem 
ismertek (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 73.11.384 
2. 1 
3. Fazék oldaltöredéke. Az edény oldalát félkör alakú ujjbenyomkodásokból álló vízszintes sor díszíti. 
A pontsor alatt az edény felületén ferde, sekély besimítások láthatók. Ltsz.: 73.11.384 (21. tábla/4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

44. Mezőcsát-Hörcsögös 

 
 
A. 
1. A Hörcsögös domb mintegy Ő km távolságban fekszik a Mez csát városától D-re, az Árokt re 
vezet  úttól Ny-ra (KALICZ 1999, 52). 
2. 78-144 
3. 273100; 789080 
4. 100 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen 19ő8 és 1962 között Patek Erzsébet tárt fel vaskori, bronzkori temet t, telepet és 
szarmata sírokat. Emellett kés  rézkori temetkezések is el kerültek. Ezeket Kalicz Nándor közölte 
(KALICZ 1999). 
2. Patek Erzsébet 
3. 1958-1962 
4. – 
5. 16 
6. temet  
7. KALICZ 1999 
 
C. 
1. HOM, 77.42.229-232; 77.43.1-48 
2. 150 
3. Az ásatások a lel hely két különálló részén folytak. Az É-i terület egy É-D irányú dombhát (1. 
temet ), itt 97 sírt tártak fel, melyek közül kett  sorolható a kés  rézkorba (68-69. sír). A másik terület 
a D-i részen található halom alatt elhelyezked  temet részlet (KALICZ 1999, ő7). Itt a következ  kés  
rézkori sírokat tárták fel: 
1. sír 
A halom délkeleti része alatt, 80 cm mélységben jelentkezett a sír foltja. A sírgödör lekerekített sarkú 
téglalap alakú. Hossza: 45 cm; mélysége: 15 cm (22. tábla/2). 
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A sírban egy kisgyermek (csecsem ) jobb oldalon, enyhén zsugorított helyzetben lév  csontváza 
feküdt. Tájolása: Ny-K. 
Melléklete: 
1/a – A mell környékén egy hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. 
Kiegészített. Ltsz.: 77.43.1 (22. tábla/3) 
2. sír 
Közvetlenül az els  sír mellett lév  ovális sírgödörben bal oldalán, er sen zsugorított helyzetben fekv  
gyermek csontváza feküdt. Sírgödör hossza: 55 cm; mélysége: 15 cm. Vázhossz: 65-70 cm. Tájolás: 
Ny-K (22. tábla/4) 
A csontvázat egy nagyobb edény töredékei borították be (2/b-c). Ugyanitt egy kis bögrét helyeztek el 
(2/a). A sírgödör nyugati szélénél, a koponya el tt egy élére állított rl követ találtak (2/e). A csontváz 
alatt további edénytöredékek hevertek (2/d). 
Mellékletei: 
2/a - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.43.2 (22. tábla/5) 
2/b-c - Hengeres nyakú, öblös testű, amfora alakú edény több darabból ragasztva, kiegészítve. Vállán 
négy darab, kett s, hegyes bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 77.43.3 (23. tábla/1) 
2/d – Két különböz  edény töredékei: 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.43.4A 
Kisméretű fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.Ő3.ŐB 
2/e - Lapos, ovális rl k  barna homokk b l. Ltsz.: 77.Ő3.5 
3. sír 
Egy szabálytalan ovális gödörben, er sen felhúzott lábú, háton fekv , feln tt n  csontváza. A sír foltja 
55 cm mélységben jelentkezett. A sírgödör mérete: 100x55 cm; mélysége: 28 cm. Vázhossz: 140 cm. 
Tájolás: DNy-ÉK (23. tábla/2). A sír betöltéséb l egy pattintott k eszköz került el  (3/a). 
Melléklete: 
3/a - Obszidiánból készült, pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 77.Ő3.6 
4. sír 
A 3. sír közelében egy ovális sírgödörben, a mai felszínt l mért 66 cm-es mélységben jelentkezett. A 
sírgödör mérete: 100x7ő cm; mélysége: 30 cm. A sírban ül  helyzetben lév  csontvázat találtak. 
Lábait bal oldalra felhúzták. Vázhossz: 170-175 cm. Tájolás: D-É. Talán férfi lehetett (23. tábla/3). 
Melléklete nem volt. 
5. sír 
A halom DNy-i négyzetének feltárása során 75 cm mélységben egy kis tálkát találtak (5/a). Körülötte 
és fölötte égett csontok jelentkeztek. Szórthamvas temetkezés maradványa lehetett (23. tábla/4). 
Melléklete: 
5/a - Kisméretű, tölcséres nyakú tál. Díszítetlen. Kiegészített. Ltsz.: 77.Ő3.7 (23. tábla/5) 
6. sír 
A halom délnyugati negyedében, a mai felszínt l mért 80 cm-es mélységben jelentkezett egy 
szórthamvas temetkezés. Három kis edény között feltehet en egy gyermek égett csontjai voltak (24. 
tábla/1). 
Mellékletei: 
6/a - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Ltsz.: 77.43.8 (24. tábla/2) 
6/b - Lapos, ovális testű merice szalagfüllel. Díszítetlen. Ltsz.: 77.Ő3.9 (24. tábla/3) 
6/c - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Ltsz.: 77.Ő3.10 (24. tábla/4) 
7. sír 
A halom északkeleti negyedében lév  szórthamvas temetkezés a mai felszínt l mért 70-95 cm-es 
mélységben. A sírgödör lekerekített sarkú téglalap alakú. Hossza: 88 cm. Tájolása: K-Ny (24. tábla/5). 
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Az égett csontok az edények között és alatt jelentkeztek, f leg a sírgödör nyugati és északnyugati 
részén. Egy kis tálka (7/a) a sír aljánál 15 cm-el magasabban helyezkedett el. A sír déli szélénél a 7/c 
edény mellett feküdt egy kis füles tálka (7/b). Egy nagyobb, füles fazék (7/c) szájával észak felé d lve, 
a sír déli oldalán feküdt. Három edényt (7/d-f) egymásba helyezve, függ legesen állíthattak a sírba, 
melyek a sír betöltésekor d ltek el. Korsó (7/g) a 7/b és 7/c edényekt l nyugatra. Egy kis tálka (7/h) az 
égett csontok között, szájával lefelé. Bögre (7/j) a sír északnyugati részén. A gödörben szétszórva 71 
átfúrt csiga, egy középen átfúrt mészk gyöngy és 13 kutya- és rókafog (7/k, p), melyek feltehet en 
egy nyakláncot alkottak. Két k eszköz töredék (7/l, m). Kis bögre (7/n) a 7/b edényben. A 7/i edény 
alatt egy vörös k b l készült csiszolt k balta töredéke (7/o) feküdt. Ez utóbbit Kalicz Nándor vasoxid 
rögként írta le és megállapította, hogy elveszett (KALICZ 1999, 65), azonban a lelet megtalálható a 
HOM-ban. 
Mellékletek: 
7/a - Kisméretű félgömbös testű, profilált aljú tál. A peremet bevagdalások tagolják. A vállon 
kisméretű alagútfül helyezkedik el. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Alatta függ leges 
pontsorok helyezkednek el. Bels  oldalán is ugyanez a díszítés ismétl dik. Ltsz.: 77.Ő3.12 (24. 
tábla/6) 
7/b - Kisméretű, tölcséres nyakú, füles tál. Hasán alagútfül található. A peremet apró kerek 
benyomkodások tagolják. Vállán kett s pontsor fut körbe. A fül mellett két-két, kett s, függ leges 
pontsor helyezkedik el. Ltsz.: 77.43.13 (24. tábla/7) 
7/c - Enyhén megvastagodó peremű, hengeres nyakú, öblös testű fazék a hason füllel. Díszítetlen. 
Egyenetlen felületű, lehet, hogy másodlagosan égett. Ltsz.: 77.Ő3.1Ő (24. tábla/8) 
7/d - Kisméretű, enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, mély tálka a vállon 
függ leges átfúrású függeszt fülekkel (Ő db). A vállon ferde benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe, amelyhez a fülek mellett további, függ leges kett s pontsorok csatlakoznak. Ltsz.: 77.Ő3.1ő 
(24. tábla/9) 
7/e - Kisméretű, tlcséres nyakú, füles tál. A vállon alagútfül helyezkedik el. A fül közepét függ leges 
borda díszíti. A vállon ferde bevagdalásokból álló sorminta fut körbe. Alatta bekarcolt hálóminta 
látható. Ltsz.: 77.43.16 (24. tábla/10) 
7/f - Behúzott peremű, félgömbös testű tál. A peremen kisméretű alagútfül helyezkedik el. A perem 
alatt pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt vonalakkal kitöltött háromszögek láthatók. A bels  oldalon hat 
függ leges pontsor figyelhet  meg. Ltsz.: 77.Ő3.17 
7/g - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles korsó. Hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.43.18 (24. tábla/11) 
7/h - Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.: 77.43.19 
7/i - Kisméretű, tölcséres nyakú tál. Vállán letört bütyök vagy fül maradványa látható. Vállán pontsor 
fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Kiegészített. Ltsz.: 77.43.20 (25. tábla/1) 
7/j - Kisméretű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen korsó. Ltsz.: 77.Ő3.21 (25. tábla/2) 
7/k, p - Átfúrt csigák. 71 db; Kerek, lapos, átfúrt mészk gyöngy. Átfúrt kutya- és rókafogak. 13 db. 
Ltsz.: 77.43.22 (25. tábla/4) 
7/l - Szürke k b l készült, pattintott k eszköz. Pengevakaró. Ltsz.: 77.Ő3.23 
7/m - Szürke k b l készült, pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 77.Ő3.2Ő 
7/n - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.43.25 (25. tábla/3) 
7/o - Vörös k  töredéke. Több oldala is fényesre csiszolt. Talán k balta töredéke volt. Ltsz.: 77.Ő3.26 
8. sír 
Szórthamvas sír a halom északkeleti negyedében. A leletek 90 cm mélységben jelentkeztek. A sír alja 
122 cm mélységben volt. A sírgödör mérete pontosan nem állapítható meg, de valószínűleg kerek, 



73 

enyhén ovális lehetett (a leletek elhelyezkedése alapján). Az edénytöredékek között kevés égett 
csontot találtak (25. tábla/5). Egy bögre (8/a) kivételével mindegyik edény töredékesen került a sírba. 
Mellékletek: 
8/a – A sír közepén az edénytöredékek tetején feküdt egy hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, 
szalagfüles bögre. Díszítetlen. Ltsz.: 77.43.27 (25. tábla/6) 
8/b - Lapos, ovális testű merice szalagfüllel. Díszítetlen. Ltsz.: 77.Ő3.28 (25. tábla/7) 
8/c – A sír alján és oldalán töredékes, S-profilú fazék. A perem alatt váltakozva sima és kett s bütykök 
(4db) helyezkednek el. Az edény felületét bekarcolt hálóminta borítja. Ltsz.: 77.43.29 (25. tábla/8) 
8/d – A sír délnyugati részén egy enyhén profilált aljú, nyomott gömbtestű korsó díszítetlen 
fenéktöredéke. Ltsz.: 77.43.30 
8/e – Az edénytöredékek felszedése után került el  egy szürke k b l készült, pattintott k eszköz. 
Penge. Ltsz.: 77.43.315 
9. sír 
Szórthamvas sír a halom északnyugati negyedében. A sír els  leletei Őő cm mélységben jelentkeztek. 
A sírgödör alakja nem volt megállapítható. Mérete a mellékletek alapján: 85-90 cm. Tájolása: K-Ny. A 
sír alja a mai felszínt l mért 6ő cm-es mélységben volt. Az égett csontok a sírgödör délkeleti szélén 
halmozódtak. Az edényeket a sír keleti szélére tették. A sír nyugati részén két rl k  (9/a-b) feküdt 
(26. tábla/1). 
Mellékletek: 
9/a - Ovális rl k  barna homokk b l. Ltsz.: 77.Ő3.32A 
9/b - Ovális rl k  barna homokk b l. Ltsz.: 77.Ő3.32B 
9/c – A sír nyugati részén álló helyzetben találtak egy kis tálkát: Kisméretű, enyhén kihajló peremű, 
hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, mély tálka a vállon függ leges átfúrású függeszt fülekkel (Ő db). 
A peremet ovális benyomkodások tagolják. A vállon pontsor fut körbe, amelyhez a fülek mellett 
további, függ leges pontsorok csatlakoznak. A függ leges pontsorok között kannelúrás díszítés 
látható. Az edény alja omfalosszerűen benyomott. Ltsz.: 77.Ő3.33 (26. tábla/2) 
9/d – A 9/c edényt l délkeletre, oldalra d lve helyezkedett el egy csonkakúpos testű, díszítetlen tál 
vállán kisméretű füllel. Ltsz.: 77.Ő3.3Ő6 (26. tábla/3) 
9/e – Az el z  edényt l délkeletre, oldalra d lve feküdt egy hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, 
szalagfüles korsó. Hasát függ leges kannelúrák díszítik. A fület is függ leges kannelúrák borítják. 
Ltsz.: 77.43.35 (26. tábla/4) 
9/f – A 9/e edényt l északkeletre, szájával lefelé egy tölcséres nyakú, füles tál. A peremet kerek 
benyomkodások tagolják. Vállán alagútfül található. A vállon pontsor fut körbe, alatta bekarcolt 
hálóminta helyezkedik el. A fül két oldalán egy-egy függ leges pontsor látható. Ltsz.: 77.Ő3.36 (26. 
tábla/5) 
9/g – Az edénycsomó északi részén, töredékesen a sírba helyezve egy hengeres nyakú, ovális testű, 
enyhén profilált aljú, halbárka alakú edény. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Több 
darabból ragasztva, kiegészítve. Vállán két rövid szalagfül helyezkedik el. Hasát benyomkodásokkal 
tagolt függ leges bordák (6db) díszítik. Ltsz.: 77.Ő3.37 (27. tábla) 
9/h – Az égett csontok között hengeres rézcsövecskékb l (6 db) készült gyöngysor darabjai feküdtek. 
Ltsz.: 77.43.38 (28. tábla/1) 
9/i – A 9/d edényben egy lapos, ovális testű merice szalagfüllel. Díszítetlen. A füllel szemben lév  
része csúcsban végz dik. Felülnézetben falevél alakú. Ltsz.: 77.Ő3.39 (28. tábla/2) 
9/j – Kis edény a 9/e edényben. Elveszett. 
 

5 Ennek a tárgynak a leltári száma Kalicz Nándor publikációjában tévesen (77.43.34) szerepel (KALICZ 1999, 66). 
6 Ennek a tárgynak a leltári száma Kalicz Nándor publikációjában tévesen (77.43.31) szerepel (KALICZ 1999, 66). 
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10. sír 
Csontvázas sír a halom északkeleti negyedében. Kis gyermek (csecsem ) háton fekv , jobbra er sen 
zsugorított lábú csontváza az altalaj határán, 108 cm mélységben feküdt. Tájolása: É-D. Melléklete 
nem volt (28. tábla/3). 
11. sír 
Szórthamvas sír a halom északkeleti negyedében, a halom középpontjától 310-325 cm távolságban. A 
sírt háromszögelési pont létesítése során részben elpusztították. Csak kevés égett csont maradt bel le a 
jelenlegi felszínt l mért 80 cm mélységben. 
12. sír 
Er sen bolygatott, talán szórthamvas sír a halom délkeleti negyedében (28. tábla/4-5). A jelenlegi 
felszínt l mért Ő0 cm-es mélységben egy tál (12/a) töredékei jelentkeztek. Ett l nyugatra égett csontok 
kerültek el . A sír déli részéhez tartozhatott egy kisméretű korsó (12/c), amelyet az ásatás korábbi 
szakaszában találtak. A tál töredékei alatt további égett csontokat és 25 cm-el mélyebben egy bögrét 
(12/b) tártak fel. Ez utóbbi talán egy másik sírhoz tartozott. 
Mellékletei: 
12/a - Tölcséres nyakú tál. Vállán pontsor fut körbe. Kiegészített. Ltsz.: 77.43.43 
12/b - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Kiegészített. Ltsz.: 
77.43.41 (28. tábla/7) 
12/c - Kisméretű hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles korsó. Díszítetlen. Ltsz.: 77.Ő3.Ő0 
(28. tábla/6) 
13. sír 
Szórthamvas sír a halom délnyugati negyedében. Az égett csontok a jelenlegi felszínt l mért 30 cm-es 
mélységben jelentkeztek. Melléklete nem volt. Feltehet en bolygatott sír volt (28. tábla/8). 
14. sír 
Csontvázas sír a halom délnyugati negyedében. A sírban egy csecsem  háton, nyújtott helyzetben 
fekv  csontvázát találták a mai felszínt l mért őő cm-es mélységben. Vázhossz: 50 cm. Tájolás: Ny-K. 
Melléklete nem volt. 
 
Sírok az 1. temet b l 
A halomtól 200 m-re, északra feküdt az 1. temet , amelynek területén a halomsíros kultúrába és a kora 
vaskori preszkíta korba tartozó temet  sírjait tárták fel. Emellett néhány bronzkori, szarmata és 
középs  rézkori sír is el került. Két sír pedig a kés  rézkorba sorolható (KALICZ 1999, ő7). 
68. sír 
Feltételezett csontvázas sír. A csontok szinte teljesen elporladtak, csak egy hosszúcsont (?) töredéke 
maradt meg. Valószínűleg kisgyermek sírja volt. A sír edényei a mai felszínt l mért ő2 cm-es 
mélységben jelentkeztek (29. tábla/1). 
Mellékletei: 
68/a - Talpas kehely. Tálrésze félgömb alakú, egyik oldalán szalagfüllel, amelynek fels  része öt 
hegyes bütyökben végz dik. Az edény oldalát bekarcolt cikk-cakk vonal díszíti. Ugyancsak cikk-cakk 
vonalak (2db) díszítik a négyszögletes áttörésekkel tagolt, hengeres cs talpat is. Ltsz.: 77.Ő2.229 (29. 
tábla/2) 
68/b - Tölcséres nyakú tál perem- és oldaltöredékei. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. 
Ltsz.: 77.42.230 
68/c - Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Ltsz.: 77.Ő2.231 
68/d - Kisméretű, talpas kehely. Tálrésze csonkakúpos, díszítetlen. Talpa hengeres, három helyen 
téglalap alakban áttörve. Ltsz.: 77.42.232 (29. tábla/3) 
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69. sír 
Bal oldalán fekv , er sen felhúzott lábú, hiányos csontváz. A sír mélysége: 6ő cm. Tájolása: K-Ny. 
Melléklete nem volt. Feltételesen sorolható csak a kés  rézkorba. 
 
Állattemetkezés 
1960-ban a körszelethez kijelölt kutatóárokban egy állattemetkezést is találtak. Ovális gödörben, bal 
oldalán fekv  sertés zsugorított csontváza. A gödör mélysége 8ő cm. Tájolása: Ny-K. Lelete nem volt 
(29. tábla/4) 
 
Szórványleletek a „halom” feltöltéséb l 
A halom központjától 12 m-re, nyugatra, a mai felszínt l mért ŐŐ cm-es mélységben találtak egy álló 
helyzetben elásott k sztélét. A sztélé számára egy csaknem szabályos kerek, 8őx7ő cm átmér jű 
hengeres gödröt ástak és abba állították a követ, amely nem teljesen függ leges állapotban volt, hanem 
észak felé, kb. 30 fokkal megbillent. A sztélé számára ásott gödör alja 210 cm mélységben 
jelentkezett. 
A sztélé durván négy oldalú lekerekített hasáb alakú, melynek fels  része a legszélesebb, és ott 
feltehet en lényegében a természetes alakját tartották meg, itt szélessége mintegy 55 cm, vastagsága 
pedig kb. 25 cm. 140 cm-ig lefelé alig keskenyedik, majd hirtelen összeszűkül. Az egyik széles, lapos 
oldala teljes egészében egysíkúra van csiszolva, a másik hasonló oldalán az eredeti kialakult felszín 
nyomai észlelhet k, s csak alul látszanak valamiféle durva megmunkálás nyomai. A k  teljes 
magassága 17ő cm. Anyaga kvarcosodott homokk . Színe vörösesbarna. Ltsz.: 77.Ő3.11 
Ett l a sztélét l 3,ő m-re, északkeletre egy hasonló anyagú követ találtak. Ez azonban jóval kisebb volt 
és nem rendelkezett szabályos alakkal. Fels  része a jelenlegi felszínt l mért 8ő cm mélységben 
jelentkezett, alja 12ő cm mélyen feküdt. Legnagyobb átmér je őő cm. Ezt a követ nem rizték meg. 
A halom északkeleti negyedében került el  egy kisméretű, talpas kehely több darabból összeragasztva, 
kiegészítve. Tálrésze tölcséres nyakú, füles tál formáját mutatja. A peremet apró, kerek 
benyomkodások tagolják. Szalagfüle fölött a perem kissé felemelkedik. Az edény vállán pontsor fut 
körbe, alatta egy másik pontsor helyezkedik el, közöttük bekarcolt hálómintával. A tál négy hengeres 
talpon áll. Ltsz.: 77.43.42 (29. tábla/5) 
Cserépcsomó a halom északkeleti negyedében. Két különböz  edény töredékei kerültek el  a 7. sír 
környékén, a sírnál jóval magasabban. 
Az egyik egy fazék peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta két bekarcolt, függ leges 
vonal között V alakú vonalakból álló halszálkaminta helyezkedik el. Ltsz.: 77.43.44A 
A másik egy hengeres nyakú, öblös testű, amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán pontsor 
fut körbe. Hasán ferdén találkozó bekarcolt vonalak futnak lefelé. Ltsz.: 77.43.44B 
A halom felhordott földjében találtak még három k eszközt is. 
Vörösesbarna k b l készült, pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 77.Ő3.Ő6A 
Vörösesbarna k b l készült, pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 77.Ő3.Ő6B 

rl k höz tartozó marokk . Egyik végén er s kopásnyomokkal. Ltsz.: 77.Ő3.Ő8 
 
Kérdéses lelet a 7. sírból 
A Mez csát-Hörcsögösr l származó leletek között volt a HOM Régészeti Raktárában egy kiegészített 
edény, amelyr l csupán a bels  oldalon halványan látható feliratok alapján feltételezhet , hogy talán a 
7. sírhoz tartozik. Sem a leltárkönyvben, sem Kalicz Nándor publikációjában nem szerepel. 
Magas, tölcséres nyakú, S profilú, fazékra emlékeztet  edény. A peremet bevagdalások tagolják. Az 
edény vállán pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Az edény pereméb l egy 
középen függ leges bordával tagolt, széles szalagfül indul. Kiegészített. Leltározatlan (29. tábla/6). 
Talán a 7. sírhoz tartozik? 
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45. Mezőcsát, Igrici felé eső határ 

 
 
A. 
1. Mez csát Igrici felé es  határában, a Márkus domb mellett emelked  dombháton található a 
lel hely. 
2. 78-142 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A község Igrici felé es  határában, a Márkus domb mellett emelked  domboldalon kés  rézkori 
edénytöredékeket gyűjtött Kemenczei Tibor 1965-ben (KEMENCZEI-K. VÉGH 1966, 404). A 
lel hely feltehet en megegyezik Mez csát-Márkus domb és Mez csát-Márkus-dűl  (Nagy-Márkus 
domb) MOL-1ő. lel helyekkel. 
2. Kemenczei Tibor 
3. 1965 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1966, 404 
 
C. 
1. HOM, 66.16.1-19 
2. 33 
3. Csonkakúpos testű mély tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. A perem alatt egy 
ovális, vízszintesen álló, középen benyomott bütyök helyezkedik el. Felülete belül fényezett, kívül 
sima, nem fényezett. Belül sötétszürke, világosbarna foltokkal, kívül sötétszürke. Homokkal 
soványított. 9,4x18 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 35 cm; Ltsz.: 66.16.1 (30. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Az edény peremét ferde 
bevagdalásokkal tagolták. Az edény hasán vízszintes pontsor nyomai láthatók. Felülete fényezett. 
Belül fekete, kívül világosbarna, fekete foltos. Homokkal soványított. 8,1x10,8 cm; Va.: 0,6 cm; 
becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 66.16.2 (30. tábla/3) 
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Hengeres nyakú korsó fültöredéke. A keskeny szalagfül fels  része többszörösen tagolt, két oldalán a 
perem felemelkedik. A fül felületét, a két szélén elhelyezett függ leges pontsorok díszítik. Felülete 
fényezett. Mindkét oldala fekete, helyenként világosbarna foltokkal. Homokkal soványított. 7,4x6 cm; 
Va.: 0,5 cm; a fül szélessége: 3,4 cm; becsült Pá.: kb. 21 cm; Ltsz.: 66.16.3 (30. tábla/2) 
Keskeny, rövid, fels  részén hegyes bütykökkel tagolt szalagfül töredéke. Felülete érdes, durvított. 
Mindkét oldala szürke. Kaviccsal soványított. 4,7x4,4 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 66.16.4A 
Keskeny, rövid, fels  részén hegyes bütykökkel tagolt szalagfül töredéke. Felülete sima, nem 
fényezett. Sárgásvörös, szürke foltokkal. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 4,7x3,8 cm; Va.: 0,8 
cm; Ltsz.: 66.16.4B 
Kétosztású tál kis méretű, kerek osztógombjának töredéke. Az osztógomb felületét két, egymásra 
mer legesen futó – keresztet alkotó – pontsor díszíti. Felülete enyhén fényezett. Sárgás világosbarna 
színű. Homokkal és szerves anyaggal soványított. Az osztógomb átmér je: 3,9 cm. Ltsz.: 66.16.ő (30. 
tábla/4) 
Nagyméretű, mély, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem bels  oldalát apró, kerek 
benyomkodásokkal tagolták. Az egyik oldalon a perem egy kissé felemelkedik, amely fül indítását 
jelzi. Felülete fényezett. Belül fekete, kívül világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 
7,9x6 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 66.16.6A 
Tölcséres nyakú tál két peremtöredéke, melyek összeillenek. Bels  oldalán a perem alatt egy 
vízszintes pontsor fut körbe. Fényezett felületű. Mindkét oldala fekete, világosbarna foltos. Homokkal 
soványított. 5,4x4,5 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 66.16.6B-C 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Fényezett felületű. Fekete. Homokkal soványított. ő,2x3,Ő cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 33 cm; Ltsz.: 
66.16.6D (30. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Fényezett felületű. Fekete, világosbarna foltokkal. Homokkal és apró kaviccsal soványított. Őx6,2 cm; 
Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 33 cm; Ltsz.: 66.16.6E 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Fényezett felületű. Belül fekete, kívül világosbarna. Homokkal soványított. őxŐ,7 cm; Va.: 0,Ő cm; 
becsült Pá.: 33 cm; Ltsz.: 66.16.6F 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremét apró, kerek benyomkodások tagolják. Fényezett 
felületű. Mindkét oldala sárgás világosbarna színű. Homokkal soványított. 3,1xŐ,8 cm; Va.: 0,6 cm; 
becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 66.16.6G (30. tábla/6) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. A 
pontok ferdék, oválisak. Kívül fényezett, belül enyhén fényezett. Belül fekete, kívül szürke, fekete 
foltokkal. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 6x7 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 31 cm; Ltsz.: 
66.16.6H 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Fényezett felületű. Világosbarna, fekete foltos. Homokkal soványított. Őx6,7 cm; Va.: 0,Ő cm; becsült 
Pá.: 36 cm; Ltsz.: 66.16.6I 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Bels  oldalán ujjbenyomkodásokból álló pontsor fut körbe. 
Fényezett felületű. Mindkét oldala szürke, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 3,9xő,3 cm; Va.: 
0,6 cm; Ltsz.: 66.16.6J 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán egy kerek benyomkodásokból álló pontsor és alatta 
bekarcolt vonalakból álló minta helyezkedik el. Felülete érdes. Belül fekete, világosbarna foltos, kívül 
sárgás világosbarna. Apró kaviccsal soványított. 5,2x3 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 66.16.7A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán egy vízszintes pontsor fut körbe. Fényezett 
felületű. Mindkét oldala sötétszürke, világosbarna foltos. Homokkal soványított. ő,2xő,3 cm; Va.: 0,8 
cm; Ltsz.: 66.16.7B 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát egy vízszintes pontsor és alatta elhelyezked  
bekarcolt vonalak díszítik. Fényezett felületű. Mindkét oldala fekete, világosbarna foltos. Homokkal 
soványított. 2,8x3,5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 66.16.7C 
Behúzott peremű, mély tál peremtöredéke. Díszítetlen. Enyhén fényezett felületű. Mindkét oldala 
sötétbarna. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 3,8x7,6 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 36 cm; 
Ltsz.: 66.16.8A 
Fazék peremtöredéke. Díszítetlen. Felülete belül fényezett, kívül sima, kissé durvított. Belül fekete, 
kívül sárgás világosbarna. Homokkal soványított. 5,1x5,1 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 17 cm; Ltsz.: 
66.16.8B (66.16.8/B valószínűleg a 66.16.16 számú töredékhez tartozik.) 
Behúzott peremű, talán kétosztású tál fültöredéke. Egy lapos, vízszintesen átfúrt alagútfül. A fül 
mellett az edény oldalán függ leges pontsor látható. Enyhén fényezett, kívül kopott felületű. Belül 
fekete, kívül sötétszürke. Homokkal soványított. 5,6x6,7 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 66.16.9 (30. tábla/9) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Mellette bekarcolt hálóminta 
látható. Felülete belül enyhén fényezett, kívül durva. Belül világosszürke, fekete foltos, kívül sárgás 
világosbarna, fekete foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 4,3x6 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 24 cm; 
Ltsz.: 66.16.10 (30. tábla/7) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Felülete belül fényezett, kívül 
sima, kissé durva. Mindkét oldala fekete. Homokkal vagy/és szerves anyaggal soványított. 7x3,7 cm; 
Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 66.16.11 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A felületén bekarcolt hálóminta látható. Felülete enyhén fényezett. 
Belül fekete, kívül világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 4,3x6,6 cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 66.16.12 
Fazék bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Felülete belül fényezett, kívül durva. Mindkét 
oldala vöröses sárga. Szerves anyaggal soványított. 6x4,7 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 66.16.13 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy hosszúkás, vízszintes állású bütyök helyezkedik el, melyet 
ferde bevagdalásokkal tagoltak. Felülete belül fényezett, kívül durva. Belül fekete, kívül barna színű. 
Szerves anyaggal soványított. 4,5x4,3 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 66.16.14 (30. tábla/8) 
Fazék két összeill  fenéktöredéke. Díszítetlen. Belül sima, nem fényezett, kívül durva felületű. Belül 
vörösesbarna, kívül sárgás világosbarna. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Ma.: 2,5 cm; 
Szé.: 10,5 cm; Va.: 0,6 cm; Fá.: kb. 7,5 cm; Ltsz.: 66.16.15 
S-profilú fazék peremtöredéke. Díszítetlen. Felülete belül enyhén fényezett, kívül kissé durva. Belül 
fekete, kívül szürke, sárga és fekete foltokkal. Homokkal soványított. 9,9x8 cm; Va.: 0,7 cm; becsült 
Pá.: 17 cm; Ltsz.: 66.16.16 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Felületén egy függ leges, széles, vége felé elkeskenyed , 
lapos borda helyezkedik el. A borda esetleg egy nagy szalagfül része volt. Felülete sima, enyhén 
durvított. Belül sötétszürke, kívül szürkés világosbarna. Homokkal soványított. 11,6x10 cm; Va.: 1,1 
cm; ill. 2 cm; Ltsz.: 66.16.17 
Egy tárolóedény vagy fazék oldaltöredéke. Díszítetlen. Felülete sima, enyhén fényezett. Belül sárga, 
kívül sárgás világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 10,3x12 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 
66.16.18A 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Felülete sima, enyhén fényezett. Mindkét oldala szürke. Homokkal és 
kerámiazúzalékkal soványított. 7x10,2 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 66.16.18B 
Fekete színű k b l készült, pattintott k eszköz. Pengetöredék. 2,8x1,8 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 
66.16.19A 
Fehér színű k b l készült, pattintott k eszköz. Szilánk. 3,3x2 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 66.16.19B 
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46. Mezőcsát-Látóhalom 

 
 
A. 
1. A Látóhalom Mez csáttól D-re, 2 km-re, az Árokt re vezet  út Ny-i oldalánál, a Hörcsögös nevű 
dombtól ÉK-re, 1 km-re található. 
2. 78-144 
3. 273972; 789591 
4. 98 m 
5. 140x160 m; 22400 m² 
 
B. 
1. A lel helyr l el ször Lengyel Andor ajándékozott leleteket a Miskolci Múzeumnak. Ezek között 
volt egy töredékes bögre (Ltsz.: 53.296.2) és egy hálómintával, ill. pontokkal díszített oldaltöredék 
(Ltsz.: 53.296.3). Ide tartozik még egy füles csésze is (Ltsz.: 53.296.1), amely azonban nincs meg a 
HOM raktárában. 
1962-ben Kalicz Nándor és Patek Erzsébet Mez csát-Hörcsögös lel hely kutatása közben vizsgálta 
meg a lel helyet, ahonnan kés  rézkori edénytöredékeket gyűjtöttek. Ezt követ en egy 9x7 m-es 
szelvényt nyitottak a Látóhalomnak nevezett dombon. A szántott rétegben szórványosan jelentkeztek a 
rézkori leletek. 40 cm mélységben nagyobb foltokban igen sok paticsot figyeltek meg, melyek nem 
alkottak összefügg  réteget, de a szelvény északi részén jelentkeztek sűrűbben, ahol egy tapasztott, 
kerek tűzhely egy részét is kibontották. A felület délnyugati részén is jelentkezett egy kisebb paticsos 
folt. A paticsok között edénytöredékeket találtak (KALICZ 1999, 94-95). Néhány edénytöredéket 
Kalicz Nándor közölt (KALICZ 1999, 18-19. kép). 
2006-ban P. Fischl Klára terepbejárással azonosította a lel helyet Mez csát 8. lh. néven (HOM 
Adattár 4316-08). 
2. Kalicz Nándor, Patek Erzsébet, P. Fischl Klára 
3. 1962, 2006 
4. 9x7 m; 63 m² 
5. 1 
6. telep 
7. KALICZ 1999 
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C. 
1. HOM, 53.296.2-3; 77.65.1-72 
2. 128 
3. 
Szórványleletek Lengyel Andor gyűjtéséb l 

Egyfülű csésze. Ma.: 6,2 cm; Pá.: 7,1 cm; Fá.: 1,8 cm; Ltsz.: 53.296.1 (hiányzik!) 
Egy enyhén kihajló peremű, ívelt nyakú, nyomott gömbtestű bögre oldaltöredéke, amelyen megmaradt 
a lapos, téglalap átmetszetű keskeny szalagfül is. Az edény felülete kívül-belül fényezett, színe szürke, 
világosbarna. Homokos soványítású. Ma.: 5,2 (6,5) cm; Szé.: 4,7 cm; Va.: 0,4-0,5 cm; Ltsz.: 53.296.2 
(31. tábla/1) 
Egy benyomkodott pontokkal és bekarcolt hálómintával díszített edény (valószínűleg egy tölcséres 
nyakú tál) oldaltöredéke. Az edény bels  oldala fényezett. Színe kívül világosbarna, belül fekete. 
Homokos soványítású. 4,1x3,2 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.296.3 
Leletek az 1962-es kutatásból 

Fazék díszítetlen fenéktöredéke négy darabból összeragasztva. Ltsz.: 77.65.1 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.2 
Fazék bekarcolt hálómintával díszített peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.3A 
Fazék bekarcolt hálómintával díszített peremtöredéke. A perem alatt egy letört bütyök nyoma látható. 
Ltsz.: 77.65.3B (31. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 
77.65.3C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke vízszintes pontsorral és bekarcolt hálómintával díszítve. Két 
darabból összeragasztva. Ltsz.: 77.65.3D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke vízszintes pontsorral és bekarcolt hálómintával díszítve. Két 
darabból összeragasztva. Ltsz.: 77.65.3E 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke háromszög alakú benyomkodásokkal és bekarcolt hálómintával 
díszítve. Ltsz.: 77.65.3F (31. tábla/2) 
Korsó oldaltöredéke, amelyen a széles szalagfül indítása is látható. Az edény oldalát függ leges 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 77.65.4 (31. tábla/3) 
Tárolóedények díszítetlen oldaltöredékei. Ltsz.: 77.65.5A-B 
Tálak díszítetlen oldaltöredékei. Ltsz.: 77.65.5C-D 
Behúzott peremű, mély tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt 
ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 77.65.6 (31. tábla/5) 
Mély tál vagy fazék díszítetlen peremtöredéke. A perem alatt egy letört fül vagy bütyök nyoma 
látható. Ltsz.: 77.65.7 
Gömbös testű edény – korsó – oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény oldalán egy 
függ leges borda helyezkedik el. Ltsz.: 77.6ő.8A 
Fazekak díszítetlen oldaltöredékei. Ltsz.: 77.65.8B, E-F 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.8C 
Nagyméretű tárolóedény peremtöredéke három darabból összeragasztva. A perem bels  oldalát ferde 
ujjbenyomkodások tagolják. A perem alatt egy kerek átfúrás látható. Ltsz.: 77.65.9 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.6ő.10 
Korsó díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.11A 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.11B 
Korsó díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.11C 
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Félgömbös testű, mély tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.6ő.12A 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Az edény oldalán egy nagy méretű, ovális ujjbenyomás 
látható. Ltsz.: 77.65.12B 
Nagyméretű tapasztásdarab kaviccsal és sok szerves anyag lenyomattal és egy kisebb paticstöredék. 
Ltsz.: 77.65.13A-B 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.65.14 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal maradványával. Az edény oldalát függ leges pontsor és 
függ legesen bekarcolt vonalkötegek díszítik. Ltsz.: 77.6ő.1ő 
Tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.16 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.17 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.18 
Fazék peremtöredéke bekarcolt hálómintával és kis méretű, kerek bütyökkel díszítve. Ltsz.: 77.6ő.19A 
Lapos bütyökkel és a körülötte elhelyezked  szabálytalan benyomkodásokkal díszített edény töredéke. 
Ltsz.: 77.65.19B 
Tölcséres nyakú tál pontsorral és hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.19C 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy pontsor fut körbe. A peremet ferde 
bevagdalások tagolják. Ltsz.: 77.65.20A 
Behúzott peremű – valószínűleg kétosztású – tál peremtöredéke. Díszítése vízszintes és függ leges 
pontsorból; ill. függ leges vonalakból áll. Ltsz.: 77.6ő.20B 
Félgömbös testű, lapos csésze díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.6ő.20C 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A szalagfül fels  részét eredetileg négy bütyök tagolta. A perem alatt 
egy szögletes benyomkodás látható. Ltsz.: 77.65.21 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. 
Ltsz.: 77.65.22 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.: 77.6.2.23A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát pontsorral keretezett hálóminta díszíti. Ltsz.: 
77.65.23B 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Az edény felületén függ leges simítások nyoma látható. Ltsz.: 
77.65.23C 
Gömbös testű edény – korsó – oldaltöredéke. Az edény oldalán egy függ leges borda nyoma látható. 
Ltsz.: 77.65.23D 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.23E 
Fazék szalagfülének töredéke. Ltsz.: 77.65.24A 
Bögre kisméretű szalagfüle. Ltsz.: 77.6ő.2ŐB 
Korsó kisméretű szalagfüle. Ltsz.: 77.6ő.2ŐC 
Behúzott peremű, gömbös testű, mély tál peremtöredéke. Az edény oldalán egy rövid, keskeny 
szalagfül található. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Ez alatt ferde vonalakból álló minta 
helyezkedik el. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.: 77.65.25 (31. tábla/6) 
Tálak díszítetlen oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.26-27 
Behúzott peremű – val. kétosztású - tál peremtöredéke. A perem alatt egy ovális benyomkodásokból 
álló sorminta és bekarcolt cikk-cakk vonal helyezkedik el. Ltsz.: 77.65.28 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát bekarcolt, ferde vonalakból álló (val. háromszög 
alakú mez be rendezett) minta borítja, amelyhez benyomkodott pontok csatlakoznak. Ltsz.: 77.65.29 
Nagyméretű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.6ő.30 
Nagyméretű tapasztásdarab kaviccsal és sok szervesanyag lenyomattal. Ltsz.: 77.6ő.31 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 77.65.32 
Fazék bekarcolt, ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.33 



82 

Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Ltsz.: 77.65.34A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor és bekarcolt, ferde vonalak 
díszítik. Ltsz.: 77.65.34B-C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. 
Ltsz.: 77.65.34D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát két vízszintes pontsor és közöttük bekarcolt 
hálóminta díszíti. Ltsz.: 77.65.35 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.36 
Fazék oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény oldalán egy letört fül vagy bütyök nyoma 
látható. Ltsz.: 77.65.37 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke 11 darabból összeragasztva. Az edény oldalán egy széles 
szalagfül található, melynek fels  része két lapos nyúlványban végz dik. Az edény díszítése: pontsor a 
perem alatt. Ehhez a pontsorhoz függ leges pontsorokkal keretezett, két függ leges vonal között 
elhelyezked , függ leges halszálkaminta csatlakozik. Ltsz.: 77.6ő.38 (31. tábla/7) 
Fazék díszítetlen szalagfülének töredéke. Ltsz.: 77.65.39 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.40 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 77.65.41 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.42A 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.42B 
Félgömbös testű, mély tál peremtöredéke. A peremet ovális benyomkodások tagolják. A perem alatt 
pontsor fut körbe, amely alatt bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 77.65.43A (32. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát háromszög alakú benyomkodásokból álló 
sorminta és bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 77.65.43B 
Tölcséres nyakú tál hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.43C 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.44 
Nagyméretű tárolóedény peremtöredéke. A perem bels  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 
77.65.45 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre töredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák borítják. 
Ltsz.: 77.65.46 (32. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény hasán vízszintes pontsor fut körbe. A bels  oldalon, a 
perem alatt szintén egy pontsor helyezkedik el. Ltsz.: 77.65.47A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. Az edény hasán egy ovális 
benyomkodásokból álló, vízszintes pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 
77.65.47B (32. tábla/3) 
Hálómintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.47C-D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése pontsorokkal keretezett hálómintából áll. Ltsz.: 77.65.47E 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.48 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 77.65.49A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalán függ leges pontsor látható. Ltsz.: 77.6ő.Ő9B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: vízszintes pontsor alatt 
ferde, bekarcolt vonalak. Ltsz.: 77.65.49C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. 
Ltsz.: 77.65.50 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre díszítetlen perem- és oldaltöredéke két darabból 
összeragasztva. Ltsz.: 77.65.51 (32. tábla/4) 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.65.52 (32. tábla/5) 
Hengeres nyakú, gömbös testű bögre díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.6ő.ő3 
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Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény oldalát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 77.65.54 
Tárolóedény díszítetlen, széles szalagfüle. Ltsz.: 77.65.55 
Fazék peremtöredéke. A permet ferde ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 77.65.56A 
Korsó oldaltöredéke apró benyomkodásokkal tagolt, függ leges bordákkal díszítve. Ltsz.: 77.65.56B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 77.65.57 
Fazék és tál díszítetlen fenéktöredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.58A-B 
Behúzott peremű, gömbös testű, mély tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.59 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.65.60 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Az edény oldalát bekarcolt 
hálóminta díszíti. Ltsz.: 77.65.61 
Kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű korsó díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.62 
Hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 77.65.63 (32. tábla/7) 
Fazék oldaltöredéke. Díszítése függ leges pontsorral és függ leges vonallal keretezett, bekarcolt 
halszálkaminta. Ltsz.: 77.65.64A (32. tábla/8) 
Hálómintával díszített fazék oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.64B-C 
Fazék díszítetlen fenéktöredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.65A-B 
Tölcséres nyakú tál két összeill  oldaltöredéke. Díszítése: vízszintes pontsor alatt bekarcolt, ferde 
vonalak. Ltsz.: 77.65.66 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Az edény oldalán egy bekarcolt 
vonal (val. hálóminta része) nyoma is látható. Ltsz.: 77.65.67A 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kett s bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 77.6ő.67B 
Fazék peremtöredéke bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. Ltsz.: 77.65.67C 
Enyhén kihajló, egyenesen levágott peremű fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.6ő.67D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 77.65.67E 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát függ leges pontsorral keretezett hálóminta díszíti. 
Ltsz.: 77.65.67F 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. 
Ltsz.: 77.65.67G (32. tábla/9) 
Tölcséres nyakú, füles tál vízszintes alagútfülének töredéke. Ltsz.: 77.65.68 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: vízszintes pontsor alatt bekarcolt, ferde vonalak. Ltsz.: 
77.65.69 
Korsók díszítetlen szalagfüleinek töredékei. 2 db Ltsz.: 77.65.70A-B 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.65.71 
Kagylóhéj töredékek. 2 db Ltsz.: 77.65.72 

 
47. Mezőcsát-Márkus-domb 
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A. 
1. A lel hely Mez csát és Igrici közötti határban lév  Márkus dombon, Mez csáttól ÉNy-ra mintegy 2 
km-re, a Rókalyuk mellett található. 
2. 78-142 
3. 279780; 786950 
4. 96-100 m 
5. – 
 
B. 
1. Az Igrici felé es  határban található Márkus dombon egy szarmata kori sírt tárt fel Kemenczei Tibor 
1964-ben. Jelentése szerint a sírt egy kés  rézkori hulladékgödörbe ásták (K. VÉGH-KEMENCZEI 
196ő, Őő1). A lel hely feltehet en megegyezik Mez csát-Márkus-dűl  (Nagy-Márkus domb) MOL 
1ő. lel hellyel. 
2. Kemenczei Tibor 
3. 1964 
4. – 
5. 1 
6. telep szórvány 
7. K. VÉGH-KEMENCZEI 1965, 451 
 
C. 
1. HOM, 65.37.9-16 
2. 17 
3. Tölcséres nyakú tál két darabból összeragasztott oldaltöredéke. Az edény hasát egy vízszintes 
pontsor és alatta ferde, bekarcolt vonalak díszítik. Felülete fényezett. Belül fekete, kívül világosbarna, 
fekete foltokkal. Homokkal soványított. 7,5x10,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 65.37.9 (33. tábla/1) 
S-profilú fazék peremtöredéke. Az edény felületét bekarcolt hálóminta díszíti. Felülete eredetileg 
fényezett, kívül enyhén durvított. Belül fekete, kívül sárga színű. Homokkal soványított. 8,7x6,8 cm; 
Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 24 cm; Ltsz.: 65.37.10A (33. tábla/2) 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Felülete sima, kívül enyhén durvított. Belül 
szürke, kívül sárgásvörös. Homokkal soványított. 4x8 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 65.37.10B 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Felülete sima, kívül enyhén durvított. Belül 
szürke, kívül sárgásvörös. Homokkal soványított. 7,1x3,7 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 65.37.10C 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Felülete sima, kívül enyhén durvított. Belül 
fekete, kívül sárgásvörös. Homokkal soványított. 6,2x3,7 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 65.37.10D 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen oldal- és fenéktöredéke. Felülete fényezett. Mindkét oldala fekete. 
Homokkal soványított. 6,3x6,2 cm; Va.: 0,5 cm; 7,2x6,7 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Fá.: 6 cm;Ltsz.: 
65.37.11 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy lapos, ovális bütyök helyezkedik el. Felülete sima, nem 
fényezett, kívül enyhén durvított. Belül téglavörös, kívül szürke színű. Homokkal soványított. ő,9xŐ 
cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 24 cm; Ltsz.: 65.37.12 (33. tábla/3) 
Behúzott peremű tál díszítetlen peremtöredéke. Fényezett felületű. Mindkét oldala világosbarna, fekete 
foltos. Homokkal soványított. 3,9x5,1 cm; Va.: 0,4 cm; becsült Pá.: 19 cm; Ltsz.: 65.37.13A (33. 
tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Fényezett felületű. Belül fekete, kívül világosbarna 
színű. Homokkal soványított. Ő,9xŐ,ő cm; Va.: 0,ő cm; becsült Pá.: 20 cm; Ltsz.: 6ő.37.13B (33. 
tábla/5) 
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Vastagfalú, enyhén kihajló peremű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Felülete sima, nem 
fényezett. Belül sárgás világosbarna, kívül téglavörös. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 
5,3x8,4 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 65.37.13C 
Korsó szalagfülének töredéke. Díszítetlen. Felülete fényezett. Fekete, világosbarna foltos. Homokkal 
soványított. Szé.: 3,7 cm; Va.: 0,7 cm; Ma.: 4,4 cm; Ltsz.: 65.37.14 
S-profilú fazék díszítetlen oldaltöredéke. Felülete sima, nem fényezett. Mindkét oldala vörösesbarna, 
fekete foltos. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 17x12,5 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 65.37.15A 
Nagyméretű tárolóedény díszítetlen oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Felülete enyhén 
fényezett. Belül téglavörös, kívül sárga színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 19x12 cm; 
Va.: 1,5 cm; Ltsz.: 65.37.15B 
S-profilú fazék díszítetlen oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Felülete belül enyhén fényezett, 
kívül durvított. Belül fekete, kívül világosbarna színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 
15x10 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 65.37.15C 
Nagyméretű tárolóedény díszítetlen fenéktöredéke. Mindkét oldala enyhén fényezett, kívül kissé érdes. 
Belül vöröses sárga, kívül világosbarna színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Ma.: Ő,7 
cm; Szé.: 11,2 cm; Va.: 1,3 cm; becsült Fá.: 36 cm; Ltsz.: 65.37.16A 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Mindkét oldala sima, nem fényezett. Belül szürke, kívül vöröses 
sárga színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Ma.: 3,ő cm; Szé.: ő,7 cm; Va.: 0,9 cm; 
becsült Fá.: 14 cm; Ltsz.: 65.37.16B 

 
48. Mezőcsát-Márkus-dűlő (Nagy-Márkus domb) MOL 15. lh. 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez csáttól ÉNy-ra, kb. 2 km-re, az Énekes-ér ÉNy-i szélénél lév  domb DK-i oldalán 
helyezkedik el. 
2. 78-142 
3. 279230; 787260 
4. 96-100 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen MOL olajvezeték fektetését megel z  feltárások során Veres János tárt fel egy kés  
rézkori, korabronzkori teleprészletet 2005-ben. A lel hely feltehet en megegyezik Mez csát-Márkus 
domb lel hellyel. 
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2. Veres János 
3. 2005 
4. 6x500 m; 3000 m² 
5. 17 
6. telep 
7. – 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 891 
3. A feltárás a gázvezeték nyomvonalán, egy 6x500 m-es felületen zajlott (34-36. tábla). Ezen a 
területen összesen 66 jelenséget tártak fel, melyek közül 17 objektum sorolható a kés  rézkorba. 
 
S41 objektum 

Kerek, ferde oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése: sötétbarna humusz sárga agyagfoltokkal keverve. 
Részben a D-i szelvényfal alá nyúlik. Ny-i részén érintkezik az S43 objektummal (37. tábla/1-2). 
Viszonyuk: S43 fiatalabb. 
Méretek: átmér : 1ő2 cm; mélység: 73 cm. 
Leletanyaga: kevés kés  rézkori edénytöredék. 
Tárolóedény töredékei. A peremet ferde bevagdalások tagolják. Az edény hasát függ leges kannelúrák 
díszítik (4 db töredék). Azonosító szám: MCS15.41.1A-D7 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál formájú tárolóedény oldaltöredéke rövid szalagfüllel a hason. A fül 
mellett ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ez a töredék az MCS15.43.1 számú edényhez 
tartozik. Azonosító szám: MCS15.41.2 
További leletek: tárolóedényekhez tartozó kannelúrával díszített és díszítetlen oldaltöredékek 
(MCS15.41.3-8). 
 
S43 objektum 

A felszínen kb. fél m² felületű paticsos omladék jelentkezett, amelynek bontása közben K-fel l egy 
másik kerek gödör foltja látszódott (S41). Kerek, ferde oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése: 
sötétbarna humusz paticcsal és állatcsonttal keverve. Részben a D-i szelvényfal alá nyúlik. K fel l az S 
41 objektummal érintkezik. Viszonyuk: S43 fiatalabb. 
Méretek: átmér : 198 cm; mélység: 98 cm; a paticsos omladék mélysége: 11 cm. 
Leletanyaga: viszonylag sok kés  rézkori edénytöredék, állatcsont és patics. 
A leletek közül ki kell emelni egy nagyméretű, tölcséres nyakú tál formájú tárolóedényt. A kiegészített 
edény vállán egy-egy rövid fül helyezkedik el. A perem alatt és a vállon ujjbenyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. Azonosító szám: MCS15.43.1 (37. tábla/3) 
Szintén említést érdemel még egy enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, öblös testű tárolóedény 
(amfora alakú edény) több darabból összeragasztott, kiegészített peremtöredéke. A peremet 
ujjbenyomkodások tagolják. Azonosító szám: MCS15.43.2 (37. tábla/4) 
További leletek: valószínűleg az el z  edényekhez tartozó különböz  töredékek (MCS1ő.Ő3.3-9). 
 
S45 objektum 
Kerek gödör. Betöltése: sötétbarna humusz. 
Mérete: átmér : 112 cm; mélység: ŐŐ cm. 

7 A leletanyag leltározatlan. Az itt szerepl  azonosító számok ideiglenesek. 
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Leletanyaga: Hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen, szalagfüles bögre. Füle hiányzik. 
Kiegészített. Azonosító szám: HOM/R/19 (38. tábla/1) 
 
S46 objektum 
Az S Ő7 jelű humuszdomb bontása során, az altalaj szintjén jelentkezett az S Ő6 objektum kerek foltja 
(38. tábla/3). Betöltése elkülöníthet  az S Ő7 jelenségét l, melybe beleásták azt. A méhkas alakú gödör 
aljának (mely az S 47-es szintjével egyezik) NY-i részén paticsomladék helyezkedett el. A 
paticsomladékból származó töredékeken egyértelműen kivehet  vessz nyomatokat lehetett 
megfigyelni. 
Mérete: hossza a D-i szelvényfalig: 104 cm; mélység: 60 cm. 
Leletanyaga: közepes mennyiségű kerámia, emellett állatcsont, patics, tapasztás, kagyló és csiga. 
A kerámialeletek között található hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen, szalagfüles bögre. Füle és 
alsó része hiányzik. Kiegészített. Azonosító szám: HOM/R/20 (38. tábla/2) 
Emellett bütyökkel díszített fazék peremtöredékei (MCS15.46.2), tölcséres nyakú tál pontsorral és 
hálómintával díszített oldaltöredéke (MCS15.46.6) és egy füles tál díszített töredéke (MCS15.46.7) 
említhet  meg. 
További leletek: többnyire díszítetlen oldal- és peremtöredékek. 
 
S47 objektum 
Nagy kiterjedésű, leletanyagban gazdag humuszdomb (38. tábla/4). Az ásatáson K-i és NY-i felét 
kibontva - középen - egyméteres tanúfalat hagytak. Az 50 cm vastag humusz leszedése után az 
altalajba mélyült további 60 cm-t. A gödör feltehet leg ovális alakú és hosszanti tengelye ÉNy-DK 
irányú, végei az É-i és D-i szelvényfal alá esnek. DK-i sarkába ásták az S 46-os gödröt, míg Ny-i 
oldalába az S 61 objektumot. Az SŐ8 jelű gödört l egyértelműen elkülöníthet . 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: A K-i és Ny-i széle közötti távolság: 580 cm; mélység: 110-130 cm. 
Leletanyaga: viszonylag sok edénytöredék, emellett állatcsont, patics, tapasztás és kagyló. 
A leletek között tölcséres nyakú tálak pontsorral, kett s pontsorral, ill. hálómintával díszített töredékei, 
kannelúrás korsó oldaltöredéke, hálómintás fazék darabjai és több – tárolóedényekhez tartozó – 
díszítetlen oldaltöredék található (MCS15.47.1-31). 
 
S48 objektum 
A humuszoláskor fél méter magasságban meghagyott humuszrétegben egy nagyméretű, amorf gödör 
foltja jelentkezett. Valószínűleg az altalajba már nem mélyedt bele. Mindkét szelvényfal alá benyúlik. 
Az objektumban több kisebb gödröt (S49, S51, S52 és S53) lehetett elkülöníteni. 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: A K-i és Ny-i széle közötti távolság: 16 m; mélység: 50 cm. 
Leletanyaga: igen sok kerámiatöredék, néhány k eszköz, állatcsont és patics került el  az 
objektumból. A nagyméretű objektum különböz  területér l származó leleteket külön-külön 
gyűjtötték. 
A Ny-i részr l közepes mennyiségű lelet származik. Ezek közül kiemelhet k a bütyökkel díszített 
fazekak (MCS15.48.1-2) és a pontokkal és hálómintával díszített tálak töredékei (MCS15.48.2-5), ill. 
egy hegyes bütykökben végz d  fül darabja (MCS15.48.6). A további leleteket (MCS15.48.7-27) 
bögrék, korsók és fazekak töredékei jelentik. El került továbbá két k eszköz is (MCS1ő.Ő8.28-29). 
A K-i részr l igen sok kerámiatöredék került el  (MCS1ő.Ő8.30-110). Ezek többsége díszítetlen oldal- 
vagy fenéktöredék, de el fordulnak hálómintás fazekak és pontsorral, valamint ferde vonalakkal 
kitöltött háromszögekkel díszített tálak darabjai is. Megemlíthet  ezeken kívül egy kétosztású tál 
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díszített osztógombja (MCS15.48.30) (39. tábla/1) és néhány ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával 
díszített edényperem is (MCS15.48.57-58). 
Az objektum közepének bontása során közepes mennyiségű kerámiatöredék és két k eszköz került el  
(MCS15.111-148). A kerámialeleteket többségében díszítetlen töredékek képviselik. Viszonylag nagy 
számban fordulnak el  bögrék díszítetlen (egy esetben kannelúrás díszítésű) darabjai. 
A DNy-i terület az el bbieknél kevesebb leletet szolgáltatott (MCS1ő.Ő8.1Ő9-157). Ezek többsége is 
díszítetlen oldaltöredék, de megtalálhatók köztük a pontsorral díszített táltöredékek is 
(MCS15.48.152-153). 
 
S49 objektum 
Kerek, ferde oldalú, egyenes aljú gödör az SŐ8 jelű objektum területén (39. tábla/2). 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: átmér : 13Ő cm; mélység: 16-23 cm. 
Leletanyaga: közepes mennyiségű kerámiatöredék (MCS15.49.1-26), valamint állatcsont és patics. A 
kerámialeletek közül említést érdemelnek a perem bels  oldalán pontsorral díszített tálak töredékei 
(MCS15.49.3-4), hálómintás fazekak (MCS15.49.13-14) és egy korong alakú bütyökkel ellátott 
tárolóedény oldaltöredéke (MCS15.49.15). 
 
S50 objektum 
Kerek, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör. Alján négy kecskecsontváz feküdt, melyek egymásnak 
ellentétes irányban voltak elhelyezve. A gödör Ny-i szélén egy (D felé néz ) DK-ÉNy tájolású (1.), 
mellette egy É-felé néz  (2.), majd újra egy DK-ÉNy tájolású (3.) csontvázat tártak fel. A 4. számú 
állatváz É-felé fordított fejjel volt a gödörbe helyezve (39. tábla/3). A csontok között 
kerámiatöredékeket és sok paticsdarabot is találtak. 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: átmér : 160 cm; mélység: 21 cm. 
Leletanyaga: kevés kerámiatöredék (MCS15.50.2-2ő) és egy pattintott k eszköz (MCS1ő.ő0.26). A 
leletek között több hálómintával díszített táltöredék (MCS15.50.7-12) és egy ívelt bordákkal díszített 
amfora alakú edény darabja (MCS15.50.15) is megtalálható. 
Az Ső0 objektum feletti humuszból egy hegyes bütykökben végz d  fül töredéke került el  
(MCS15.50.1). 
 
S51 objektum 
Ovális, függ leges oldalú, egyenes aljú gödör az SŐ8 objektum területén (39. tábla/4). 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: 160x183 cm; mélység: 96-109 cm. 
Leletanyaga: közepes mennyiségű kerámia és két k eszköz (MCS1ő.ő1.1-37), valamint állatcsont, 
patics és kagyló. 
A leletek között található többek között egy félgömbös testű csésze (MCS1ő.51.1), egy kis bögre 
(MCS15.51.2) és egy kannelúrával díszített korsó (MCS15.51.3-6) töredéke is. Megemlíthet  még egy 
kétosztású tál díszített osztógombja (HOM/R/15) (39. tábla/5). 
 
S52 objektum 
Méhkas alakú, egyenes aljú, kerek gödör az S48 objektum területén. Részben az É-i szelvényfal alá 
nyúlik (40. tábla/1). 
Betöltése: sötétbarna humusz, alsó részén vastag paticsréteggel. 
Méretek: átmér : 1Ő2 cm; mélység: 102 cm. 
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Leletanyaga: igen sok kerámiatöredék és négy k eszköz (MCS.1ő.ő2.1-121), valamint állatcsont, 
patics és kagyló. 
A leletek között viszonylag sok a díszített töredék. Ide sorolható egy tölcséres nyakú tál töredéke, 
melynek peremét apró, kerek benyomkodások tagolják. Az edény vállán pontsor fut körbe. Alatta 
bekarcolt hálóminta helyezkedik el (MCS15.52.1). Megtalálhatók a leletanyagban a tagolt fülek 
(MCS15.52.10-12), a bütyökkel vagy hálómintával díszített fazekak (MCS15.52.13-14, 18-21), a 
pontokkal és bekarcolt vonalakkal díszített tálak (MCS15.52.23-28, 50-69) és a kannelúrás korsók 
(MCS15.52.47-Ő9). Kiemelhet k még a bögrék (MCS1ő.ő2.2-7), a félgömbös testű csészék 
(MCS15.52.8-9) és a viszonylag sok szalagfül töredék (MCS15.52.77-94). 
Az objektumból származik még egy kisméretű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. 
Füle letört. Kiegészített. Azonosító szám: HOM/R/18 (40. tábla/2). 
 
S53 objektum 
Ovális, ferde oldalú, egyenes aljú gödör az S48 objektum területén. 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: 64x86 cm; mélység: 11-14 cm. 
Leletanyaga: kevés kerámiatöredék (MCS15.53.1-7) és patics. 
Leletei közül bütyökkel díszített fazekak (MCS15.53.1-2) és kannelúrás korsó (MCS15.53.3) 
töredékei említhet k meg. 
 
S54 objektum 
Hosszú, keskeny, ferde oldalú, egyenes aljú árok. A D-i szelvényfal alá nyúlik. Az árok területére esik 
az Sőő jelű gödör (40. tábla/3). A két objektum viszonya nem határozható meg. 
Betöltése: világosbarna humusz. 
Méretek: hosszúság: 17 m; szélesség: 42-120 cm; mélység: 18-27 cm. 
Leletanyaga: nagyon kevés kerámiatöredék (MCS15.54.1-5), állatcsont és patics. 
Az edénytöredékek közül meg kell említeni egy kisméretű, enyhén behúzott peremű, éles törésvonalú, 
csonkakúpos aljú tálka peremtöredékét, amelyen a perem alatt bekarcolt cikk-cakk vonal fut körbe. 
Azonosító szám: MCS15.54.1 
 
S55 objektum 
Ferde oldalú, egyenes aljú, kerek gödör az S54 árok területén (40. tábla/3). A két objektum viszonya 
nem határozható meg. 
Betöltése: világosbarna humusz. 
Méretek: átmér : 16ő cm; mélység: ő8-65 cm. 
Leletanyaga: kevés kerámia (MCS15.55.1-12) és egy k eszköz (MCS1ő.őő.13), valamint állatcsont. 
Az objektum legfontosabb lelete egy talpas kehely szögletes, lapokból kialakított talpának töredéke 
bekarcolt cikk-cakk vonallal díszítve. Azonosító szám: MCS15.55.68 (40. tábla/4). 
 
S57 objektum 
Méhkas alakú, ovális gödör. Alja egyenes (40. tábla/5). 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: 132x156 cm; mélység: 91-102 cm. 
Leletanyaga: közepes mennyiségű kerámia (MCS1ő.ő7.1-3Ő) és két k eszköz (MCS1ő.ő7.3ő-36). 
Emellett állatcsont, patics, tapasztás és kagyló került el  a gödörb l. 

8 Elképzelhet , hogy ehhez az edényhez tartozik az SőŐ ároknál említett táltöredék (MCS1ő.őŐ.1) is. 
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A kerámialeletek között található egy kiegészített, nagyméretű, enyhén behúzott peremű, ívelt oldalú, 
mély tál. Az edény hasán négy hegyes bütyök helyezkedik el (MCS15.57.1) (40. tábla/6). Ezen kívül 
megemlíthet  még egy tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke, melynél a peremet kerek 
benyomkodások tagolják. Az edény vállán négyszögletes benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
Ezen a részen egy kisméretű, vízszintesen átfúrt, ovális bütyökfül helyezkedik el. Azonosító szám: 
MCS15.57.2 
 
S58 objektum 
Ferde oldalú, egyenes aljú, ovális gödör (41. tábla/1). 
Betöltése: világosbarna humusz. 
Méretek: 68x91 cm; mélység: 7-8 cm. 
Leletanyaga: nagyon kevés kerámiatöredék (MCS15.58.1-2) és állatcsont. 
 
S60 objektum 
Ferde oldalú, egyenetlen aljú, kerek gödör. Egy része az É-i szelvényfal alá nyúlik (41. tábla/2). 
Betöltése: sárga agyaggal kevert sötétbarna humusz. 
Méretek: átmér : 136 cm; mélység: 86-98 cm. 
Leletanyaga: nagyon kevés kerámiatöredék (MCS15.60.1-3) a gödör alján egy kupacban állatcsontok. 
 
S61 objektum 
Ferde oldalú, egyenes aljú, kerek gödör az S47 objektum Ny-i oldalán (41. tábla/3). 
Betöltése: sötétbarna humusz. 
Méretek: átmér : 1ő8 cm; mélység: 60-65 cm. 
Leletanyaga: közepes mennyiségű kerámia (MCS1ő.61.1-37) és egy csiszolt k balta töredéke 
(HOM/R/22). 
Három kiegészített edény is innen került el : 
Ezek közül kett  hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre (HOM/R/16, 21) (41. tábla/4-
5), a harmadik egy kisméretű, kúpos testű, lapos aljú, díszítetlen merice a perem fölé enyhén 
felemelked  szalagfüllel (HOM/R/1Ő) (41. tábla/6). 
A leletek közül még megemlíthet  egy edény fenéktöredékéb l kialakított, középen átfúrt, lapos 
orsógomb. (MCS15.61.1) (41. tábla/7), valamint kétosztású tálak töredékei (MCS15.61.2-3), hegyes 
bütyökben végz d  fülek (MCS1ő.61.6-7) és egy hálómintás fazék a perem alatt bütyökkel 
(MCS15.61.11). 
 
Szórványlelet 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. Füle hiányzik. Kiegészített. Azonosító szám: 
HOM/R/17 (41. tábla/8). 
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49. Mezőkeresztes-Cet-halom (M3-10. lh.) 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez keresztes D-i határában, a Tardi-ér (Lator-patak) mellett, attól 300 m-re emelked  
4-5 m magas dombon található (HOM Adattár). 
2. 78-133 
3. 274690; 772550 
4. 102-103 m 
5. 500x200 m; 10000 m² 
 
B. 
1. A lel helyen 1990-ben Koós Judit végzett terepbejárást (HOM Adattár), majd az M3 autópálya 
megel z  feltárásai során Wolf Mária tárt fel több korszakból származó telep- és temet részleteket 
(WOLF-SIMONYI 199ő, 6, 13). Kalicz Nándor a lel helyet a protoboleráz id szakba sorolja 
(KALICZ 2001, 393). 
Az 1992-ben végzett terepbejárás alkalmával több korszak leleteit fedezték fel egy 500x200 m-es 
területen. A feltárás mintegy 6000 m² nagyságú felületet érintett. Összesen 264 objektum és 26 sír 
került el , melyek a neolitikumtól a 9-10. századig hét különböz  korszakot képviselnek (WOLF-
SIMONYI 199ő, ő). A kés  rézkor id szakából az ásatók földfelszínre épített házakra utaló nyomokat 
tártak fel. Egymástól 2-3 m távolságban, 15-20 m hosszan, nagyméretű cölöphelyeket figyeltek meg. 
A cölöphelyek által közrezárt területekr l sok kés  rézkori edénytöredék került el . Földfelszínre 
épített ház maradványa lehetett a 146. objektum is, ahol egy tapasztott padló maradványát tárták fel 
(WOLF-SIMONYI 1995, 6). 
2. Koós Judit, Wolf Mária 
3. 1990, 1992 
4. 6000 m² 
5. - 
6. telep 
7. WOLF-SIMONYI 1995; KALICZ 2001 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A lel hely leletanyagát a közeljöv ben Patay Róbert dolgozza fel. 
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50. Mezőkeresztes-Csincsetanya homokbánya 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez keresztes-Csincsetanyától 2 km-re, Ny-ra lév  K kút-laposi homokbánya területén 
fekszik. 
2. 78-114 
3. 282050; 777650 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A homokbánya területén régészeti leletek kerültek el  19ő7-ben. A bejelentést követ  helyszíni 
szemle során Vándor Béla egy kés  rézkori edényt ajándékozott a HOM-nak (KALICZ 1957, 167). 
Ezután 1958-ban Kalicz Nándor végzett leletmentést (A kutatott terület mérete kb. 300 m² volt), 
melynek során gödrök metszeteit sikerült megfigyelnie a homokbánya oldalában, ill. feltárt egy nagy 
edénytöredékekkel lefedett, téglalap alakú területet is (KALICZ 19ő8, 129). Ebb l a kutatásból 
származnak a 60.40.4-11 számú leletek. A 69.13.4 számú töredék Kemenczei Tibor 1968-as 
terepbejárási anyagába (KEMENCZEI-K. VÉGH 1969, 508-509) tartozik (HOM Leltárkönyv). A 
65.24.1-17 jelű leletek el kerülési körülményeir l pontos adatunk nincs. 
2. Kalicz Nándor, Kemenczei Tibor 
3. 1958, 1968 
4. 300 m² 
5. 1 
6. telep 
7. KALICZ 1957; KALICZ 1958; KEMENCZEI-K. VÉGH 1969 
 
C. 
1. HOM, 60.40.1-11; 65.24.1-17; 69.13.4 
2. 89 
3.  
Kalicz Nándor ásatásából származó leletek 
Nagy méretű, egyenes peremű tárolóedény perem- és oldaltöredékei. A perem alatt bütykök 
helyezkednek el. Oldalát bekarcolt hálóminta borítja. 28 db Ltsz.: 60.40.1 
Nagyméretű tárolóedények díszítetlen oldaltöredékei. 10 db Ltsz.: 60.Ő0.2 
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Nagyméretű, durvított felületű tárolóedény oldaltöredékei. 8 db Ltsz.: 60.Ő0.3 
Tárolóedény peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalásokkal tagolták. Ltsz.: 60.40.4A 
Enyhén kihajló peremű tárolóedény peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodással tagolták. Ltsz.: 
60.40.4B (42. tábla/1) 
Nagyméretű, vastagfalú tárolóedény oldaltöredéke egy szalagfül csonkjával. A fül egyik oldalán egy 
sekély, lekopott ujjbenyomással kiképezett pontdísz látható. Ltsz.: 60.40.5 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 60.40.6A 
Ívelt profilú edény (fazék) oldaltöredéke. Az edény oldalát egy kerek, lapos bütyök díszítette. Ltsz.: 
60.40.6B 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény oldalát egy nagy méretű, kerek bütyök díszítette. A bütyök 
mellett egy ujjbenyomással kialakított pontdísz helyezkedik el. Ltsz.: 60.40.6C (42. tábla/2) 
Tárolóedény díszítetlen fenéktöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 60.40.7A 
Tárolóedény díszítetlen fenéktöredéke négy darabból összeragasztva. Ltsz.: 60.40.7B 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 60.40.7C 
Nagyméretű, vastagfalú tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edényt bekarcolt hálóminta és ovális 
benyomkodásokból álló pontsor díszítette. Ltsz.: 60.40.8 
Korsó oldaltöredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 60.Ő0.9 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény felületét ujjbenyomkodásokból álló, kett s pontsor díszítette. A 
benyomkodásokban a körmök nyoma is látható. Ltsz.: 60.40.10A 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény oldalát egy ujjbenyomkodásokból álló pontsor díszítette. A 
benyomkodásokban a köröm nyoma is látható. Ltsz.: 60.40.10B 
Tárolóedény oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Felületét ujjbenyomkodásokból álló, 
kett s pontsor díszítette. A benyomkodásokban a köröm nyoma is látható. Fels  részén bekarcolt 
hálóminta nyomai láthatók. Ltsz.: 60.40.10C (42. tábla/3) 
S-profilú fazék peremtöredéke három darabból összeragasztva. Széles szalagfülét felül három (esetleg 
négy) hegyes bütyök tagolja. A fül két fels  szélén a perem lapos, gomb alakú bütyökben végz dött. A 
perem alatt félhold alakú benyomkodásokból álló, vízszintes sorminta fut körbe. Ugyanilyen 
mintákból álló, függ leges sor helyezkedik el a fül mellett. Lejjebb ezeket a félhold alakú 
benyomkodásokat, ovális ujjbenyomkodások váltják fel. A pontsorok által közrezárt felületet bekarcolt 
hálóminta borítja, amely az edény fels  részén vékony, alsó részén vastagabb vonalakból áll. Ehhez az 
edényhez tartozik még két díszített oldaltöredék is. Ltsz.: 60.40.11A-C (42. tábla/4) 
Ismeretlen kutatásból származó leletanyag a HOM-ban 
Kisméretű S-profilú díszítetlen fazék. Több darabból ragasztott, kiegészített. Ltsz.: 65.24.1 (42. 
tábla/5) 
Fazék több darabból összeragasztott, díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 65.24.2 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Peremének és aljának egy kis része, ill. a füle 
hiányzik, kiegészített. Ltsz.: 65.24.3 (42. tábla/7) 
Enyhén ívelt nyakú, öblös testű, profilált aljú korsó négy darabból összeállított töredéke. Az edény 
hasát ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 65.24.4 (42. tábla/6) 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Oldalát széles, sekély kannelúrák díszítik. Ltsz.: 6ő.2Ő.ő 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Felületén két ferde bordadísz helyezkedett el, melyek közül az 
egyik letörött. Valószínűleg cikk-cakk vonalat alkottak. Ltsz.: 65.24.6 (42. tábla/8) 
Nagyméretű, vastagfalú, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát két vízszintes pontsor 
között elhelyezett, bekarcolt hálóminta díszíti. A fels  pontsor kisebb, az alsó nagyobb, 
ujjbenyomkodással készült pontokból áll. Ltsz.: 65.24.7 (43. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, ovális benyomkodásokkal tagolták. Az edény 
hasát egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 65.24.8A (43. tábla/2) 
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Kisméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt vízszintes pontsor fut körbe. Az edény 
hasán egy másik pontsor helyezkedik el, alatta bekarcolt hálóminta található. Ltsz.: 65.24.8B (43. 
tábla/3) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, ovális benyomkodásokkal tagolták. Az edény 
hasát egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 65.24.8C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát vízszintes pontsor és alatta bekarcolt hálóminta 
díszíti. Ltsz.: 65.24.8D 
Enyhén kihajló peremű fazék oldaltöredéke. Az edény felületét szabálytalanul bekarcolt hálóminta 
díszíti. Ltsz.: 65.24.9A 
Enyhén kihajló, egyenesen levágott peremű fazék peremtöredéke. Az edény felületét bekarcolt 
hálóminta díszíti. Ltsz.: 65.24.9B 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalásokkal tagolták. A perem 
alatt nagy méretű kerek, valamilyen eszközzel benyomott pontokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
65.24.10A (43. tábla/4) 
Behúzott peremű tál peremtöredéke. A perem alatt ovális ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Ltsz.: 65.24.10B 
Hengeres nyakú, öblös testű korsó peremtöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 65.24.11A (43. tábla/5) 
Korsó oldaltöredéke. Felületét függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 65.24.11B 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 6ő.2Ő.12 
(43. tábla/7) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Felületén bekarcolt hálóminta nyoma látható. Ltsz.: 65.24.13 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A viszonylag keskeny szalagfül fels  része többszörösen tagolt, 
két oldalán a perem felemelkedik. A fül alatt, az edény hasán egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt 
hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 65.24.14A (43. tábla/6) 
S-profilú, kihajló peremű fazék fültöredéke. A keskeny szalagfül fels  része többszörösen tagolt, két 
oldalán a perem felemelkedik. A perem alatt és az edény hasán egy-egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Az alsó pontsor alatt bekarcolt vonalak, valószínűleg hálóminta, nyomai láthatók. Ltsz.: 65.24.14B 
Kétosztású tál peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalásokkal tagolták. A perem alatt 
ujjbenyomkodásokból álló pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt ferde vonalak nyoma látható és egy 
benyomott pont. A minta az er sen lekopott felület miatt nem figyelhet  meg. Az osztógomb 
viszonylag nagy méretű, de töredékes, csak középs  része maradt meg. Felületét 
ujjbenyomkodásokból álló sorminta díszíti. Ltsz.: 65.24.15 (43. tábla/8) 
Lapos, szalagfüles csésze fenék- és peremtöredéke. A megmaradt töredékb l az edény formája jól 
rekonstruálható. Egy lapos, csonkakúpos testű, profilált aljú csésze, amelyhez egy széles, lapos 
szalagfül tartozott. A perem a fülnél enyhén megemelkedik. A fül alsó része az edény belsejében kissé 
kidomborodik. Itt függ leges kannelúrák díszítik, melyek valószínűleg a fül további részét is 
beborították. Kívül díszítetlen. Ltsz.: 65.24.16 (43. tábla/9) 
Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű korsó peremtöredéke. Díszítetlen. 2 db Ltsz.: 6ő.2Ő.17A-B 
Kemenczei Tibor terepbejárásából származó leletek 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül két oldalánál a perem felemelkedik. A fül fels  része egy 
hegyes bütyökben végz dik. Ltsz.: 69.13.Ő (43. tábla/10) 
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51. Mezőkeresztes-Lucernás I. 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez keresztest l D-re, 1 km-re, az M3 autópálya 136+600 km szakaszánál lév  
felüljáró Ny-i oldalán található dombon helyezkedik el (HOM Adattár 3029-00/1). 
2. 78-133 
3. – 
4. 102-103 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen el bb Hellebrandt Magdolna gyűjtött kés  rézkori töredékeket és egy emberi 
combcsontot, majd Patay Róbert talált terepbejárás során badeni leleteket (HOM Adattár 3029-00/1). 
2. Hellebrandt Magdolna, Patay Róbert 
3. 2000 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány, temet ? 
7. HOM Adattár 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
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52. Mezőkeresztes-Olajmező I. 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez keresztest l 8-10 km-re, a Nagyalföldi K olajtermel  Vállalat területén lév  
olajmez n, a 38. sz. kúttól É-ra, 50 m-re található (HOM Adattár 234-68). 
2. 78-114 
3. 282600; 777960 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen 1960-ban Megay Géza végzett leletmentést, melynek során bodrogkeresztúri sírokat és 
rézkori telepleleteket talált (KEMENCZEI 1964a, 23Ő). A leletek homokbányászás során kerültek el . 
Megay Géza szerint a leletek másodlagos helyzetben voltak, valószínűleg az innen 10-11 méterre lév  
víztároló gödör ásása során kerültek erre a helyre (HOM Adattár 234-68). Ilyen lel helynéven kés  
rézkori leleteket nem találtunk a HOM-ban. 
2. Megay Géza 
3. 1960 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI 1964a 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
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53. Mezőkeresztes-Vásártér 

 
 
A. 
1. Pontos elhelyezkedése nem ismert. 
2. 78-131 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l "Mez keresztes" néven Banner János közölt kés  rézkori töredékeket (BANNER 
1956, 93; Taf. LXII/18, 23-24, 28). A leletek a HOM-ban az 53.922.1-4 leltári számok alatt találhatók 
meg (lel hely név: Mez keresztes-Vásártér) (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.922.1-4 
2. 4 
3. Fazék perem- és fültöredéke. A perem alatt egy benyomkodott pontsor fut körbe. A keskeny 
szalagfül a peremmel együtt ansa lunata szerűen felemelkedik. Mindkét felülete érdes. Szürkés 
világosbarna színű. Apró kaviccsal soványított. 6xŐ,8 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: ő3.922.1 
Fazék er sen kopott peremtöredéke. A perem alatt benyomkodott, vízszintes pontsor és alatta ferde 
bekarcolt vonalak nyoma látható. Felülete kopott. Színe mindkét oldalon sötétszürke, sárga foltokkal. 
Apró kaviccsal soványított. 5,9x6,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.922.2 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Felülete érdes. Belül szürke, kívül világosbarna, 
sárga és fehér foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 3,4x6,8 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.922.3 
Gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény hasát széles, függ leges kannelúrák borítják. Felülete 
belül enyhén, kívül gondosan fényezett. Belül vörösesbarna, kívül sötétszürke, világosbarna foltos. 
Homokkal soványított. 6x5,7 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.922.4 
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54. Mezőkövesd-Mocsolyás (M3-6. lh.) 

 
 
A. 
1. Mez kövesdt l DK-re, kb. 2 km-re az M3 autópálya 129,9-130,7 km közötti szakaszánál található a 
lel hely (KALICZ-KOÓS 1997, 28). 
2. 77-244 
3. 272700; 767540 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Az M3 autópálya építését megel z  feltárások keretében Koós Judit végzett ásatást a lel helyen 
1993-1994-ben. A neolit, bronzkori, vaskori és császárkori telepleletek mellett a Baden-kultúra 
szórványos leletei is el kerültek (KALICZ-KOÓS 1997, 28). Az újk kori települést Kalicz Nándor és 
Koós Judit közölték (KALICZ-KOÓS 2014). 
2. Koós Judit 
3. 1993-1994 
4. 5000 m² 
5. 0 
6. telep szórvány 
7. KALICZ-KOÓS 1997; KALICZ-KOÓS 2014 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. Közöletlen. 
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55. Mezőkövesd-Nagy-Fertő 

 
 
A. 
1. Mez kövesd DNy-i határában a Nagy-Fert  nevű dűl  K-i végében, a Kánya-patak Ny-i oldalán, a 
vasúti pályától D-re (GYÖRGY 2008, 5). 
2. 77-244 
3. 272776; 763130 
4. 113 m 
5. 200x80 m; 16000 m² 
 
B. 
1. A lel helyen Csengeri Piroska végzett ásatást 2002-ben, melynek során középs  neolitikus és kés  
rézkori település részleteit tárta fel. A kés  rézkori leletanyagot György László dolgozta fel 
(GYÖRGY 2008). 
2. Csengeri Piroska 
3. 2002 
4. 5000 m² 
5. 22 
6. telep 
7. GYÖRGY 2008 
 
C. 
1. HOM, 2005.2.1-1085 
2. 2048 
3. A lel hely kés  rézkori objektumai és azok leletanyaga a 2008-ban megjelent tanulmányomban 
részletesen le van közölve, ezért itt csak a disszertáció írása közben eszközölt - lényeget érint  - 
változtatásokat említem meg. 
A legfontosabbak ezek közül a kés  rézkori objektumok számában és eloszlásában mutatkozó 
eltérések. A leletanyag újbóli áttekintése során több – korábban még bizonytalanul meghatározott vagy 
tévesen keltezett – kerámiatöredék értelmezése más megvilágításba került. 
Ennek következtében az S11, S14, S16, S31 és S61 objektumokat ma már nem sorolom a kés  
rézkorba. Az S11 és S16 objektumoknál már korábban is kérdéses volt a datálás (GYÖRGY 2008, 17, 
19), míg az S31 és S61 számú gödrök esetében az igen kevés lelet (1 db kerámia) miatt vált indokolttá 
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az objektum kihagyása. Az S14 gödör leletanyaga az utólagos elemzés során inkább a neolitikumba 
tartozik. Ugyanez vonatkozik még az S15 objektum néhány töredékére (GYÖRGY 2008, 42. tábla/2-
5; 43. tábla/1-3) is, azonban az objektum rézkori datálását ez nem változtatja meg, ugyanis a 
nagyméretű gödörben egy elkülöníthet  – neolit - beásás is volt (S52), melynek leletei keveredhettek a 
kés  rézkori töredékekkel (GYÖRGY 2008, 18; Ő1. tábla). 
Összességében a lel hely kés  rézkori részének a helyzete annyiban változott, hogy a korábban leírt 
27 régészeti jelenség helyett csupán 20 gödör és 2 állattemetkezés sorolható ebbe az id szakba. 
 

56. Mezőzombor-Községi temető 

 
 
A. 
1. A mez zombori temet  É-i részén egy vizeny s területb l kiemelked  dombon. A temet  a község 
DK-i végében helyezkedik el (PATAY R. 2004, 61). 
2. 88-224 
3. 314077; 815400 
4. 98 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen el ször Koós Judit (2000), majd Csengeri Piroska és Patay Róbert (2001) végeztek 
feltárást, melynek során skori (neolit, rézkor, bronzkor) településrészletek kerültek el . A középs  
rézkori Bodrogkeresztúr-kultúra objektumai mellett kés  rézkori (badeni) leletanyag is felszínre került 
(RKM 2001). A középs  rézkori leleteket Patay Róbert közölte (PATAY R. 200Ő). 
2. Koós Judit, Csengeri Piroska, Patay Róbert 
3. 2000, 2001 
4. 13,5x15 m; 202,5 m² 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PATAY R. 2004 
 
C. 
1. HOM 
2. – 
3. Az ásatásokon szórványos kés  rézkori leletanyag került el . Feldolgozása még nem történt meg. 
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57. Mezőzombor-Vasúti delta 

 
 
A. 
1. A lel hely Mez zombor és Tarcal között a vasúti deltától K-re, 300 m-re található (SIMÁN 1982, 
101). 
2. 89-113 
3. 315207; 817301 
4. 96-97 m 
5. 100x500 m; 50000 m² 
 
B. 
1. A lel helyen Simán Katalin tárt fel egy kés  rézkori és római kori teleprészletet 1980-1981-ben. Az 
ásatásokról egy rövid közlemény jelent meg (SIMÁN 1982). 1980-ban Mez zombor mellett, új vasúti 
sínpár fektetése közben régészeti leleteket találtak. A bejelentés nyomán indult a lel hely kutatása 
1980 szeptemberében. A területen 5 kutatóárkot és 12 szelvényt nyitottak. Ezek közül csak az I-VI 
szelvényekben voltak leletek, ill. objektumok (SIMÁN 1982, 101). 
2. Simán Katalin 
3. 1981 
4. 135 m² 
5. 6 
6. telep 
7. SIMÁN 1982 
 
C. 
1. HOM, 80.10.2-296 
2. 187 
3. Kés  rézkori leletek a következ  objektumokból kerültek el : 
 
I. szelvény 
Mérete: 5x3 m 
A szelvényben objektum nem volt. A szórványleletek többsége skori volt, emellett néhány 
császárkori töredéket is találtak (SIMÁN 1982, 102). 
A szelvény késő rézkori leletei: 
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Tölcséres nyakú tál három perem-, három oldal-, és két fenéktöredéke. A tál hasán két vízszintes 
pontsor között elhelyezked , finoman bekarcolt hálóminta található. Ez alatt pontsorral keretezett, 
négyszög alakba rendezett hálóminta helyezkedik el. 8 db Ltsz.: 81.10.243 (46. tábla/5) 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.244 
Tárolóedény díszítetlen oldaltöredéke letört szalagfül maradványával. Ltsz.: 81.10.245 
Hengeres nyakú, gömbös testű csésze peremtöredéke enyhén a perem fölé emelked , keskeny 
szalagfüllel. Az edény hasán körbefutó pontsor nyoma látható. Ltsz.: 81.10.246 (46. tábla/6) 
Gömbös testű edény (amfora alakú edény) oldaltöredéke két függ leges bordával díszítve. Ltsz.: 
81.10.247 
Kihajló peremű fazék díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.2Ő8 
Hengeres testű fazék díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.249 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök nyoma látható. Alatta az edény 
felületét bekarcolt hálóminta borítja. Ltsz.: 81.10.250A-B (46. tábla/7) 
Fazék oldaltöredéke négy darabból összeragasztva. A töredéken bekarcolt hálóminta nyoma látható. 
Ltsz.: 81.10.251 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése kett s pontsorból és alatta 
pontsorral keretezett, háromszög alakba rendezett hálómintából áll. Ltsz.: 81.10.252 
Hengeres nyakú fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.253 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.254 
Fazék oldaltöredéke bevagdalásokkal tagolt, vízszintes bordával díszítve. Ltsz.: 81.10.255 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.256 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.257 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.258 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.259 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.260 
Csonkakúpos testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.261 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.262 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.263 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.264 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke letört szalagfül maradványával. A fül alatt függ leges pontsorok 
nyoma látható. Ltsz.: 81.10.265 
Csonkakúpos testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.266 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.267 
Díszítetlen szalagfül töredéke. Ltsz.: 81.10.268A 
Amfora oldaltöredéke egy rövid, keskeny szalagfüllel. Ltsz.: 81.10.268B 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.269 
 
II. szelvény 
Mérete: 4,5x3,5 m 
A szelvényben két objektum foltját észlelték. Az els  („A”) egy négyzet alakú, 1x1 m-es beásás volt. 
Leletei alapján császárkori. A második jelenség („B”) szintén császárkori objektum volt, de alatta egy 
rézkori gödör került el . 
 
„péceli lakógödör” 
A II/B jelenség alatt jelentkezett. Ovális, lefelé öblösöd . Mérete: 200x160 cm; mélysége: 120 cm. 
Bejárata feltehet en K-en volt. Betöltésének fels  részén (0-20 cm) császárkori leletek kerültek el , 
alatta kevert anyag volt (50 cm-ig), de a legalsó részen csak rézkori töredékeket találtak (SIMÁN 
1982, 102). 
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A leltárkönyvi adatok alapján nem világos, hogy melyik leletek származnak ebb l az objektumból, 
mivel a HOM-ban csak II/A szelvény és II/B szelvény megjelöléssel szerepelnek kés  rézkori leletek. 
Ezek talán a két gödör leletanyagát jelentik. 
A II/A szelvény rézkori leletei: 
A bekarcolt hálómintás fazekakon kívül többnyire tálak és fazekak díszítetlen töredékei kerültek el  
innen. Ltsz.: 81.10.14, 16, 18-23, 26, 30-32, 34-39, 41-43 (44. tábla/1-3). 
A II/B szelvény rézkori leletei: 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.63 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bekarcolt vonal (val. hálóminta része) nyoma látható. Ltsz.: 
81.10.67 
Bekarcolt hálómintával és lapos bütyökkel díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.69 
Bekarcolt hálómintával és kis kerek bütyökkel díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.74 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 81.10.75 (44. tábla/4) 
Nagyméretű tárolóedény széles szalagfülének töredéke. Az edény oldalát a fül fölött vízszintes 
bekarcolt vonalak díszítik. Ltsz.: 81.10.77 
S-profilú fazék perem- és fenéktöredékei. A perem alatt egy vízszintes állású, ovális bütyök 
helyezkedik el. 11 db Ltsz.: 81.10.78A-D (44. tábla/5) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.79 
Alacsony nyakú, gömbös testű mély tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. Az edény 
vállán ujjbenyomkodásokból álló vízszintes sor fut körbe. Ltsz.: 81.10.80 (44. tábla/6) 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.82 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése pontsorból és bekarcolt hálómintából áll. Ltsz.: 81.10.85 
Tölcséres nyakú tál fenéktöredéke. Díszítése függ leges pontsorból és bekarcolt vonalakból áll. Ltsz.: 
81.10.86 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.88 
Hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.90 
Fazék peremtöredéke. Díszítése: A perem alatt egy vízszintes pontsor, alatta négy ferde vonal, 
melyeket szintén ferde vonalak kereszteznek. Ezt a mintát pontsor keretezi. A perem alatt egy kerek 
átfúrás nyoma is látható. Ltsz.: 81.10.91 (44. tábla/7) 
Szórványleletek a II. szelvényből: 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán egy vízszintes pontsor fut körbe, amelyhez két 
függ leges pontsor kapcsolódik. Ltsz.: 81.10.6 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles korsó négy darabból összeilleszthet  perem- és 
fültöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. A szalagfül letörött, de fels  és alsó 
részén is átfúrások láthatók, melyek javításra utalnak. Ltsz.: 81.10.8A 
Korsó kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.8B 
 
III. szelvény 
Mérete: 8x4 m. 
A szelvény Ny-i végében egy csontvázas sír került el . Melléklete nem volt. Datálása nem lehetséges. 
A sír alatt egy gödör foltja jelentkezett. III/A gödör: ovális, lefelé öblösöd . Mérete: 160x13ő cm; 
mélysége: ő2 cm. Fels  részében császárkori, alatta rézkori töredékek voltak (SIMÁN 1982, 102). 
A III/A gödör rézkori leletei: 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke négy darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.104 
Kisméretű, tölcséres nyakú tálka peremtöredéke. Az edény hasán ujjbenyomkodásokból álló pontsor 
fut körbe. Ltsz.: 81.10.105 (45. tábla/1) 
Hálómintával és kis kerek bütyökkel díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.106 (45. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.107 
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Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.108 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.109 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.110 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.111 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény díszítése Függ leges pontsorból és bekarcolt, V alakú 
vonalakból áll. Ltsz.: 81.10.112 
Csonkakúpos testű tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt pontdíszítés nyoma 
látható. Ltsz.: 81.10.114 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.115 
Tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.116 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.117 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.118 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.119 
Korsó függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.123 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.12Ő 
Félgömbös testű tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.12ő 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.126 
Tölcséres nyakú, füles tál perem- és fültöredéke. A keskeny, rövid szalagfül a perem fölé emelkedik és 
fels  részén hét hegyes bütyökben végz dik. A fül két szélén egy-egy függ leges pontsor helyezkedik 
el. Ltsz.: 81.10.129 (45. tábla/3) 
Hálómintával és bütyökkel díszített fazék nagy méretű peremtöredéke. A nagy méretű, ovális bütyök 
letörött, csak a nyoma látható a perem alatt. Ltsz.: 81.10.130 (45. tábla/4) 
Tárolóedény díszítetlen oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.131 
Tárolóedény díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.133 
Tárolóedény peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják, ennek következtében a perem 
enyhén hullámos lett. Ltsz.: 81.10.134 
Tárolóedény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. A töredéken bekarcolt hálóminta egy kis 
részlete figyelhet  meg. Ltsz.: 81.10.13ő 
Tál oldaltöredéke. Az edény vállán éles törésvonal különíti el a nyakat a hastól. A törésvonal alatt apró 
ovális benyomkodások helyezkednek el. Ezek alatt bekarcolt ferde vonalakkal kitöltött háromszögek 
találhatók. Ltsz.: 81.10.137 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése ovális ujjbenyomkodásokból és vastag, ferde vonalakból 
áll. Ltsz.: 81.10.139 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Ltsz.: 81.10.143 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.151 
Tölcséres nyakú tál fenéktöredéke. Az edény alsó részén egy vízszintes vonallal és pontsorral 
keretezett, ferde vonalakból álló díszítés részlete látható. Ltsz.: 81.10.154 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.155 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.156 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalán kett s vízszintes pontsor részlete látható. Ltsz.: 
81.10.157 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.158 
 
A szelvény Ny-i végében még egy rézkori gödröt tártak fel. III/C gödör: kerek gödör. Átmér je: 80 
cm; mélysége: 1ő cm. Fels  részéb l császárkori töredékek is el kerültek (SIMÁN 1982, 102). 
A III/C gödör rézkori leletanyaga: 
Alacsony nyakú, gömbös testű edény díszítetlen peremtöredékének összeill  (nem ragasztott) darabjai. 
6 db Ltsz.: 81.10.175 (45. tábla/5) 
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Korsó oldaltöredéke. Díszítése bekarcolt, függ leges vonalakból és egy függ leges pontsorból áll. 
Ltsz.: 81.10.176 (45. tábla/6) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése kett s pontsorból és bekarcolt vonalakból áll. Ltsz.: 
81.10.177 (45. tábla/7) 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.178 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A töredék a fül fels  részét képez  hegyes nyúlványt és a 
mellette lév  bütyök egy részét tartalmazza. Ltsz.: 81.10.179 
Lapos aljú, vékony falú edény fenéktöredéke. Az edény alján egy kisméretű bütyök helyezkedik el. 
Ltsz.: 81.10.180 
Lapos, korong alakú orsógomb töredéke. Ltsz.: 81.10.181 
Tölcséres nyakú tál kett s pontsorral és bekarcolt vonallal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.182 (45. 
tábla/8) 
Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.183 
 
IV. szelvény 
Mérete: 7,5x3,5 m. 
A szelvény É-i részén egy gödör foltja jelentkezett. 
IV. gödör: ovális gödör. Mérete: 110x90 cm; mélysége: őő cm. Betöltésének fels  részéb l egy ép 
bögre került el  (Ltsz.: 81.10.200) benne két k eszközzel (Ltsz.: 81.10.201-202) (SIMÁN 1982, 103; 
I. tábla/1-3). 
A IV. gödör leletei: 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.191 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.192 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.194 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.19ő 
Kisméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. A perem alatt 
ferde bekarcolt vonalak helyezkednek el. Ltsz.: 81.10.196 
Fazék szabálytalanul bekarcolt – egymást keresztez  – vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 
81.10.198 
Tölcséres nyakú fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.199A 
Tölcséres nyakú fazék díszítetlen oldaltöredéke egy rövid, keskeny szalagfüllel. Ltsz.: 81.10.199B 
Tölcséres nyakú fazék díszítetlen fenéktöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 81.10.199C 
Tölcséres nyakú fazék díszítetlen oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 81.10.199D 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen szalagfüles bögre öt darabból összeragasztva. A fül 
letörött. Ltsz.: 81.10.200 (46. tábla/1) 
Fekete obszidiánból készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 81.10.201 (46. tábla/2) 
Fehér színű k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Egyik oldalán retusálás. Ltsz.: 81.10.202 (46. 
tábla/3) 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 81.10.203 
Fehér k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 81.10.20Ő 
Fehér k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 81.10.205 
Kisméretű kett s csonkakúpos testű orsógomb vagy agyaggyöngy. Felületét apró kerek 
benyomkodások díszítik. Ltsz.: 81.10.206 (46. tábla/4) 
 
V. szelvény 
Mérete: 9x4,2 m. 
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A szelvény É-i részén egy kerek gödör foltja jelentkezett. Átmér je: 100 cm; mélysége: 46 cm. 
Betöltéséb l egy szarvasmarha csontjai kerültek el . Egyéb leletet nem tartalmazott, ezért datálása 
nem lehetséges. 
 
VI. szelvény 
Mérete: 3,3x2,5 m. 
A szelvényben egy nagyméretű folt jelentkezett. Kör alakú, átmér je 2Ő0 cm; mélysége: 80 cm. K-i 
részén egy 40 cm széles, 40 cm magas padka húzódik. Az ásató lakógödörként értelmezte, bejáratát a 
Ny-i oldalon feltételezte (SIMÁN 1982, 103). 
A VI. gödör leletei: 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.208 
Fazék vagy tárolóedény díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.209 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.212 
Fazék fenéktöredéke. Oldalán függ leges, sekély – seprűzés szerű – bekarcolások láthatók. Ltsz.: 
81.10.213 
Gömbös testű edény – tál vagy korsó – díszítetlen, profilált aljú fenéktöredéke két darabból 
összeragasztva. Ltsz.: 81.10.214 
Nagyméretű, lekerekített peremű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.21ő 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.216 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.218 
Kihajló peremű, alacsony nyakú, öblös testű edény – csésze – díszítetlen peremtöredéke két darabból 
összeragasztva. Ltsz.: 81.10.222 
Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű fazék díszítetlen peremtöredékei. 2 db Ltsz.: 81.10.22ő 
Fazék oldaltöredéke. Díszítése bekarcolt vonalakból kialakított háromszög minta, amelyet ferde 
vonalak töltenek ki. Ltsz.: 81.10.229 
Nagyméretű tárolóedény díszítetlen, lapos fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.230 
Enyhén kihajló, lekerekített peremű fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.233 
Csonkakúpos testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 81.10.23Ő 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 81.10.235 
Szórványleletek 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.2 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 81.10.4 
Vastag falú, tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke fels  részén többszörösen tagolt szalagfüllel. A 
fül mellett egy benyomkodott pont részlete látható. Ltsz.: 81.10.276 
Korsó díszítetlen lapos szalagfülének töredéke. Ltsz.: 81.10.277 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése kett s pontsorból és bekarcolt vonalakból (hálóminta 
vagy cikk-cakk vonal) áll. Ltsz.: 81.10.279 
Nagyméretű tárolóedény tagolt szalagfülének töredéke. Ltsz.: 81.10.280 
Tölcséres nyakú tál tagolt szalagfülének töredéke. A fül két oldalán egy-egy függ leges pontsor 
látható. A fül mellett és alatt egy-egy pontsor részlete helyezkedik el. Ltsz.: 81.10.281 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke finoman bekarcolt hálómintával díszítve. Ltsz.: 81.10.285 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése kett s pontsorral keretezett, bekarcolt vonalakból álló 
mintából áll. Ltsz.: 81.10.287 
Kisméretű, csonkakúpos testű tálka peremtöredéke. A peremet ferde rovátkák tagolják. Ltsz.: 
81.10.290 
Behúzott peremű – talán kétosztású – tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások 
tagolják. Ltsz.: 81.10.294 
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Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. Az edény 
nyakán egy kerek átfúrás látható. Ltsz.: 81.10.295 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése pontsorral keretezett, val. háromszög alakba rendezett 
hálómintából áll. Ltsz.: 81.10.296 
 

58. Méra-Pető-hegy 

 
 
A. 
1. Méra Ny-i szélén, a Bélus-patak nyugati oldalán, a 3-as út ÉNy-i széle felett emelkedik, a 167 m 
magas Pet -hegy. A lel hely ezen a dombon található. 
2. 98-243 
3. 337260; 804740 
4. 166 m 
5. – 
 
B. 
1. A vasútállomással szemben elhelyezked  dombról származó leleteket Szamos Viktor ajándékozta a 
miskolci múzeumnak 1965-ben. A kés  rézkori töredékek szántás közben kerültek el  (KEMENCZEI-
K. VÉGH 1966, 404). 
2. – 
3. 1965 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1966 
 
C.  
1. HOM, 66.6.1-13 
2.21 
3. Kisméretű, öblös hasú, hengeres nyakú, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Felülete sima, nem fényezett. 
Fekete, világosbarna foltos. Homokkal soványított. Ma.: 4,9 cm; Va.: 0,5 cm; Pá.: 4 cm; Ltsz.: 66.6.1 
(47. tábla/1) 
Gömbös testű bögre alsó részének töredéke. Díszítetlen. Fényezett felületű. Belül világosbarna, kívül 
fekete, világosbarna foltos. Apró kaviccsal soványított. 4,6x5,7 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 66.6.2A 
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Gömbös testű bögre oldaltöredéke a szalagfül csonkjával. Díszítetlen. Felülete belül sima, kívül 
fényezett. Belül világosbarna, kívül fekete színű. Homokkal soványított. Ő,Őxő,2 cm; Va.: 0,ő cm; 
Ltsz.: 66.6.2B 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A széles szalagfül fels  része többszörösen tagolt. Felülete 
bordázott. Az edény hasán kett s pontsor fut körbe. A fül mellett további pontok helyezkednek el, 
melyek függ legesen futó pontsorokhoz tartozhattak. A vízszintes pontsorok alatt ferde, bekarcolt 
vonalak láthatók. Mindkét oldala sima, nem fényezett. Mindkét oldala fekete színű. Homokkal 
soványított. 6,9x9 cm; Va.: 0,5 cm; a fül szélessége: 4,4 cm; Ltsz.: 66.6.3A (47. tábla/2) 
Tölcséres nyakú, füles tál többszörösen tagolt, széles szalagfüle. Díszítetlen. Felülete sima, nem 
fényezett. Belül fekete, kívül szürke, fekete foltos. Apró kaviccsal soványított. 6x6,1 cm; Va.: 0,5 cm; 
a fül szélessége: 4 cm; Ltsz.: 66.6.3B 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális, vízszintes állású, kett s bütyök helyezkedik 
el. Az edény felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete sima, enyhén durvított. Belül téglavörös, 
kívül sárgásvörös. Homokkal soványított. 5,1x4,8 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 18 cm; Ltsz.: 66.6.4 
(47. tábla/3) 
Gömbös testű, kihajló peremű kis tál peremtöredéke. A peremet apró benyomkodásokkal tagolták. Az 
edény hasán ferde, téglalap alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Alatta szabálytalanul 
bekarcolt ferde vonalak ún. halszálka mintát alkotnak. Felülete sima, nem fényezett, kissé kopott. 
Belül fekete, kívül fekete, sárga foltos. Homokkal soványított. 6x4,9 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 18 
cm; Ltsz.: 66.6.5 (47. tábla/4) 
Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke. Oldalán egy széles, lapos, vízszintes borda fut körbe, melyen 
ferde kannelúrák helyezkednek el. A borda fölött és alatt vízszintesen futó kannelúrák láthatók. 
Felülete durva, kopott. Belül sötétszürke, kívül szürkésbarna. Homokkal soványított. 9,3x10,3 cm; 
Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 66.6.6 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán hármas, vízszintes pontsor fut körbe. 
Alatta pontsorral keretezett és bekarcolt hálómintával kitöltött, ferde sávok részletei láthatók. Felülete 
enyhén fényezett. Belül fekete, kívül fekete, világosbarna foltos. Homokkal soványított. 8,8x12 cm; 
Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 66.6.7A (47. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Felületén pontsorok között elhelyezked  ferde, bekarcolt 
vonalakból álló minta látható. Enyhén fényezett felületű. Belül sötétbarna, kívül fekete. Homokkal 
soványított. 4,3x5,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 66.6.7B (47. tábla/6) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát kett s pontsor és alatta bekarcolt hálóminta díszíti. 
Felülete belül fényezett, kívül sima, nem fényezett. Belül sötétszüre, kívül világosbarna, sárga 
foltokkal. Homokkal soványított. 5,5x6,3 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 66.6.7C (47. tábla/7) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán kett s pontsor fut körbe. Felülete belül fényezett, 
kívül sima. Mindkét oldala fekete. Homokkal soványított. 6,3x4 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 66.6.7D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán kett s pontsor fut körbe. Felülete enyhén fényezett. 
Belül sötétszürke, kívül fekete, világosbarna és sárgásbarna foltokkal. Homokkal soványított. 4,6x4 
cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 66.6.7E 
Fazék oldaltöredéke egy bütyökkel és bekarcolt hálómintával díszítve. Belül sima, kívül enyhén 
durvított felületű. Mindkét oldala szürke. Szerves anyaggal soványított. Ő,7xő,Ő cm; Va.: 0,9 cm; 
Ltsz.: 66.6.10 
Fazék oldaltöredéke. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete belül enyhén fényezett, kívül 
durvított. Belül sárgás szürke, kívül sárga. Szerves anyaggal soványított. 6,4x9,6 cm; Va.: 1,3 cm; 
Ltsz.: 66.6.11A 
Fazék bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Felülete belül enyhén fényezett, kívül durvított. 
Belül világosszürke, kívül sárga. Homokkal soványított. 4,1x4,3 cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 66.6.11B 
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Fazék bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Felülete belül enyhén fényezett, kívül durvított, 
kopott. Belül világosszürke, kívül szürke. Homokkal soványított. 6,2x8,3 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 
66.6.11C 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Felülete durvított. Mindkét oldala sárgás világosbarna, fekete 
foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 3,2 cm; Szé.: 7,6 cm; Va.: 1 cm; becsült Fá.: 13 cm; Ltsz.: 
66.6.12A 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Felülete enyhén durvított. Belül sárgás világosbarna, kívül sárga, 
fekete foltos. Homokkal és apró kaviccsal soványított. Ma.: 4,3 cm; Szé.: 6,6 cm; Va.: 0,7 cm; becsült 
Fá.: 9 cm; Ltsz.: 66.6.12B 
Agancsból készült balta töredéke. Egyik végét ferdén levágták, majd lecsiszolták és egy félkör alakú 
élet alakítottak ki. Hosszúság: 14,2 cm; Szé.: 5,5 cm; Va.: 1,9 cm; Ltsz.: 66.6.13A 
Agancsból készült balta töredéke. Egyik végét ferdén levágták, majd lecsiszolták és egy félkör alakú 
élet alakítottak ki. Hosszúság: 10,5 cm; Szé.: 4,5 cm; Va.: 2,6 cm; Ltsz.: 66.6.13B 
 

59. Miskolc, Forrás–völgy, Névtelen-barlang 

 
 
A. 
1. A lel hely feltehet en megegyezik Miskolc, Forrás-völgy, Fels -forrási-barlanggal, amely 
Fels hámortól É-ra, a Fels -forrás felett található. 
2. 87-242 
3. 309943; 766539 
4. – 
5. – 
 
A. A barlangból származó kés  rézkori leletek a MNM-ban találhatók. A leltárkönyv adatai alapján 
1980-ban kerülhettek el  (MNM Leltárkönyv). Pontos el kerülési körülményeik nem ismertek. 
2. – 
3. 1980 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. MNM, 1980.14.6, 10 
2. 7 
3. Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Ltsz.: 1980.14.6A (48. tábla/1) 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény vállán ovális benyomkodásokból álló sorminta és 
bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 1980.14.6B (48. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredékei. 5 db Ltsz.: 1980.14.10 (48. 
tábla/3) 
 

60. Miskolc, Herman Ottó-barlang 

 
 
A. 
1. A barlang Alsóhámor Ny-i szélénél, a Szinva-szoros déli oldalában, közvetlenül a patak meder felett 
236 m tszf. magasságban nyílik. 
2. 88-131 
3. 308318; 768453 
4. 236 m 
5. – 
 
B. 
1. A barlangban els ként Kadić Ottokár végzett feltárásokat 1915-ben. A HOM-ban található kés  
rézkori leletek azonban kés bb, a Földtani Intézet küldeményeként kerültek a Miskolci Múzeumba. Az 
els  három darab (Ltsz.: ő3.366.1-2) el kerülésének ideje nem ismert, de a másik kett t (Ltsz.: 
53.923.1-2) a leltárkönyv adatai alapján 1938-ban találták (HOM Leltárkönyv). A leleteknél a 
"Puskaporos-barlang" megnevezés szerepel, amely a barlang korábban használatos neve volt. A 
lel helyr l a MNM is riz egy kés  rézkori töredéket (Ltsz.: 19ő1.92.1). 
2. – 
3. 1938 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.366.1-2, 53.923.1-2; MNM, 1951.92.1 
2. 6 
3. Korsó oldaltöredéke. Az edény oldalán két, apró benyomkodásokkal tagolt, függ leges bordadísz 
látható. Ltsz.: 53.366.1 (48. tábla/4) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 53.366.2 (48. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: egy függ leges, bekarcolt vonal, mellette több ferde 
vonal. Ltsz.: 53.923.1 
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Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy plasztikus díszítés látható, amely ferde ujjbenyomkodásokkal 
van tagolva. Ltsz.: 53.923.2 (48. tábla/6) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztógombbal és az osztófal egy részével. Díszítése: a perem alatt 
pontsor, alatta függ leges vonalak. Az osztógomb töredékes. Díszítése: középen két vonal, melyekhez 
ferde vonalak csatlakoznak. Ltsz.: 1951.92.1 (48. tábla/7) 
 

61. Mocsolyáspuszta, Kincsházi kút 

 
 
A. 
1. A lel hely a Kisgy r és Sály között lév  Mocsolyástelep környékén lehet, ugyanis a II. Katonai 
Felmérés térképe szerint ezt a területet hívták korábban Mocsolyáspusztának. A lel hely ennél 
pontosabb meghatározása nem lehetséges. 
2. 88-331 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Sze ts Béla 1927-ben ajándékozott egy edénytöredéket a Miskolci Múzeumnak (Ltsz.: 53.976.1). 
Lel helye Mocsolyáspuszta, Kincsházi kút (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.976.1 
2. 1 
3. Vastagfalú, nagyméretű, éles törésvonalú tárolóedény oldaltöredéke. A törésvonal felett bekarcolt 
vonalakból álló díszítés látható. Egymásra mer legesen álló ferde bekarcolt vonalak alkotják a mintát. 
Ltsz.: 53.976.1 (48. tábla/8) 
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62. Muhi 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 88-342 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Banner János Muhi lel helynévvel említette egy kétosztású tál töredékét, amely a Miskolci 
Múzeumban van. Képet nem közölt (BANNER 1956, 93-94). A lelet nem található a HOM-ban, 
viszont a MNM skori Gyűjteményében van egy töredékes kés  rézkori bögre "Muhi" lel hely 
megnevezéssel (Ltsz.: 1962.1.4). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. MNM, 1962.1.4 
2. 1 
3. Kis méretű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre. Díszítetlen. Füle hiányzik. Ltsz.: 1962.1.Ő 
(48. tábla/9) 
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63. Muhi-Kocsmadomb 

 
 
A. 
1. A Kocsmadomb Muhi község D-i részén, az Ónod-Nagycsécs út jobb oldalán, a Kozák-kert mellett 
található. Az ásatások a Kossuth u. 10, 12, 14 sz. kertekben, ill. a Kozák-kertben folytak (GÁDOR-
HELLEBRANDT 1973, 603; GÁDOR-HELLEBRANDT 1975, 133, 139). 
2. 88-342 
3. – 
4. 103-104 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen 1972-1974 között Hellebrandt Magdolna tárt fel egy vaskori (szkíta-kelta) temet t. Az 
ásatások során rézkori szórványleletek is nagy számban kerültek el  (GÁDOR-HELLEBRANDT 
1973, 603; GÁDOR-HELLEBRANDT 1975, 133, 139). 
2. Hellebrandt Magdolna 
3. 1972-1974 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. GÁDOR-HELLEBRANDT 1973; GÁDOR-HELLEBRANDT 1975 
 
C. 
1. HOM, 74.7.1-177; 74.57.8 
2. 84 
3. 
Az 1972-es ásatásból származó leletek 
 
A Kossuth u. 16. számú ház mögötti területen: 
II. szelvény 
Mérete: 5x1 m; mélysége: 102 cm 
Objektum nem volt benne, csupán néhány k eszköz és nagyobb edénytöredék került el  (az 1-2. 
ásónyomból). 
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Kihajló peremű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.1 
V. szelvény 
Mérete: 6x1 m; mélysége: 80 cm. 
Kevés jellegtelen edénytöredék került el  bel le, melyek között azonban néhány kés  rézkori darab is 
megtalálható. 
Ujjbenyomkodásokkal tagolt peremű fazék peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.20 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.21 
Fazék peremtöredéke. A kihajló perem alatt egy hármas tagolású bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 74.7.22 
(49. tábla/2) 
Tölcséres nyakú, kihajló peremű tál kis méretű, díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.23 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.24 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy letört, kerek bütyök nyoma látható. Ltsz.: 74.7.25 
V. szelvény -60 cm-ig 
Kihajló peremű fazék ujjbenyomkodással tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.12 (49. tábla/1) 
Tál bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke. A vonalak szabálytalanul bekarcolt halszálkamintát 
alkotnak. Ltsz.: 74.7.13 
Fazék oldaltöredéke ferdén bekarcolt vonalakkal – valószínűleg halszálkamintával – díszítve. Ltsz.: 
74.7.14 
Fazék oldaltöredéke ferdén bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ltsz.: 74.7.15 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen korsó oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.16 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.17 
 
A Kossuth u. 10. számú ház kertjében nyitott szelvények: 
XX. szelvény 
Mérete: 6x2 m; mélysége: 71 cm. 
A 2. ásónyomból skori edénytöredékek kerültek el . Egy kés  rézkori töredék tartozik ide. 
Kisméretű fazék peremtöredéke. A peremet függ leges bevagdalások tagolják. A perem alatt ferde, 
bekarcolt vonalak helyezkednek el. Ltsz.: 74.7.44 (49. tábla/3) 
XXI. szelvény 
A szelvényben található a 29. sír, melynek betöltéséb l egy kés  rézkori lelet is el került. 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.119 
XXXVII. szelvény 
Mérete: 6x2 m; mélysége: 97 cm. 
A szelvény út felöli részén gödör foltja jelentkezett, amelyben több edénytöredék is feküdt. 
Fazék oldaltöredéke nagy méretű, ovális bütyökkel és a felette elhelyezked  kett s, 
ujjbenyomkodásokkal tagolt, vízszintes bordával díszítve. Ltsz.: 74.7.61 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.66 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Küls  oldalát a vállon körbefutó 
pontsor és az alatta elhelyezked  bekarcolt halszálkaminta díszíti. Bels  oldalán sekély, vékony, ferde 
kannelúrák helyezkednek el, melyek egymásra mer leges vonalkötegeket alkotnak. Ltsz.: 7Ő.7.68 (49. 
tábla/4a-b) 
XLI. szelvény 
Mérete: 5,2x2 m; mélysége: 145 cm. 
A szelvényben egy gödör alsó részét figyelték meg. Err l a területr l rézkori edénytöredékek kerültek 
el . 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasát szabálytalanul futó sekély, kannelúra-szerű 
besimítások borítják. Ltsz.: 74.7.80 
Bekarcolt vonallal díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.81 
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Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.84 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy letörött, függ legesen álló, ovális bütyök nyoma látható. 
Ltsz.: 74.7.85 
Fazék ujjbenyomkodásokkal tagolt peremtöredékei. 3 db Ltsz.: 74.7.87-89 (49. tábla/5) 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. A peremet bevagdalások tagolják. Ltsz.: 7Ő.7.91 
XLIV. szelvény 
Mérete: 9x2 m; mélysége: 47 cm. 
A szelvényben található 33. sír betöltéséb l rézkori leletek is el kerültek. 
Kisméretű edénytöredék bekarcolt feny ágmintával díszítve. Ltsz.: 7Ő.7.93 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ltsz.: 74.7.94 
XLIX. szelvény 
Mérete: 7,5x1,5 m; mélysége: 65 cm. 
A szelvényben szórványosan el forduló edénytöredékek között egy kés  rézkori darab is volt. 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt vonalakkal díszítve. Ltsz.: 74.7.95 
 
A Gulyás Albert kertjében (Kossuth u. 14.) feltárt szelvények: 
LXIII. szelvény 
Mérete: 4,5x2 cm; mélysége: 78 cm. 
A szelvényb l néhány kés  rézkori szórványlelet került el . 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.3 
Ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.4 
Bevagdalásokkal tagolt, kihajló peremű fazék peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.ő 
Fazék oldaltöredéke három vízszintes, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda maradványaival. Ltsz.: 
74.7.6 
LXVI. szelvény 
Mérete: 4,5x2 m; mélysége: 46 cm. 
A szelvényben egy gödör foltja jelentkezett. A gödröt 112 cm mélységig bontották. 
Leletanyaga: 
Fazék peremtöredéke bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ltsz.: 74.7.106 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt halszálkamintával díszítve. Ltsz.: 74.7.109 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke háromszög alakú benyomkodásokból álló, vízszintes pontsorral 
díszítve. Ltsz.: 74.7.110 
Kisméretű, kihajló peremű, gömbös testű tálka díszítetlen peremtöredéke. Belül szürke, kívül szürke, 
sárga foltos, sima felületű. Homokkal és apró kaviccsal soványított. Ltsz.: 7Ő.7.111 
Kihajló peremű, nagyméretű edény tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.112 
Kisméretű, félgömbös testű tálka peremtöredéke. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Alatta ferdén 
bekarcolt vonalak helyezkednek el. Ltsz.: 74.7.113 
Nagyméretű tárolóedény peremtöredéke. A perem küls  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 
74.7.114 
LXVII. szelvény 
Mérete: 4,5x2 m; mélysége: 55 cm. 
Fels  részéb l (3Ő cm mélységig) a következ  kés  rézkori töredékek kerültek el : 
Kihajló peremű fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.26 
Tál oldaltöredéke. A hastörésnél egy vízszintes állású, ovális bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 74.7.27 
Tál oldaltöredéke. Oldalán egy vízszintesen átfúrt alagútfül helyezkedik el. A fül egyik oldalán egy 
függ leges, bekarcolt vonal látható. Ltsz.: 7Ő.7.28 
Bekarcolt ferde vonalakkal díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.29 
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LXIX. szelvény 
Mérete: 4,5x2 cm; mélysége: 55 cm. 
A szelvényb l csupán egy kés  rézkori lelet került el . 
Tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.30 
LXXV. szelvény 
Mérete: 4,5x2,5-3 m; mélysége: 50 cm. 
A sz l  felöli keskenyebbik végénél rézkori edénytöredékek kerültek el . 
Kihajló peremű, vastag falú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.33 
Kihajló peremű fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.3ő 
Alacsony, hengeres nyakú, gömbös testű csésze díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.36 
Bekarcolt vonalakkal díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.37 
Alacsony nyakú, kihajló peremű, nyomott gömbtestű csésze díszítetlen perem- és fültöredéke. A 
csészének vékony, perem fölé emelked  szalagfüle van. Ltsz.: 7Ő.7.39 (49. tábla/6) 
Tál oldaltöredéke bekarcolt vonalakkal és benyomkodott pontokkal díszítve. A ferdén bekarcolt 
vonalköteg mellett ovális benyomkodások találhatók. Ltsz.: 74.7.43 
 
Az 1973-as ásatás leletei 
 
A Kertész László (korábban Csendes Béla) féle telek (Kossuth u. 12.) területén feltárt szelvények: 
LXXXIV. szelvény 
Mérete: 4x2,5 m; mélysége: 76 cm. 
A szelvényben néhány rézkori edénytöredék volt. 
Tölcséres nyakú tál ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.127 
Tölcséres nyakú tál ferde vonalakkal és függ leges bordával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.128 
CI. szelvény 
Ebb l a szelvényb l egy kés  rézkori edénytöredék került el . 
Gömbös testű edény – tál? – egymást keresztez , ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 
74.7.133 
CIII. szelvény 
Mérete: 4,3x2,7 m; mélysége: 37 cm. 
A szelvény leletei között két kés  rézkori töredék található. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény vállán vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 74.7.141 
Bekarcolt halszálkamintával díszített tál vagy fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.142 
CV. szelvény 
Mérete: 4x2 m; mélysége: 80 cm. 
A szelvényben található a 41. sír. A temetkezés fölötti földben rézkori edénytöredékek is voltak. 
Fazék oldaltöredéke. Felületét egymást keresztez , vékonyan bekarcolt vonalak díszítik. Ltsz.: 
74.7.137 
Durva kidolgozású, kihajló peremű, félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke, két darabból 
összeragasztva. Ltsz.: 74.7.138 
Meghatározhatatlan formájú edény díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.139 
Gömbös testű edény - korsó – oldaltöredéke. Díszítése függ legesen futó, benyomkodásokkal tagolt 
bordából és a mellette elhelyezked , függ leges, sekély kannelúrákból áll. Ltsz.: 7Ő.7.1Ő0 
CVIII. szelvény 
Mérete: 4x2 m; mélysége: 74 cm. 
Ezen a területen a telekhez tartozó fúrt kút helyezkedett el. A kút körül sok edénytöredéket találtak. 
Ezek közül kett  sorolható a kés  rézkorba. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.145 
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Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 74.7.146 
CIX. szelvény 
Mérete: 6x1,8 m; mélysége: 85 cm. 
A szelvényben rézkori edénytöredékek voltak, többségében a 3. ásónyomból. 
Fazék bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.148 
Két függ leges, apró benyomkodásokkal tagolt bordával díszített oldaltöredék. Ltsz.: 7Ő.7.1Ő9 
Tál oldaltöredéke. Díszítése: félkör alakú körömbenyomkodásokból álló, függ leges sorminta és 
mellette egy ferde bekarcolt vonal. Ltsz.: 74.7.150 
Tál oldaltöredéke. Díszítése: függ leges, vékony bekarcolt vonalak és apró benyomkodások. Ltsz.: 
74.7.151 
Fazék oldaltöredéke egy bekarcolt vonal maradványával. Ltsz.: 74.7.152 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Ltsz.: 74.7.153 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Ltsz.: 74.7.157 
CXIII. szelvény 
Mérete: 4x2 m. 
Az els  három ásónyomban rézkori edénytöredékek voltak. Ezek között egy kés  rézkori leletet is 
találunk. 
Fazék peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. Ltsz.: 74.7.155 
CXV. szelvény 
Mérete: 4x2 m; mélysége: 76-100 cm. 
A szelvény leletei közül három kés  rézkori töredéket lehet megemlíteni. 
Fazék benyomkodásokkal tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.158 
Fazék bevagdalásokkal tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.159 
Fazék peremtöredéke. A peremet valószínűleg benyomkodások tagolták. Ltsz.: 7Ő.7.160 
CXVII. szelvény 
Mérete: 4,2x1,3 cm. 
A szelvényb l egy kés  rézkori töredék került el . 
Fazék bekarcolt vonalakkal (val. halszálkamintával) díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 74.7.161 
CXIX. szelvény 
Mérete: 8,3x2 m; mélysége: 90-98 cm. 
Leletanyagából három kés  rézkori edénytöredék említhet  meg. 
Félgömbös testű, behúzott peremű, mély tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.16Ő 
Gömbös testű, kihajló peremű bögre peremtöredéke. Az edény hasát ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 
74.7.166 (49. tábla/7) 
Nagyméretű, kihajló peremű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.177 
CXXXII. szelvény 
Mérete: 3,3x1,5 m; mélysége: 83 cm. 
A szelvényben rézkori edénytöredékek voltak. 
Nagyméretű fazék ujjbenyomkodásokkal tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 7Ő.7.172 
Nagyméretű tárolóedény ujjbenyomkodásokkal tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.173 
 
A Kertész László telkéről előkerült szórványleletek 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 7Ő.7.12Ő 
Fazék bevagdalással tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.125 
Fazék ferde bevagdalásokkal tagolt peremtöredéke. Ltsz.: 74.7.126 
 
Szórványlelet „Muhi-Kocsmadomb” lelőhely megnevezéssel 
Fazék bekarcolt ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 74.57.8 
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64. Nagycsécs és Sajószöged között 

 
 
A. 
1. Pontosan nem azonosítható. 
2. 88-433 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Nagycsécs és Sajószöged között útépítés során bukkantak régészeti leletekre. Ezek közül a Baden-
kultúrába sorolható egy nagy méretű tárolóedény oldaltöredéke, melyen a letört szalagfül nyomai 
láthatók (Ltsz.: 53.268.1). A leletet Szmonoray János ajándékozta a múzeumnak. A töredéket Banner 
János is közölte (BANNER 19ő6, Taf. LXXIX/3Ő). Kés bb szintén err l a lel helyr l, ismét 
Szmonoray János küldött a múzeumba két kis méretű, töredékes bögrét (Ltsz.: ő3.303.1-2). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.268.1, 53.303.1-2 
2. 3 
3. Nagyméretű tárolóedény oldaltöredéke a letört szalagfül egy részével. A fül fels  részét három 
hegyes bütyök tagolja. A fül két oldalánál a perem felemelkedik. Díszítetlen. Sötétszürke, 
világosbarna foltokkal. Felülete fényezett. Homokkal soványított. 17,5x14,5 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 
53.268.1 (50. tábla/1) 
Nyomott gömbtestű, ívelt nyakú bögre töredéke. Oldalának egy része és a füle hiányzik. Felülete 
mindkét oldalon fényezett. Színe belül sárga, kívül fekete, sárga foltos. Homokkal soványított. Ma.: 
6,1 cm; Pá.: 5,4 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.303.1 (50. tábla/2) 
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Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú bögre töredéke. Felülete mindkét oldalon fényezett. Színe belül 
fekete, világosbarna, kívül világosbarna, sárga foltos. Homokkal soványított. Ma.: 5,7 cm; becsült Pá.: 
4,4 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.303.2 (50. tábla/3) 
 

65. Négyes-Nyárádka 

 
 
A. 
1. Négyes község határában, a Nyárádka-patak közelében. Pontosabban nem azonosítható. 
2. 78-332 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l a Tisza gát építése során kerültek el  - több korszakba tartozó - leletek, melyek közül 
egy edénytöredék sorolható a kés  rézkorba (Ltsz.: ő3.273.2). A lelet a Délborsodi Ármentesít  
Társaság ajándékaként került a HOM-ba (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.273.2 
2. 1 
3. Gömbös testű, amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes, ujjbenyomkodásokkal 
tagolt borda, alatta bekarcolt ferde vonalakból kialakított, ún. halszálkaminta. Belül fekete, kívül 
sárga. Belül durva, kívül sima felületű. Kaviccsal soványított. 1Őx17,ő cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 
53.273.2 (50. tábla/4) 
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66. Onga, régi malom mellett 

 
 
A. 
1. Ongától É-ra, kb. 1 km-re található a Heilein-tanya. Egykor itt lehetett a régi malom, amire a II. 
Katonai Felmérés térképén szerepl  "Ujfalusi malom" elnevezés is utal. 
2. 88-142 
3. – 
4. 112-114 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen Sógor Györgyné végzett leletmentést 19ő0-ben. A leletek között néhány kés  rézkori 
darab is található (HOM Leltárkönyv). Az els  edénytöredéket Banner János is közölte (BANNER 
19ő6, Taf. LXXVIII/9). Az általa szintén Onga lel helynévvel említett két további lelet (Ltsz.: őő.3.2, 
4) a HOM Leltárkönyve szerint Rátka-Puccolán bánya lel helyr l, Megay Géza leletmentéséb l 
származik (HOM Leltárkönyv). 
2. Sógor Györgyné 
3. 1950 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 55.2.1-2, 6 
2. 3 
3. Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke. Az edény peremét ferde bevagdalásokkal tagolták. A fül 
fels  részénél a perem két gombszerű nyúlványban végz dik. A perem alatt egy függ legesen álló 
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bevagdalásokból alkotott vízszintes sorminta látható. Ehhez a fül két oldala mellett egy-egy 
vízszintesen álló bevagdalásokból kialakított, függ leges sorminta csatlakozik. Felülete fényezett. 
Belül sárgás világosbarna, fekete foltos, kívül sötétszürke, fekete foltos. Homokkal soványított. 8x13 
cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 55.2.1 (50. tábla/5) 
Korsó fültöredéke. A szalagfül küls  oldalán függ leges, keskeny kannelúrák futnak végig. Fényezett 
felületű. Fekete, világosbarna foltos. Homokkal soványított. Ma.: Ő,6 cm; Szé.: 2,9 cm; Va.: 0,9 cm; 
Ltsz.: 55.2.2 (50. tábla/6) 
Lapos, korong alakú orsógomb töredéke. Közepe felé mindkét oldala kissé kiszélesedik. Közepén 
kerek átfúrás van. Felülete fényezett. Fekete, világosbarna foltos. Homokkal és apró kaviccsal 
soványított. becsült átmér : 6 cm; Va.: 1,Ő cm; Ltsz.: őő.2.6 (50. tábla/7) 
 

67. Onga, újtelep melletti agyagbánya 

 
 
A. 
1. A lel hely Onga község területén, a temet  mellett elhelyezked  agyagbányában található. 
2. 88-142 
3. 310144; 787677 
4. 120 m 
5. – 
 
B. 
1. A bánya területér l 19ő9 szeptemberében régészeti leletek el kerülését jelentették be. Ekkor 
agyagbányászás közben több edény került el , melyek közül kett  került a Miskolci Múzeum 
tulajdonába (Ltsz.: 60.32.1-2). A lel helyen Patay Pál végzett helyszíni szemlét. Ennek során egy 
méhkas alakú gödör maradványát figyelte meg. A leletek feltehet en ebb l az objektumból 
származnak. A területen több gödör foltját is észlelte. A bányászat alkalmi voltára és a telepleletek 
szórványosságára hivatkozva leletmentést nem javasolt (HOM RA 81-68). 
2. Patay Pál 
3. 1959 
4. – 
5. 1 
6. telep szórvány 
7. HOM RA 81-68 
 
C. 
1. HOM, 60.32.1-2 
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2. 2 
3. Hengeres nyakú, gömbtestű, szalagfüles bögre. Az edény nyaka és füle hiányzik, kiegészített. 
Felülete fényezett. Színe szürke, fekete és vörösesbarna foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 6,6 cm; 
Pá.: 4,8 cm (kiegészített értékek); Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 60.32.1 (50. tábla/8) 
Kónikus nyakú, félgömbös testű bögre. Füle kiegészített. Felülete fényezett. Mindkét oldalán fekete, 
világosbarna foltos. Homokkal soványított. Ma.: 5,9 cm, ill. 8,3 cm; Pá.: 4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
60.32.2 (50. tábla/9) 
 

68. Oszlár 

 
 
A. 
1. A lel hely a Tiszapalkonya-oszlári országút mentén, a 14-es kilométerk t l 200 m-re Oszlár felé 
helyezkedik el (KEMENCZEI 1964a, 236). 
2. 78-214 
3. 283550; 799500 
4. 92-93 m 
5. – 
 
B. 
1. 1962-ben - gázvezeték részére - árokásógéppel egy nagy kiterjedésű telepet vágtak át. A lel helyen 
Kemenczei Tibor végzett helyszíni szemlét. Az árok falában az út mindkét oldalán 50, ill. 80 m-re 
négyszögletes, méhkas és szabálytalan alakú gödrök körvonalai rajzolódtak ki. Az összegyűjtött 
cserepek többsége szarmata, néhány darab azonban a Bodrogkeresztúr- és Baden-kultúrába tartozik 
(KEMENCZEI 1964a, 236). A HOM-ban egy kés  rézkori töredék található err l a lel helyr l (Ltsz.: 
63.26.4). 
2. Kemenczei Tibor 
3. 1962 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI 1964a 
 
C. 
1. HOM, 63.26.4 
2. 1 
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3. Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A szalagfül fels  része többszörösen tagolt (bütykökben 
végz dik). A fül két oldalán egy-egy vízszintes pontsorhoz tartozó néhány pont maradványa látható. 
Felülete fényezett. Belül fekete, kívül sötétszürke. Homokkal soványított. 4,3x5,5 cm; Va.: 0,5 cm; 
Ltsz.: 63.26.4 (50. tábla/10) 
 

69. Ózd 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Ezen a lel hely néven azokat a kés  rézkori leleteket foglaljuk össze, melyek Ózdról vagy 
környékér l kerültek el , de pontos el kerülési körülményeik ismeretlenek. Az anyag nagy része a 
megszűnt Ózdi Múzeum gyűjteményéb l származik. Ezek a leletek a Miskolci Herman Ottó 
Múzeumba kerültek. Sajnálatos módon a gyűjtemény többszöri átszállítása, újrarendezése során több 
lelet elveszett és a lel helyek anyagai összekeveredtek, így pontos meghatározásuk ma már nem 
lehetséges. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 68.3.3-6, 73.11.237-247, 73.11.508-510 
2. 29 
3. A leletek egy részét 1968-ban Kemenczei Tibor leltározta be. A régi leírókartonok és leltári számok 
segítségével azonosított több leletet (Ltsz.: 68.1.1-48; 68.2.1-1Ő). A gyűjtemény nagyobb része 1972-
ben került a Miskolci Múzeumba. Az azonosítást Hellebrandt Magdolna végezte. Ez 243 tárgy 
esetében sikerült (HELLEBRANDT 1973, 44). 
A következ kben azokat a kés  rézkori tárgyakat említjük meg, melyek azonosítási kísérlete nem járt 
sikerrel. 
Ózd környékérő származó leletek 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Az edény hasán két 
vízszintes pontsor helyezkedik el. Ltsz.: 68.3.3 (51. tábla/1) 
Csésze fültöredéke. Az edény pereme alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Az edény hasán egy 
további, kett s pontsor helyezkedik el. Ltsz.: 68.3.Ő (51. tábla/2) 
Tölcséres nyakú, füles tál perem- és fültöredéke. Az edény peremét kerek benyomkodásokkal tagolták. 
A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. A szalagfül fels  része három lapos gombban 
végz dik. Ltsz.: 68.3.őA (51. tábla/3) 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. Az edény oldalán a fül mellett egy függ leges pontsor 
helyezkedik el. A fül fels  része három lapos gombban végz dik. A fület középen egy plasztikus 
borda tagolja. Ltsz.: 68.3.5B (51. tábla/4) 
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Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részén a perem kissé felemelkedik és lapos 
bütyökben végz dik. A két bütyök között a fül fels  részét függ leges bevagdalások tagolják. Ltsz.: 
68.3.6 

Ózd (?) lel helyr l származó leletek 

Behúzott peremű tál vagy egy gömbös testű korsó oldaltöredéke egy vízszintesen átfúrt bütyökfüllel. 
Az edény díszítése egy vízszintes és két ferde, benyomkodásokkal tagolt, bekarcolt vonalból 
(tűzdeltbarázda/álzsinórdísz) áll. Ltsz.: 73.11.ő08A 
Fazék kis méretű szalagfüle, melynek fels  részét több, hegyes bütyök tagolja. Ltsz.: 73.11.ő08B 
Kétosztású tál oldaltöredéke egy kis méretű, ovális, díszítetlen osztógombbal. Ltsz.: 73.11.ő09 
Tölcséres nyakú tál szalagfüle. A fül fels  részét három hegyes bütyök tagolja, két oldalánál a perem 
felemelkedik. Ltsz.: 73.11.510 

Ózd-K aljatet  vagy Ózd-Stadion lel helyr l el került leletek 

Kerek, kett skónikus orsógomb töredéke. Ltsz.: 73.11.237 (51. tábla/5) 
Kerek, kett skónikus orsógomb. Ltsz.: 73.11.238 (51. tábla/6) 
Szürkés világosbarna kovak b l készült pattintott k eszközök, szilánkok és pengék. 11 db Ltsz.: 
73.11.239 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz, szilánk. Ltsz.: 73.11.2Ő0 
Sötétbarna k b l készült csiszolt, trapéz alakú laposbalta. Ltsz.: 73.11.2Ő1 
Nagyméretű sárgás világosbarna, fehér foltos kovak darab, magk . Ltsz.: 73.11.2Ő2 
Nagyméretű, zöldesszürke k b l készült rl k  töredéke. Ltsz.: 73.11.243 
Barna kovak darab, magk . Ltsz.: 73.11.2ŐŐ 
Nagyméretű, szürke k b l készült rl k  töredéke. Ltsz.: 73.11.2Őő 
Világosszürke, barna foltos kovak darab, magk . Ltsz.: 73.11.2Ő7 
 

70. Ózd-Center 

 
 
A. 
1. A lel hely Ózdtól Ő km-re, ÉK-re fekszik a Center nevű bányatelep közelében. Az Ózd-Bánréve 
műút É-i oldalán, a 6ő. kilométerk nél, a centeri vasútállomás közelében található, K fej nevű hegy 
D-i lábánál helyezkedik el a lel hely. A Hangony-patak Ny-i partján. 
2. 97-431 
3. 324100; 746500 
4. 155-160 m 
5. – 
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B. 
1. 1958 áprilisában az Ózd-Bánréve közötti műút építése során négy badeni edényt találtak, melyeket 
az építésvezet k bevittek a HOM-ba. Kalicz Nándor a helyszínt megtekintve a Baden-kultúra 
hamvasztásos temet jére bukkant. Április 16-18 és 22-24 között leletmentést folytatott, melynek során 
7 sírt tárt fel (52. tábla/1). A 3. sírban három ember alakú, arcos urna feküdt. A temet t Kalicz Nándor 
közölte (KALICZ 1963). 1963-ban Dobosy László helyi gyűjt  a lel helyen járva újabb leleteket 
talált. Ezek között volt egy ember alakú urna is, melyet Kemenczei Tibor publikált (KEMENCZEI 
1964b). 
2. Kalicz Nándor 
3. 1958 
4. – 
5. 8 
6. temet  
7. KALICZ 1963; KEMENCZEI 1964b 
 
C. 
1. HOM, 65.41.1-2; MNM, 1959.14.1-22 
2. 42 
3. 
1. sír: Az útépít  munkások által talált négy edény tartozik ide. A nagy méretű edényben égett csontok 
voltak. Mellette három kisebb, egymásba helyezett edény állt. Az edényeket k rakás vette körül. 
Mellékletek: 
1. Széles szájú fazék. Ebben voltak az égett csontok. Pereme alatt két rövid szalagfül helyezkedik el. A 
peremet bevagdalások tagolják. A perem alatt egy, az edény hasán két, háromszög alakú 
benyomkodásokból álló, vízszintes pontsor fut körbe. Szürke, fényezett felületű. Kiegészített. Ma.: 
16,2 cm; Pá.: 18,8 cm; Fá.: 10 cm; Ltsz.: 59.14.4 (MNM) (52. tábla/2) 
2. Kis méretű csésze. Fordított csonkakúp alakú. Pereme alatt két átfúrt, lapos bütyökfül helyezkedik 
el. A perem alatt és az edény hasán egy-egy kett s pontsor fut körbe, melyeket függ leges pontsorok 
kötnek össze. Szürkéssárga, nem fényezett felületű. Ma.: 8,3 cm; Pá.: 12,Ő cm; Fá.: 6 cm; Ltsz.: 
59.14.3 (MNM) (52. tábla/3) 
3. Lapos merice. Gömbszelet alakú. Alja enyhén lapított. Szalagfüle magasra emelkedik. Sárga, nem 
fényezett felületű. Kiegészített. Ma.: ő,Ő cm; Pá.: 12,7 cm; Fá.: 6,6 cm; Ltsz.: 59.14.2 (MNM) (52. 
tábla/4) 
4. Merice. Fordított csonkakúp alakú. Alja lapos, oldala enyhén ívelt. Világossárga, nem fényezett 
felületű. Kiegészített. Ma.: 6,1 cm; Pá.: 9,3 cm; Fá.: ő,2 cm; Ltsz.: ő9.1Ő.1 (MNM) (52. tábla/5) 
2. sír: A sír megjelölésére egy 70 cm magas, 3őx3ő cm átmér jű, durván faragott, hasáb alakú követ 
használtak. A sírk  álló helyzetben volt. Az urna a sírk  északnyugati oldalánál volt, a k  aljánál 20 
cm-el mélyebben. Kétosztású tál töredékeivel fedték le (53. tábla/1). 
Mellékletek: 
1. Urna. Egy 4-ő éves gyerek égett csontjai voltak benne. Tojásdad alakja er sen torzult. Pereme 
vízszintesen levágott. Fels  része és alja enyhén profilált. Fekete, simított felületű. Kiegészített. Ma.: 
19,4 cm; Pá.: 10,9 cm; Fá.: 9,3 cm; Ltsz.: 59.14.5 (MNM) (53. tábla/2) 
2. Kétosztású tál. Gömbszelet alakú, alja er sen profilált. Kis méretű, díszítetlen osztógombjai vannak. 
A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ehhez függ leges pontsorok és a köztük elhelyezked  
függ leges bekarcolt vonalkötegek csatlakoznak. Téglavörös, simított felületű. Er sen kiegészített. 
Ma.: 10 cm; Pá.: 27,5 cm; Fá.: 10,7 cm; Ltsz.: 59.14.6 (MNM) (53. tábla/3) 
3. sír: A sírt kövekkel rakták körbe. Átmér je: 1ő0 cm. A sírban három, ember alakú urna volt. Ezek 
közül kett  feküdt, a harmadik állt. Az urnákban egy feln tt és két gyerek hamvai voltak. A 



126 

legnagyobb fejjel KDK-i irányban feküdt, arccal fölfelé. A kisebb fejjel DDK-i irányban, arccal lefelé, 
félig d lt helyzetben feküdt. Közöttük volt a legkisebb urna, álló helyzetben, arccal a másik kett  felé 
fordulva. Az urnák között három rézgomb hevert. A sír északkeleti részén egy k balta töredéke került 
el  (54. tábla/1). 
Mellékletek: 
1. Ember alakú, arcos urna. Egy 36-ő0 éves n  égett csontmaradványai voltak benne. Talpa és alsó 
része kerek, fels  része ovális. Szájnyílása nincs. Zárt fels  része laposan összenyomott, enyhe 
bordával illeszkedik az alsó részhez. Plasztikus kiemelkedés jelzi az orrot, kerek bütykök a szemet és a 
mellet. Oldalán két, belülr l kinyomott hegyes bütyök ábrázolja a felemelt kezeket. A fels  része, a 
tarkónak megfelel  helyen, vízszintesen álló, ovális lyukon keresztül szórták be a hamvakat. El l és 
hátul seprűzés díszíti. Foltosan barnásszürke, sima, nem fényezett felületű. Ragasztott. Ma.: 48,4 cm; a 
fejdísz hossza: 21,1 cm; Fá.: 17,5 cm; Ltsz.: 59.14.7 (MNM) (54. tábla/2) 
2. Ember alakú, arcos urna. Egy 2,5-3,ő éves gyerek égett csontjait tartalmazta. Az el z höz hasonló 
formája van, de fels  része nyitott, ovális alakú. A mellet jelz  bütykök kisebbek. Oldalát seprűzés 
díszíti. Világos- és sötétszürke, foltos felületű. Kiegészített. Ma.: Ő0,6 cm; Pá.: 1ő cm; Fá.: 17,ő cm; 
Ltsz.: 59.14.8 (MNM) (54. tábla/3) 
3. Kis méretű, ember alakú, arcos urna. Egy 1,ő éves gyerek égett csontmaradványait tartalmazta. 
Alakja az els höz hasonló. Fels  része összenyomott, zárt. Az edény teste lapos, ovális. A hamvak 
beszórására a tarkónak megfelel  helye található kerek lyuk szolgált. A mellet nem jelezték. Felületét 
seprűzés borítja. A felemelt kezet jelz  bütykök tömörek. Sötétszürke felületű. Kiegészített. Bels  
oldalán nem simították el, így látható, hogy vékony agyagszalagokból építették fel. Ma.: 23,9 cm; a 
fejdísz hossza: 12,6 cm; a talp hossza: 9,1 cm; Ltsz.: 59.14.9 (MNM) (54. tábla/4) 
4-6. Három, gömbsüveg alakú rézgomb, ill. töredék. A feler sítésre két lyuk szolgált. Átmér jük: 2,3 
és 2,Ő cm. Er sen oxidált állapotban vannak. Ltsz.: ő9.1Ő.10-11 (MNM) (54. tábla/5-6) 
7. Lapos k balta töredéke. Élhossza: ő,2 cm. Ltsz.: ő9.1Ő.12 (MNM) (54. tábla/7) 
4. sír: Jelképes temetkezés. A sírt egy 2 méter hosszú és 90 cm széles k borítás jelezte. Alatta nagyobb 
edényekb l származó töredékek feküdtek. 
Mellékletek: 
1. Tál díszítetlen perem- és oldaltöredékei. 13 db Ltsz.: 59.14.13A-B, E-K, M-O, Q (MNM) 
2. Korsó oldaltöredéke két darabból összeállítva. A töredék az edény nyakáról származik. Az edény 
hasát függ leges kannelúrák díszítik. A nyak felülete fényezett. Ezen a részen egy benyomkodott 
pontdísz részlete látható. Ltsz.: 59.14.13C (MNM) 
3. Függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredék öt darabból összeillesztve. Ltsz.: 59.14.13D 
(MNM) 
4. Ovális benyomkodásokkal díszített oldaltöredék. Ltsz.: 59.14.13L (MNM) 
5. Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 59.14.13P (MNM) 
6. Tölcséres nyakú, üles tál szalagfülének töredéke. A fül fels  része három, lapos gombban végz dik. 
Ltsz.: 59.14.14 (MNM) 
5. sír: Bolygatott temetkezés. Az égett csontok egy mély tálban voltak. 
Melléklete: 
1. Széles szájú, mély tál. Nyaka alacsony, hengeres. Hasa ívelt, öblös, alsó része csonkakúp alakú. 
Alja lapos. Az edény hasán egy lapos fül helyezkedik el, melyek két borda hangsúlyoz. Díszítése: ék 
alakú benyomkodásokból álló vízszintes és függ leges sorok, ill. sekély, függ leges bekarcolások az 
edény hasán. Téglavörös, sima, nem fényezett felületű. Kiegészített. Ma.: 12,9 cm; Pá.: 18,8 cm; Fá.: 7 
cm. Ltsz.: 59.14.15 (MNM) (55. tábla/1) 
6. sír: A sír megjelölésére egy 8ő cm magas, szabálytalanul faragott sírk  szolgált. A sírk  a lejt  
irányában kissé el rebillent. Az edények a k  aljánál mélyebben helyezkedtek el. A k  nyugati 
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oldalánál állt az égett csontokat tartalmazó nagy füles korsó, amelyet egy tállal fedtek le. Mellette egy 
kisebb korsó volt (55. tábla/2). 
Mellékletek: 
1. Nagy méretű, szalagfüles korsó. Egy 0,ő-1 éves gyerek csontmaradványait tartalmazta. Nyaka 
hengeres, hasa öblös. Kissé profilált alja van. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. Világos- 
és sötétszürke, foltos felületű. Ma.: 19,3 cm; Pá.: 12,7 cm; Fá.: 8,7 cm; Ltsz.: ő9.1Ő.16 (MNM) (55. 
tábla/3) 
2. Tölcséres nyakú tál. Peremét bevagdalások tagolják. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Hasán két pontsor látható, melyek között ferde bekarcolások helyezkednek el. Sárga felületű. 
Kiegészített. Ma.: 12,7 cm; Pá.: 34,4 cm; Fá.: 11 cm; Ltsz.: 59.14.17 (MNM) (55. tábla/5) 
3. Kis méretű, szalagfüles korsó. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, lapos aljú forma magasra 
húzott szalagfüllel. Fekete, fényezett felületű. Alig észrevehet , sekély kannelúrázás díszíti. 
Kiegészített. Ma.: 10,5 cm; Pá.: 9,7 cm; Ltsz.: 59.14.18 (MNM) (55. tábla/4) 
7. sír: A lejt  irányába kissé eld lt, hasáb alakú sírk vel volt megjelölve. A sírk  magassága: 70 cm; 
átmér je: 3őx1ő cm. Északnyugati oldalánál, aljától mélyebben állt egy urna. A csontok fölött 
csontvés t, k pengét és átfúrt mészk gyöngyöt találtak (56. tábla/1). 
Mellékletek: 
1. Hengeres nyakú, öblös testű amfora. Hasán két szalagfül helyezkedik el. Egy 23-29 éves férfi égett 
csontjai voltak benne. Pereme egyenesen levágott, alja kissé profilált. Díszítetlen. Barnás fekete, 
fényezett felületű. Ragasztott. Ma.: 20,8 cm; Pá.: 9,2 cm; Fá.: 8,1 cm; Ltsz.: ő9.1Ő.19 (MNM) (56. 
tábla/2) 
2. Üreges csontból csiszolt, téglalap alakú csontvés . Hossz.: 7,Ő cm. Ltsz.: ő9.1Ő.20 (MNM) (56. 
tábla/3) 
3. K penge töredéke. Keresztmetszete háromszög alakú. Hossz.: 2,6 cm. Ltsz.: 59.14.21 (MNM) (56. 
tábla/4) 
Ő. Hengeres, átfúrt mészk gyöngy. Átm.: 0,7 cm. Ltsz.: ő9.1Ő.22 (MNM) (56. tábla/5) 
8. sír: 1963-ban Dobosy László a lel helyet vizsgálva egy újabb sírra bukkant. A sírban egy ember 
alakú, arcos urna volt, amely függ leges helyzetben állt, arccal kelet felé fordítva. Az urna körül 20 
cm-es körben bontotta ki a földet. Itt több edénytöredéket talált (Dobosy László jelentése, HOM RA 
107-68). A sír leleteit Kemenczei Tibor közölte. Az urna mellett egy talpas tálat említ (KEMENCZEI 
1964b). 
Mellékletek: 
1. Ember alakú, arcos urna. Fels  része zárt, ívelten hátrahajlik. Elöl ezt a részt oldalt és alul borda 
határolja. Hátul kerek lyuk van. Az arcrészen a szemöldököt, a szemeket és az orrot plasztikusan 
ábrázolták. A szájat nem jelzik. A két kart felfelé álló hegyes bütykök jelzik. Az edény alja lapos, 
ovális átmetszetű. Szürkésbarna. Seprűzés nincs rajta. Ma.: 31,6 cm; Fá.: 12,8x9,8 cm; Ltsz.: 6ő.Ő1.1 
(HOM) (56. tábla/6) 
2. Talpas tál. Enyhén kihajló peremű, tölcséres nyakú tál, melynek alsó részéhez négy hengeres láb 
csatlakozik. A négy lábat alul egy szögletes talpgyűrű köti össze. A tál peremén két kis méretű 
szalagfül található. A perem alatt és az edény alsó részén háromszög alakú benyomkodásokból álló, 
kett s, vízszintes sorminta fut körbe. Ezeket kett s, függ leges pontsorok kötik össze. Vörösesbarna, 
enyhén fényezett felületű. Ma.: 11,Ő cm; Pá.: 1Ő,9x13,2 cm; Fá.: 6,9xő,6 cm; Ltsz.: 6ő.Ő1.2 (HOM) 
(56. tábla/7) 
A Dobosy László által gyűjtött leletek: 
1. „kacsaláb alakú” edénytöredék. Valószínűleg a talpas tál talptöredéke. 
2. Edényfül töredékek. 2 db 
3. Feketére égetett edény oldaltöredéke. 
4. Vörösre és feketére égetett oldaltöredékek. 8 db 
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5. Feketére égetett, vékonyfalú edénytöredékek. 3 db 
6. Függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredék. 
7. Pontsorral, mellette bekarcolt vonallal és hálómintával díszített oldaltöredék. 
8. Edények fenéktöredékei. 3 db 
9. Vékony bronz (?) lemez. 3,8 cm hosszú, 1,1 cm átmér jű. Félkörívben meghajlítva a hossztengely 
irányában. Az urna közelében a felszínen találta. 

 
71. Ózd, Dobó István út 

 
 
A. 
1. Ózd III. kerületében (Sajóvárkony) a Ladányi völgyb l folyó patak bal oldalán, beépített területen 
található a lel hely. A Dobó István út 9Ő. számú ház el tt keresztezi a gázvezeték az utat. A lel hely a 
94. és 96. számú házak kertjében is folytatódik (DOBOSY 1963, 4). 
2. 97-433 
3. 321590; 744810 
4. 160-165 m 
5. – 
 
B. 
1. 1963-ban gázvezeték ásása közben, a kidobott földb l Dobosy László edénytöredékeket gyűjtött. 
Megállapítása szerint a kultúrréteg 1 m vastag volt (DOBOSY 1963, 4). 
2. Dobosy László 
3. 1963 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. DOBOSY 1963 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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72. Ózd-Kajla-fő 

 
 
A. 
1. Ózdtól É-ra kb. 3,5-4 km-re, a magyar-szlovák határ közelében, a Kajla-völgyben található a Kajla-
f  nevű hegy. A hegy Ny-i oldalán egy forrás található. A lel hely a forrás körül elterül  teraszon 
helyezkedik el. 
2. 97-342 
3. 324880; 742950 
4. 200-210 m 
5. 80x80 m; 6400 m² 
 
B. 
1. A lel helyet Rozsnyói Márton fedezte fel 1940-ben. Néhány díszített edénytöredéket talált 
(ROZSNYÓI kézirat, 5). 1963-ban Dobosy László is felkereste a lel helyet. Edénytöredékeket csak 
szórványosan talált (HOM RA 292-68). 2009-ben György László végzett terepbejárást a lel helyen, 
amely csekély számú leletanyagot szolgáltatott. Ezek alapján a lel hely datálását nem lehet 
meger síteni. 
2. Rozsnyói Márton, Dobosy László, Gyorgy László 
3. 1940, 1963, 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. ROZSNYÓI kézirat; HOM RA 292-68 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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73. Ózd-Kajla-völgy, Borbáseleje-dűlő 

 
 
A. 
1. Ózdtól É-ra, a Kajla-völgy Ny-i oldalán magasodó Borbás-hegy közelében található a Borbáseleje 
dűl . A lel hely ezen a dombháton található (HOM RA 293-68). 
2. 97-433 
3. 323600; 744490 
4. 175-200 m 
5. 125x100 m; 12500 m² 
 
B. 
1. A lel helyet Rozsnyói Márton fedezte fel, majd Dobosy László azonosította 1963-ban. A dombhát 
tetején több edénytöredéket talált (HOM RA 293-68). 2009-ben György László is felkereste a korábbi 
jelentésekben szerepl  helyet, azonban a sűrű aljnövényzet miatt régészeti leleteket nem talált. 
2. Rozsnyói Márton, Dobosy László, György László 
3. 1963, 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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74. Ózd-Kerekhegy 

 
 
A. 
1. A Kerekdomb Ózdtól ÉK-re, az Ózd és Uraj közti országút Ny-i oldalán található. 
2. 97-344 
3. 322485; 741103 
4. 205-210 m 
5. – 
 
B. 
1. Banner János említi ezt a lel helyet. Egy domboldalon fekv  település lehetett, ahonnan Rozsnyói 
Márton gyűjtött badeni leleteket. Anyaga megegyezik Ózd-K aljatet  és Ózd-Stadion leleteivel 
(BANNER 1956, 102). Banner a leletek képeit nem közli. 
A leletek az Ózdi Múzeumba kerültek, majd onnan a HOM-ba. Azonban itt a leltárkönyv szerint 
nincsenek leletek err l a lel helyr l. 
Rozsnyói Márton feljegyzései szerint a Kerekhegy vízmosásában a stadion leletmentéshez menet 
Korek József talált badeni edénytöredékeket (ROZSNYÓI kézirat, 6). A 2009-es terepbejárás nem 
hozott eredményt, ugyanis a Kerekdombon és környékén nem találtunk régészeti leleteket, így a 
kérdéses lel helyet nem lehet pontosan beazonosítani. 
2. Korek József, György László 
3. 1950, 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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75. Ózd-Kistói-dűlő 

 
 
A. 
1. Ózd III. kerültében (Sajóvárkony) a római katolikus templom mellett, a Dobó István út 4 és 6. 
számú ház között nyitott új út kezdeténél található a lel hely. 
2. 97-433 
3. 321500; 744570 
4. 175 m 
5. – 
 
B. 
1. 1963-ban új beköt utat építettek a leírt területen. Ennek során több edénytöredéket találtak. Emellett 
emberi csontváz és egy agyagból készült kis méretű állatszobor is el került. A lel helyen koravaskori 
leletek is voltak (DOBOSY 1969, 20). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6.  telep szórvány 
7. DOBOSY 1969 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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76. Ózd-Kőalja oldal 

 
 

A. 
1. Ózd I. kerületében a K aljatet  hegygerincét l K-i irányban, kb. 80 m-re található lankás 
domboldalon helyezkedik el a lel hely. A területet sz l  és akácos borítja. A lel hely kiterjedését nem 
lehet megállapítani (DOBOSY 1963, 2-3). 
2. 97-344 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. 1928-ban a sz l  telepítése el tt sok edénytöredék és egész edények is el kerültek a lel helyr l. 
1947-ben Rozsnyói Márton végzett kutatást a területen. Kés bb Dobosy László is megvizsgálta a 
helyet és több edénytöredéket, két mericét és orsógombokat talált (DOBOSY 1963, 2-3). 
A HOM-ban található leletek közül néhány csonteszköz (Ltsz.: 53.274.3-10) köthet  ehhez a 
lel helyhez (HOM Leltárkönyv). 
2. Rozsnyói Márton, Dobosy László 
3. 1947, 1963 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.274.3-10 
2. 8 
3. Csontból készült árak töredékei. 6 db Ltsz.: 53.274.3-8 
Csontból készült vés  töredéke. Ltsz.: ő3.27Ő.9 
Állati fogból készült, egyik végén átfúrt csüng . Ltsz.: ő3.27Ő.10 
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77. Ózd-Kőaljatető 

 
 
A. 
1. A település Ózd I. kerületének É-i részén, a K aljatet  nevű hegygerincen fekszik (57. tábla/1-2). A 
K aljatet  egy, a Hangony-patak völgyének ÉNy-i szélén, DK-ÉNy irányban húzódó, hosszú, keskeny 
magaslat. ÉK fel l a Gál-völgy, Ny fel l a Szennai-völgy határolja. Legmagasabb pontja 259,4 m 
(PATAY 1999, 46. old; 9. jegyzet). A magaslat kiterjedése 30x300 m. A település kb. 30x150 m-es 
területet foglalt el (Korek József jelentése, HOM RA 273-68). A 2009-ben végzett terepbejárás során a 
település méretét 100x300 méterben állapítottuk meg. 
2. 97-344 
3. 321500; 743280 
4. 230-259 m 
5. 100x300 m; 30000 m² 
 
B. 
1. A lel helyr l az 19Ő0-es években Rozsnyói Márton és Pollák Dénes gyűjtött leleteket. A területr l 
négyzethálós térképet9 is készítettek (BANNER 1956, 96). 1941-ben Rozsnyói Márton kisebb 
leletmentést végzett a magaslaton, ahol a katonák légvédelmi állásokat építettek ki (ROZSNYÓI 
kézirat, 5). 1943-ban Gallus Sándor végzett próbaásatást a lel helyen (BANNER 19ő6, 96). Ezt 
követ en 19ő0-ben Korek József és Megay Géza egyhetes, kisebb ásatást végzett, melynek során két 
felületet nyitottak (5x4 és 10x4 m). Ekkor több tűzhely maradványait is feltárták. Az ásatás 
eredményeit Banner János közölte (BANNER 1956, 95-100). Kés bb egy helyi gyűjt , Dobosy László 
kísérte figyelemmel a lel hely sorsát. 19ő9-ben akácfával ültették be a területet, így 30-40 cm mélyen 
tönkretették a kultúrréteget. Gyűjtéseib l származó leleteit rajzokon közölte (DOBOSY 1963, 2). A 
lel helyet 2009-ben megvizsgálva megállapítottuk, hogy a legmagasabb rész növényzettel jelenleg is 
sűrűn fedett, ennek ellenére ezen a területen és a lankásabb, É-i oldalon is sok edénytöredéket 
gyűjtöttünk. Ezek alapján feltételezhet , hogy a település a magaslat egészére kiterjedt. 
2. Rozsnyói Márton, Gallus Sándor, Korek József, Megay Géza, Dobosy László, György László 
3. 1941, 1943, 1950, 1959, 2009 
4. 60 m² 
5. 16 
6. telep 
7. BANNER 1956 
 

9 A térkép megtalálható a HOM Adattárában. 
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C. 
1. HOM, 53.275.1-17; 68.1.1-48; 68.11.27; 73.11.1-166, 497-503, 531-548, 557-558, 657-663, 680, 
695; MNM, 1941.40; 1941.47.1-23; 1942.3.1-25; 1948.51; 1951.102.1-5 
2. 614 
3. 
I. A lel helyr l Rozsnyói Márton gyűjtéséb l származó leletanyag egy részét a MNM rzi. Ezek közül 
Banner János többet is közölt (BANNER 1956, 95-96; Taf. LXIII/4-7, 12-15, 20-22, 28-32, 36-40, 44-
47, 52-54). 
A Magyar Nemzeti Múzeumban található leletek a következ k: 
Tölcséres nyakú, füles tál töredékei. A perem alatt pontsor fut körbe. Az edény vállán két pontsor 
között bekarcolt ferde vonalak helyezkednek el. A fül fels  része három lapos gombban végz dik. 6 
db Ltsz.: 1941.40A-F10 (MNM) A több esetben összeill  töredékeket Banner János külön-külön 
közölte (BANNER 1956, Taf. LXIII/5-6, 14, 21, 29-31) (58. tábla/1). 
Fazekak peremtöredékei. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az edény 
felületét seprűzés díszíti. ő db Ltsz.: 19Ő1.Ő0G-K (MNM) (BANNER 1956, Taf LXIII/7, 15, 20, 37) 
(58. tábla/2) 
Fazekak peremtöredékei. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. 5 db Ltsz.: 
1941.40L-P (MNM) (BANNER 1956, Taf. LXIII/38) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt négyszögletes benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
1941.40Q (BANNER 1956, Taf. LXIII/22) 
Behúzott peremű, mély tál peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodáokból álló sorminta fut 
körbe. Ltsz.: 1941.40R (BANNER 1956, Taf. LXIII/39) 
Csonkakúpos testű tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. A perem bels  oldalán is 
pontsor található. Ltsz.: 1941.40S (BANNER 1956, Taf. LXIII/13) (58. tábla/3) 
Félgömbös testű tál peremtöredéke egy függ legesen álló, ovális bütyökfüllel. A peremet 
bevagdalások tagolják. Ltsz.: 1941.40T 
Amfora alakú edény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1941.40V 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A törésvonalon háromszög alakú benyomkodásokból álló, kett s 
sorminta fut körbe. Felette ferde vonalak részletei láthatók. Ltsz.: 1941.40W 
Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke a szalagfül részletével. Díszítése: a fül mellett található 
függ leges, kett s pontsor. Ltsz.: 19Ő1.Ő0X (BANNER 19ő6, Taf. LXIII/36) 
Korsó szalagfülének töredéke. A fül felületét függ leges kannelúrák díszítik. A fül két szélénél apró, 
háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminták láthatók. A fület átfúrták. Ltsz.: 1941.40Y 
(BANNER 1956, Taf. LXIII/32) (58. tábla/4) 
Korsó szalagfülének töredéke. Függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 19Ő1.Ő0Z 
Behúzott peremű tál peremtöredéke Függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 19Ő1.Ő0a 
Merice díszítetlen szalagfülének töredéke. Ltsz.: 1941.40b 
Fazék kis méretű alagútfüle. Díszítetlen. Ltsz.: 19Ő1.Ő0c 
Korsó függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 19Ő1.Ő0d (BANNER 19ő6, Taf. 
LXIII/12) 
Korsó függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1941.40e (BANNER 1956, Taf. 
LXIII/28) 
Korsó függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 19Ő1.Ő0f 
Tárolóedény széles, sekély, függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 19Ő1.Ő0g 
Fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 1941.40h 

10 A leletek az 19Ő1.Ő0 szám alatt vannak beleltározva. A könnyebb kezelhet ség érdekében mindegyik tárgy külön betűjelet 
kapott (A-Z és a-p). 
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Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 1941.40i 
Csúcsos aljú merice díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 1941.40j 
Fazekak díszítetlen fenéktöredékei. Ltsz.: 1941.40k-m 
Fekete k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő0n 
Világosbarna k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő0o 
Állatcsont töredék. Csonteszköz? Ltsz.: 1941.40p 
Nagy méretű hosszúcsontból készült csontvés . Ltsz.: 19Ő1.Ő7.1 (BANNER 19ő6, Taf. XXXII/1)11 
Agancs töredékek. 2 db Ltsz.: 1941.47.3A-B (BANNER 1956, Taf. LXIII/2)12 
Agancskapa töredéke. Ltsz.: 1941.47.4 (BANNER 1956, Taf. LXIII/3)13 
Csontvés  töredéke. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.ő 
Csontvés  töredéke. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.6A 
Csontár töredéke. Ltsz.: 1941.47.6B 
Állatcsont töredék. Csonteszköz? Ltsz.: 1941.47.7 
Csontárak töredékei és két állatcsont töredék. 4 db Ltsz.: 1941.47.8 
Négy csonttű és egy csontár töredékei, valamint négy állatcsont töredék. 9 db Ltsz.: 19Ő1.Ő7.9 
Vörösesbarna k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.10 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 1941.47.11A 
Sötétszürke k darab. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.11B 
Vörösesbarna k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.12 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.13 
Szürkésfehér k b l készült pattintott k eszköz. Kaparó/vakaró. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.1Ő 
Szürkésfehér k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.1ő 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.16A 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 1941.47.16B 
Szürkésbarna k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.16C 
Szürkésfehér k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.16D 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.16E 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.17 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.18 
Pattintott k eszközök. 12 db Ltsz.: 19Ő1.Ő7.19-21 
Kett skónikus orsógomb töredéke. Díszítetlen. Ltsz.: 19Ő1.Ő7.22 (BANNER 19ő6, Taf. LXIII/ő)14 
(58. tábla/5) 
Lapos fenekű, félgömbös testű csésze kis méretű füllel, több darabból összeragasztva. Peremének egy 
része hiányzik. A peremet ferde bevagdalások tagolják. Ugyanilyen bevagdalások láthatók a perem 
küls  oldalán is. A fül felett a perem több kis méretű, hegyes, háromszög alakú bütyök formájában 
kiemelkedik. A bütykök eredeti száma nem állapítható meg. Ltsz.: 1941.47.23 (58. tábla/6) 
Fekete k b l készült csiszolt laposbalta töredéke. A töredék a balta tompa végér l származik. Ltsz.: 
1942.3.1 
Szürke k b l készült csiszolt laposbalta élének töredéke. Ltsz.: 19Ő2.3.2 
Szürke k b l készült, ovális üt k . Ltsz.: 19Ő2.3.3 
Szögletes formájúra alakított vörös okkertöredék. Ltsz.: 1942.3.4 
Sötétszürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Felületén a fehér színű kéreg egy darabja is 
látható. Ltsz.: 1942.3.5A 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.őB 

11 A tárgyat Banner János tévesen Üll  lel helyhez kötötte. 
12 Lásd az el z  jegyzetet! 
13 Lásd az el z  jegyzetet! 
14 Lásd az el z  jegyzetet! 
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Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.6A 
Fehér k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.6B 
Világosbarna k b l készült, kisméretű pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.6C 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.7 
Világosbarna k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.8 
Szürkésbarna k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.9A 
Sárgásbarna k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.9B 
Világosbarna k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.9C 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.9D 
Szürkésfehér k b l készült pattintott k eszköz. Penge. Ltsz.: 19Ő2.3.10 
Agancskapa töredéke. Ltsz.: 1942.3.11 
Különböz , csontból készült eszközök – árak, vés k és tűk – töredékei. 21 db Ltsz.: 1942.3.12-16 
Állatfogakból kialakított csüng díszek. 2 db Ltsz.: 19Ő2.3.17A-B 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta bekarcolt 
vonalakból álló díszítés (talán hálóminta) részlete látható. Ltsz.: 1942.3.18A (58. tábla/7) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ferde bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az edény 
felületét seprűzés díszítette. Ltsz.: 19Ő2.3.18B (58. tábla/8) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt vízszintes bütyöksor látható. Alatta ferde vonalakból álló minta 
helyezkedik el, amely talán háromszög alakú mez be volt rendezve. Ltsz.: 1942.3.18C 
Többszörös, sűrű ujjbenyomkodásokkal tagolt, vízszintes bordákkal díszített edény oldaltöredéke. 
Ltsz.: 1942.3.18D (59. tábla/1) 
Kett skúpos orsógombok. 6 db Ltsz.: 19Ő2.3.19-20 (59. tábla/3-5) 
Lapos orsógombok. 5 db Ltsz.: 1942.3.21-22, 23A (59. tábla/6-8) 
Lapos, korong alakú orsógomb töredéke. Egyik oldalán egymást keresztez , ferde vonalkötegek 
láthatók. Lehet, hogy egy díszített edénytöredékb l készült. Ltsz.: 19Ő2.3.23B (59. tábla/9) 
Kagylóhéj töredékek. 2 db Ltsz.: 1942.3.24 
Kis méretű réztű töredéke. Vége lekerekített. Hegyes vége hiányzik. Kör átmetszetű. Díszítetlen. 
Hossz.: 2,8 cm; Va.: 0,2 cm; Ltsz.: 1942.3.25 (59. tábla/10) 
Fazék töredékei. Az edény teljes felületét seprűzés borítja. Az edény hasán egy rövid, keskeny, 
díszítetlen szalagfül ül. 13 db Ltsz.: 1948.51A1-13 
Fazék töredékei. A perem alatt függ leges bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az edény 
felületét seprűzés borítja. 23 db Ltsz.: 19Ő8.ő1B1-23 
Alacsony, hengeres nyakú, öblös testű, díszítetlen amfora töredékei a vállon ül  rövid szalagfüllel. 12 
db Ltsz.: 1948.51C1-12 
Hengeres nyakú, öblös testű edény (mély tál) töredékei. Az edény vállán pontsor fut körbe, amelyhez 
függ leges vonalakból és vízszintes bevagdalásokból álló létraminta csatlakozik. A létraminták között 
sekély, keskeny kannelúrák figyelhet k meg. 20 db Ltsz.: 19Ő8.ő1D1-20 (ide tartoznak az 1951.102.1-
2 jelű töredékek is) 
Csonkakúpos testű tál peremtöredékei. A perem bels  oldalát függ leges bevagdalások (kétvégű 
eszközzel készült, "páros" bevagdalások) tagolják. A küls  oldalon egy ferde, bevagdalásokkal tagolt 
borda helyezkedik el, amely egy fül fels  részének díszítését alkotja. 3 db Ltsz.: 19Ő8.ő1E1-3 
Hengeres nyakú, öblös testű edény (mély tál) peremtöredékei. A vállon egy rövid szalagfül nyoma 
látható. A fül fölött két függ leges, bevagdalásokkal tagolt bordadísz helyezkedik el. Az edény hasát 
pontsor, függ leges kannelúrák és bekarcolt létraminta díszíti. A pontsor a fül alsó csatlakozási 
pontján is látható (a pontsor ezek szerint korábban készült, mint a fül - lehet, hogy a fül csapolását 
szolgálta). 2 db Ltsz.: 1951.102.1-2 (60. tábla/1-2). 
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Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke. A töredéken a fül fels  része maradt meg, amely lapos 
gombokban végz dik, ill. két széle borda szerűen kiemelkedik. Az edény peremének bels  oldalán 
pontsor fut körbe. Ltsz.: 1951.102.3 
Korsó szalagfüle függ leges kannelúrákkal díszítve. 2 db Ltsz.: 19ő1.102.ŐA-B 
Vastag falú tál peremtöredéke. A perem alatt nagy méretű, kerek benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Ltsz.: 1951.102.5A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Ltsz.: 1951.102.5B 
 
II. Korek József ásatása 1950 szeptember 11-16. Az egy hetes feltárás során két felületet nyitottak. 
I. felület (61. tábla/1): a tet  közepén helyezkedett el (5x4 m) – rétegz dése: Ő0 cm-ig fekete humusz; 
40-60 cm – homokos agyag; 60-80 cm – hamus homok; 80 cm-t l homokos altalaj (61. tábla/2). 
A felületen három tűzhelyet, egy gödröt és hat edénycsomót tártak fel (BANNER 19ő6, Abb. 19). 
1. edénycsomó – 40 cm mélységben több edény töredéke, egy kónikus merice alja, egy pontdíszes tál 
perem- és oldaltöredékei, gombos fülek és egy kopott üt k  került el  a szelvény északkeleti oldala 
mellett. 
Leletanyaga:  
Kisméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon a perem alatt egy vízszintes pontsor fut 
körbe. Az edény oldalát a perem alatt egy, a hason két vízszintes pontsor díszíti. Felülete fényezett. 
Belül fekete, kívül fekete, narancssárga foltokkal. Homokkal soványított. 7x7,8 cm; Va.: 0,7 cm; 
becsült Pá.: 16 cm; becsült Fá.: 4 cm; becsült Ma.: 4,9 cm Ltsz.: 68.1.27A (63. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál fenéktöredéke. Az edény hasát egy vízszintes pontsor díszíti. Felülete fényezett. 
Belül világosbarna, fekete foltos, kívül sötétbarna, sárgásbarna foltokkal. Homokkal soványított. 
9,4x9,7 cm; Va.: 0,6 cm Ltsz.: 68.1.27B (63. tábla/2) 
Hengeres nyakú, öblös hasú korsó oldaltöredéke. Az edény vállán egy vízszintes pontsor díszíti, 
amelyb l lefelé egy függ leges pontsor indul ki. Felülete kívül fényezett, belül enyhén fényezett. 
Belül szürke, kívül fekete, világosszürke és sárga foltokkal. Homokkal soványított. 5x7,9 cm; Va.: 0,7 
cm Ltsz.: 68.1.27C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalát két függ leges pontsor díszíti. Felülete enyhén fényezett. 
Belül fekete, kívül sárga, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 6,5x8,5 cm Ltsz.: 68.1.27D 
Szürke, két darabra tört üt k . Átm.: ő,6 cm; Ltsz.: 73.11.118 
Ívelt testű korsó fültöredéke. A rövid, keskeny szalagfül mellett az edény oldalát rövid, függ leges 
bevagdalások díszítik. Felülete belül fekete, kívül fekete, narancssárga foltos, sima, nem fényezett. 
Homokkal soványított. 4,6x6,1 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.119A (63. tábla/3) 
Tál fültöredéke. A díszítetlen edény oldalán egy függ leges állású, hosszúkás, ovális bütyök található, 
melyet vízszintesen átfúrtak. Felülete belül barna, enyhén fényezett, kívül világosbarna, sárga foltos, 
sima. Homokkal soványított. 4,5x6,9 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.119B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalán benyomkodott pontokból és bekarcolt vonalakból álló 
díszítés látható. Felülete fényezett, szürkés világosbarna. Homokkal soványított. 3,3x6 cm; Va.: 0,6 
cm; Ltsz.: 73.11.120A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalán benyomkodott pontokból és bekarcolt vonalakból álló 
díszítés látható. Felülete belül fekete, kívül fekete, szürke foltos, fényezett. Homokkal soványított. 
2,4x3,8 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.120B 
2. edénycsomó – 30 cm mélységben egy rl k  fele, egy merice, egy kannelúrás korsó és egy csiszolt 
k balta az 1. tűzhely mellett, attól északnyugatra. 
Leletanyga: 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles korsó, több darabból összeragasztva, kiegészítve. Az 
edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. Alja enyhén nyomott, lapos, nem profilált. Felülete fekete, 
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világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 12 cm; Pá.: 9,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 
68.1.28 (BANNER 1956, Taf. LXIX/4) (63. tábla/4) 
Korsó oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény nyakán egy vízszintes pontsor fut körbe, 
amelyhez függ leges pontsorok kapcsolódnak. A pontsorok között függ leges kannelúrák borítják az 
edény hasát. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 4,8x15,3 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 
73.11.661 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/1)15 (63. tábla/5) 
Kétosztású tál osztógombja (BANNER 1956, Taf. LXXIV/2). 
Kihajló peremű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem bels  oldalán félkör alakú mintákból álló 
kett s sorminta fut körbe. Felülete fekete, világosbarna foltos, enyhén fényezett. Homokkal és 
kerámiazúzalékkal soványított. 5,8x4,3 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.155 (BANNER 
1956, Taf. LXXIV/3)16 (63. tábla/6) 
Csiszolt csontár (BANNER 1956, Taf. LXXIII/2). 
Csontvés  (BANNER 19ő6, Taf. LXXIII/1). 
Bordából készült simító (BANNER 1956, Taf. LXXIII/4). (Régi Ltsz.: 51.2.13) 
Kónikus testű merice füllel. 
Kavicsból készült, mindkét oldalán csiszolt k balta félkör alakú éllel. 
Lapos orsógomb kerékagyszerű ábrázolással. Lehet, hogy kocsikerék modell volt.17 
3. edénycsomó – 50 cm mélységben, a hamus földben egy belül díszes tál töredékei, mellette 
seprűdíszes edény darabjai, egy k balta, csontár, egy fél orsógomb a felület délnyugati sarkában. 
Leletanyaga: 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice peremtöredéke két darabból összeragasztva. Díszítetlen. Felülete 
belül fekete, kívül fekete, barna foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 6,8x7,5 cm; Va.: 0,6 
cm; becsült Pá.: 9 cm; Ltsz.: 73.11.531 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/12)18 (63. tábla/7) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice hét darabból összeragasztva, kiegészítve. Füle hiányzik. 
Díszítetlen. Felülete belül narancssárga, kívül sárgás világosbarna, fekete foltos, sima. Homokkal 
soványított. Ma.: 8 cm; Pá.: 8,5 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.546 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/13)19 
(63. tábla/8) 
Gömbös testű, hengeres nyakú csésze (BANNER 1956, Taf. LXXIV/11). 
Agancseszköz töredéke (BANNER 1956, Taf. LXXIII/5). 
Csonkakúpos testű, lapos aljú tál, több darabból összeragasztva, kiegészítve. Kívül díszítetlen, belül a 
perem alatt rövid, ferde bevagdalásokból álló minta fut körbe. Felülete fényezett, kívül fekete, barna 
foltos, belül vörösesbarna, helyenként sötétbarna foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 5,5 cm; Pá.: 
19,8 cm; Fá.: 12 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.1.37 (BANNER 1956, Taf. LXIX/6)20 (63. tábla/10) 
Nagyméretű k eszköz, szilánk. Szürke k b l készült. 7,7x8 cm; Va.: 3,Ő cm; Ltsz.: 73.11.122A 
Nagyméretű k eszköz, szilánk. Szürke k b l készült. 6,6x3,1 cm; Va.: 1,ő cm; Ltsz.: 73.11.122B 
Nagyméretű k eszköz, szilánk. Szürke k b l készült. 9,2xŐ,3 cm; Va.: 2,5 cm; Ltsz.: 73.11.122C 
Csontár. Hossz.: 10,2 cm; Ltsz.: 73.11.123 
Csontvés . Hossz.: 8,8 cm; Ltsz.: 73.11.12Ő 
Kisméretű, szürke k b l készült, csiszolt laposbalta. Hossz.: Ő,7 cm; Szé.: 3,3 cm; Va.: 1,6 cm; Ltsz.: 
73.11.125 
Kerek, lapos, közepén kissé kiemelked  orsógomb töredéke. Felülete sötétbarna, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. Átm.: 7,4 cm; Va.: 1,6 cm; Ltsz.: 73.11.126 (63. tábla/9) 

15 Az edénytöredék Banner leírásában kétosztású tálként szerepel (BANNER 1956, 98). A leltárkönyv alapján ez a darab nem 
a 2., hanem a 3. edénycsomóból került el . 
16 A HOM Leltárkönyve szerint ez a példány a II. felületr l került el  (3-ő. tűzhely). 
17 Banner János a lelet képét nem közölte, csak röviden emlékezik meg róla (BANNER 1956, 98). 
18 A HOM Leltárkönyve alapján az I/4 edénycsomóhoz tartozik. 
19 A HOM Leltárkönyve alapján az I/4 edénycsomóhoz tartozik. 
20 A töredék a leltárkönyvben I. felület 3. 6 alsó réteg megnevezéssel szerepel. 
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Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete belül fekete, kívül sárga, fekete 
foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 6x4,1 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.539 
Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt egy bevagdalásokkal tagolt borda fut 
körbe. Felülete belül vörösesbarna, fekete foltos, fényezett, kívül vörösesbarna, sárga és fekete 
foltokkal, sima nem fényezett. Homokkal soványított. 12,2x18,5 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 23 cm; 
Ltsz.: 73.11.142A (BANNER 1956, Taf. LXXIII/17)21 
Fazék peremtöredéke. A peremet sekély benyomkodások tagolják. A perem alatt egy ovális 
benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. A borda alatt egy hármas bütyök helyezkedik el. Az edény 
felületét seprűzés borítja. Felülete beül téglavörös, enyhén fényezett, kívül barna, vörösesbarna 
foltokkal, sima. Homokkal soványított. 11x12,5 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 31 cm; Ltsz.: 73.11.142B 
(63. tábla/11) 
Seprűdíszes fazék fenéktöredéke négy darabból összeragasztva. Felülete belül sárga, kívül szürke, 
enyhén fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 10x11 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Fá.: 16 cm; 
Ltsz.: 73.11.142C 
A volt Ózdi Múzeum leletleíró kartonjai szerint a következ  leletek is ide tartoznak: 
Penge (ő1.2.9); csonttű (ő1.2.12); bordasimító (ő1.2.13); táltöredék (ő1.2.17). 
4. edénycsomó – a 2. tűzhely mellett, attól délre több eszköztöredék és edénytöredék került el  egy 
helyen. Az eredeti dokumentáció szerint egy kúpos testű merice és egy kis kanál került el  innen, 60 
cm mélységben. 
Leletanyaga:  
Kisméretű, szürkésfehér k b l készült, pattintott k penge. Hossz.: ő,6 cm; Szé.: 1,Ő cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 73.11.131 (BANNER 1956, LXXIII/6) 
Pattintott k eszköz (BANNER 19ő6, LXXIII/7). 
K eszköz (BANNER 19ő6, LXXIII/11). 
Csonkakúpos testű orsógomb (BANNER 19ő6, Taf. LXXIII/9). 
Mindkét végén hegyes csonteszköz (BANNER 1956, Taf. LXXIII/3). 
Behúzott permű tál vízszintesen átfúrt füllel (BANNER 1956, Taf. LXXIII/18). 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két szélén lapos gombban végz d  szalagfüllel. A fül fels  részét 
három függ leges bekarcolt vonal tagolja. A peremet apró, kerek benyomkodások díszítik. A perem 
alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. A fül mellett egy függ leges, kett s pontsor látható, amelyhez 
alul egy újabb, vízszintes pontsor kapcsolódik. Felülete sötétbarna, fényezett. Homokkal soványított. 
6,8x12 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.137A (BANNER 1956, Taf. LXXIII/15) (64. 
tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke fels  részén négy lapos gombban végz d  szalagfüllel. A peremet 
apró, kerek benyomkodások tagolják. A perem alatt egy, az edény hasán két vízszintes pontsor 
helyezkedik el. Felülete fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal soványított. 8,8x12,2 cm; Va.: 0,7 
cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 73.11.137B (BANNER 1956, Taf. LXXIII/14). 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A fül fels  része eredetileg két lapos gombban végz dött, közepén 
egy hegyes bütyök helyezkedik el. A fül mellett egy függ leges pontsor látható. Felülete sötétbarna, 
enyhén fényezett. Homokkal soványított. 7,8x6,8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.137C (BANNER 
1956, Taf. LXXIII/16). 
Kisméretű tál peremtöredéke. A peremet bevagdalások tagolják. A perem alatt és az edény hasán egy-
egy vízszintes pontsor fut körbe, melyek között egy függ leges pontsor helyezkedik el. Felülete belül 
sötétszürke, kívül világosbarna, fekete foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 3,8 cm; 

21 Ez a töredék a HOM leltárkönyve alapján az I. felület alsó réteg 3. edénycsomóból származik. Banner az I. felület 2. 
tűzhelyhez köti (BANNER 19ő6, 99). 
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Szé.: 5,7 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 13 cm; Ltsz.: 73.11.501 (BANNER 1956, Taf. LXXIII/12) (64. 
tábla/2) 
Kisméretű tál oldaltöredéke a gombokban végz d  szalagfül töredékével. A perem alatt egy, az edény 
hasán két vízszintes pontsor helyezkedik el. A fül mellett egy függ leges pontsor látható. Felülete 
belül sötétszürke, kívül világosbarna, fekete és narancssárga foltokkal, enyhén fényezett. Homokkal 
soványított. 4,5x3,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.138 (BANNER 1956, Taf. LXXIII/13). 
A HOM Leltárkönyve alapján ide sorolható még: 
Nagyméretű, zöldes fekete k b l készült hosszúkás, ívelt testű rl k  töredéke. Hossz.: 20,6 cm; Szé.: 
10 cm; Va.: 4 cm; Ltsz.: 73.11.497 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű csésze négy darabból összeragasztva, félig kiegészítve. Felülete 
fekete, sárga foltos, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 3,7 cm; Va.: 0,4 cm; Pá.: 7,5 
cm; Ltsz.: 73.11.557 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice három darabból összeragasztva, kiegészítve. Füle hiányzik. 
Díszítetlen. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,5 cm; Pá.: 5,5 cm; Va.: 0,4 cm; 
Ltsz.: 73.11.544 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Alatta egy ferde 
pontsor látható, amely mellett bekarcolt ferde vonalak helyezkednek el. Felülete fekete, fényezett. 
Homokkal soványított. 8,3x6 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 73.11.127 
A volt Ózdi Múzeum leletleíró kartonjai szerint ide sorolható még egy agancskalapács is (51.2.20). 
A HOM Leltárkönyve alapján az I/4 edénycsomóhoz tartozik a 73.11.531 és 73.11.546 számú töredék, 
de Banner leírása szerint az I/3 edénycsomóhoz köthet k (leírásukat lásd ott). 
5. edénycsomó – közvetlenül a 2. tűzhely mellett, attól keletre. Az eredeti dokumentáció szerint a 
jelenség egy 20 cm mélységben lév , kör alakú „szemétbeöntés.” Banner viszont 70 cm mélységben 
három kónikus testű mericét említ a tűzhely mellett (BANNER 19ő6, 98).22 
Leletanyaga: 
Nagyméretű, fekete k b l készült, csiszolt k balta töredéke. 6,2xŐ cm; Va.: 4 cm; Ltsz.: 73.11.128 
A HOM Leltárkönyve alapján több lelet nem köthet  ehhez az edénycsomóhoz. 
6. edénycsomó – az 1. tűzhely mellett, attól északnyugatra, 70 cm mélységben a tapasztott tűzhely 
mellett a tapasztás fölött 2 cm-re három darab kónikus testű merice. 
Banner közleményében egy edény szerepel innen. Egy lapos aljú, egyenes peremű tál, 70 cm 
mélységb l (BANNER 19ő6, 98, Taf. LXIX/6). Ez az edény viszont a dokumentáció és a HOM 
Leltárkönyve alapján is az I/3 edénycsomóhoz köthet . 
Leletanyaga: 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Füle hiányzik. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 
Ma.: 8,1 cm; Pá.: 5,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.30 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/8) (64. tábla/3) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice két darabból összeragasztva. Füle és peremének egy része hiányzik. 
Felülete sötétszürke, sárga és fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,7 cm; Pá.: 5,6 cm; 
Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.31 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/9) (64. tábla/4) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Füle és peremének egy része hiányzik. Felülete fekete, fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 9,3 cm; Pá.: 6,1 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.32 (BANNER 1956, Taf. 
LXXIV/10) (64. tábla/5) 
I/1. tűzhely – 75 cm mélységben jelentkezett a felület délkeleti sarkában. Összesen négy 
tapasztásréteget lehetett megfigyelni (61. tábla/3-4; 62. tábla/1). 
1. tapasztás – Ő cm vastag. Jó állapotú, homokos földb l készült. 6 cm vastagságban égett át. 
Alaktalan, eredetileg ovális lehetett. Keleti oldalán a föld 10 cm vastagságban volt átégve. Mérete: 
76x65 cm. 

22 Ez a leírás megfelel az eredeti dokumentációban 6. számmal szerepl  edénycsomónak. 
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2. tapasztás – a 3. tapasztásréteg fölött, kis területen maradt meg 73 cm mélységben. Mérete: 40x45 
cm. Banner Jánosnál a következ  méretek szerepelnek: 80x90 cm; vastagság: 3 cm (BANNER 19ő6, 
98). Ezek az adatok az eredeti dokumentációban a 3. tapasztásrétegnek felelnek meg. 
3. tapasztás – a 2. tapasztásréteg és részben az 1. tapasztás alatt. Mérete: 80x90 cm; mélysége: 82 cm. 
A tapasztás vastagsága: 3 cm; az átégés vastagsága: 7 cm. 
4. tapasztás – az el z  három tapasztástól távolabb, észak felé helyezkedik el. A 3. tapasztás 
szintjében. A 3. és 4. tapasztás közötti területen kemény sárga föld volt, helyenként barna 
égésnyomokkal. A sározott felületen egyetlen edénytöredék sem feküdt. 
A négy tapasztás és a köztük lév  részben átégett föld egy nagyobb tűzhelyet alkotott. A 3. és Ő. 
tapasztás egy szinten feküdt. Erre tapasztották rá a 2. és az 1. réteget. 
I/2. tűzhely – homokkövekb l kirakott, tapasztás nélküli tűzhely a szelvény északi részén, középen. A 
kövek egy szintben, egy sorban feküdtek. A homokk  vörösre égett. Mérete: 98xŐ7 cm; mélysége: ő0 
cm. Fölötte kevés hamu volt. Alatta hamus homok. Mellette 10 cm-el mélyebben egy kónikus testű 
merice feküdt (62. tábla/2). 
Leletanyaga: 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice hét darabból összeragasztva. Füle és oldalának egy része hiányzik. 
Felülete szürke, fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 9,2 cm; Pá.: 5,9 cm; Va.: 0,6 cm; 
Ltsz.: 68.1.33 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/4) (64. tábla/6) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Füle és peremének egy része hiányzik. Felülete szürke, fekete 
foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 7,6 cm; Pá.: 6,1 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.34 
(BANNER 1956, Taf. LXXIV/5) (64. tábla/7) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Füle és oldalának egy része hiányzik. Felülete fekete, fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 9,4 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.1.35 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/6) (64. 
tábla/8) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice három darabból összeragasztva. Füle és oldalának egy része 
hiányzik. Felülete világosbarna, fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,2 cm; Va.: 0,5 
cm; Ltsz.: 68.1.36 (BANNER 1956, Taf. LXXIV/7)23 
Kannelúrás korsó töredéke (BANNER 1956, Taf. LXXIV/14). 
Csiszolt k balta töredéke (BANNER 19ő6, Taf. LXXIII/10). 
Durva kidolgozású fazék peremtöredéke (BANNER 1956, Taf. LXXIII/17) Ltsz.: 73.11.142A24 
A HOM Leltárkönyvében I. felület tűzhely megnevezéssel szerepelnek még az alábbi leletek: 
Kisméretű, barna színű k b l készült, csiszolt, töredékes trapéz alakú balta. Hossz.: Ő,5 cm; Szé.: 3,5 
cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 73.11.13925 
Szalagfüles edényekhez (korsó, bögre vagy merice) tartozó, keskeny, hosszú fülek töredékei. Felületük 
fekete, fényezett. Homokkal soványítottak. Mindkett  két darabból van összeragasztva. A. 8,3x2,2 cm; 
Va.: 0,7 cm; B. 6,7x1,9 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.140A-B 
Kisméretű, durva kidolgozású edény peremtöredéke. Félgömbös testű tálka része. Közepén egy 
osztófal töredéke látható. Talán egy miniatűr kétosztású tál lehetett. Felülete belül sötétszürke, kívül 
sárga, enyhén fényezett. Két darabból van összeragasztva. 3,9x5,9 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 11,5 
cm; Ltsz.: 73.11.141 (BANNER 1956, Taf. LXXII/13)26 
A volt Ózdi Múzeum anyagából az ő1.2.Ő7 számú k balta sorolható ide (a meghatározás szerint I. 
felület tűzhely alatt). 

23 Ez a négy merice a HOM Leltárkönyvében I. felület tűzhely lel hellyel szerepel. 
24 Ez a darab a HOM Leltárkönyve alapján I. felület 3, alsó rétegb l származik. Leírását lásd I/3-nál. 
25 Banner János ezt a k eszközt a Rozsnyói által gyűjtött leletek között közölte (BANNER 19ő6, Taf. LXXIII/8).  
26 Ez a töredék Banner közlésében az I/1. gödörhöz tartozik (BANNER 1956, 98). 
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I/3. tűzhely – Az eredeti dokumentációban nem, de Banner közlésében szerepel.27 Ovális alakú 
tűzhely, melyet égésnyomok jeleznek. Felépítménye nincs. Mérete: 60xŐ0 cm; mélysége: Őő cm 
(BANNER 1956, 99). 
I/1. gödör – szerkezetileg az I/1. tűzhelyhez tartozik. Közvetlenül a tapasztás mellett kezd dik és 
egybe esik a tűzhely tengelyével. Hengeres oldalú, alja egyenes. Mérete: 110x120 cm; mélysége: 82 
cm. Betöltésében sok bedobált homokk darab volt. Részben a homokk be ásták (61. tábla/3). 
Leletanyaga: 
Hengeres nyakú, öblös testű, szalagfüles tárolóedény fels  része. Az edényb l a nyak és a szalagfül 
maradt meg, melynek fels  része két lapos gombban végz dik.  A fület két nagyobb, kerek 
ujjbenyomkodás is díszíti. Felülete fekete, világosszürke foltokkal, fényezett. Homokkal soványított. 
Ma.: 10 cm; Pá.: 12,5 cm; Va.: 0,5 cm; a fül szélessége: 5 cm; Ltsz.: 68.1.38 (BANNER 1956, Taf. 
LXIX/2) (64. tábla/9) 
Tölcséres nyakú tál összeill  perem- és oldaltöredékei. A peremet kerek benyomkodások tagolják. 
Díszítése: a perem alatt egy vízszintes pontsor; az edény hasán két vízszintes pontsor között két 
vízszintes vonal és ferde vonalak. Felülete belül fekete, kívül vörösesbarna, fekete foltos, fényezett. 
Homokkal soványított. a legnagyobb töredék méretei: 11,7x8,6 cm Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 26 cm; 
Ltsz.: 73.11.502 (BANNER 1956, Taf. LXXII/12) (64. tábla/10) 
Kónikus testű merice töredéke. Régi Ltsz.: 51.2.60 (BANNER 1956, Taf. LXXII/15). 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A fül fels  részénél a perem kissé kiemelkedik és középen két bütyök 
tagolja. A fül felülete bordázott. A perem alatt egy benyomott pont látható, amely egy vízszintes 
pontsor része lehetett. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 4,8x5,2 cm; Va.: 0,6 cm; 
Ltsz.: 73.11.146 (BANNER 1956, Taf. LXXII/14) 
Durva kidolgozású, kisméretű kétosztású tál töredéke (BANNER 1956, Taf. LXXII/13) Ltsz.: 
73.11.14128 
Pattintott k eszköz. Ltsz.: 73.11.1Ő3 
Csontárak. 3 db A. Hossz.: 6 cm; B. Hossz.: 5,8 cm; C. Hossz.: 9,9 cm; Ltsz.: 73.11.144 
Korsó szalagfüle. Két szélén benyomkodott pontok helyezkednek el. Felületét függ leges kannelúrák 
díszítik. Felülete szürke, barna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 3,3x3,4 cm; Va.: 0,6 cm; 
Ltsz.: 73.11.145A (64. tábla/11) 
Korsó szalagfüle két darabból összeragasztva. Felületét függ leges kannelúrák díszítik. Felülete 
fekete, fényezett. Homokkal soványított. 6,9x2,7 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.145B 
Korsó szalagfüle. Fels  részén két oldalt egy-egy pontsor helyezkedik el. Felülete szürke, fekete 
foltos, fényezett. Homokkal soványított. 6,2x3,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.145C 
Amfora oldaltöredéke széles, rövid szalagfüllel. A fül mellett hosszúkás benyomkodások láthatók. 
Felülete belül fekete, kívül fekete világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 9x9 cm; Va.: 
0,8 cm; a fül szélessége: 4,5 cm; Ltsz.: 73.11.147 (64. tábla/12) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete szürke, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 3,7x2,8 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.541 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bütyöksor fut körbe. Az edény felületét seprűzés díszíti. 
Felülete narancssárga, fekete foltos, sima. Homokkal soványított. 7,2x5 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 
22 cm; Ltsz.: 73.11.662 
A volt Ózdi Múzeum anyagából az 51.2.63 számú táltöredék is ide sorolható. 

27 A kérdéses objektum az eredeti felszínrajzon sincs jelölve. 
28 Ez a töredék a HOM Leltárkönyvében I. felület tűzhely megnevezéssel szerepel. Leírását lásd I/2. tűzhely leleteinél. 
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Szórványleletek az I. felületr l: 
Kerek, lapos, középen átfúrt orsókarika. Felülete sima, világosszürke, helyenként fekete és barna 
foltokkal. Homokkal soványított. Egyik oldalán az átfúrás körül a simítás nyomai láthatók. Átm.: 6,4 
cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 68.1.29 (64. tábla/13) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy függ leges bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Az edény 
testét függ leges, bekarcolt vonalak borítják. Felülete belül narancssárga, kívül barna, sárga foltos, 
sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 6,5x5,2 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 20 
cm; Ltsz.: 73.11.121 (64. tábla/14) 
Kisméretű, zöldeskék k b l készült, csiszolt trapéz alakú, töredékes k balta. Hossz.: 6 cm; Szé.: Ő cm; 
Va.: 1,8 cm; Ltsz.: 73.11.129 
Kisméretű, fekete k b l készült, ovális csiszolók . Hossz.: ő,6 cm; Szé.: Ő cm; Va.: 3,3 cm; Ltsz.: 
73.11.130 
Csontár. Hossz.: 8,5 cm; Ltsz.: 73.11.132 
Csontár. Hossz.: 5,8 cm; Ltsz.: 73.11.133 
Csontár. Hossz.: 6,2 cm; Ltsz.: 73.11.134 
Csontárak töredékei. 2 db A. Hossz.: 4,6 cm; B. Hossz.: 3,3 cm; Ltsz.: 73.11.135 
Kerek, lapos orsógomb töredéke. Felülete barna, narancssárga és sárga foltos, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. Átm.: 6,2 cm; Va.: 1,8 cm; Ltsz.: 73.11.136 (64. tábla/14) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete fekete, fényezett. Homokkal 
soványított. 5,4x4,9 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.540A 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete belül fekete, kívül fekete, sárga 
foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 3x4,1 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.540B 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete belül fekete, kívül fekete, 
világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 4,1x4,5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.540C 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice oldal- és fültöredéke. Díszítetlen. Felülete belül fekete, kívül 
fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal soványított. 6,1x4,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.540D 
A volt Ózdi Múzeum anyagából: 
Csontárak (51.2.30, 33); csonteszköz (51.2.35); táltöredék (51.2.39). 
II. felület: - a déli lejt  legmeredekebb része mellett nyitották az I. felülett l keletre (65. tábla/1). 
Mérete: 10x4 m. A rétegsor megegyezik az I. felületével, bár a legalsó réteg szinte tiszta hamu. A 
felületen hat tűzhely maradványait tárták fel. 
II/1. tűzhely – Kör alakú. A tapasztás vastagsága 3 cm, az átégés 6 cm. Tapasztás 106x80 cm-es 
területen volt, a többi részen vörösre átégett agyagos föld. Ürgelyukak rongálták meg, edény nem volt 
rajta. Körülötte elég sok edénytöredék volt. Alatta hamus réteg sok edénytöredékkel. Mérete: 130x140 
cm; mélysége: 65 cm (65. tábla/2). 
Leletanyaga: 
A tűzhely mellett feküdt egy nagy méretű, tagolt testű merice. Több darabból összeragasztott, 
kiegészített. Fels  része csonkakúp alakú, oldala enyhén ívelt. Alsó része kónikus, alja lapos. A két 
részt éles törésvonal választja el egymástól. Fels  részét a perem alatt és a törésvonalnál kett s, 
vízszintes pontsorok díszítik, melyek között hármas, függ leges pontsorok helyezkednek el. A széles, 
nem túl magas szalagfül küls  részét kett s pontsorok díszítik. Felülete enyhén fényezett, 
vörösesbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 8 cm; Pá.: 13,6 cm; Fá.: 6,5 cm; Va.: 0,6 
cm; Ltsz.: 68.1.39 (BANNER 1956, Taf. LXIX/3) (66. tábla/1). 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fültöredéke négy darabból összeragasztva. A fül két oldalát 
bevagdalások tagolják. Felülete fekete, világosbarna foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 
9,7x4 cm; Va.: 0,6 cm; a fül szélessége: 2,4 cm; Ltsz.: 73.11.532 
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II/2. tűzhely – Félkör alakú, déli oldala egyenes. Nincs letapasztva. Átégett vörös homok jelzi. Az 
átégés vastagsága 5 cm. Alatta 8 cm hamus föld, majd a szürke homokos altalaj. Mérete: 70x40 cm; 
mélysége: 60 cm. 
Leletanyaga: 
Nagyméretű, hengeres nyakú, öblös testű, fül nélküli korsó, több darabból összeragasztva. Az edény 
hasát függ leges kannelúrák borítják. Felülete fekete, barna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 
Ma.: 13 cm; Pá.: 11 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.40 (BANNER 1956, Taf. LXIX/5) (66. tábla/2). 
Kónikus testű merice töredéke (BANNER 1956, Taf. LXXV/25). 
Átfúrt k balta töredéke. Hossz.: ő,3 cm; Szé.: 3 cm; Va.: 3,9 cm; Ltsz.: 73.11.1Ő8 (BANNER 19ő6, 
Taf. LXXV/10) 
Agancseszköz töredéke. Hossz.: 6 cm; Átm.: 3,8 cm; Ltsz.: 73.11.149 (BANNER 1956, Taf. 
LXXV/11) 
Kétosztású tál osztógombja. Felületét középen négy bekarcolt vonal osztja két részre, melyeket cikk-
cakk vonalak díszítenek. Felülete sötétszürke, fekete foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 
Az osztógomb átmér je: ő,7 cm; Ltsz.: 68.1.41  (BANNER 1956, Taf. LXXV/14) (66. tábla/3). 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice öt darabból összeragasztva, kiegészítve. Füle hiányzik. Díszítetlen. 
Felülete belül narancssárga és fekete, kívül fekete, narancssárga foltos, sima. Kerámiazúzalékkal 
soványított. Ma.: 8,2 cm; Pá.: 8 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 73.11.547 (66. tábla/4). 
II/3. tűzhely – Ovális alakú, domború felületű tűzhely a felület északi részén a 2. tűzhelyt l északra. 
Er sen letapasztott homokos agyagból. Az átégés vastagsága: 8 cm. Mérete: 40x60 cm; mélysége: 50 
cm (65. tábla/3). Leletanyaga nincs. 
II/Ő. tűzhely – Az altalajon fekszik. Mélysége: 80 cm. Mérete: 70x50 cm. Felette tiszta hamu. 
Tapasztás csak a tűzhely déli részén mutatkozik. Vastagsága: 1 cm. A tapasztás sok helyen 
kitöredezett. 
Leletanyaga: 
A tűzhely fölött egy k balta töredéke. Hossz.: ő,2 cm; Szé.: Ő,ő cm; Va.: Ő,8 cm; Ltsz.: 73.11.1ő1 
(BANNER 1956, Taf. LXXV/9). 
Kétosztású tál osztógombja. Felületét sűrűn bekarcolt, párhuzamos vonalak díszítik. Két oldalon 
ezekre a vonalakra mer leges rövidebb vonalak láthatók. Felülete enyhén fényezett, sötétszürke. 
Homokkal soványított. az osztógomb átmér je: 8 cm; Ltsz.: 68.1.Ő2 (BANNER 19ő6, Taf. LXXV/13) 
(66. tábla/5). 
Az eredeti dokumentáció a következ  leleteket említi: 
Egy átfúrt k balta, csiszolt csonttűk, az edénytöredékek között hat osztógomb és egy összeállítható tál, 
melynek bels  pereme pontsorral díszített, küls  oldalán félkör alakú rátett, rovátkolt díszítés található 
két lyukkal. 
II/ő. tűzhely – Ovális alakú. Mérete: 70x110 cm; mélysége: 80 cm. Az 1 cm vastag tapasztás csak 
helyenként van meg. A kés bbi feszín planírozásánál részben elpusztult. Leletanyaga nincs (65. 
tábla/4). 
A HOM Leltárkönyvében több olyan leletet is találunk, melyek a II. felület 3-ő tűzhely megnevezéssel 
szerepelnek. Ezek csupán feltételesen sorolhatók a II/Ő. tűzhelyhez. 
Pengetöredék. Hossz.: 3,6 cm; Szé.: 1,5 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: 73.11.150 
Csontár. Hossz.: 6,9 cm; Ltsz.: 73.11.152 
Kétosztású tál oldaltöredéke. Díszítése: két benyomkodott háromszögekb l álló, vízszintes sor között 
elhelyezked , függ leges vonalak. Felülete sötétszürke, fekete foltos, fényezett. Homokkal 
soványított. 7x4,7 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.153 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A fül fels  részét három bütyök tagolja. Két oldalán a perem lapos 
gombban végz dik. A fül mellett egy függ leges pontsor helyezkedik el. Felülete fekete, fényezett. 
Homokkal soványított. 5,6x6 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.154 
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Tál peremtöredéke bels  oldalán kett s, félhold alakú benyomkodásokból álló sormintával díszítve.29 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor alatt bekarcolt hálóminta. Felülete világosbarna, 
fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. 7,8x7,2 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.155B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor alatt bekarcolt hálóminta. Felülete fekete, 
világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 5,7x6,2 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.155C 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor között bekarcolt 
hálóminta. Felülete belül fekete, kívül vörösesbarna, fényezett. Homokkal soványított. 8,8x17 cm; 
Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 73.11.155D 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kett s bütyök helyezkedik el. Felülete fekete, sárgás 
világosbarna foltokkal, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 7,5x7 cm Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 30 
cm; Ltsz.: 73.11.503A 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Felülete belül 
barna, enyhén fényezett, kívül fekete, barna foltos, enyhén durvított. Homokkal soványított. 3,6x7,4 
cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 73.11.503B 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy hármas bütyök helyezkedik el. Felülete sötétbarna, vörös 
foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 5,1x6,6 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 23 cm; Ltsz.: 
73.11.503C 
II/6. tűzhely – Az altalajon feküdt. Mélysége: 80 cm. A szögletes tapasztás mérete: 70x120 cm. 
Egyoldalú peremet alakítottak ki körülötte. A perem vastagsága: 18-20 cm. A letapasztott tüzel hely 
félkör alakú formát mutat, amely kelet felé elkeskenyedik. Felülete sima, az elkeskenyed  résznél 
észak felé lejt. A perem és a fenék szintkülönbsége: 10 cm. A tűzhely körül félkör alakban sárga 
agyagos föld volt, helyenként átégés nyomaival. Fölötte vastagon hamu (65. tábla/5-7). 
Leletanyaga: 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztógombbal. Az edény oldalát függ leges, bekarcolt vonalak 
díszítik. Az osztógomb kis méretű, ovális és alig emelkedik ki az edény pereméb l, szervesen 
illeszkedik az osztófalhoz. Felületén két-két bekarcolt vonal látható. Felülete fényezett, fekete, 
világosszürke foltokkal. Homokkal soványított. 6,9xő cm; Va.: 0,7 cm; az osztógomb átmér je: 
3,5x4,1 cm; Ltsz.: 68.1.43A (BANNER 1956, Taf. LXXV/16) (66. tábla/6) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével. Az edény oldalát függ leges vonalkötegek, 
alattuk vízszintes pontsor és a vonalkötegek között hosszúkás benyomkodások díszítik. Felülete 
sötétszürke, fényezett. Homokkal soványított. 4,8x5,8 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 68.1.43B 
Kétosztású tál osztógombja. Felületét egy hármas, ill. egy kett s vonalköteg három részre osztja, 
melyeket cikk-cakk vonalak borítanak. Felülete sima, kopott, narancssárga. Homokkal soványított. Az 
osztógomb átmér je: Ő,ő cm; Ltsz.: 68.1.44 (BANNER 1956, Taf. LXXV/17) 
Kerek, lapos agyagtárgy középen átfúrva. Az átfúrás körül hengeres nyúlvány helyezkedik el, amely 
kerékagy ábrázolására emlékeztet. Ezen a részen vörös foltok láthatók, melyek talán festés 
maradványai lehetnek. Felületén néhány ferde, sekély borda látható. Töredékes. Felülete szürke, sima. 
Homokkal és apró kaviccsal soványított. Becsült átmér je: 8-8,5 cm; Va.: 1,1 (3,3) cm; Ltsz.: 68.1.45  
(BANNER 1956, Taf. LXXV/8) 
Fazék fültöredéke. A fül fels  része két nagy méretű, lapos korongban végz dik. A fül két szélét kerek 
benyomkodások tagolják. Az edény pereme alatt nagyméretű, szögletes benyomkodásokból álló 
pontsor helyezkedik el, melyhez a fül mellett egy-egy függ leges pontsor kapcsolódik. A fül alatt 
bekarcolt, ferde vonalak nyomai láthatók. Felülete fényezett. Belül fekete, kívül sárga, fekete és 
világosszürke foltokkal. Homokkal soványított. 9,3x10,7 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 3,6 cm; 
Ltsz.: 68.1.46A (BANNER 1956, Taf. LXXV/22) (66. tábla/7) 

29 Ez a darab Banner közlésében az I. felület 2. edénycsomóhoz tartozik. Leírását lásd I/2-nél. 
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Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részén eredetileg három lapos korong alakú 
nyúlvány helyezkedett el, ezek közül az egyik hiányzik. A fül mellett egy függ leges pontsor nyoma 
látható. Felülete enyhén fényezett. Belül világosszürke, kívül fekete, sárga foltokkal. Homokkal 
soványított. 7,7x8 cm; Va.: 0,9 cm; a fül szélessége: 4 cm; Ltsz.: 68.1.46B (BANNER 1956, Taf. 
LXXV/24) 
Csontvés . Hossz.: 8,Ő cm; Ltsz.: 73.11.1ő6 (BANNER 19ő6, Taf. LXXV/2) 
Kisméretű, talpas tál fenéktöredéke. Díszítése: bekarcolt hálóminta. Eredetileg négy, kerek átmetszetű 
lába volt. Felülete téglavörös, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 4x5,6 cm; Va.: 0,5 cm; 
Ltsz.: 73.11.157A (BANNER 1956, Taf. LXXII/6)30 (66. tábla/9) 
Kisméretű, talpas tál fenéktöredéke. Díszítése: bekarcolt hálóminta. Eredetileg négy, kerek átmetszetű 
lába volt. Felülete sárga, fekete foltos, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 3,8x4 cm; Va.: 0,5 
cm; Ltsz.: 73.11.157B (BANNER 1956, Taf. LXXV/19) (66. tábla/10) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice oldaltöredéke. Díszítetlen. Felülete belül világosbarna, kívül 
narancssárga, világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 7,3x5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 
73.11.533 
Agyagkanál. (BANNER 1956, Taf. LXXV/12) Ez a darab a volt Ózdi Múzeum anyagában az 51.3.18 
leltári számon szerepelt. Elveszett. 
Tál peremtöredéke bütyökkel és bekarcolt ferde vonalakkal díszítve. (BANNER 1956, Taf. LXXV/21) 
Ez a darab a volt Ózdi Múzeum anyagában az 51.3.23 leltári számon szerepelt. Elveszett. 
Szórványleletek a II. felületr l: 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztógombbal. Az edény oldalát a perem alatt egy pontsor díszíti, 
amelyhez egy függ leges, bekarcolt cikk-cakk vonal kapcsolódik. Az osztógomb díszítése: középen öt 
bekarcolt vonal, a két szélen egy-egy bekarcolt cikk-cakk vonal. Felülete fényezett, világosbarna, 
fekete foltokkal. Homokkal soványított. Va.: 0,8 cm; az osztógomb átmér je: 6,2 cm; Ltsz.: 68.1.Ő7A 
(BANNER 1956, Taf. LXXV/15) 
Kétosztású tál osztógombjának töredéke. Díszítése középen bekarcolt egyenes vonalakból, a széleken 
cikk-cakk vonalból áll. Felülete sima, narancssárga, szürke foltokkal. Va.: 1 cm; az osztógomb 
átmér je: kb. ő,2 cm; Ltsz.: 68.1.Ő7B 
Fazék oldaltöredéke. Az edény oldalát egy függ leges, szabálytalan alakú benyomkodásokból álló 
pontsor és mellette ferde vonalakból álló ún. halszálkaminta díszíti. Felülete sima, belül sötétszürke, 
kívül narancssárga. Homokkal és samottal soványított. 10,6x7,2 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 68.1.48 (66. 
tábla/8) 
Csontvés . Hossz.: Ő cm; Ltsz.: 73.11.1ő8 (BANNER 19ő6, Taf. LXXV/4) 
Csontár. Hossz.: 8,7 cm; Ltsz.: 73.11.159 (BANNER 1956, Taf. LXXV/1) 
Csontárak. 2 db A. Hossz.: 6,7 cm; B. Hossz.: 5,5 cm; Ltsz.: 73.11.160A-B 
Csonttű. Lábszárcsontból készült csiszolt hegyű tű. Tűzben kalcinálódott. Töredék. Hossz.: ő,6 cm. 
Ltsz.: 73.11.161 
Kerek, kett skónikus orsógomb. Átm.: 4,7 cm; Va.: 2,5 cm; Ltsz.: 73.11.162 (BANNER 1956, Taf. 
LXXV/6) (67. tábla/1) 
Kerek, kett skónikus orsógomb töredéke. Átm.: 4,5 cm; Va.: 2,5 cm; Ltsz.: 73.11.163 (67. tábla/3) 
Kétosztású tál oldaltöredéke a kerek, nagy méretű, díszítetlen osztógombbal. Felülete sötétbarna, 
vörös foltokkal, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 5,5x7,7 cm; Va.: 0,9 cm; az osztógomb 
átmér je: 6 cm; Ltsz.: 73.11.16Ő 
Fazék fültöredéke. A széles szalagfül felületét függ leges bordák tagolják. Fels  részén négy lapos, 
ovális gomb helyezkedik el, melyeken ovális benyomkodások láthatók. Felülete fekete, világosbarna 

30 Ez a darab Banner Jánosnál szórványként szerepel (BANNER 1956, Taf. LXXII/6). Valószínűleg Rozsnyói Márton 
gyűjtéséb l származik. 
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foltos, fényezett. Homokkal soványított. 3,3x6,9 cm; Ltsz.: 73.11.165A (BANNER 1956, Taf. 
LXXV/18). 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A szalagfül felületét függ leges bordák tagolják. Fels  rész három 
lapos, ovális gombban végz dik. A perem alatt és az edény hasán egy-egy vízszintes pontsor látható. 
Felülete fekete, belül fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 6,8x8,7 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 
73.11.165B (BANNER 1956, Taf. LXXV/23) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. Az edény 
felületét seprűzés borítja. Felülete belül sárgás világosbarna, fényezett, kívül vörösesbarna, fekete 
foltokkal, sima. Homokkal soványított. 6,5x6,6 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 73.11.166 
(67. tábla/2) 
Kihajló peremű, kónikus tál peremtöredéke. A peremet félhold alakú benyomkodások tagolják. A 
perem alatt egy vízszintesen átfúrt bütyökfül helyezkedik el. Felülete narancssárga, sima. Homokkal 
soványított. 5x5,7 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 73.11.663 (BANNER 1956, Taf. 
LXXV/20) 
Edényfül. Ltsz.: 73.11.724 
A volt Ózdi Múzeum anyagából: csontvés  (ő1.3.2ő); állatcsont (ő1.3.30); állatfog (51.3.31); 
orsógomb (51.3.33) (BANNER 1956, Taf. LXXV/7). Ezek a leletek nincsenek meg. 
Banner János az alábbi leleteket közli még innen: 
Csontvés  (val. ő1.3.2ő) (BANNER 19ő6, Taf. LXXV/3); átfúrt vadkan tép fog (val. ő1.3.31) 
(BANNER 1956, Taf. LXXV/5). 
 
III. A Rozsnyói Márton és Pollák Dénes féle gyűjtés anyagának egy része a MNM-ban található. 
Másik fele az Ózdi Múzeumba került. Ezeket kés bb – az Ózdi Múzeum megszűnése után- a HOM-ba 
vitték át. A leletek egy részét ekkor már nem lehetett beazonosítani. 
 
Rozsnyói Márton gyűjtéséb l származó leletek: 
Kisméretű, kónikus testű tál vagy fed . Oldalán ez apró, átfúrt alagútfül található. Fels /alsó része 
letörött. Díszítetlen. Mindkét oldala fekete, enyhén fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 4,3 cm; 
Átmér : 7 cm; Ltsz.: ő3.27ő.1 (67. tábla/4) 
Tál fültöredéke. A fül két oldalán az edény pereme felemelkedik. Díszítetlen. Belül barna, kívül 
fekete. Fényezett felületű. Homokkal soványított. 6x6 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 3 cm; Ltsz.: 
53.275.2 
Ívelt testű edény (tál vagy fazék) oldaltöredéke. A töredéken egy vízszintesen átfúrt alagútfül 
helyezkedik el. Az edény felületét és a fület is vízszintes kannelúrák borítják. Ehhez csatlakozik még 
egy vékony, vízszintes bordadísz, amelyet apró bevagdalásokkal tagoltak. Belül szürke, kívül sárga. 
Belül fényezett, kívül sima felületű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 7xő cm; Va.: 0,7 
cm; Ltsz.: 53.275.3 
Csontvés  töredéke. Hossz.: 8 cm; Ltsz.: ő3.27ő.ő 
Lapos végű csontvés  töredéke. Hossz.: 5,9 cm; Ltsz.: 53.275.6 
Csontár. Hossz.: 6 cm; Ltsz.: 53.275.7 
Csontár töredéke. Hossz.: 7,8 cm; Ltsz.: 53.275.8 
Csontár. Hossz.: 8,8 cm; Ltsz.: 53.275.10 
Ívelt hegyű csonttű. Hossz.: Ő,ő cm; Ltsz.: ő3.27ő.11 
Csontár töredéke. Hossz.: 4,5 cm; Ltsz.: 53.275.12 
Mindkét végén hegyes csontár. Hossz.: 5,2 cm; Ltsz.: 53.275.13 
Agancsbalta. 8,5x7x3,6 cm; Ltsz.: 53.275.14 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalát kett s, vízszintes pontsor, felette ferde, bekarcolt vonalak, 
alatta függ leges pontsor díszíti. Mindkét oldala fekete, fényezett. Homokkal soványított. 4x5 cm; 
Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.275.15A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor között bekarcolt hálóminta. 
Mindkét oldala fekete, világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 8,5x6 cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 53.275.15B 
Hengeres nyakú, ívelt testű edény – korsó - oldaltöredéke. Az edény vállát vízszintes, háromszög 
alakú benyomkodásokból álló sorminták díszítik. Belül sárga, kívül sárgás világosbarna. Felülete 
sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 4,3x6,2 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 53.275.15C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalán két vízszintes pontsor között ferde, bekarcolt vonalak 
helyezkednek el. A vonalak egymással szöget zárnak be és feny ágmintára emlékeztet  díszítést 
alkotnak. Mindkét oldala sárga, fényezett. Homokkal soványított. 5,7x6,5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 
53.275.15D 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s, apró félhold alakú benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Belül sötétbarna, kívül sárgásbarna. Felülete sima, nem fényezett. 3,7x6 cm; Va.: 0,9 cm; 
becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 53.275.15E 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével. Az edény oldalát függ leges, bekarcolt vonalak 
és kék függ leges pontsor díszíti. Fekete, fényezett felületű. Homokkal soványított. Őxő,Ő cm; Va.: 0,6 
cm; Ltsz.: 53.275.16 
Kétosztású tál osztógombja. Díszítése: Két szélén egy-egy, szögletes benyomkodásokból álló, ívelt 
sorminta, középen rövid bekarcolásokból kialakított, feny ág szerű minta. Világosbarna, fekete 
foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. az osztógomb 
átmér je: Ő,ő cm; Ltsz.: ő3.27ő.17A (67. tábla/5) 
Kétosztású tál osztógombja. Díszítése: oldalát körben bevagdalások tagolják, felületét sugár irányban 
elhelyezett, rövid, bekarcolt vonalak borítják. Sárgásszürke, fekete foltokkal. Felülete sima, nem 
fényezett. Homokkal soványított. az osztógomb átmér je: ő,2 cm; Ltsz.: ő3.27ő.17B (67. tábla/6) 
Fényezett felületű, sötétszürke edény oldaltöredékéb l készült, lapos, ovális, kerek átfúrással ellátott 
orsókarika. Homokkal soványított. 4,3x4,1 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 68.1.1 
Egy állatfogból készült, egyik végén átfúrt ékszer. Hossz.: 3,4 cm; Ltsz.: 68.1.2 (BANNER 1956, Taf. 
LXVIII/10) 
Kerek, lapos, középen átfúrt orsókarika. Felülete sima. Szürke színű. Homokkal soványított. Átm.: 5 
cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 68.1.3 (BANNER 1956, Taf. LXVII/6) (67. tábla/7) 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Több darabból van összeragasztva. Füle hiányzik. Pereme enyhén 
kihajlik. Felülete fényezett, fekete, vörösesbarna foltos. Homokkal soványított. Ma.: 8,5 cm; Pá.: 5,3 
cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.4 
Kerek, lapos, miniatűr tál töredéke. Kiegészített. Peremét apró bevagdalások tagolják. Oldalán talán 
egy letört, lapos nyél nyoma látható. Felülete sima, sötétszürke, helyenként vörösesbarna foltokkal. 
Homokkal soványított. Átm.: 7,3 cm; Ma.: 2,4 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 68.1.5 (BANNER 1956, Taf. 
LXXII/9) (67. tábla/8) 
Kerek, kett skónikus, középen átfúrt orsógomb. Felülete sima, vöröses világosbarna. Homokkal 
soványított. Átm.: 5 cm; Ma.: 3,3 cm; Ltsz.: 68.1.6A (BANNER 1956, Taf. LXVII/9) (67. tábla/9) 
Kerek, nyomott gömbtestű, középen átfúrt orsógomb. Felülete sima szürke, vörösesbarna foltokkal. 
Homokkal soványított. Átm.: 4,4; Ma.: 2,5 cm; Ltsz.: 68.1.6B 
Kerek, lapos, kett skónikus, középen átfúrt orsógomb. Felülete enyhén fényezett, szürke. Homokkal 
soványított. Átm.: 4,4 cm; Va.: 1,9 cm; Ltsz.: 68.1.7 
Kerek, kett skónikus, középen átfúrt orsógomb. Felülete sima, narancssárga, fekete foltos. Homokkal 
soványított. Átm.: 5,7 cm; Va.: 3 cm; Ltsz.: 68.1.8 (BANNER 1956, Taf. LXVII/7) (67. tábla/10) 
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Csúcsos aljú, kónikus testű merice. Füle letörött. Felülete sima, kopott, szürke, narancssárga foltokkal. 
Homokkal soványított. Ma.: 9,4 cm; Pá.: 8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.1.9 
Félgömbös testű, enyhén csúcsosodó aljú, peremfölé húzott szalagfüles merice több darabból 
összeragasztva, kiegészítve. Felülete enyhén fényezett, barna. Homokkal soványított. Ma.: 7,4 cm; 
füllel: 12,1 cm; Pá.: 9,5 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.1.10 (BANNER 1956, Taf. LXIX/10) (67. tábla/11) 
Lapos, ovális testű, szalagfüles merice több darabból összeragasztva. Felülete fényezett, barna. 
Homokkal soványított. Ma.: 4,9 cm; füllel: 8,2 cm; Pá.: 11,2x12,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.1.11 
(BANNER 1956, Taf. LXIX/9) (67. tábla/12) 
Kónikus testű, lapos aljú ossarni típusú csésze két töredéke összeragasztva, kiegészítve. Nyele 
hiányzik. A nyél alatt az edény bels  oldalát egy bekarcolt vízszintes vonal és alatta egy bekarcolt 
cikk-cakk vonal díszíti. Ugyanitt három, kerek átfúrás is látható. Felülete fekete, fényezett. Homokkal 
soványított. Ma.: 6,4 cm; Pá.: 17 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: kb. 8 cm; Ltsz.: 68.1.12 (BANNER 
1956, Taf. LXIX/7) (67. tábla/13a-b) 
Nagyméretű tárolóedény széles szalagfüle két darabból összeragasztva. A fül fels  részét széles, 
hosszúkás benyomkodásokkal tagolták. A fül felületén függ leges kannelúrák láthatók. Felülete 
szürke, sötétszürke, narancssárga foltos, fényezett. Homokkal soványított. 14,5x17 cm; Va.: 1,1 cm; a 
fül szélessége: 8,2 cm; Ltsz.: 68.1.14 (BANNER 1956, Taf. LXX/11) 
Tölcséres nyakú füles tál fültöredéke. A fül fels  részét három lapos bütyök tagolja. Az edény peremét 
apró bevagdalások tagolják. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Az edény hasán két vízszintes 
pontsor között elhelyezked , bekarcolt hálóminta látható. Felülete enyhén fényezett, fekete, 
helyenként vörösesbarna foltokkal. Homokkal soványított. 10,5x10 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 
4,3 cm; Ltsz.: 68.1.15 (BANNER 1956, Taf. LXX/8) 
Hengeres nyakú, öblös hasú, rövid szalagfüles amfora oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az 
edény vállán egy háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ebb l kiindulva 
három-három függ leges, bekarcolt vonalból és köztük rövid vízszintes vonalakból álló ún. 
létraminták helyezkednek el. A létraminták közti részen függ leges kannelúrák láthatók. Az edény 
oldalán egy rövid szalagfül helyezkedik el. A fül két szélét háromszög alakú benyomkodások díszítik, 
felületén függ leges kannelúrák borítják. Felülete fényezett, sárga, helyenként fekete foltokkal. 
Homokkal soványított. 9,7x19 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 3,6 cm; Ltsz.: 68.1.16A (BANNER 
1956, Taf. LXXI/5) (67. tábla/14) 
Ugyanehhez az edényhez tartozó oldaltöredék. 9,5x13 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 68.1.16B 
Kétosztású tál osztógombja. Az edény oldalát a perem alatt körbefutó pontsor és függ leges pontsorok 
között elhelyezked , függ leges bekarcolt vonalak díszítik. Az osztógomb felületét két bekarcolt vonal 
három részre osztja, melyeket cikk-cakk vonalak töltenek ki. Felülete sima, fekete, helyenként 
narancssárga foltokkal. Homokkal soványított. az osztógomb átmér je: 7,2 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 
68.1.17A (BANNER 1956, Taf. LXX/3) (68. tábla/1) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével. Az edény oldalát függ leges pontsorok díszítik. 
Felülete sima, kopott, fekete, narancssárga foltokkal. Homokkal soványított. 5,9x6,3 cm; Va.: 1 cm; 
Ltsz.: 68.1.17B 
Gömbös testű edény oldaltöredéke. Az edény oldalát vízszintes, sűrűn elhelyezett bordák díszítik, 
melyeket benyomkodásokkal tagoltak. Felülete sima, kopott, szürke, sárga foltos. Homokkal és apró 
kaviccsal soványított. 5,7x7,4 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.1.18 (BANNER 1956, Taf. LXXI/6) 
Kétosztású tál osztógombja. Felületét egy-egy három vonalból álló vonalköteg három részre osztja, 
melyeket cikk-cakk vonalak töltenek ki. Felülete sima, sárga, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 
Az osztógomb átmér je: ő,1 cm; Ltsz.: 68.1.19 (BANNER 19ő6, Taf. LXX/Ő) 
Kétosztású tál osztógombja. Középs  részén hat, párhuzamosan futó, bekarcolt vonal helyezkedik el. 
Két szélén egy-egy bekarcolt cikk-cakk vonal látható. Felülete sima, sötétszürke. Homokkal 
soványított. Az osztógomb átmér je: ő,8 cm; Ltsz.: 68.1.20 (BANNER 19ő6, Taf. LXX/2) 
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Kétosztású tál osztógombjának töredéke. Az osztógomb fels  része nem lapos, hanem enyhén 
bemélyed , homorú. Díszítése: középs  részén három bekarcolt vonal, két oldalán a középs  
vonalakra mer leges, bekarcolt vonalak. Felülete enyhén fényezett, világosbarna, sárga foltokkal. 
Homokkal soványított. az osztógomb átmér je: Ő,Ő cm; Ltsz.: 68.1.21 (BANNER 1956, Taf. LXX/5) 
Fazék oldaltöredéke. Az edény oldalát, egymáshoz kapcsolódó, vízszintes, négyszögletes 
benyomkodásokkal tagolt rátett bordák borítják. Felülete sima, fekete. Homokkal soványított. 3,8x5,4 
cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 68.1.22 (BANNER 1956, Taf. LXXI/3) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Bels  oldalán a perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Küls  oldalán, az edény hasánál egy vízszintes, kett s pontsor helyezkedik el, amely apró, félhold 
alakú benyomkodásokból áll. Felülete enyhén érdes, kopott, narancssárga. Homokkal soványított. 
7,6x4,8 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 35 cm; Ltsz.: 68.1.23A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény oldalát a perem alatt körbefutó pontsor díszíti. Ebb l 
kiindulva, függ leges, kissé ferde pontsorok láthatók, melyek között rövid, ferde bevagdalásokból álló 
minta helyezkedik el. Felülete enyhén fényezett, fekete, szürke foltokkal. Homokkal soványított. 
4,2x4,1 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 68.1.23B 
Szalagfüles edény, - korsó - fültöredéke. A fül fels  részét és oldalát háromszög alakú 
benyomkodásokból álló pontsorok díszítik. Felülete sima, sárga, fekete foltokkal. Homokkal 
soványított. 3,4x3,3 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 68.1.23C 
Tárolóedény peremtöredéke több darabból összeragasztva. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal 
tagolt borda fut körbe. Az edény oldalát bekarcolt vonalakból álló díszítés borítja, amelyet nagyobb, 
háromszög alakú mez kbe rendezett hálóminták alkotnak. Felülete belül sárgásbarna, enyhén 
fényezett, kívül narancssárga, barna, fekete foltos, sima. Homokkal soványított. 19x14 cm; Va.: 1 cm; 
becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 68.1.24 (összetartozik a 73.11.712 számú töredékkel) (BANNER 1956, Taf. 
LXXI/8) (68. tábla/2) 
Kisméretű, trapéz keresztmetszetű, hosszúkás, két vége felé kiszélesed  töredékes agyagtárgy. Fels  
része jobban kiszélesedik, mint az alsó. Az alsó rész törött. A fels  rész teteje lapos, két oldalán 
törésnyom látható. Oldalnézetben kissé ívelt. Egy idol vagy egy edényfül töredéke lehet. Felülete 
narancssárga, sima. Homokkal soványított. Ma.: 4,8 cm; Szé.: 2,7 cm (fent), 1,8 cm (lent), 1,6 cm 
(középen); Ltsz.: 68.1.25 (BANNER 1956, Taf. LXVIII/2) (68. tábla/3) 
Enyhén ívelt oldalú, csonkakúpos testű, lapos aljú, díszítetlen mély tál, több darabból összeragasztva, 
kiegészítve. Felülete sötétszürke, fekete, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 11,5 cm; Pá.: 28,5 cm; 
Fá.: 10,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.1.26 (BANNER 1956, Taf. LXIX/8) (68. tábla/4) 
Kerek, kett skúpos, középen átfúrt orsógomb. Felülete sima, nem fényezett, téglavörös színű. Átm.: 
5,3 cm; Va.: 2,7 cm; Ltsz.: 73.11.1 
Kisméretű pattintott k penge. Fehér színű k b l készült. Hossz.: 3 cm; Ltsz.: 73.11.2 
Állatcsont töredék. Csontt r. Hossz.: 6,6 cm; Szé.: 2,9 cm; Va.: 1,ő cm; Ltsz.: 73.11.3 (BANNER 
1956 Taf. LXVII/2) 
Nagyméretű, töredékes agancsbalta kerek átfúrással. Hossz.: 17,5 cm; Szé.: 6,2 cm; Va.: 5 cm; Ltsz.: 
73.11.4 (BANNER 1956, Taf. LXVII/4) 
Pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszített edény töredékéb l készült lapos orsógomb, középen kerek 
átfúrással. Szürke, fekete foltos, fényezett felületű. Homokkal soványított. ő,Őxő,ő cm; Va.: 0,9 cm; 
Ltsz.: 73.11.5 (BANNER 1956, Taf. LXVII/15) (68. tábla/5) 
Kisméretű pattintott k eszköz. Fehér színű k b l készült. Hossz.: 3,2 cm; Ltsz.: 73.11.6A (BANNER 
1956, Taf. LXIV/7) 
Kisméretű pattintott k eszköz. Szürkésbarna. Hossz.: 3,1 cm; Ltsz.: 73.11.6B 
Kisméretű pattintott k eszköz. Sárga, barna foltos. Hossz.: 2,6 cm; Ltsz.: 73.11.6C (BANNER 19ő6, 
Taf. LXIV/10) 
Csontár. Hossz.: 11 cm; Ltsz.: 73.11.7 (BANNER 1956, Taf. LXV/5) 
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Állatcsontból készült ár. Hossz.: 9,3 cm; Szé.: 0,9 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.8 
Állatcsontból készült árak töredékei. 3 db; Hossz.: 6,6 cm; Hossz.: 6,1 cm; Hossz.: 3,5 cm; Ltsz.: 
73.11.9 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 7,5 cm; Ltsz.: 73.11.10A 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 6,4 cm; Szé.: 2,9 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.10B 
(BANNER 1956, Taf. LXVI/2) 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 7,6 cm; Ltsz.: 73.11.11 
Állatcsont töredék. Csontvés . Hossz.: 9,3 cm; Ltsz.: 73.11.12 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 3,8 cm; Ltsz.: 73.11.13 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 6,8 cm; Ltsz.: 73.11.1Ő 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 12 cm; Ltsz.: 73.11.15 
Állatcsont töredék. Csonteszköz? Hossz.: 10,1 cm; Ltsz.: 73.11.16 
Edénytöredékb l készült lapos orsógomb, középen kerek átfúrással. Felülete narancssárga, fekete 
foltos, sima nem fényezett. Homokkal soványított. 4,4x4,5 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.17 
Egy seprűdíszes edény töredékéb l készült lapos, kerek orsógomb, átfúrás nélkül. Oldala csiszolt. 
Felülete narancssárga, sima nem fényezett. Homokkal soványított. Átm.: 3,5 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 
73.11.18 (BANNER 1956, Taf. LXVII/13) 
Pattintott k penge. Oldalán fogazás nyomaival. Szürke. Hossz.: ő cm; Szé.: 2 cm; Va.: 0,Ő cm; Ltsz.: 
73.11.19 (BANNER 1956, Taf. LXIV/6) 
Agancsból készült kalapácsbalta kerek átfúrással. Hossz.: 18,5 cm; Szé.: 6,6 cm; Va.: 4 cm; Ltsz.: 
73.11.20 (BANNER 1956, Taf. LXVII/3) 
Rézb l készült, négyszögletes átmetszetű ár. Egyik vége lapos, négyszögletes. Éle lekerekített. Hossz.: 
8,7 cm; Szé.: 1,1 cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 73.11.21 (BANNER 1956, Taf. LXVI/8) (68. tábla/7) 
Kerek, csiszolt marokk . Világosszürke. Ő,7xő,8 cm; Ltsz.: 73.11.22 (BANNER 19ő6, Taf. LXVII/12) 
Csontból készült ár töredéke. Hossz.: 8,4 cm; Ltsz.: 73.11.23 
Csontból készült ár töredéke. Hossz.: 3,1 cm; Ltsz.: 73.11.24 
Agancsból készült balta töredéke. Hossz.: 6,7 cm; Szé.: 5 cm; Va.: 2 cm; Ltsz.: 73.11.25 
Kisméretű pattintott k penge. Fekete. Hossz.: 2,8 cm; Ltsz.: 73.11.26A 
Kisméretű pattintott k penge. Szürke. Hossz.: 3 cm; Ltsz.: 73.11.26B 
Hosszúkás, téglalap alakú, lekerekített végű csiszolók  töredéke. Hossz.: 7,7 cm; Szé.: ő,8 cm; Va.: ő 
cm; Ltsz.: 73.11.27 
Csontból készült tű. Hossz.: 10,8 cm; Ltsz.: 73.11.28 (BANNER 19ő6, Taf. LXV/8) 
Csontból készült ár. Hossz.: 8 cm; Ltsz.: 73.11.29 
Csontból készült árak töredékei. 5 db; Hossz.: 5 cm; Hossz.: 6,7 cm; Hossz.: 6,2 cm; Hossz.: 5,6 cm; 
Hossz.: 4,8 cm; Ltsz.: 73.11.30 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: 7,8 cm; Ltsz.: 73.11.31 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: 7,6 cm; Ltsz.: 73.11.32 
Csontt r. Hossz.: 1Ő,ő cm; Ltsz.: 73.11.33 
Csontból készült ár. Hossz.: 9,4 cm; Ltsz.: 73.11.34 (BANNER 1956, Taf. LXV/6) 
Csontból készült ár vagy vés  töredéke. Hossz.: 10,2 cm; Ltsz.: 73.11.3ő 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: ő,1 cm; Ltsz.: 73.11.36 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: 10,1 cm; Ltsz.: 73.11.37 (BANNER 19ő6, Taf. LXVI/6) 
Egy kissé sérült, csiszolt, laposbalta. Fekete. Hossz.: 6,1 cm; Szé.: 4,5 cm; Va.: 1,5 cm; Ltsz.: 73.11.38 
(BANNER 1956, Taf. LXIV/14) 
Csontból készült ár. Hossz.: 11,5 cm; Ltsz.: 73.11.39 (BANNER 1956, Taf. LXV/2) 
Csontból készült ár. Hossz.: 7,8 cm; Ltsz.: 73.11.40 
Csontból készült ár. Hossz.: 9,5 cm; Ltsz.: 73.11.41 
Csontból készült ár. Hossz.: 6,5 cm; Ltsz.: 73.11.42 
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Csontból készült tű töredéke. Hossz.: 6,2 cm; Ltsz.: 73.11.Ő3A 
Csontból készült árak töredékei. 4 db; Hossz.: 5,6 cm; Hossz.: 7,2 cm; Hossz.: 7,8 cm; Hossz.: 6,6 cm; 
Ltsz.: 73.11.43B-E (73.11.43D = BANNER 1956, Taf. LXV/9) 
Csontból készült vés . Hossz.: 7,1 cm; Ltsz.: 73.11.44 (BANNER 1956, Taf. LXVI/5) 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: ő,7 cm; Ltsz.: 73.11.Őő (BANNER 19ő6, Taf. LXVI/Ő) 
Csontból készült vés  töredéke. Hossz.: 7 cm; Ltsz.: 73.11.Ő6 
Csontból készült vés . Hossz.: 8,Ő cm; Ltsz.: 73.11.Ő7 (BANNER 1956, Taf. LXVI/1) 
Állatcsont töredék. Csonteszköz? Hossz.: 14,4 cm; Ltsz.: 73.11.48 
Kisméretű, csontból készült, mindkét végén hegyes ár. 2 db; Hossz.: ő cm; Hossz.: 3,ő cm; Ltsz.: 
73.11.49 (BANNER 1956, Taf. LXV/10) 
Pattintott k penge töredéke. Fehér, fekete foltos. Hossz.: 3,7 cm; Szé.: 3,4 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 
73.11.50 (BANNER 1956, Taf. LXIV/5) 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 6,3 cm; Ltsz.: 73.11.ő1 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 8,9 cm; Ltsz.: 73.11.ő2 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 7,6 cm; Ltsz.: 73.11.53 
Állatcsontból készült tű. Hossz.: 6 cm; Ltsz.: 73.11.őŐ 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 7,6 cm; Ltsz.: 73.11.55 
Állatcsontból készült árak töredékei. 3 db; Hossz.: 6 cm; Hossz.: 5,6 cm; Hossz.: 3,6 cm; Ltsz.: 
73.11.56 
Állatcsontból készült, mindkét végén hegyes ár. Hossz.: 5,1 cm; Ltsz.: 73.11.57 
Pattintott k eszköz. Barna. Hossz.: 2,ő cm; Szé.: 2,7 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 73.11.ő8 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 6,ő cm; Ltsz.: 73.11.ő9 (BANNER 1956, Taf. LXVI/11) 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 7,ő cm; Ltsz.: 73.11.60 (BANNER 19ő6, Taf. LXVI/10) 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 13,1 cm; Ltsz.: 73.11.61 (BANNER 1956, Taf. LXV/3) 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 7,5 cm; Ltsz.: 73.11.62 
Állatcsontból készült tű töredéke. Hossz.: ő,8 cm; Ltsz.: 73.11.63 
Állatcsontból készült árak. 2 db; Hossz.: 10 cm; Hossz.: 8,5 cm; Ltsz.: 73.11.64 (73.11.64B = 
BANNER 1956, Taf. LXV/4) 
Állatcsontból készült árak. 2 db; Hossz.: 8,3 cm; Hossz.: 6,1 cm; Ltsz.: 73.11.65 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 9 cm; Ltsz.: 73.11.66A 
Nagyméretű, állatcsontból készült árak töredékei. 2 db; Hossz.: 1ő cm; Hossz.: 12,Ő cm; Ltsz.: 
73.11.66B-C 
Lapos, kerek orsógomb, középen kerek átfúrással. Felülete világosbarna, sima nem fényezett. 
Homokkal soványított. Átm.: 4 cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 73.11.67 
Pattintott k penge. Fekete. Hossz.: 3,9 cm; Szé.: 1,8 cm; Va.: 0,Ő cm; Ltsz.: 73.11.68 
Trapéz alakú k balta. Törött. Fekete. Hossz.: 6,8 cm; Szé.: Ő,Ő cm; Va.: 2,Ő cm; Ltsz.: 73.11.69 
Csontvés . Hossz.: 6 cm; Ltsz.: 73.11.70 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: ő,3 cm; Ltsz.: 73.11.71 (BANNER 19ő6, Taf. LXVI/3) 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 9,9 cm; Ltsz.: 73.11.72 (BANNER 1956, Taf. LXVI/7) 
Állatcsontból készült, mindkét végén hegyes ár. Hossz.: 11,3 cm; Ltsz.: 73.11.73 (BANNER 1956, 
Taf. LXV/13) 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 4,7 cm; Ltsz.: 73.11.74 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 5,2 cm; Ltsz.: 73.11.75 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 4,2 cm; Ltsz.: 73.11.76 
Állatcsontból készült vés  töredéke. Hossz.: 6,6 cm; Ltsz.: 73.11.77 
Szürke színű magk . Hossz.: 6 cm; Szé.: Ő,7 cm; Va.: Ő cm; Ltsz.: 73.11.78 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 12,7 cm; Ltsz.: 73.11.79 (BANNER 1956, Taf. LXV/1) 
Szürke színű magk . Hossz.: 6,8 cm; Szé.: Ő,9 cm; Va.: 3,6 cm; Ltsz.: 73.11.80 
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Kisméretű pattintott k eszköz. Vörösesbarna. Hossz.: 2,Ő cm; Szé.: 2,1 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 
73.11.81 (BANNER 1956, Taf. LXIV/8) 
Trapéz alakú, csiszolt k balta töredéke. Fekete. Hossz.: 7,2 cm; Szé.: 3,2 cm; Va.: 2,3 cm; Ltsz.: 
73.11.82 (BANNER 1956, Taf. LXIV/12) 
Trapéz alakú, csiszolt k balta. Éle sérült. Fekete. Hossz.: 8,3 cm; Szé.: Ő cm; Va.: 2 cm; Ltsz.: 
73.11.83 
Agancskapa. Ltsz.: 73.11.84 
Nagyméretű, lapos rl k  töredéke. Szürke. Hossz.: 17 cm; Szé.: 12,6 cm; Va.: 3 cm; Ltsz.: 73.11.8ő 
(BANNER 1956, Taf. LXVII/17) 
Kisméretű pattintott k eszköz. Szilánk. Világosbarna. Hossz.: 2 cm; Szé.: 1,6 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 
73.11.86 
Állatcsontból készült ár töredéke. Hossz.: 4,7 cm; Ltsz.: 73.11.87 
Magk . Sötétszürke, fekete, fehér foltokkal. Hossz.: 7 cm; Szé.: 3,Ő cm; Va.: Ő,8 cm; Ltsz.: 73.11.88 
Magk . Sárgásszürke. Hossz.: 8,2 cm; Szé.: 7,ő cm; Va.: ő,3 cm; Ltsz.: 73.11.89 (BANNER 19ő6, 
Taf. LXVII/16) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ferde bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. A borda alatt az 
edény felületét szabálytalan seprűdísz borítja. Felülete belül világosszürke, fekete foltos, kívül 
világosbarna, sima. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 9x13 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 36 cm; 
Ltsz.: 73.11.90A (BANNER 1956, Taf. LXXI/1) (68. tábla/6) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Az edény 
felületét szabálytalan seprűdísz borítja. Felülete belül fekete, sárga foltos, kívül sárgás világosbarna, 
sima. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 7,6x11 cm; Va.: 1,2 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 
73.11.90B (BANNER 1956, Taf. LXXI/2) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. A borda alatt az 
edény felületét szabálytalan seprűdísz borítja. Felülete belül világosszürke, fekete foltos, kívül sárgás 
világosbarna, fekete és szürke foltokkal, sima. Homokkal soványított. 7,2x8,5 cm; Va.: 1,2 cm; becsült 
Pá.: 33 cm; Ltsz.: 73.11.90C 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. A borda alatt az 
edény felületét szabálytalan seprűdísz borítja. Felülete belül fekete, kívül sárga, sima. Homokkal és 
kerámiazúzalékkal soványított. 8,1x8,5 cm; Va.: 1,6 cm; becsült Pá.: 35 cm; Ltsz.: 73.11.90D 
(BANNER 1956, Taf. LXXI/7) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Az ovális 
bemélyedésekben láthatók a köröm lenyomatai is. A borda alatt az edény felületét szabályos, 
függ leges seprűdísz borítja. Felülete belül narancssárga, kívül világosbarna, fekete foltos sima. 
Homokkal soványított. 6,2x10,5 cm; Va.: 1,2 cm; becsült Pá.: 25 cm; Ltsz.: 73.11.90E 
Nagyméretű tárolóedény fültöredéke. A peremet és a fül fels  részét rövid, egyenes, széles 
bevagdalások tagolják. A fül felett a perem négy lapos, gombszerű bütyökben végz dik. A perem alatt 
egy pontsor fut körbe. A szalagfület sekély, függ leges, kannelúraszerű besimítások borítják. Felülete 
fekete, sárga foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 11x10 cm; Va.: 1,1 cm; a fül szélessége: 
5,3 cm; Ltsz.: 73.11.91 (BANNER 1956, Taf. LXX/9) 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A fül fels  részét rövid 
bevagdalásokkal kialakított, ujjszerű nyúlványok tagolják. Két oldalt pedig egy-egy kerek, lapos 
bütyök helyezkedik el. A perem alatt egy vízszintes, a fül mellett egy-egy függ leges pontsor látható. 
Felülete fekete, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 7x9,8 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 4,8 
cm; Ltsz.: 73.11.92A (BANNER 1956, Taf. LXX/10) 
Tárolóedény fültöredéke. A fül fels  részét eredetileg három, nagy méretű, ovális, lapos bütyök 
tagolta, melyek közül csak kett  maradt meg. Az edény felületét a fül mellett elhelyezked , függ leges 
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pontsor díszítette. Felülete világosszürke, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 9,4x8,9 cm; Va.: 
0,9 cm; a fül szélessége: 5,5 cm; Ltsz.: 73.11.92B (BANNER 1956, Taf. LXX/6) 
Korsó perem- és fültöredéke. A szalagfül fels  részét két oldalt egy-egy nagyobb, középen három 
kisebb, kerek, lapos bütyök tagolja. Felülete belül szürke, kívül sárga, enyhén fényezett. Homokkal 
soványított. 9,6x8,5 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 17 cm; a fül szélessége: 4 cm; Ltsz.: 73.11.93A (68. 
tábla/8) 
Tárolóedény fültöredéke. A fül fels  részét eredetileg négy kerek, lapos bütyök tagolta. Felülete 
fekete, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 4,4x7,8 cm; Va.: 0,7 cm; a fül szélessége: 5,6 cm; 
Ltsz.: 73.11.93B 
Tál vízszintesen átfúrt alagútfüle. A fül fölött a perem két kis méretű, kerek, lapos nyúlványban 
végz dik. Felülete belül sötétszürke, kívül sárga, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. Őx3 cm; 
Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.94 
Behúzott peremű tál vízszintesen átfúrt alagútfüle. A fül két oldalát ferde, téglalap alakú 
benyomkodások sora díszíti. Az edény oldalát a fül mellett egy függ leges, négyszögletes 
benyomkodásokból álló sorminta díszíti. Felülete belül sötétszürke, kívül narancssárga, fekete foltos, 
sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 4,2x7,3 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.95 
Kerek, kett skónikus, középen átfúrt orsógomb töredéke. Felülete fekete, sárga foltos, sima, nem 
fényezett. Homokkal soványított. Átm.: 5,2 cm; Va.: 3 cm; Ltsz.: 73.11.96 
Kerek, kett skónikus orsógomb töredéke. Felülete sárga, fekete foltos, sima, nem fényezett. 
Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Átm.: 4,3 cm; Va.: 2,4 cm; Ltsz.: 73.11.498 
Ovális testű, lapos, rövid, hegyes nyelű agyagkanál töredéke. Felülete sötétszürke, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. Hossz.: 5,2 cm; Szé.: 4,2 cm; Va.: 0,7 cm; a nyél hossza: 2,8 cm; Ltsz.: 
73.11.499 (BANNER 1956, Taf. LXXII/7) (68. tábla/9) 
Kétosztású tál díszítetlen fenéktöredéke. Felülete fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal 
soványított. 13x11,5 cm; Va.: 0,4 cm; becsült Fá.: 12 cm; Ltsz.: 73.11.500A (BANNER 1956, Taf. 
LXX/1) 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy darabjával. Az edény küls  oldalát enyhén kiemelked , 
függ leges bordák és függ leges pontsorok díszítik. Az osztófal peremét kerek benyomkodások 
tagolják. Felülete sárga fekete foltos, sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 
5,8x5,4 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.500B 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice több darabból összeragasztva. Füle és alja hiányzik. Díszítetlen. 
Felülete fekete, sárga foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,5 cm; Va.: 0,5 cm; Pá.: 
6,4 cm; Ltsz.: 73.11.534 
Félgömbös testű, kis méretű, lapos, szalagfüles csésze peremtöredéke. Díszítetlen. Felülete sárgás 
világosbarna, fekete foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 4,7 cm; Szé.: 6,6 cm; Va.: 
0,6 cm; becsült Pá.: 13 cm; Ltsz.: 73.11.535 
Vékonyfalú, ívelt testű edény – korsó – oldal- és fültöredéke. A fül mellett hosszúkás, vízszintes 
benyomkodások láthatók. Felülete belül fekete, kívül fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal 
soványított. Ma.: 4,7 cm; Szé.: 5,2 cm; Va.: 0,6 cm; a fül szélessége: 3,7 cm; Ltsz.: 73.11.536 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete fekete, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 8,9x4,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.537 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete fekete, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 3,3x3,8 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.538 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice fenéktöredéke. Díszítetlen. Felülete fekete, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 6,5x4,6 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.542A 
Csúcsos aljú, kónikus testű merice töredéke kiegészítve. Füle hiányzik. Díszítetlen. Felülete fekete, 
narancssárga foltokkal, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 9,6 cm; Pá.: 5,8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
73.11.542B 
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Csúcsos aljú, kónikus testű merice két darabból összeragasztva, kiegészítve. Füle hiányzik. 
Díszítetlen. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,5 cm; Pá.: 5 cm; Va.: 0,4 cm; 
Ltsz.: 73.11.542C 
Kónikus testű merice töredéke kiegészítve. Alja enyhén benyomott, lapos. Füle hiányzik. Díszítetlen. 
Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,2 cm; Pá.: 6,2 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 
73.11.542D 
Kónikus testű merice öt darabból összeragasztva, kiegészítve. Füle hiányzik. Alja enyhén benyomott, 
lapos. Díszítetlen. Felülete belül fekete, kívül fekete, narancssárga foltokkal, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 11 cm; Pá.: 7,7 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.543 
Ovális testű agyagkanál. Nyele hiányzik. Felülete barna, világosbarna foltos, sima, nem fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 2,1 cm; Szé.: 4,6 cm; Hossz.: 5,9 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.657 
(BANNER 1956, Taf. LXXII/11) (68. tábla/10) 
Ovális testű agyagkanál. Nyele és testének egy része hiányzik. Felülete fekete, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 2,2 cm; Szé.: 6,4 cm; Hossz.: 8,8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.658 
(BANNER 1956, Taf. LXXII/10) (68. tábla/11) 
Ívelt testű tárolóedény oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes, kis méretű, kerek, hegyes bütykökb l 
álló sor és alatta függ leges kannelúrák. Felülete sárga, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 
6,8x8,7 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.659 
Kihajló peremű, kónikus tál peremtöredéke. A peremet rövid bevagdalások tagolják. A perem alatt egy 
ovális, vízszintesen átfúrt bütyökfül helyezkedik el. Felülete belül sárgás világosbarna, szürke 
foltokkal, kívül fekete sárga foltokkal, sima. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 8,3x9,6cm; Va.: 
0,8 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.660 (BANNER 1956, Taf. LXXI/4). 
 
Banner János a következ  leleteket közölte még Rozsnyói gyűjtéséb l: 
Kőeszközök: 
Pattintott k eszköz. Kovából készült vés  (BANNER 19ő6; Taf. LXIV/1). 
Trapéz alakú k balta (BANNER 1956; Taf. LXIV/2). Mindkét oldalán felszínesen retusált, utólagosan 
csiszolt. 
Kovapengéb l készült fűrész, mindkét oldalán retusált éllel (BANNER 1956; Taf. LXIV/3). 
Fehér kalcedon penge, éle a használattól kicsorbult (BANNER 1956; Taf. LXIV/4). 
Kovából készült pengevakaró retusált éllel (BANNER 1956; Taf. LXIV/9). 
Trapéz alakú, homokk b l készült balta (BANNER 1956; Taf. LXIV/11). 
Palából készült lapos kalapács (BANNER 1956; Taf. LXIV/13). 
Csonteszközök: 
Csontár (BANNER 1956; Taf. LXV/7). 
Mindkét végén hegyes, csiszolt csonteszköz. 2 db (BANNER 1956; Taf. LXV/11-12) 
Csontvés  (BANNER 1956; Taf. LXVI/12). 
Szarvascsontból készült csontt r (BANNER 1956; Taf. LXVII/1). 
Agancskapa töredéke (Taf. LXVII/5) 
Átfúrt állatfogakból készült csontékszerek. 3 db (BANNER 1956; Taf. LXVIII/8-9, 11) 
Csontcsüng . Lapos, hegyes csontlap, melynek oldalán két-két bevágás látható (BANNER 1956; Taf. 
LXVIII/12). 
Átfúrt csiga (BANNER 1956; Taf. LXVIII/7). 
Agyagtárgyak: 
Kett skónikus orsógombok. 2 db (BANNER 1956; Taf. LXVII/8, 10). 
Lapos orsógombok. 2 db (BANNER 1956; Taf. LXVII/11, 14) 
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Idol. Hengeres testű n i szobrocska töredéke. A melleket hegyes bütykök jelzik. A fej er sen kopott. 
Négyszög alakú és hátrafelé hajlik. A fej elején két átfúrás látható. Vörösesszürke színű. (BANNER 
1956, 97; Taf. LXVIII/1). 
Állatszobor. Négylábú állatot, valószínűleg kutyát ábrázol. Oldalán a sz rt jelz  ferde bekarcolások 
láthatók. A farka alatt lyuk helyezkedik el. Az eml ket a lábak vonalában rovátkolt bordák ábrázolják. 
Vörös színű. Feje töredékes. Hossz.: 3,ő cm. Az Ózdi Múzeumban ő1.1.33 számon leltározták be 
(BANNER 1956, 97; Taf. LXVIII/3). 
Állatszobor. Lekerekített testű, széles fejű, négy lábú állatábrázolás (kutya). Farka alatt bemélyedés 
látható. Szürke színű. Feje töredékes. Hossz.: 3,ő cm; Ma.: 2,ő cm. Az Ózdi Múzeumban ő1.1.21 
számon leltározták be (BANNER 1956, 97; Taf. LXVIII/4). 
Állatszobor. Kutyát ábrázoló agyagszobrocska. Feje töredékes (BANNER 1956, 97; Taf. LXVIII/5). 
Állatszobor. Kutyát ábrázoló agyagszobrocska (BANNER 1956, 97; Taf. LXVIII/6).  
Idol (?). Egy különleges formájú agyagtárgy, amely Banner János szerint az emberábrázolások közé 
sorolható (BANNER 1956, 97; Taf. LXVIII/13). 
Agyagkanál nyele (BANNER 1956, 97; Taf. LXXII/8). 
Rézeszköz: 
Rézhuzal. Lapos, kalapálással készült rézhuzal. Hossz.: 15 cm; Szé.: 0,3 cm; Va.: 0,1 cm (BANNER 
1956, Taf. LXVI/9). 
 

78. Ózd-Stadion 

 
 
A. 
1. A lel hely az Ózd II. kerültében, közvetlenül a Hangony-patak partján, az ún. Bolyki réten húzódó 1 
m magas, 200x80 méteres, lapos földhát. A Hangony és az Arló patak összefolyásánál található. 
2. 97-344 
3. 320720; 740875 
4. 170-187,5 m 
5. – 
 
B. 
1. 19ő0 decemberében a stadion építése során régészeti leletek kerültek el . A következ  évben 
Mozsolics Amália terepbejárást végzett, majd Kemencezei Tibor ásatott a területen. 1952-ben Kovrig 
Ilona vezetésével is folytak feltárások (BANNER 1956, 100). A kutatás során több korszak leletei is 
el kerültek. Az objektumok közül tizenkett  sorolható a Baden-kultúra id szakába (69. tábla). 
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2. Korek József, Mozsolics Amália, Kemencszei Tibor, Kovrig Ilona 
3. 1950, 1951, 1952 
4. – 
5. 12 
6. telep 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 62.91.1; 68.2.1-4, 6-13; 68.3.2; 73.11.198-210, 229-232, 234-236, 248-263, 549-550, 556, 
664-679, 681-691, 696-699, 701-716, 719, 754, 762 
2. 123 
3. 
7. gödör: Már csak az alját lehetett megfigyelni. Átmér je: 120 cm; mélysége: 100 cm. Néhány badeni 
töredék volt az alján. 
10. gödör: Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: 180 cm. Nagyon sok leletet tartalmazott. A „putri” a 11. 
számú kelta ház alatt volt. Különösen a fels  részéb l került el  sok badeni edénytöredék. 
11a. gödör: Átmér je: 100 cm; mélysége: 90 cm. A 10. gödör közelében, szintén a 11. jelű ház alatt. 
Ez sokkal sekélyebb volt és a ház alatt egy ásónyommal elérték az alját. Kevés, de jellegzetes badeni 
anyag került el  bel le. 
17. gödör: Hengeres falú, lapos aljú gödör. Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: 170 cm. Egy nagy edény 
töredékei kerültek el  bel le, gombokkal tagolt füllel. Továbbá egy kétosztású tál töredékei, ill. 
magkövek. 
19. gödör: Méhkas alakú gödör. Átmér je: 210x200 cm; mélysége: 160 cm. Kevés edénytöredék volt 
benne.31 
20. gödör: Teljesen el lett bontva, csak az alja maradt meg. 
24. gödör: Hengeres falú, lapos aljú gödör. Átmér je: 1ő0x1Ő0 cm. Néhány jellegtelen töredék mellett 
két kis méretű korsó volt benne. 
Leletanyaga: 
Kihajló peremű, kónikus nyakú, öblös testű, lapos aljú, szalagfüles bögre. Füle letörött, kiegészített. 
Az edény hasát, sekély, széles, függ leges kannelúrák díszítik. Felülete sárgás világosbarna, fekete 
foltokkal, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 7,7 cm; Pá.: 7,9 cm; Fá.: 4 cm; Va.: 0,6 
cm; Ltsz.: 68.2.10A (BANNER 1956, Taf. LXXVII/23) (70. tábla/1) 
Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, gömbös testű, szalagfüles bögre. Füle letörött, kiegészített. 
Díszítetlen. Felülete fekete, szürke foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 7,3 cm; Pá.: 
5,3 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.2.10B (BANNER 1956, Taf. LXXVII/24) (70. tábla/2) 
26. gödör: A 11. számú kelta ház alatt még egy badeni gödör volt. Kis méretű gödör, amelyb l 
viszonylag sok lelet került el . 
Leletanyaga: 
Tölcséres nyakú, kihajló peremű, lapos aljú, szalagfüles csésze. Pereme egy kis részen hiányzik, 
kiegészített. A szalagfül fels  része két oldalt enyhén kiemelkedik az edény pereméb l. Díszítetlen. 
Felülete szürke, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 6,2 cm; Pá.: 12,5 cm; Fá.: 6,6 cm; Va.: 
0,4 cm; Ltsz.: 68.2.9 (BANNER 1956, Taf. LXVII/20) (70. tábla/3) 
Hengeres testű, Kónikus testű merice. Füle hiányzik. Díszítetlen. Felülete szürke, fényezett. Homokkal 
soványított. Ma.: 8,4 cm; Pá.: 5 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.2.12 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/21) 
(70. tábla/4) 

31 A gödör az eredeti dokumentációban kés  kelta objektumként szerepel. 
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Kónikus testű, Kónikus testű merice. Füle hiányzik. Díszítetlen. Felülete sötétszürke, fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 10 cm; Pá.: 6,4 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.2.13 (BANNER 1956, Taf. 
LXXVII/22) (70. tábla/5) 
49b gödör: Egy III-IV. századi gödör bolygatta. Mélysége: 150 cm. Kevés jellegzetes, pontsorral 
díszített edénytöredék volt benne. A nagyobbik rész (49a) lekerekített négyszög alakú ház. A kisebbik 
rész (49b) kerek gödör. 
77. gödör: Szabálytalan, egyenetlen aljú. Mérete: 300x210 cm; mélysége: 145 cm. Jellegzetes, 
gombokban végz d  fülek alapján datálható. Kevés leletanyagot szolgáltatott.32 
80. gödör: Ovális gödör. Északi része szabálytalan. Átmér je: 170 cm; mélysége: 110 cm. Kevés 
leletanyagot tartalmazott. 
Leletanyaga: 
Vízszintesen átfúrt alagútfül (BANNER 1956, Taf. LXIX/14). 
Két bekarcolt, mészbetétes létramintával díszített oldaltöredék (BANNER 1956, Taf. LXIX/17, 19) 
84. gödör: Ovális gödör. Mérete: 200x175 cm.33 
Leletanyaga: 
Vékony rézár (BANNER 1956, Taf. LXIX/20). 
Szubkutánfüles tál (BANNER 1956, Taf. LXIX/13). 
Behúzott peremű, profilált aljú kétosztású tál négy darab, összeill  töredéke. A töredékek alapján az 
egész edény rekonstruálható. A perem alatt kis méretű, háromszög alakú benyomkodásokból álló 
kett s sorminta fut körbe. Ez alatt két vízszintes, bekarcolt vonal között egy cikk-cakk vonal 
helyezkedik el. A bekarcolt minta alatt egy újabb, a fentihez hasonló pontsor található. Az osztógomb 
nagy méretű, kerek, de töredékes. Felületén bekarcolt minta látható. Közepén négy bekarcolt vonal, 
ezek mellett pedig cikk-cakk vonalak helyezkednek el. Fényezett felületű. Fekete színű. Homokkal 
soványított. Va.: 0,8 cm; az osztófal vastagsága: 0,8 cm; az osztógomb átmér je: kb. 7 cm; becsült Pá.: 
38 cm; becsült Fá.:14 cm; Ma.: 11 cm; Ltsz.: 62.91.1 (BANNER 1956, Taf. LXIX/21) (70. tábla/6) 
Bekarcolásokkal díszített, lapos orsógomb (BANNER 1956, Taf. LXIX/18). 
Két emberi lábat formázó töredék (BANNER 1956, Taf. LXIX/15-16). 
Ezeken az objektumokon kívül Rozsnyói Márton feltárt még egy gödröt, amely a Stadion területén 
kívül, földmunkák során került el  és igen gazdag leletanyagot szolgáltatott. 
„A” putri: 
Leletanyaga: 
Kovapenge (BANNER 1956, Taf. LXXVII/1). 
Obszidián rög, pattintás nyomával (BANNER 1956, Taf. LXXVII/2). A volt Ózdi Múzeumban 51.5.2 
számon leltározták be. Elveszett. 
Csöves csontból készült ár töredéke. Hossz.: 9 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 68.2.1 (BANNER 1956, Taf. 
LXXVII/3). 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 7,7 cm; Ltsz.: 73.11.199 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/4). 
Állatcsontból készült ár. Hossz.: 8,7 cm; Ltsz.: 73.11.200 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/5). 
Agancsból és csontból készült simítók (BANNER 1956, Taf. LXXVII/6, 8). A volt Ózdi Múzeumban 
51.5.4 és 51.5.6 számon lettek beleltározva. Elvesztek. 
Egyik oldalán csiszolt csontvés  (BANNER 19ő6, Taf. LXXVII/7). 
Kónikus testű, díszítetlen merice. Peremének egy része és a füle hiányzik. Alja benyomott, lapos. 
Felülete fekete, szürke foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 7,8 cm; Pá.: 6 cm; Va.: 
0,5 cm; Ltsz.: 68.2.6 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/12) (70. tábla/7) 

32 A dokumentáció szerint egy pontdíszes idolszerűség (?) is volt benne. 
33 Banner tévesen 81-es számmal közölte az objektum anyagát (BANNER 1956, 100-101). 
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Kónikus testű, csúcsos aljú, díszítetlen merice. Oldalának egy része és a füle hiányzik. Felülete fekete, 
szürke foltos, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,5 cm; Pá.: 6 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.2.7 
(BANNER 1956, Taf. LXXVII/13) (70. tábla/8) 
Kónikus testű, csúcsos aljú, díszítetlen merice (BANNER 19ő6, Taf. LXXVII/1Ő). 
Kisméretű, kiegészített, ívelt oldalú, kónikus, lapos aljú mély tál. Oldalán egy-egy ovális, vízszintes 
bütyökfül helyezkedik el. A füleken három-három függ leges bevagdalás látható. A fül magasságában 
egy kett s pontsor fut körbe az edény oldalán. A pontsorok a fület is körbeveszik. Az edény pereme a 
fülek fölött tagolt, fogazott. Felülete szürke, fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 7 cm; Pá.: 13,7 
cm; Fá.: 7 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 68.2.3 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/18) (70. tábla/10a-b) 
Kisméretű, félgömbös testű, szalagfüles csésze. Füle hiányzik, kiegészített. Díszítetlen. Felülete 
szürke, enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 5 cm; Pá.: 11,3 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 68.2.4 
(BANNER 1956, Taf. LXXVII/19) (70. tábla/9) 
Kétosztású tál oldaltöredéke egy szalagfüllel, amely két lapos gombban végz dik. Az edény oldalát 
bekarcolt, függ leges vonalakból álló vonalkötegek díszítik. Mindkét oldala szürke, fényezett. 
Homokkal soványított. 10x19 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 68.2.2 (BANNER 1956, Taf. 
LXXVII/9) (70. tábla/11) 
Kétosztású tál töredéke. Füle három, sraffozott gombban végz dik. Oldalát függ leges pontsorokkal 
elválasztott, függ leges kannelúrakötegek díszítik. Fekete, fényezett felületű (BANNER 19ő6, Taf. 
LXXVII/17). A volt Ózdi Múzeumban az 51.5.8 számon leltározták be. Elveszett. 
Talpas tál négyszögletes talprészének töredéke. Küls  oldalán egy bekarcolt függ leges vonalból és 
vízszintesen futó cikk-cakk vonalakból álló díszítés látható. Felülete téglavörös, sima, nem fényezett. 
Ma.: 3,1 cm; Szé.: 3,9 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 68.2.8 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/15) (70. tábla/12) 
Talpas edény talptöredéke. Talpa széles, lapos, négyszögletes. A talpat bekarcolt cikk-cakk vonal 
díszíti. Felülete sötétszürke, fekete foltos, fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 4,1x5,4 
cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.206 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/11)34 (71. tábla/1) 
Gömbös testű edény oldaltöredéke. Az edény felületét kerek bütykök borítják. Függ legesen átfúrt, 
szubkután füle van. Felülete fekete, enyhén fényezett. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 
6x10,3 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 73.11.201 (BANNER 1956, Taf. LXXVII/10) (71. tábla/2) 
Kisméretű, vékonyfalú edény, tál vagy bögre oldaltöredéke. Benyomkodott zsinórminták borítják. 
Felülete szürke, fényezett. 3,5x2,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.202 (BANNER 1956, Taf. 
LXXVII/16) (71. tábla/3) 
Ebb l az objektumból kerültek el  a következ  leletek is: 
Szürkésfehér k b l készült pattintott k penge. Hossz.: 3,8 cm; Szé.: 1,ő cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: 
73.11.198 
Durva kidolgozású, kisméretű edény, bögre szalagfüle két darabból összeragasztva. Felülete 
sötétszürke, fényezett. Homokkal soványított. 4,1x2,9 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.203 
Függ leges besimításokkal díszített korsó oldaltöredékéb l készült kerek, lapos, középen átfúrt 
orsógomb. Felülete belül szürke, kívül szürke, fekete és vörösesbarna foltokkal, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 7x7,6 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.204 (71. tábla/5) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy különleges mintázatú benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Felülete narancssárga, sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 4,2x7,3 
cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.205 (71. tábla/4) 
Agancsból készült eszköz, talán balta, töredéke. Ltsz.: 73.11.234 
Agancsból készült ár. Ltsz.: 73.11.235A 
Agancstöredék. Eszköz? Ltsz.: 73.11.235B 

34 A két talpas táltöredék esetében Banner megemlíti, hogy vörös okkerrel lehettek befestve (BANNER 1956, 101). Festés 
nyoma azonban ma már nem látható a két töredéken. 
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Agancsból készült vés . Ltsz.: 73.11.236 
Állatcsontból – bordából – készült simító. Ltsz.: 73.11.248 
Csontár. Ltsz.: 73.11.249 
Csontárak töredékei. 3 db Ltsz.: 73.11.250-252 
Agancsból készült balta két darabból összeillesztve, kiegészítve. Ltsz.: 73.11.253 
Csontár töredéke. Ltsz.: 73.11.254 
Csontvés . Ltsz.: 73.11.2őő 
Állatcsontból – bordából – készült simító. Ltsz.: 73.11.256 
Csontár töredéke. Ltsz.: 73.11.257 
Csontár. Ltsz.: 73.11.258 
Csontárak töredékei. 2 db Ltsz.: 73.11.259-260 
Csontvés k töredékei. 3 db Ltsz.: 73.11.261-263 
 
További, Rozsnyói Márton gyűjtéséből származó leletek: 
Kerek, kett skónikus orsógomb. Oldalát ferde bevagdalások díszítik. Felülete sötétszürke, enyhén 
fényezett. Homokkal soványított. Átm.: 3,4 cm; Va.: 2,4 cm; Ltsz.: 73.11.549 (71. tábla/6) 
Kerek, kett skónikus orsógomb két darabból összeragasztva, kiegészítve. Felülete szürkésbarna, sima. 
Kaviccsal soványított. Átm.: 6,2 cm; Va.: 3,5 cm; Ltsz.: 73.11.550 (71. tábla/7) 
Kétosztású tál fenéktöredéke az osztófal egy részével. Felülete sötétszürke, enyhén fényezett. 
Homokkal soványított. 7x3,7 cm; Ma.: 5,5 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 73.11.556 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az edény 
felülete enyhén durvított. Felülete belül vörösesbarna, fényezett, kívül barna, fekete foltos, enyhén 
durvított. Homokkal soványított. 6x10,6 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.696 (7. 
tábla/8) 
Kisméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény hasán kett s, vízszintes pontsor helyezkedik 
el. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 4x5,8 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 17 cm; Ltsz.: 
73.11.697 (71. tábla/9) 
Fazék oldaltöredéke (peremtöredék?). Két kerek, lapos, hengeres bütyök díszíti. Felülete sötétszürke, 
belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 4x4,8 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 73.11.698 
Tölcséres nyakú tál fültöredékének két darabja. Fels  részén két lapos gombban végz dik. Felülete 
fekete, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 6,5x4,4 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.699 
Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Alatta sekély, ferde besimításokból álló, halszálkaminta helyezkedik el. Felülete barna, sima, nem 
fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 6x5,7 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 
73.11.701 (71. tábla/10) 
Hengeres nyakú, gömbös testű bögre fenéktöredéke, részben kiegészítve. Alja lapos, vállánál éles 
törésvonal van. Keskeny szalagfüle volt. Az edény oldalán, a törésvonalon egy-egy, hármas, vízszintes 
pontcsoport helyezkedik el. Felülete sötétszürke, barna foltos, enyhén fényezett. Homokkal 
soványított. Ma.: 5 cm; Szé.: 6,3 cm; Va.: 0,5 cm; Fá.: 3,5 cm; Ltsz.: 73.11.702 (71. tábla/11) 
Hengeres nyakú, öblös testű korsó peremtöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Felülete belül fekete, kívül fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal soványított. 5,6x5,2 cm; Va.: 0,5 
cm; becsült Pá.: 19 cm; Ltsz.: 73.11.703A (72. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Felülete fekete, 
fényezett. Homokkal soványított. 4,8x4,3 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.703B (72. 
tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Felülete fekete, 
fényezett. Homokkal soványított. 3,1x4,2 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.703C 
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Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény vállán egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Alatta az edény hasát függ leges kannelúrák és egy függ leges pontsor díszíti. Felülete belül 
sötétszürke, kívül világosbarna, fényezett. Homokkal soványított. 5,6x5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
73.11.703D 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény vállán egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Alatta az edény hasát függ leges kannelúrák és egy függ leges pontsor díszíti. Felülete fekete, 
fényezett. Homokkal soványított. 6,1x6,3 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 73.11.703E 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó oldaltöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák és egy 
függ leges pontsor díszíti. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 6,2x7,6 cm; Va.: 0,Ő cm; 
Ltsz.: 73.11.703F 
Kihajló peremű, kónikus testű, kisméretű tál több darabból összeragasztva, kiegészítve. Peremét ferde 
bevagdalások tagolják. A perem alatt egy vízszintesen átfúrt bütyökfül helyezkedik el. A perem alatt 
és az edény hasán egy-egy kett s pontsor fut körbe. A pontsorokat függ leges, hármas pontsorok kötik 
össze. Az alsó pontsorhoz benyomkodott pontokból álló háromszögek kapcsolódnak. Az edény alján 
négy, kerek átmetszetű bütyökláb helyezkedik el. Felülete sötétszürke, fényezett. Homokkal 
soványított. Ma.: 8,7 cm; Va.: 0,6 cm; Pá.: 13,ő cm; Fá.: 6,ő cm; Ltsz.: 73.11.70Ő (valószínűleg ehhez 
az edényhez tartoznak a 68.3.2 leltári szám alatt található töredékek is) (72. tábla/3) 
Nagyméretű tárolóedény perem- és fültöredéke nyolc darabból összeragasztva. A hengeres nyakú, 
öblös testű edény nyaka díszítetlen, vállán széles, függ leges kannelúrák nyomai láthatók. Szalagfüle 
a fels  részen két nagy méretű, kerek, lapos gombban végz dik, szélét ujjbenyomkodások tagolják. 
Felülete belül sötétszürke, kívül narancssárga, barna, fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. 
14,5x17,8 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 21 cm; Ltsz.: 73.11.705 (72. tábla/4) 
Nagyméretű, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet bevagdalások tagolják. A perem alatt és az 
edény vállán egy-egy, vízszintes, háromszög lakú benyomkodásokból álló sorminta helyezkedik el. Az 
edény oldalán egy patkó lakú borda látható, amelyet vízszintesen átfúrtak, függeszt fülként szolgált. A 
fület ferde bevagdalások tagolják. A fülnél a perem alatt, apró, kerek benyomkodásokkal tagolt borda 
helyezkedik el. A perem bels  oldalán, a fül szélességében egy vízszintes, háromszög alakú 
benyomkodásokból álló sor figyelhet  meg. Felülete sötétszürke, sárga foltos, enyhén fényezett. 
Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 9x13,5 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 
73.11.706 (72. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. Peremét ovális benyomkodások 
tagolják. Az edény hasán egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt hálóminta alkotja a díszítést. 
Felülete belül fekete, kívül sárgás világosbarna, fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. 10x11 
cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.707A (72. tábla/6) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor között bekarcolt hálóminta. 
Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 7,6x5,8 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.707B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor alatt bekarcolt hálóminta és egy 
harmadik pontsor. Felülete világosbarna, fekete foltos, fényezett. Homokkal soványított. 6,7x6,9 cm; 
Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 73.11.707C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor között bekarcolt ferde vonalak. 
Felülete belül fekete, kívül sárgás világosbarna, fényezett. Homokkal soványított. 4,8x5,3 cm; Va.: 0,7 
cm; Ltsz.: 73.11.707D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes pontsor felett bekarcolt, ferde vonalak. 
Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 3,9x7,7 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.707E 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta. Felülete 
fekete, fényezett. Homokkal soványított. 2,2x2,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.707F 
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Egy fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. Alatta 
az edény felületét seprűzés borítja. Felülete belül sárgás világosbarna, barna foltos, kívül narancssárga, 
sima. Homokkal soványított. 4,8x6,6 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 73.11.708 
Fazék peremtöredéke három darabból összeragasztva. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt 
borda helyezkedik el. Alatta az edény felületét sekély seprűzés borítja. Felülete sárgás vörösesbarna, 
sima. Homokkal soványított. 9x15,3 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 23 cm; Ltsz.: 73.11.709 (72. 
tábla/7) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokból álló vízszintes sorminta helyezkedik 
el. Alatta az edény felületét seprűzés borítja. Felülete belül narancssárga, kívül világosbarna, fekete 
foltos, sima. Homokkal soványított. 10,4x13,4 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.710 
Nagyméretű tárolóedény peremtöredéke három darabból összeragasztva. A perem alatt egy ovális 
bütyök helyezkedik el. Az edény felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete belül sötétszürke, 
enyhén fényezett, kívül vörösesbarna, barna és fekete foltokkal, sima. Homokkal soványított. 17,4x18 
cm; Va.: 1,2 cm; becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 73.11.711 (72. tábla/8) 
Tárolóedény peremtöredéke több darabból összeragasztva. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal 
tagolt borda fut körbe. Az edény oldalát bekarcolt vonalakból álló díszítés borítja, amelyet nagyobb, 
háromszög alakú mez kbe rendezett hálóminták alkotnak. Felülete belül sárgásbarna, enyhén 
fényezett, kívül narancssárga, barna, fekete foltos, sima. Homokkal soványított. 16,2x13,5 cm; Va.: 1 
cm; becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 73.11.712 (összetartozik a 68.1.24 számú töredékkel)35 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt vízszintes borda helyezkedik el. 
Felülete narancssárga, sima. Homokkal soványított. 2,7x2,9 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 24 cm; 
Ltsz.: 73.11.713 
Csésze magasra húzott, széles szalagfüle. Díszítetlen. Felülete sárgásbarna, fényezett. Homokkal 
soványított. 9,4x5 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 13 cm; a fül szélessége: 3,6 cm; Ltsz.: 73.11.714 (73. 
tábla/1) 
Áglenyomatos, vöröses narancssárgára égett tapasztásdarab. Ma.: 6,3 cm; Szé.: 6 cm; Va.: 4 cm; Ltsz.: 
73.11.715 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A rövid, keskeny szalagfül fels  részét két hegyes bütyök tagolja, két 
szélén kis méretű, lapos gombban végz dik. A fül mellett egy benyomott minta látható, talán egy 
pontsor része lehetett. Felülete fekete, sima. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 6,2x5 cm; Va.: 
0,5 cm; a fül szélessége: 3 cm; Ltsz.: 73.11.716 
Fazék fenék- és oldaltöredéke. Díszítetlen. Felülete narancssárga, enyhén fényezett. Homokkal és apró 
kaviccsal soványított. Ma.: 12,5 cm; Szé.: 17,2 cm; Va.: 1 cm; Fá.: 12,5 cm; Ltsz.: 73.11.719 (73. 
tábla/2) 
 
Feltételesen Ózd-Stadion lelőhelyhez köthető szórványleletek: 
Seprűdíszes fazék oldaltöredékéb l készült, kerek, lapos, középen átfúrt orsógomb. Ltsz.: 73.11.207 
(73. tábla/3) 
Kétosztású tál nagy méretű, kerek, bekarcolt cikk-cakk vonalakkal díszített osztógombjának töredéke. 
Ltsz.: 73.11.208 (73. tábla/4) 
Kihajló peremű, nyomott gömbtestű, szalagfüles csésze oldaltöredéke a szalagfül maradványával. 
Oldalát függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 73.11.209 
Behúzott peremű, talán kétosztású tál peremtöredéke egy rövid, vízszintesen átfúrt alagútfüllel. A 
peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. A fül fels  részénél a peremen három bütyök 

35 A 68.1.24 számú töredék Ózd-K aljatet  lel hellyel szerepel. A két külön számon szerepl  töredékek egy edényhez 
tartoznak. Banner János így is közölte ket (BANNER 19ő6, Taf. LXXI/8). 



164 

helyezkedik el. A fül szélét ferde bevagdalások tagolják. A fül mellett kett s, függ leges pontsor 
helyezkedik el. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 73.11.210 (73. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Küls  oldalának 
díszítése: egy függ leges pontsor, mellette egy függ leges vonal, amelyhez ferde vonalak 
kapcsolódnak. Ltsz.: 73.11.229 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű lapos csésze peremtöredéke. Az edény alsó részét függ leges 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 73.11.230 (73. tábla/6) 
Kihajló peremű, nyomott gömbtestű, lapos, szalagfüles csésze peremtöredéke. Az edény alsó részét 
függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 73.11.231 (73. tábla/7) 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó két összeill  peremtöredéke. Az edény hasát ferde, keskeny, 
sekély kannelúrák díszítik. Ltsz.: 73.11.232 (73. tábla/8) 
Kétosztású tál kisméretű, ovális, díszítetlen osztógombja. Felülete fekete, fényezett. Homokkal 
soványított. 3,6x5,1 cm; Va.: 0,8 cm; az osztógomb méretei: 2,7x3,7 cm; Ltsz.: 73.11.664 
Kisméretű, miniatűr, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy, az edény hasán két, 
háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta helyezkedik el. Felülete narancssárga, fényezett. 
Homokkal soványított. Ma.: 5,8 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 10 cm; Ltsz.: 73.11.665 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy háromszög alakú benyomkodásokból álló vízszintes sorminta 
fut körbe. Ehhez kapcsolódik két hasonló, függ leges sorminta is. Felülete barna, sima. Homokkal 
soványított. 6,4x8,4 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 73.11.666A 
Tál oldaltöredéke. Két vízszintes, ovális ujjbenyomkodásokból álló pontsor díszíti. A 
benyomkodásokban látható a körmök nyoma. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 6,1x5 
cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.666B 
Korsó oldaltöredéke. Az edény oldalát ferde kannelúrák és benyomkodásokkal tagolt, bekarcolt 
vonalak díszítik. Felülete belül sötétszürke, enyhén fényezett, kívül narancssárga, sima. 3,7x5,8 cm; 
Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 73.11.666C 
Talpas edény talptöredéke. Egy négyszögletes talpú, négy, kerek átmetszetű lábon álló edény talpának 
töredéke. Felülete sárgás világosbarna, sima. Homokkal soványított. 4x2,2 cm; Ma.: 2,6 cm; Va.: 1,1 
cm; Ltsz.: 73.11.667 (73. tábla/9) 
Tárolóedény fültöredéke. A fül fels  része lapos, kerek gombokban végz dik. Két szélét 
benyomkodott minták díszítik, felületét függ leges besimítások tagolják. Felülete fekete, világosbarna 
foltos, fényezett. Homokkal soványított. 11,5x6,5 cm; Va.: 0,8 cm; a fül szélessége: 4,6 cm; Ltsz.: 
73.11.668 (73. tábla/10) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s bütyök helyezkedik el. Felülete sötétbarna, belül enyhén 
fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 3,9x4,8 cm; Va.: 1,3 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 
73.11.669 
Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke három darabból összeragasztva. A peremet 
ujjbenyomkodások tagolják. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Ehhez kapcsolódik egy függ leges 
pontsor, ill. mellette egy bekarcolt vonalakból álló minta (egy függ leges vonal két oldalán ferde 
vonalak). Felülete sárgás világosbarna, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 11,2x8,3 cm; Va.: 1 
cm; becsült Pá.: 29 cm; Ltsz.: 73.11.670 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokból álló vízszintes sorminta helyezkedik el. 
Alatta seprűzés nyoma látható. Felülete barna, belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal és 
kerámiazúzalékkal soványított. 4,1x5,1 cm; Va.: 1,2 cm; becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 73.11.671 
Hengeres nyakú, öblös testű korsó peremtöredéke. Az edény nyakán egy téglalap alakú 
benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ez alatt az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. 
Felülete narancssárga, sima. Homokkal soványított. 6,6x3,7 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 27 cm; 
Ltsz.: 73.11.672 (73. tábla/12) 
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Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Ez alatt az edény 
felületét seprűzés borítja. Felülete belül barna, enyhén fényezett, kívül vörösesbarna, barna foltos, 
sima. Homokkal soványított. 7,3x7,8 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 73.11.673A (73. 
tábla/13) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokból álló vízszintes sorminta helyezkedik el. 
Alatta az edény felületét seprűzés borítja. Felülete belül világosbarna, enyhén fényezett, kívül 
narancssárga, fekete foltos, sima. Homokkal soványított. 8,3x6,8 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 29 cm; 
Ltsz.: 73.11.673B 
Fazék peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A perem alatt bütyök vagy plasztikus 
borda lehetett, amely letörött. Az edény felületét bekarcolt vonalakból álló minta, talán hálóminta 
díszítette. Felülete belül világosszürke, fekete foltos, kívül szürke, sárga foltos, sima. Homokkal 
soványított. 6,5x7,4 cm; Va.: 1,4 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 73.11.673C 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény oldalán egy függ leges borda díszíti, amelyet kerek 
benyomkodások tagolnak. Felülete belül fekete, kívül barna, fekete foltos, fényezett. Homokkal 
soványított. 12,3x18,6 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 73.11.674 (74. tábla/1) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű csésze peremtöredéke. Az edény vállán egy vízszintes pontsor fut 
körbe. Alatta függ leges kannelúrák helyezkednek el. Felülete világosbarna, belül enyhén fényezett, 
kívül sima. Homokkal soványított. 3,9x6,5 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 16 cm; Ltsz.: 73.11.675 (74. 
tábla/2) 
Fazék peremtöredéke. A bels  és a küls  oldalon a perem alatt egy-egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Kívül a pontsorhoz egy függ leges pontsor is kapcsolódik. Felülete szürke, narancssárga és fekete 
foltokkal, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 4,7x5,2 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 36 cm; Ltsz.: 
73.11.676 
Kerek, lapos orsógomb töredéke. Felülete sárgás világosbarna, szürke és fekete foltokkal, enyhén 
fényezett. Homokkal soványított. Átm.: 6,9 cm; Va.: 1,2 cm; Ltsz.: 73.11.677 (74. tábla/3) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A törésvonal fölött két vízszintes, háromszög alakú 
benyomkodásokból álló sorminta között elhelyezett, ferde bekarcolt vonalak alkotják az edény 
díszítését. Felülete belül fekete, fényezett, kívül fekete, sárga foltos, enyhén fényezett. Homokkal 
soványított. 7x6,6 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.678 
Korsó oldaltöredéke a szalagfül maradványával. Felülete sárgásbarna, fekete foltos, fényezett. 
Homokkal soványított. 5,2x6,5 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 73.11.679 
Tál oldaltöredéke egy függ legesen átfúrt bütyökfüllel. Az edény oldalát a fül mellett elhelyezked  
függ leges sorminta díszíti, amely ovális benyomkodásokból áll. Felülete barna, sárga foltos, sima. 
Apró kaviccsal soványított. 4,8x7 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.681 
Behúzott peremű, talán kétosztású tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor 
helyezkedik el, amelyhez egy függ leges pontsor kapcsolódik. Mellette függ leges, bekarcolt 
vonalakból álló minta látható. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 4,3x4,1 cm; Va.: 0,5 
cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.682 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló, vízszintes sorminta fut körbe. 
Felülete belül barna, kívül sárga, sima, nem fényezett. Kerámiazúzalékkal soványított. 3,7x4,1 cm; 
Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 73.11.683 
Szürke k b l készült pattintott k eszköz, szilánk. 3x3 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.68Ő 
Tölcséres nyakú tál fültöredéke. A szalagfül fels  részét eredetileg több, ovális, lapos, gombszerű 
nyúlvány díszítette, melyek közül csak egy maradt meg. A gomb felületét két sor, ovális benyomkodás 
díszíti. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 5,2x3,9 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 73.11.685 
Kétosztású tál kisméretű, díszítetlen osztógombja. Felülete szürke, enyhén fényezett. Homokkal 
soványított. 2,6x2,3 cm; az osztógomb átmér je: 2,6 cm; Ltsz.: 73.11.686 
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Hengeres nyakú, ívelt oldalú edény, talán fazék oldaltöredéke. Díszítése háromszög alakú 
benyomkodásokból áll, melyek ferde és függ leges sorokba vannak rendezve. Emellett ferde, 
bekarcolt vonalakból álló minta is látható ez edény felületén. Felülete belül fekete, kívül narancssárga, 
fekete foltos, sima, nem fényezett. Kaviccsal soványított. 4,7x6,4 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.687 (74. 
tábla/4) 
Kihajló peremű edény, tál vagy fazék fültöredéke. Az edény peremét ferde bevagdalások tagolják. 
Bels  oldalát kett s, vízszintes pontsor díszíti. A fület függ leges, bekarcolt vonalak borítják. Felülete 
belül sötétszürke, kívül sárgás világosbarna, fekete foltos, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 
4,4x4,9 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 73.11.688A (74. tábla/6) 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény vállán két, vízszintes, bevagdalásokkal tagolt borda helyezkedik 
el. Felülete fekete, fényezett. Homokkal soványított. 6,7x6,4 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 73.11.688B (74. 
tábla/5) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az 
edény felületét seprűzés borítja. Felülete belül narancssárga, enyhén fényezett, kívül sárgás 
világosbarna, barna foltos, sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 3,6x8,3 cm; Va.: 0,9 cm; 
becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 73.11.689 (74. tábla/7) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta seprűzés 
nyoma látható. Az ujjbenyomkodásnál megfigyelhet  a körmök lenyomata is. Felülete belül 
narancssárga, enyhén fényezett, kívül narancssárga, barna foltos, sima, nem fényezett. Homokkal 
soványított. 4,5x5,2 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 30 cm; Ltsz.: 73.11.690 (74. tábla/8) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Felülete sárgásszürke 
belül enyhén fényezett, kívül sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 3,6x5,5 cm; Va.: 0,8 cm; 
becsült Pá.: 27 cm; Ltsz.: 73.11.691 (74. tábla/9) 
Nagyméretű fazék perem- és oldaltöredékei öt darabban. Összeillenek. Két peremtöredék és három 
oldaltöredék. A perem alatt ujjbenyomkodással tagolt borda helyezkedik el. Alatta seprűzés. Felülete 
belül enyhén fényezett, simított, kívül sima, világosbarna, sárga, narancssárga foltos. Ma.: 35 cm; 
Szé.: 21,5 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: 73.11.754 
Nagyméretű fazék. Kiegészített, ragasztott. A perem alatt egy bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe, 
alatta seprűzés. A perem alatt Ő cm-el két lyuk található. Felülete belül enyhén fényezett, simított, 
kívül sima, világosbarna, sárga, narancssárga foltos. Ma.: 38 cm; Szé.: 28 cm; Fá.: 14 cm; Pá.: 30 cm; 
Va.: 1 cm; Ltsz.: 73.11.762 (75. tábla) 
 

79. Ózd, Strand utca (Ózd-Csivakodó) 

 
 
A. 
1. A lel hely Ózd II. kerületében, a Strand utca fölött, az Alsó Sz l -lápa és a Buzás völgy közötti 
meredek hegyoldalon található. Ezt a helyet népiesen Csivakodónak vagy Bihariék legel jének is 
nevezik (HOM RA 1581-81). 
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2. 97-344 
3. 321380; 741000 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. 1981-ben a terület fásítása miatt az erdészet négy kutatógödröt ásatott talajmintavétel céljából. A 
gödrök 80x180 cm méretűek és 180 cm mélyek voltak. A Strand utca északi házsorától 200 m-re, a 
hegycsúcs alatt kb. 50 m-re ásott kutatógödör a többit l eltér  talajú volt. Itt sötét, fekete földet 
találtak, a többiben sárga homokot. A lel helyet Dobosy László vizsgálta meg. Megfigyelése szerint a 
kutatógödörben a következ  rétegz dés volt: felül 20 cm sárga homok, alatta 70 cm sötét kultúrréteg, 
legalul 80 cm mélységig további talajelszínez dés. A fels , sötét rétegben igen sok edénytöredéket és 
áglenyomatos paticsot talált. Az alsó rétegben szórványosan fordultak el  a leletek. A másik három 
kutatógödörben leleteket nem talált (HOM RA 1581-81). A lel helyet a bejelentés után Koós Judit és 
Wolf Mária tekintette meg. A kutatógödröt megvizsgálva újabb leleteket ( rl k , patics és néhány 
jellegzetes edénytöredék) szedtek össze (HOM RA 1583-81). A lel helyet Ózd-Csivakó néven a 
Herman Ottó Múzeum Évkönyvében is megemlítik (L. WOLF-SIMÁN 1982, 119). 
2. Koós Judit, Wolf Mária 
3. 1981 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. L. WOLF-SIMÁN 1982 
 
C. 
1. HOM, 83.14.1-52 
2. 76 
3. Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze peremtöredéke a perem fölé 
magasodó szalagfüllel. Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig látható besimítások találhatók. 
Ltsz.: 83.14.1A (76. tábla/1) 
Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze peremtöredékei két darabból 
összeragasztva. 2 db Ltsz.: 83.14.1B-C 
Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 
83.14.1D 
Hengeres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke a perem fölé magasodó szalagfüllel. Több 
darabból ragasztva (a fül egyik vége letörött). Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig látható 
besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.3 (76. tábla/2) 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke három darabból összeragasztva. Alsó részén 
függ leges, kannelúra szerű, alig látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.1Ő.ŐA 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 83.14.4B 
Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze összeill  perem- és fenéktöredéke a 
perem fölé magasodó szalagfüllel. Több darabból összeragasztva. Alsó részén függ leges, kannelúra 
szerű, alig látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.5A (76. tábla/3) 
Hengeres nyakú, csonkakúpos testű, lapos, profilált aljú csésze peremtöredéke. Ltsz.: 83.1Ő.őB 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke letört szalagfül nyomával. Három darabból 
van összeragasztva. Ltsz.: 83.14.6 (76. tábla/4) 
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Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke letört szalagfül nyomával. Három darabból 
van összeragasztva. Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig látható besimítások találhatók. Ltsz.: 
83.14.7 (76. tábla/5) 
Széles szájú, csonkakúpos testű, díszítetlen merice peremtöredéke letört szalagfül maradványával. 
Ltsz.: 83.14.8 (76. tábla/6) 
Kisméretű, hengeres nyakú, félgömbös testű csésze díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 83.1Ő.9 (76. 
tábla/7) 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke. Alsó részén ferde, kannelúra szerű, alig 
látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.10 (76. tábla/8) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 83.14.11A (76. 
tábla/9) 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke. Alsó részén ferde, kannelúra szerű 
besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.11B 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 83.14.11C 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke. Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig 
látható besimítások találhatók. 2 db Ltsz.: 83.14.12A-B (76. tábla/10) 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Alsó részén 
függ leges, kannelúra szerű, alig látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.1Ő.13A 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 83.14.13B 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze oldaltöredéke. Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig 
látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.13C 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze oldaltöredéke. Alsó részén függ leges, kannelúra szerű, alig 
látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.13D 
Széles szájú, csonkakúpos testű, díszítetlen merice peremtöredéke több darabból összeragasztva. Ltsz.: 
83.14.14 
Kannelúra szerű besimításokkal díszített csésze oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 83.14.15A-B 
Csésze díszítetlen oldaltöredéke letört szalagfül nyomával. Ltsz.: 83.14.16 
Kisméretű csésze vagy tál peremtöredéke. Az edény hasán csepp alakú benyomkodásokból álló 
vízszintes sorminta fut körbe. Ltsz.: 83.14.17 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke. Alsó részén ferde, kannelúra szerű, alig 
látható besimítások találhatók. Ltsz.: 83.14.18 
Csészék vagy korsók díszítetlen szalagfüleinek töredékei. 14 db Ltsz.: 83.14.19 (76. tábla/11) 
Csésze vagy korsó szalagfüle. A fül egyik szélét vízszintes rovátkolások, a másikat benyomkodások 
díszítik. Ltsz.: 83.14.20 (76. tábla/12) 
Fazék két peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt függ legesen álló, ovális 
benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ez alatt ugyanilyen benyomkodásokból álló, kett s, 
függ leges sorminta látható. Ltsz.: 83.1Ő.21 (76. tábla/13) 
Csonkakúpos testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 83.1Ő.22 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál peremtöredéke. A peremet kerek benyomkodások tagolják. Ez 
alatt a perem bels  oldalán ovális benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 83.1Ő.23 (76. 
tábla/14) 
Csonkakúpos testű tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A peremet ferde rovátkolások 
tagolják. A perem alatt és az edény hasán egy-egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 83.14.24 (77. 
tábla/1) 
Tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 83.14.25 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy érdekes mintázatú benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Ez alatt az edény felülete seprűzött. Ltsz.: 83.14.26 (77. tábla/2) 



169 

Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy érdekes mintázatú benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Ez alatt az edény felülete seprűzött. Ltsz.: 83.1Ő.27 (77. tábla/3) 
Tál peremtöredéke. A peremet ovális benyomkodások tagolják. Ltsz.: 83.14.28 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ovális ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
83.14.29 
Tál oldaltöredéke. A küls  oldalon egy függ leges plasztikus borda részlete látható. A bels  oldalon 
egy vízszintes pontsor és alatta félhold alakú benyomkodásokból álló minta helyezkedik el. Ltsz.: 
83.14.30 
Tál vagy fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 83.14.31 
Seprűdíszes fazekak fenéktöredékei. 2 db Ltsz.: 83.1Ő.32-33 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 83.14.34 
Seprűdíszes fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 83.14.35 (77. tábla/4) 
Seprűdíszes fazék oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 83.1Ő.36 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése kett s, vízszintes pontsorból és alatta hármas, vízszintes 
pontsorból áll. Ltsz.: 83.14.37 
Nagyméretű, vastag falú tárolóedény oldaltöredéke. Felületén széles, sekély, kannelúraszerű 
besimítások figyelhet k meg. Ltsz.: 83.1Ő.38 
Csésze oldaltöredéke letört szalagfül nyomával. Ltsz.: 83.14.39 
Tál vagy fazék oldaltöredéke. Az edény oldalát két függ leges, hosszúkás téglalap alakú 
benyomkodásokból álló sorminta díszíti. Ltsz.: 83.14.40 
Seprűzött felületű fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 83.1Ő.Ő1-42 
Tál vagy fazék díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 83.14.43 
Ívelt testű tárolóedény oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes, kis méretű, kerek, hegyes bütykökb l 
álló sor és alatta függ leges kannelúrák. Ltsz.: 83.1Ő.ŐŐ (77. tábla/5) 
Fazék oldaltöredéke. Az edény oldalát három, vízszintesen futó, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda 
díszíti. Ltsz.: 83.14.45 (77. tábla/6) 
Tál ívelt oldaltöredéke. Az edény oldalát kett s, vízszintesen futó, háromszög alakú 
benyomkodásokból álló sorminta díszíti. Ltsz.: 83.14.46 
Tál vagy tárolóedény vastag, ívelt oldaltöredéke. A töredéken egy függ leges, ovális 
benyomkodásokból álló sorminta részlete látható. Ltsz.: 83.14.47 
Tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 83.14.48 
Kett skónikus orsógomb töredéke. Ltsz.: 83.1Ő.Ő9 (77. tábla/7) 
Szürke színű k b l készült, lapos rl k  töredéke. Ltsz.: 83.1Ő.ő0 
Csontból készült árak töredékei. 2 db Ltsz.: 83.14.51-52 
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80. Prügy-Tökföld 

 
 
A. 
1. A lel hely a Prügy É-i határában lév , Tökföld nevű dűl n található, amelyet egy természetes, 
mocsaras állóvíz vesz körbe (Pap-tó). 
2. 88-244 
3. 307615; 814038 
4. 92-93 m 
5. – 
 
B. 
1. A prügyi általános iskola ajándékaként 1951-ben került a Miskolci Múzeumba két kés  rézkori 
edénytöredék (Ltsz.: 53.282.1-2). A lel helyen 19őŐ-ben Megay Géza, majd 1967-ben Kemenczei 
Tibor végzett ásatást. Ezek során neolitikus (Bükk-kultúra) és bronzkori (Gáva-kultúra) leletek 
kerültek el  (KEMENCZEI-K. VÉGH 1969, 509). 
2. Megay Géza, Kemenczei Tibor 
3. 1954, 1967 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.282.1-2 
2. 2 
3. 
A prügyi általános iskola ajándéka: 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke. A széles, rövid szalagfül fels  része négy gombszerű 
nyúlványban végz dik. A peremet apró kerek benyomkodások, ill. rövid ferde bevagdalások tagolják. 
A fül két oldala mellett egy-egy kett s, függ leges pontsor helyezkedik el. Az edény oldalán egy 
kett s, vízszintes pontsor alatt bekarcolt hálóminta és egy újabb pontsor található. Belül barna, sárga 
foltos, kívül világosbarna, szürke, fehér és sárga foltokkal. Felülete belül fényezett, kívül sima. Apró 
kaviccsal soványított. 6,7x14 cm; Va.: 0,6 cm; a fül szélessége: 5 cm; becsült Pá.: 21 cm; Ltsz.: 
53.282.1 (77. tábla/8) 
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Fazék peremtöredéke. A peremet ferde, ovális benyomkodások tagolják. A perem alatt egy hármas 
bütyök helyezkedik el. Belül sötétszürke, kívül fehér, világosszürke. Felülete sima, nem fényezett. 
Homokkal soványított. 6,8x5,8 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: kb. 36 cm; Ltsz.: 53.282.2 (77. tábla/9) 
 

81. Rásonysápberencs 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 98-413 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyet Bálint Alajos említette 1942-es írásában. Erre hivatkozva közölte Banner János 
(BANNER 1956, 103). Leleteket egyikük sem közölt. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag nem ismert. 
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82. Rátka 

 
 

A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 98-444 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Rátka környékén T. Bíró Katalin végzett terepbejárást az 1980-as években. A begyűjtött leletek 
közül két edénytöredék sorolható a kés  rézkorba. 
2. T. Bíró Katalin 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, leltározatlan 
2. 2 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor és ferde vonalak. Leltározatlan. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Függ leges bordák díszítik. Leltározatlan. 
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83. Rátka, Puccollán bánya 

 
 

A . 
1. A puccolán bánya Rátka községt l K-re, közvetlenül a vasútállomás mellett található. 
2. 98-444 
3. 320991; 812529 
4. 130-140 m 
5. – 
 
B. 
1. A rátkai puccolán bányából el ször Megay Géza gyűjtött régészeti leleteket 19ő0-ben. A bányánál 
épül  vasúti kitér t l 200 m-re került el  több embercsont, néhány badeni típusú edény és Megay 
leírása szerint egy „csolnak alakú tál.” (Megay Géza jelentése HOM RA 289-1950). Ezt követ en 
Korek József végzett kutatásokat a bánya területén 1951 januárjában. Megállapítása szerint 
tiszapolgári, badeni és hallstatti leletek kerültek el  a kb. ő hold kiterjedésű dombon. A bánya 
területén 9 gödör körvonala látszódott, melyek közül Korek hármat tárt fel. A 7. és 8. gödörben voltak 
badeni edénytöredékek. A lel helyen egyéb régészeti jelenséget (tűzhely, cölöplyuk) nem talált (Korek 
József jelentése, HOM RA 317-68). A lel helyet Banner János közölte. Megay gyűjtéséb l két kis 
méretű bögrét említ (BANNER 19ő6, 102; Taf. LXXVIII/10, 16). Emellett három további bögrét és 
egy fültöredéket is bemutat, melyeket Kalmár J. vitt a MNM-ba (BANNER 1956, 102; Taf. 
LXXVIII/7, 11, 14-15). A Korek József által készített metszetrajzot és három gödör alaprajzát is közzé 
tette (BANNER 19ő6, Abb. 22). Nyolc gödröt említett, melyek közül a kisméretű, kerek gödröket 
sorolja a Baden-kultúrába (1; 2; 7. és 8. gödör). Szintén ide sorolja a sekélyebb, szabálytalan aljú 3; 4. 
és ő. gödröt is (BANNER 19ő6, 102). A lel helyr l 19ő8-ban Kalicz Nándor is gyűjtött leleteket, 
melyek egy része a Baden-kultúrába tartozik (Kalicz Nándor jelentése, HOM RA). 
2. Megay Géza, Korek József, Kalicz Nándor 
3. 1950, 1951, 1958 
4. – 
5. – 
6. telep 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.283.1-7, 55.3.2, 4, 8; MNM, 1951.2.2-6, 1954.24.1 
2. 19 
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3. 
Megyay Géza gyűjtéséből származó leletek a HOM-ban 
Hengeres nyakú, gömbtestű bögre. Füle és nyakának egy része hiányzik. Díszítetlen. Sárgásbarna, 
fekete foltokkal. Felülete fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 6,8 cm; Szé.: 5,1 cm; Va.: 0,5 cm; 
Ltsz.: 53.283.1 (78. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál perem és oldaltöredéke. Összeillenek. A peremet apró, kerek benyomkodások 
tagolják. Az edény hasán egy kett s, vízszintes pontsor, alatta háromszög alakba rendezett hálóminta 
és a háromszögek küls  oldala mellett elhelyezked  pontok láthatók. Szürke, sárga és fekete foltokkal. 
Felülete fényezett. Homokkal soványított. 8,3x9,5 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 25 cm; Ltsz.: 
53.283.2A-B (78. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál perem- és fenéktöredékei. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Alatta 
háromszög alakú mez kben bekarcolt hálóminta helyezkedik el. A háromszögek küls  oldala mellett 
pontsor látható. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 3,7x7 cm; Va.: 0,7-0,8 cm; becsült Pá.: 19 
cm; becsült Fá.: 10 cm; a fenéktöredék mérete: 3x6,5 cm; Ltsz.: 53.283.2C-D (78. tábla/3) 
Fazék hálómintás oldaltöredéke. Belül világosszürke, kívül sárga. Felülete belül fényezett, kívül sima. 
Apró kaviccsal soványított. 8x8 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 53.283.3A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két vízszintes pontsor között bekarcolt hálóminta. Belül 
sárgásszürke, kívül szürke. Fényezett felületű. Homokkal soványított. 6,2xŐ,8 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 
53.283.3B 
Korsó oldaltöredéke két lapos, kerek bütyökkel díszítve. Fekete, fényezett felületű. Apró kaviccsal 
soványított. 3,8x5 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.283.4 
Csiszolt k balta töredéke. Szürke. Hossz.: 12 cm; Szé.: 6,6 cm; Va.: Ő cm; Ltsz.: ő3.283.5 
Pattintott k eszközök. Egy penge és egy szilánk. Kova. Penge: Hossz.: 7,3 cm; Szé.: 2 cm; szilánk: 
Hossz.: 4,6 cm; Szé.: 2,3 cm; Ltsz.: 53.283.6 
Öt darab szilánkeszköz. Kova. 3,5x31, cm; 5,2x6,2 cm; 3,2x5,1 cm; 3,2x4,1 cm; 4x5 cm; Ltsz.: 
53.283.7 
 
Megay Géza 1951-ben végzett leletmentéséből származó leletek 
Kétosztású tál két darabból összeállítható peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut 
körbe. Ez alatt függ leges pontsorokkal keretezett függ leges sávokban bekarcolt hálóminta látható. A 
hálómintás sávok között üres sávok helyezkednek el. Sárgásbarna, fekete foltos, fényezett felületű. 
Homokkal és apró kaviccsal soványított. 20,3x9,2 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 55.3.2 
(78. tábla/4) 
Hengeres testű idol alsó részének töredéke. Egy lábat ábrázol, melyen az ujjakat kis bütykök jelzik 
(eredetileg talán három). A bütykök egy része letörött. Alsó része lapos, kör alakú. Fels  része a 
talphoz képest ferdén fut tovább. Átmetszete ovális. Valószínűleg egy ül  szobor lábához tartozott. 
Fekete, sárga foltos, fényezett felületű. Apró kaviccsal soványított. Ma.: Ő,2 cm; Szé.: 3,3 cm; Va.: 
2,4-3,3 cm; Ltsz.: 55.3.4 (78. tábla/5) 
Fazék oldaltöredéke. Felületén bekarcolt, függ leges vonalak láthatók. Kívül sötétszürke, sima, belül 
sárga, enyhén fényezett felületű. Homokkal és apró kaviccsal soványított. őxő,Ő cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 
55.3.8 
A fenti leletek a HOM Leltárkönyve alapján Rátka lel helyhez tartoznak, de Banner János Onga 
lel helynél közölte ket (BANNER 19ő6, 102; Taf. LXXVIII/9, 13, 19). 
 
Rátka lelőhelyről származó leletek a MNM-ban 
Hengeres nyakú, gömbös testű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Ltsz.: 19ő1.ő.2 (MNM) (BANNER 
1956; Taf. LXXVIII/14) (78. tábla/6) 



175 

Hengeres nyakú, gömbös testű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Füle hiányzik. Ltsz.: 1951.5.3 (MNM) 
(BANNER 1956; Taf. LXXVIII/15) (78. tábla/7) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre töredéke. Díszítetlen. Oldalának nagy része 
hiányzik. Ltsz.: 1951.5.4 (MNM) (BANNER 1956; Taf. LXXVIII/11) (78. tábla/8) 
Nagy méretű, tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke széles szalagfüllel. A fül fels  részét nyolc 
bütyök tagolja. A fül két szélénél a perem felemelkedik. Ltsz.: 1951.5.5 (MNM) (BANNER 1956; Taf. 
LXXVIII/7) 
Bekarcolt hálómintával és bütyökkel díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 1951.5.6A (MNM) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. Az edény hasán kett s 
pontsor fut körbe. A nyakon egy kerek átfúrás kezdete figyelhet  meg. Ltsz.: 19ő1.ő.6B (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor, alatta függ leges vonalakkal kitöltött, 
háromszög alakú mez , amelyet pontsor keretez. Ltsz.: 19ő1.ő.6C (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két pontsor között bekarcolt hálóminta. Ltsz.: 1951.5.6D 
(MNM) 
Kis méretű, hengeres nyakú, gömbös testű bögre. Díszítetlen. Füle hiányzik. Ltsz.: 19őŐ.2Ő.1 (MNM) 
 

84. Sajókeresztúr-Homokbánya 

 
 
A. 
1. A lel hely Sajókeresztúr É-i határában, a Bábony-pataktól D-re, a Sajó mellett található. 
2. 88-112 
3. 316720; 779160 
4. 120 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l több alkalommal is kerültek el  régészeti leletek. Kemenczei Tibor 1968-ban 
terepbejárást végzett a területen, majd K. Végh Katalin ásatást is folytatott itt 1969-ben 
(KEMENCZEI-K. VÉGH 1971, 510-511). Ennek során neolit és szarmata telep részletét tárta fel. 
Ebb l a kutatásból származik a HOM-ban rzött kés  rézkori leletanyag. A szórványleletek mellett két 
gödörb l is el kerültek badeni leletek. 
2. Kemenczei Tibor, K. Végh Katalin 
3. 1968, 1969 
4. – 
5. 2 
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6. telep 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1971 
 
C. 
1. HOM, 71.19.48, 60, 108, 137, 179, 203-205, 219, 228, 251, 262-263, 279-280, 381, 411 
2. 26 
3. 
I. szelvény, 4. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: függ leges pontsor mellett két párhuzamosan futó, 
bekarcolt vonal, mellette hálóminta. Az edény oldalán egy fül maradványa is megfigyelhet . Ltsz.: 
71.19.48 
I. szelvény, 5. ásónyom 
Kisméretű, S-profilú fazék peremtöredéke három darabból összeragasztva. A perem alatt egy kett s 
bütyök helyezkedik el. Az edény felületét bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 71.19.60A (78. tábla/9) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 71.19.60B 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 71.19.60C (A 71.19.60A-C jelű töredékek 
az I. szelvény, Ő. gödörb l származó, 71.19.20ő számú töredékhez tartoznak.) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: függ leges pontsor mellett egy bekarcolt vonal, mellette 
hálóminta. Ltsz.: 71.19.108 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök helyezkedik el. A bütyök alatt egy 
bekarcolt vonal egy része is látható, amely valószínűleg hálómintához tartozott. Ltsz.: 71.19.137 
S-profilú fazék peremtöredéke. Oldalát bekarcolt hálóminta díszíti. Ltsz.: 71.19.179 (78. tábla/10) 
I. szelvény, 4. gödör 
Kisméretű tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke öt darabból összeragasztva. A peremet apró 
bevagdalások tagolják. A szalagfül fels  részét bekarcolásokkal három részre osztották. A fülnél a 
perem felemelkedik. Az edény felületét a perem alatt egy, a hason két vízszintes pontsor díszíti. A 
perem alatt egy kerek átfúrás nyoma is megfigyelhet . Ltsz.: 71.19.203A (78. tábla/11) 
Tölcséres nyakú tál pontsorral díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 71.19.203B 
Tölcséres nyakú tál pontsorral díszített fenéktöredéke. Ltsz.: 71.19.203C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Díszítése: két vízszintes pontsor 
között bekarcolt függ leges vonalak. Ltsz.: 71.19.20ŐA 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: két vízszintes pontsor között 
bekarcolt ferde vonalak. Ltsz.: 71.19.204B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes pontsor alatt bekarcolt függ leges 
vonalak. Ltsz.: 71.19.204C 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kett s bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 71.19.205 (A töredék az 
I. szelvény, 5. ásónyomból származó, 71.19.60A-C jelű töredékekhez tartozik.) 
I. szelvény, 5. gödör 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 71.19.219 
Csonkakúp alakú orsógomb. Alja enyhén homorú. Ltsz.: 71.19.228 (78. tábla/12) 
II. szelvény, 3. ásónyom 
Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ferde, bekarcolt vonal nyoma látható. 
Ltsz.: 71.19.251 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát kett s, vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 71.19.262 
II. szelvény, 4. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: függ leges pontsor mellett egy bekarcolt vonal, mellette 
hálóminta. Az edény oldalán egy fül maradványa is megfigyelhet . Ltsz.: 71.19.263 
II. szelvény, 5. ásónyom 
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Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény oldalát egy vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 71.19.279 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredékei. Díszítése: függ leges pontsor mellett egy bekarcolt vonal, mellette 
hálóminta. 3 db Ltsz.: 71.19.280A-B, D 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Egy ferde pontsor mellett elhelyezked  bekarcolt vonal díszíti. 
Ltsz.: 71.19.280C 
II. szelvény, 8. ásónyom 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék fenéktöredéke. Ltsz.. 71.19.381 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 71.19.411 
 

85. Sajópüspöki-Szurdok-hegy 

 
 
A. 
1. Sajópüspökit l délkeletre található a 2Őő m magas Szurdok-hegy. A lel hely a hegy déli lejt jén, ill. 
a hegy lábánál található szántóföld északkeleti részén helyezkedik el. 
2. 97-431 
3. 326169; 747166 
4. 245 m 
5. 100x200 m; 20000 m² 
 
B. 
1. Rozsnyói Márton 1953-ban a Szurdok-hegy délkeleti oldalán, majdnem a fenékben egy 
kovaszilánkot és több edénytöredéket talált. Az egyik ujjbenyomkodásokkal díszített peremtöredék 
volt (ROZSNYÓI kézirat, 14). A lel hely pontosabb beazonosítását 2009-ben végeztük. A 
terepbejárás során a Szurdok-hegy déli lejt jén újkori leletek mellett jellegzetes seprűdíszes és 
ujjbenyomkodásos bordával díszített edénytöredékeket gyűjtöttünk. A hegy lábánál húzódó szántóföld 
északkeleti végében is találtuk leleteket, ezek között azonban kevesebb volt a jellegzetes rézkori 
töredék. 
2. Rozsnyói Márton, György László 
3. 1953, 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. ROZSNYÓI kézirat 
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C. 
1. – 
2. – 
3. A leletanyag feldolgozás alatt. 
 

86. Sajósenye 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 88-121 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l két edénytöredék került a Miskolci Múzeumba (Ltsz.: ő3.271.1A-B). A leleteket 
Buttykay József ajándékozta a múzeumnak (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.271.1 
2. 2 
3. Behúzott peremű tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodásokkal tagolták. A perem 
alatt egy pontsor fut körbe, amely alatt bekarcolt hálóminta nyoma látható, ill. az egyik széls  ferde 
vonal mentén három benyomott pontdísz. A töredéken a szalagfül fels  részének egy kis darabja is 
megfigyelhet . Belül sárgás világosbarna, kívül világosbarna, fekete foltokkal. Enyhén fényezett 
felületű. Homokkal soványított. őx7 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: ő3.271.1A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát két vízszintes pontsor és a köztük elhelyezked  
bekarcolt hálóminta díszíti. Belül sötétszürke, kívül szürkés világosbarna. Enyhén fényezett felületű. 
Homokkal soványított. 6x5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.271.1B 
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87. Sajószentpéter, Sajóecseg 

 
 
A. 
1. A lel hely Sajóecseg és Sajókeresztúr között található, az út és a vasút közötti dombsoron, a vasúti 
rháztól É-ra (HOM Adattár). 

2. 88-112 
3. 319031; 775775 
4. 125-130 cm 
5. 750x350 m; 262500 m² 
 
B. 
1. A lel helyen Tóth Péter levéltáros és Wolf Mária végzett terepbejárást 1985-ben. Ennek során több 
korszakba tartozó leleteket gyűjtöttek (HELLEBRANDT-LOVÁSZ 1988, 271; HOM Adattár). Ezek 
közül a kés  rézkorba 11 kerámiatöredék sorolható (Ltsz.: 88.13.9, 1Ő-15). 
2. Tóth Péter, Wolf Mária 
3. 1985 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. HELLEBRANDT-LOVÁSZ 1988 
 
C. 
1. HOM, 88.13.9, 14-15 
2. 11 
3. Tölcséres nyakú, füles tál fels  részén lapos gombokkal díszített, rövid, keskeny szalagfülének 
töredéke. Ltsz.: 88.13.9 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet kerek benyomkodások tagolják. A perem alatt pontsor 
fut körbe. Ltsz.: 88.13.14A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A perem alatt pontsor fut 
körbe. 2 db Ltsz.. 88.13.14B-C 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet kerek benyomkodások tagolják. Az edény vállán kett s 
pontsor fut körbe. Ltsz.: 88.13.15A 
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Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet bevagdalásoktagolják. A perem alatt kisméretű, ovális 
beszurkálásokból álló, kett s sorminta fut körbe. Az edény vállán egy ugyanilyen beszurkálásokból 
álló sor látható. Ltsz.: 88.13.15B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két pontsor között ferde, bekarcolt vonalak. 2 db Ltsz.: 
88.13.15C-D 
Korsó oldaltöredéke függ leges és vízszintes pontsorral díszítve. Ltsz.: 88.13.15E 
Tölcséres nyakú tál kisméretű, ovális benyomkodásokból álló sormintával díszítve. Ltsz.: 88.13.1őF 
Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt, ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 88.13.15G 
 

88. Sajószöged, út mellett (Sajószöged-Geodéziai torony) 

 
 
A. 
1. A lel hely Sajószögeden, a geodéziai toronytól ő0 m-re, Tiszaújváros felé, az országút mellett 
helyezkedik el (HOM Leltárkönyv). 
2. 88-433 
3. 291430; 794152 
4. 99-102 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyet 1977-ben Ringer Árpád és Horta Helena Tricallotis fedezte fel terepbejárás során 
(HOM Leltárkönyv). Kés bb (200Ő-2005-ben) Szörényi Gábor András végzett feltárást a területen. A 
középkori és újkori temet részlet mellett rézkori település maradványait is feltárta. Több kés  rézkori 
gödör került el , gazdag leletanyaggal. Az egyikben egy kutya csontvázát is feltárták, 
szül csatornájában egy kiskutya vázával (SZÖRÉNYI 2008, 268). 
2. Ringer Árpád, Horta Helena Tricallotis, Szörényi Gábor András 
3. 1977, 2004-2005 
4. – 
5. – 
6. telep 
7. SZÖRÉNYI 2008 
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C. 
1. HOM, 78.5.127 
2. 1 
3. 
Késő rézkori lelet az 1977-es terepbejárásból 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 78.5.127 
 

89. Szalonna-Puha 

 
 
A. 
1. A Bódva bal partján, a Szalonnai Bódva hídtól 250 m távolságra, D-re található a lel hely (PET  
ZS. 2013). 
2. 98-114 
3. 346194; 774663 
4. 139-145 m 
5. 160x100 m; 16000 m² 
 
B. 
1. Pet  Zsuzsanna 2011-es terepbejárása során bronzkori és császárkori leletek mellett egy kés  
rézkori töredék is el került (PET  ZS. 2013, 1. tábla/6). 
2. Pet  Zsuzsanna 
3. 2011 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PET  ZS. 2013 
 
C. 
1. – 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: ferde vonalak. 4,2x3 cm; Va.: 0,7 cm Leltározatlan. 
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90. Szalonna-Temető 

 
 
A. 
1. A lel hely a Bódva bal parti kavicsteraszán kialakított temet ben helyezkedik el (PET  ZS. 2013). 
2. 98-114 
3. 346620; 774820 
4. 146-154 m 
5. 80x40 m; 3200 m² 
 
B. 
1. Pet  Zsuzsanna szakdolgozatában említi a lel helyet, ahonnan Czajlik Zoltán 2001-es 
terepbejárásán skori leletek kerültek el . Ezek között egy kés  rézkori edénytöredék is található 
(PET  ZS. 2013, 1. tábla/1). 
2. Pet  Zsuzsanna 
3. 2011 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PET  ZS. 2013 
 
C. 
1. – 
2. 1 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke pontsorral díszítve. 2,8x2,6 cm; Va.: 0,7 cm Leltározatlan. 
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91. Szeleta-barlang 

 
 
A. 
1. A Szeleta-barlang Lillafüred mellett, a Szeleta-tet  déli lejt jén nyílik, nem sokkal a legmagasabb 
pont alatt. Kb. 360-380 m magasságban. Dél felé néz. 
2. 87-242 
3. 308353; 767986 
4. 360-380 m 
5. – 
 
B. 
1. Hillebrand Jen  191Ő-es ásatásai során a barlangból néhány badeni edénytöredék is el került (HOM 
Leltárkönyv). 
2. Hillebrand Jen  
3. 1914 
4. – 
5. – 
6. barlangi telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.277.1-4 
2. 7 
3. Fazék peremtöredéke. A perem alatt hármas pontsor fut körbe. (régi leltári szám: 4498) Belül 
szürke, kívül sárga. Felülete belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 9,7x10,5 cm; 
Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 29 cm; Ltsz.: 53.277.1A (79. tábla/1) 
Fazék peremtöredéke. Az edény oldalán egy vízszintes pontsor nyoma látható. (régi leltári szám: 
4512) Sárga, barna foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 9x10,5 cm; Va.: 1 
cm; becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 53.277.1B (79. tábla/2) 
Fazék peremtöredéke a perem alatt függ leges, ovális bütykökkel. Belül világosbarna, sárga foltokkal, 
kívül narancssárga. Felülete érdes, kissé durvított. Homokkal soványított. 5,8x6,5 cm; Va.: 0,8 cm; 
becsült Pá.: 18 cm; Ltsz.: 53.277.2A (79. tábla/3) 
Fazék peremtöredéke. Díszítetlen. Belül világosszürke, kívül barna. Belül durva, kívül sima felületű. 
Homokkal és samottal soványított. 8x9,6 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 25 cm; Ltsz.: 53.277.2B (79. 
tábla/4) 
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Kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem fels  részét ferde barázdák tagolják. Belül fekete, 
szürke foltos, kívül szürke. Felülete sima, nem fényezett. Homokkal soványított. 4x7 cm; Va.: 0,8 cm; 
becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 53.277.2C (79. tábla/5) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy szögletes bütyök helyezkedik el. Mellette szögletes 
benyomkodásokból álló, vízszintes sorminta látható. Belül fekete, kívül sárgás világosbarna. Felülete 
belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 6,2x7,5 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 27 
cm; Ltsz.: 53.277.3 (79. tábla/6) 
Fazék oldaltöredéke. Bekarcolt vonalakból álló, ún. halszálkaminta díszíti. Belül világosbarna, kívül 
sárga. Felülete belül enyhén fényezett, kívül sima. Homokkal soványított. 4,6x6 cm; Va.: 1,1 cm; 
Ltsz.: 53.277.4 (79. tábla/7) 
 

92. Szendrő-Alsó rétek I. 

 
 
A. 
1. A lel hely Szendr t l D-re, a 27-es f út bal oldalán, a vasút és a Bódva jelenlegi ága között, a 
Bódva menti nyár galériaerd t l É-ra található (PET  ZS. 2013). 
2. 98-134 
3. 339930; 774690 
4. 131-139 m 
5. 280x130 m; 36400 m² 
 
B. 
1. A lel helyen Hellebrandt Magdolna, majd Tomka Gábor, kés bb Pet  Zsuzsanna végzett 
terepbejárást. Az skori és középkori leletek között egy kés  rézkori darab is található (PET  ZS. 
2013, 14. tábla/6). 
2. Hellebrandt Magdolna, Tomka Gábor, Pet  Zsuzsanna 
3. 2002, 2005, 2011 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PET  ZS. 2013 
 
C. 
1. – 
2. 1 
3. Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. 4x3 cm; Va.: 1 cm 
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93. Szendrő-Csehi-puszta-dűlő II. 

 
 
A. 
1. A Szendr b l Szalonnára vezet  út mindkét oldalán, a Csehi-pusztára vezet  beköt út és a f út 
elágazásától 150 m-re, É felé található a lel hely (PET  ZS. 2013). 
2. 98-114 
3. 344140; 775200 
4. 136-147 m 
5. 130x110 m; 14300 m² 
 
B. 
1. A lel helyen Czajlik Zoltán 2000-ben, Tomka Gábor 2005-ben, majd Pet  Zsuzsanna 2011-ben 
végzett terepbejárást. Az skori és császárkori leletek között egy kés  rézkori edénytöredék is 
található (PET  ZS. 2013, 7. tábla/2). 
2. Czajlik Zoltán, Tomka Gábor, Pet  Zsuzsanna 
3. 2000, 2005, 2011 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PET  ZS. 2013 
 
C. 
1. – 
2. 1 
3. Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta az edény 
felületét seprűzés díszíti. ő,őx7,8 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 2Ő cm Leltározatlan. 
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94. Szentistvánbaksa 

 
 

A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 98-433 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l Banner János közölt négy edényt, melyek a Kassai Múzeumban vannak. Két bögre 
(BANNER 1956, Taf. LXIII/27, 35) és két tál (BANNER 1956, Taf. LXIII/43, 51, 55, 57). Pontos 
lel helyük nem ismert (BANNER 19ő6, 103-104). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. Kassa 
2. 4 
3. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Hasát függ leges kannelúrák díszítik 
(BANNER 1956, Taf. LXIII/27) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Hasát kannelúrák díszítik (BANNER 19ő6, 
Taf. LXIII/35). 
Enyhén kihajló peremű, tölcséres nyakú, öblös testű tál. Alsó része félgömb alakú, melyet kannelúrák 
díszítenek (BANNER 1956, Taf. LXIII/43, 51). 
Tölcséres nyakú, füles tál. Szalagfüle letörött. Az edény nyakán egy vízszintes pontsor fut körbe. 
Ehhez függ leges pontsorok és a köztük elhelyezked  kannelúrák kapcsolódnak (BANNER 19ő6, Taf. 
LXIII/55, 57). 
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95. Szentsimon-Domb alja 

 
 
A. 
1. A lel hely Szentsimontól északkeletre, a Domb-alja nevű dűl n, a Hangony-patak jobb partján 
található. A település 150 méter hosszan és 100 m szélességben húzódik a mocsaras területb l 
kiemelked  domb tetején, K-Ny-i irányban (HOM RA 3280-02). 
2. 97-344 
3. 321912; 739098 
4. 175-180 m 
5. 100x150 m; 15000 m² 
 
B. 
1. A lel helyen 2002-ben Hellebrandt Magdolna és Koós Judit végzett terepbejárást, melynek során a 
badeni leletek mellett kés  kelta, császárkori és középkori emlékeket találtak (HOM RA 3280-02). 
2009-es terepbejárásunk alkalmával azonosítottuk a lel helyet, azonban kés  rézkori leleteket nem 
találtunk. 
2. Hellebrandt Magdolna, Koós Judit, György László 
3. 2002, 2009 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. – 
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96. Szentsimon-Kenderföldek 

 
 
A. 
1. Szentsimontól ÉK-re, a temet  és a Hangony-patak régi medre között lév  területet nevezik 
Kenderföldnek. A lel hely ezen a részen található. 
2. 97-344 
3. 322290; 738140 
4. 175 m 
5. – 
 
B. 
1. 1988 májusában a Kenderföldek nevű határrészen homokkitermelés közben régészeti leleteket 
találtak (S. KOÓS 199Ő, 201). A lel helyen Koós Judit és Lovász Emese rövid leletmentést folytatott 
(1988 május 9-12). A kés  rézkori sírok leleteit Koós Judit közölte (S. KOÓS 1994). 
2. Koós Judit, Lovász Emese 
3. 1988 
4. 110 m² 
5. 2 
6. temet  
7. S. KOÓS 1994 
 
C. 
1. HOM, 89.6.1-3, 5, 59, 100 
2. 6 
3. A homokbánya keleti pereménél nyitották az I. szelvényt (5x5 m). Ett l nyugatra található a II. 
szelvény (őxő m). Ehhez kapcsolódik a III. szelvény (2,őxő m). Az I. szelvényt l délre nyitották a IV. 
szelvényt. Ett l északkeletre pedig az V. szelvényt (80. tábla/1). 
1. sír: Az I. szelvény délnyugati fala és a bányaperem közötti területen egy nagy méretű homokk  
mellett, ill. alatt egy edény töredékei kerültek el . Fenekével fölfelé feküdt. Alatta egy kannelúrás 
edényben emberi hamvak voltak (80. tábla/2). 
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Mellékletek: 
1. Csésze. Nyomott gömbtestű, lapos aljú, szabálytalan peremű díszítetlen csésze. Vörösesbarna színű, 
durva kidolgozású felülete van. Kiegészített. Ma.: 6 cm; Pá.: 17 cm; Ltsz.: 89.6.1 (S. KOÓS 1994, 
Abb. 1.1) (80. tábla/3) 
2. Csésze. Enyhén behúzott peremű, nyomott gömbtestű, lapos aljú csésze. A vállon pontsor, alatta 
függ leges kannelúrák helyezkednek el. Valószínűleg széles szalagfüle lehetett. Szürkésbarna, 
eredetileg szürke színű, er sen kopott, durva felületű. Ma.: ő,6 cm; Pá.: 1ő cm; Ltsz.: 89.6.2 (S. KOÓS 
1994, Abb. 1.2) (80. tábla/4) 
2. sír: Az I. szelvény délnyugti sarkában került el . A sírfolt nem volt látható. A sírban három urna 
volt. A föld nyomása és a gépi munkák hatására az edények er sen töredékes, hiányos állapotban 
kerültek el  (81. tábla/1). 
Mellékletek: 
1. Ember alakú urna . Az edénynek csak az alsó része maradt meg. Alja ovális, nyaka valószínűleg 
csonkakúp alakú lehetett. Csak az egyik kar maradt meg. Díszítetlen. Szürkésbarna színű, durva 
felületű. Töredékes, kiegészített. Mérete: 12x10,ő cm; Ltsz.: 89.6.3 (S. KOÓS 1994, Abb. 2.1) (81. 
tábla/2) 
2. Ember alakú urna . Az edény alja, az egyik kar és a fejdísz egy része maradt meg. Alja ovális. 
Díszítetlen. Vörösesbarna színű, durva felületű. Töredékes, kiegészített. Mérete: 1Őx10 cm; Ltsz.: 
89.6.5 (S. KOÓS 1994, Abb. 2.3) (81. tábla/3) 
3. Ember alakú urna . Az edénynek csak az alsó része, ill. az egyik karjának töredéke maradt meg. Alja 
ovális. Barna színű, durva felületű. Töredékes, kiegészített. Mérete: 1Ő,őx16 cm; Ltsz.: 89.6.ő9 (S. 
KOÓS 1994, Abb. 2.2) (81. tábla/4) 
A III. szelvény nyugati szélén, a bányaperem mellett található, méhkas alakú gödör vaskori leleteket 
tartalmazott, azonban egy rézkori edény töredéke is el került bel le. 
Leletanyaga: 
Csésze. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles csésze. Oldalát függ leges kannelúrák 
díszítik. Sötétszürke színű, er sen kopott felületű. Kiegészített. Ma.: 7 cm; Pá.: 12 cm; Ltsz.: 89.6.100 
(S. KOÓS 1994, Abb. 1.3) (81. tábla/5) 
 

97. Szerencs 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 88-224 
3. – 
4. – 
5. – 
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B. 
1. A HOM-ban "Szerencs" lel hellyel több kés  rézkori edénytöredék is található. Ezek közül három 
Petrikovics dr. ajándékaként 1935-ben került a Múzeumba (Ltsz.: 53.293.1-2). Egy edényt a MNM-
ból küldtek 1952-ben (Ltsz.: ő3.29Ő.1). További négy lelet Dankó Imre gyűjtéséb l származik (Ltsz.: 
58.187.2-Ő). Utóbbiakhoz tartozik egy k balta is (Ltsz.: ő8.187.1), azonban szórványleltként nem 
sorolható teljes bizonyossággal a kés  rézkorba (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
C. 
1. HOM, 53.293.1-2; 53.294.1; 58.187.2-4 
2. 8 
3. 
Dr. Petrikovics ajándékaka (1953) 
Tölcséres nyakú tál két töredéke. Az egyik egy peremtöredék, a másik egy fenéktöredék. Az edény 
peremét apró bevagdalásokkal tagolták. Hasán két vízszintes, párhuzamosan futó pontsor látható, 
alatta két vízszintes, bekarcolt vonal között bekarcolt hálóminta található, amely alatt egy újabb 
vízszintes pontsor helyezkedik el. A benyomott pontokban mészbetét nyoma figyelhet  meg. Az 
edény felülete fekete, világosbarna foltos, fényezett. Homokkal soványított. 8,7x9,9 cm; 14,4x6,1 cm; 
Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.293.1 
Enyhén kihajló peremű, ívelt nyakú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodással 
tagolt, rátett borda fut körbe. Az edény felülete kívül enyhén durvított, belül fényezett, színe sárgás 
világosbarna. Homokkal soványított. 13,6x8 cm; Va.: 1,3 cm; Becsült Pá.: 29 cm; Ltsz.: 53.293.2 (82. 
tábla/1) 
A MNM küldeménye (1952) 
Vastag falú, durva kidolgozású, csonkakúp alakú csésze vastag, ovális átmetszetű szalagfüllel. Az 
edény felülete fényezett, kívül fekete, világosbarna foltokkal, belül fekete, sötétszürke. Homokkal 
soványított. Ma.: 4 (7) cm; Pá.: 10,5 cm; Fá.: 6,6 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 53.294.1 
Dankó Imre gyűjtéséből származó leletek 
Nagyméretű, vastag falú, tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény hasán egy nagy méretű, sekély, 
ovális alakú ujjbenyomkodásokból álló vízszintes pontsor fut körbe. Felülete sima, nem fényezett. 
Belül fekete, kívül sárga, fehér foltos. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 9,1x9,2 cm; Va.: 1 cm; 
becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 58.187.2 (82. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál fenéktöredéke. Az edény oldalát egy vízszintes pontsor és felette bekarcolt 
hálóminta díszíti. Felülete fényezett. Belül sötétszürke, kívül fekete, szürke foltos. Homokkal 
soványított. Ma.: 4 cm; Szé.: 5,3 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 58.187.3 
Nagyméretű fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Bel  oldala enyhén fényezett, kívül 
durvított. Színe mindkét oldalon sárga. Kaviccsal soványított. 5,5x10,7 cm; Va.: 1,5 cm; Ltsz.: 
58.187.4A (82. tábla/3) 
Nagyméretű fazék oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Bel  oldala enyhén fényezett, kívül 
durvított. Színe belül sárgás világosbarna, kívül világosszürke. Homokkal és apró kaviccsal 
soványított. 8,1x11,8 cm; Va.: 1,6 cm; Ltsz.: 58.187.4B (82. tábla/4) 
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98. Szerencs-Hajdúrét 

 
 
A. 
1. A lel hely a községt l K-re fekv  Hajdúréten, a Szerencs-patakon átvezet  gyaloghíd melletti 
„vízháztól” DK-re terül el (KEMENCZEI 1971, 38; PATAY 1956, 4), egy ÉK-DNy irányban húzódó, 
másfél méter magas dombon, melynek mérete: 180x150 m. A Baden-kultúra települése a domb nagy 
részére terjed ki (BANNER 1956, 104). 
2. 88-224 
3. 315025; 811265 
4. – 
5. 180x150 m; 27000 m² 
 
B. 
1. 1950-ben a Miskolc és Sátoraljaújhely közti út építése közben a Szerencs-pataktól keletre, a 
Hajdúrétnek nevezett dűl n skori leleteket találtak (BANNER 19ő6, 10Ő; PATAY 19ő6, Ő). 19ő0 
szeptemberében és októberben Mithay Sándor, Megay Géza, majd Korek József is végzett kutatást 
ezen a területen (PATAY 19ő6, Ő). A lel helyen 19ő0-ben végzett - pontosabban nem meghatározható 
- gyűjtés során el került leletek közül 10 kerámiatöredék sorolható a kés  rézkorba (Ltsz.: ő3.28Ő.1-4; 
53.359.1-3). Korek József ásatásán összesen 6 (7) kés  rézkori objektum került el . Ezek leletanyaga a 
HOM-ban az 53.285.1-4; 53.286.1-7; 53.287.1-6 és 53.288.1-5 leltári számok alatt található meg. 
További leletek származnak Mithay Sándor (Ltsz.: 53.289.1-2) és Megay Géza (Ltsz.: 53.290.1-4; 
53.291.1-6; 53.292.1-Ő) gyűjtéséb l (HOM Leltárkönyv). Mithay Sándor kutatása során egy gödröt is 
talált (HOM RA). 
2. Mithay Sándor, Megay Géza, Korek József 
3. 1950 
4. - 
5. 6 (7) 
6. telep 
7. BANNER 1956; PATAY 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.284.1-4; 53.285.1-4; 53.286.1-7; 53.288.1-5; 53.289.1-2; 53.290.1-4; 53.291.1-6; 
53.292.1-4; 53.359.1-3 
2. 85 
3. 
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Mithay Sándor leletmentése: 
Mithay Sándor leletmentése során a II. felületen egy gödröt talált. Alsó része 170 cm mélységben volt. 
A gödörben rézkori cserepek és egy szétfűrészelt, lyukakkal ellátott, egyik végén megfaragott 
szarvasagancs volt, ill. néhány obszidiántöredék. A gödör 90 cm mélységben jelentkezett (HOM RA). 
 
Korek József ásatása: 
I. agyaggödör. 
A/II profil 

Három gödör volt benne. 
1. gödör – szögletes formájú – jellegtelen skori edénytöredékekkel. 
2. gödör – kör alakú – badeni leletekkel. 
3. gödör – kör alakú – lelet nélkül (BANNER 1956, 104-105; Abb. 24; HOM RA). 
B/II profil 

Négy gödör volt benne. Ezek közül a 3. és 4. gödör tartozik a Baden-kultúrába. 
3. gödör – négyszögletes alaprajzú, lekerekített sarkokkal. Mérete: 180x100 cm; mélysége: 140 cm. 
Kevés, de jellegzetes leletanyag és több k eszköztöredék került el  bel le (BANNER 1956, 105; Abb. 
24; HOM RA). 
Leletanyaga: 
Korsó oldaltöredéke. Az edény oldalán egy vékony borda látható. A borda fels  részét három, kerek 
benyomkodás, alsó részét több, apró bevagdalás tagolja. Belül fekete, sárga foltos, kívül sárgás 
világosbarna, barna foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. 10,4x10 cm; 
Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 53.286.1 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részét két bütyök tagolja. A fül két szélénél a perem 
lapos, gombszerű bütykökben végz dik. Belül sárgás világosbarna, fekete foltokkal, kívül 
világosszürke, fekete foltokkal. Felülete sima, enyhén durva. Kaviccsal soványított. 6,5x7,6 cm; Va.: 
0,5 cm; becsült Pá.: 2 cm; a fül szélessége: 2,5 cm; Ltsz.: 53.286.2 (82. tábla/5) 
Fazék díszítetlen fültöredéke. Sárga, fekete foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal 
soványított. 8,8x4,5 cm; a fül szélessége: 2,8 cm; Ltsz.: 53.286.3 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével és az osztógombbal. Az edény oldalát a perem 
alatt egy benyomott pont díszíti. Az osztógombon négy, párhuzamos, vastag, bekarcolt vonal látható. 
Barna, sárga foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 6,5 cm; Szé.: 5 
cm; Va.: 1,1 cm; az osztógomb átmér je: Ő,ő cm; Ltsz.: ő3.286.Ő (82. tábla/6) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Belül fekete, kívül narancssárga. Felülete sima, 
kissé érdes. Homokkal soványított. 4x7 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.286.5 
Fehér k b l készült, egyik oldalán megmunkál pattintott k eszköz. Hossz.: 9,7; Szé.: Ő,9 cm; Va.: 3,1 
cm; Ltsz.: 53.286.6 
Pattintott k eszközök. 1Ő db Ltsz.: ő3.286.7 
4. gödör – szögletes, ferdén futó, egyenes alja van. Mérete: 150x100 cm; mélysége: 140, ill. 125 cm. 
Kevés lelete közül egy gömbös aljú tál töredékeit lehet megemlíteni (BANNER 1956, 105; Abb. 24; 
HOM RA). 
Ennek a gödörnek méretben megfelel  párja van az E/II profilban. Szintén kevés leletanyagot 
szolgáltatott (BANNER 1956, 105). 
Leletanyaga: 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt bekarcolt mintával díszítve. Sárgás világosbarna, fényezett 
felületű. Homokkal soványított. 7,1x8 cm; Va.: 1 cm; becsült Pá.: 23 cm; Ltsz.: ő3.287.1A 
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Fazék oldaltöredéke. Egy bekarcolt függ leges vonal és két oldalán ferde vonalak díszítik. Sárgás 
világosbarna, fényezett felületű. Homokkal soványított. 6,6xő,2 cm; Va.: 1,1 cm; Ltsz.: ő3.287.1B 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt vonalakkal díszítve. Sárgás világosbarna, fényezett felületű. Homokkal 
soványított. 5,5x3,5 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.287.1C 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt vonalakkal díszítve. Sárgás világosbarna, fényezett felületű. Homokkal 
soványított. 3,3x3,3 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.287.1D 
Az 53.287.1A-D töredékek egy edényhez tartoznak. 
Félgömbös testű, kisméretű csésze töredéke három darabból összeragasztva. Díszítetlen. A perem egy 
részen felemelkedik, valószínűleg egy szalagfül indult innen. Belül barna, kívül sárga, fekete 
foltokkal. Felülete enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 4,2 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 8 
cm; Ltsz.: 53.287.2 (82. tábla/7) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. A perem bels  oldalán 
vízszintes pontsor helyezkedik el. Sötétszürke, sárga foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. 
Homokkal soványított. 3,7x5,5 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 16 cm; Ltsz.: 53.287.3A (82. tábla/8) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet rövid bevagdalások tagolják. Az edény oldalát kett s, 
vízszintes pontsor díszíti. Fekete, szürke, fehér foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Apró kaviccsal 
soványított. 4,6x4 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 18 cm; Ltsz.: 53.287.3B 
Két szilánkeszköz. Fehér. Kova. 5,8x2,7 cm; 4,1x1,7 cm; Ltsz.: 53.287.4 
Sárgásfehér kova magk . ő,6x6,7x7,2 cm; Ltsz.: ő3.287.ő 
Csontból készült övkapocs. Egyik vége letörött. Két lekerekített téglalapból áll, két kerek lyukkal. 
2,6x5,6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.287.6 (82. tábla/9) 
F/II profil 

5. gödör (ház) – négyszögletes ház, lekerekített sarkokkal. Mérete: 300x200 (220?)36 cm; legnagyobb 
mélysége: 95 cm (Banner 19ő6, 10ő). Alig észrevehet , ferde aljú bevágás (Korek József jelentése, 
HOM Adattár). A beásás aljának legmagasabb pontján egy peremes tűzhely található. Mérete: 110x46 
(96?)37 cm. Kör alakú, pereme 10 cm vastag, agyagból készült, átégett. Magassága: 10 cm. Az átégés 
vastagsága: 2 cm (Banner 1956, 105). A gödörben néhány badeni edénytöredék, csiszolt 
k baltatöredék, retusált kovakaparó és atipikus kovadarabok voltak (Korek József jelentése, HOM 
Adattár). 
Leletanyaga: 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részét két bütyök tagolja. A fül két szélén a perem 
egy-egy lapos, gombszerű nyúlványban végz dik. Belül fekete, kívül fekete, sárga foltokkal. Felülete 
sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. 3,2x5,6 cm; Va.: 0,5 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 
53.288.1 
Korsó oldaltöredéke. Felületét egy háromszög alakú benyomkodásokból álló, függ leges sorminta és 
mellette elhelyezked  függ leges kannelúrák díszítik. Belül sárga, kívül sötétszürke, fekete foltokkal. 
Felülete sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 8x7,5 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 
53.288.2 (82. tábla/10) 
Fehér kova magk . Ő,6x3,3x2,7 cm; Ltsz.: ő3.288.3 
Sárga kovapenge töredéke. 2,2x1,9 cm; Ltsz.: 53.288.4 
Obszidián szilánk. Ltsz.: 53.288.5 

36 Az objektum mérete Banner János munkájában 300x200 cm (BANNER 1956, 105), de Korek József jelentésében 300x220 
cm (HOM RA). A kérdés a közölt objektumrajz alapján sem dönthet  el, mivel ott a méretarány helyessége 
megkérd jelezhet  (BANNER 19ő6, 10ő; Abb. 2ő). 
37 Az el z  jegyzetben felvázolt probléma áll fenn ebben az esetben is. Banner Jánosnál a tűzhely méretére a 110xŐ6 cm-es 
adat van megadva (BANNER 1956, 105), azonban Korek József jelentésében a 100x96 cm-es méret szerepel (HOM RA). A 
Banner János által közölt rajz alapján (BANNER 19ő6, 10ő; Abb. 2ő) az utóbbi adat tűnik helyesnek. 
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Az országút árkában (Korek jelentésében III. szelvény) talált jelenségek közül kett  sorolható a 
Baden-kultúrába. 
1. gödör – kerek gödör. Mérete: 150x100 (130?)38 cm; mélysége: 120 cm. Nagy tárolóedény töredékei, 
tagolt fülek, pontdíszes és hálómintás töredékek kerültek el  bel le (BANNER 19ő6, 10ő; HOM 
Adattár). 
2. gödör – kerek, egyenes aljú gödör. Mérete: 130x110 cm; mélysége: 110 cm. Leletei közül említést 
érdemel egy kisméretű, kannelúrás korsó töredéke (BANNER 1956, 105; HOM RA). 
Leletanyaga: 
Kisméretű fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt egy ovális bütyök 
helyezkedik el. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete belül szürkésbarna, kívül barna, sárga 
foltos, enyhén durvított. Kaviccsal soványított. 7,6x9,7 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 19 cm; Ltsz.: 
53.285.1A (83. tábla/1) 
Kisméretű fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt egy ovális bütyök 
helyezkedik el. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete sötétbarna, sárga foltos, enyhén 
durvított. Kaviccsal soványított. 9,6x6,4 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 16 cm; Ltsz.: 53.285.1B 
Korsó fenéktöredéke három darabból összeragasztva. Díszítetlen. Felülete belül világosbarna, sárga 
foltos, kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. Homokkal soványított. Va.: 0,5 cm; Fá.: 8 cm; Ltsz.: 
53.285.2A 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Felülete belül világosbarna, sárga 
foltos, kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. Homokkal soványított. 5,9x5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
53.285.2B 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Felülete belül világosbarna, sárga foltos, 
kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. Homokkal soványított. 8x4,6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
53.285.2C 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Felülete belül világosbarna, sárga foltos, 
kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. Homokkal soványított. 10,8x5,6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
53.285.2D 
Korsó oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Oldalát függ leges, sekély kannelúrák és függ leges 
pontsor díszíti. Felülete belül világosbarna, sárga foltos, kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. 
Homokkal soványított. 5x4,3 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.285.2E (83. tábla/2) 
Korsó oldaltöredéke. Oldalát függ leges, sekély kannelúrák és függ leges pontsor díszíti. Felülete 
belül világosbarna, sárga foltos, kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. Homokkal soványított. 
4,6x7,7 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.285.2F (83. tábla/3) 
Korsó szalagfülének töredéke. A fül alatt az edény felületét függ leges, sekély kannelúrák és egy 
pontsor díszíti. Felülete belül világosbarna, sárga foltos, kívül barna, fekete foltos, sima, kopott. 
Homokkal soványított. 5,4x4,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.285.2G (83. tábla/4) 
Az 53.285.2A-G töredékek valószínűleg egy edényhez tartoznak. 
Kerek, gömbölyű, csiszolt k eszköz, talán dörzsöl k . Sárga színű. Egyik oldalán kopásnyomok 
láthatók. Átm.: 8 cm; Ltsz.: 53.285.3 
Hat darab pattintott k eszköz. Kova. Őx3,Ő cm; Ő,3x2,Ő cm; 3,3xő,2 cm; Ő,2x3 cm; 3,őx2,8 cm; 
3,3x2,5 cm; Ltsz.:53.285.4 
 
Szórványleletek: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény hasát két vízszintes pontsor díszíti. Belül világosbarna, 
fekete foltokkal, kívül fekete. Fényezett felületű. Homokkal soványított. 8,őx10 cm; Va.: 0,7 cm; 
becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 53.284.1 (83. tábla/5) 

38 Banner Jánosnál a gödör mérete 150x100 cm (BANNER 1956, 105). Korek József jelentésében 150x130 cm (HOM RA). 
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Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részét négy bütyök tagolja. A fül két szélénél a 
perem felemelkedik. Az edény oldalát a fül alatt benyomkodott pontok díszítik. Fekete, sárga foltos. 
Fényezett felületű. Homokkal soványított. 7,9x6 cm; Va.: 0,ő cm; becsült Pá.: 28 cm; a fül szélessége: 
2,5 cm; Ltsz.: 53.284.2 
Tölcséres nyakú tálhoz tartozó három oldaltöredék. Díszítése: vízszintes, kett s pontsor, alatta 
bekarcolt hálóminta. Fekete, fényezett felületű. Homokkal soványított. A. 2,3xŐ,6 cm; B. 6,7x7 cm; C. 
4x4,1 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.284.3 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s, vízszintes pontsor, alatta háromszög alakú 
mez be rendezett hálóminta, a háromszög küls  oldala mellett egy további pontsor helyezkedik el. 
Belül világosbarna, kívül sárga, fekete foltokkal. Felülete fényezett. Homokkal soványított. 6x7,5 cm; 
Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.284.4 
Hengeres nyakú, gömbös testű bögre. Díszítetlen. Sárgás világosbarna, fekete foltokkal. Fényezett 
felületű. Homokkal soványított. Ma.: ő,Ő cm; Szé.: 5 cm; Va.: 0,5 cm; Pá.: 3,8 cm; Ltsz.: 53.289.1 (83. 
tábla/6) 
Hengeres nyakú, gömbös testű bögre. Díszítetlen. Szürke, fényezett felületű. Homokkal soványított. 
Ma.: 5,6 cm; Szé.: 5,5 cm; Va.: 0,4 cm; Pá.: 3,9 cm; Ltsz.: 53.289.2 (83. tábla/7) 
Kisméretű, füles bögre. Ma.: 5,5 cm; Pá.: 4 cm; Ltsz.: 53.289.3 
Kisméretű, füles bögre. Ma.: 5,5 cm; Pá.: 4 cm; Ltsz.: 53.289.4 
 
Szórványleletek a dombtet r l 

Pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszített edény töredéke. Ltsz.: 53.289.5 
Behúzott peremű tál (esetleg kétosztású tál) peremtöredéke. Az edény peremét ferde bevagdalásokkal 
tagolták. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ehhez csatlakozik egy-egy függ leges 
pontsor, melyek között, függ legesen futó, bekarcolt vonalak láthatók. A töredék egyik szélén a perem 
egy kissé felemelkedik. Itt egy fül lehetett. Ezen a helyen két ferde, rövid bekarcolás is megfigyelhet . 
Felülete belül enyhén fényezett, kívül sima. Belül fekete, kívül sötétszürke, sárga foltos. Homokkal 
soványított. 4,4x7 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 29 cm; Ltsz.: 53.290.1A 
Enyhén behúzott peremű, gömbös testű edény peremtöredéke. A perem alatt nagy méretű, ovális 
ujjbenyomkodásokból álló pontsor látható. Ez alatt vastag, ferdén futó, bekarcolt vonalak 
helyezkednek el. Ezek mellett egy függ leges vonal található, amely mellett egy szögletes 
benyomkodásokból álló, függ leges sorminta fut. Mindkét felülete fényezett. Mindkét oldala sárga 
színű. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. 6,9x8,7 cm; Va.: 1,3 cm; becsült Pá.: 38 cm; Ltsz.: 
53.290.1B (83. tábla/8) 
Fazék két darabból összeállítható peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök helyezkedik el. 
Mindkét oldala fényezett. Mindkét oldala sárgás világosbarna színű. Homokkal és apró kerámiával 
soványított. 12,9x8,4 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 26 cm; Ltsz.: 53.290.2 
S-profilú fazék peremtöredéke. Az edény felületét ferdén bekarcolt vonalak borítják, melyekhez 
néhány helyen függ leges vonalak csatlakoznak. Felülete fényezett. Belül sötétszürke, kívül fekete, 
sárgás világosbarna foltokkal. Homokkal soványított. 10,3x11 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 24 cm; 
Ltsz.: 53.290.3 (83. tábla/9) 
Nagyméretű, vastagfalú tárolóedény oldaltöredéke. Oldalán vékony, függ legesen futó bordák 
helyezkednek el. Felülete fényezett. Belül sötétszürke, kívül szürkés világosbarna színű. Homokkal 
soványított. 13x14 cm; Va.: 1,8 cm; Ltsz.: 53.290.4 
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Szórványleletek az úttest nyugati oldaláról 

Nagyméretű, kétosztású tál töredéke, amelyen az osztófal egy része, az egyik osztógomb helye és egy 
eredetileg három gombbal díszített fül látható. A fület egy középs  borda három részre tagolja. 
Mindegyik részt egy-egy függ leges pontsor díszít. Az edény felületét a perem alatt körbefutó pontsor, 
ill. ebb l induló vízszintes bekarcolt vonalkötegek borítják. A fül mellett két oldalon egy-egy 
függ leges pontsor látható. Az edény felülete kívül-belül fekete, sötétszürke, fényezett. Ma.: kb. 11,5 
cm Szé.: kb. 22 cm Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.291.1 (83. tábla/10) 
Kétosztású tál három darabból összeállított peremtöredéke. A töredéken látható az egyik osztógomb és 
az osztófal csonkja. Az osztógomb lapos, kör alakú, töredékes. Felületét középen négy, párhuzamos, 
mélyen bekarcolt vonal díszíti, melyeket két oldalt egy-egy bekarcolt cikk-cakk vonal kísér. Az edény 
oldalán a perem alatt egy pontsor húzódik, amely az osztógomb alatt megszakad. Oldalán 7-8 
függ leges vonalból álló bekarcolt vonalkötegek találhatók, melyeket két oldalon függ leges 
pontsorok kereteznek. Az osztógomb alatt található vonalköteg mellett nincsenek pontsorok. A 
vonalkötegek között üres felületek találhatók. Az edény felülete mindkét oldalon fényezett, színe 
világosbarna, sárgásbarna és fekete foltokkal. Homokos soványítású. 19,8x6,6 cm; Va.: 0,6 cm; az 
osztógomb átmér je: kb. 7 cm; becsült Pá.: 26 cm ; Ltsz.: ő3.291.2 (83. tábla/11) 
Behúzott peremű tál, valószínűleg egy kétosztású tál fültöredéke. Egy széles, vízszintesen átfúrt 
alagútfül, amelynek fels  része többszörösen tagolt, két szélén az edény pereme felemelkedik. A fül 
felületének fels  részét egy vízszintesen futó, bekarcolt cikk-cakk vonal díszíti. A fül mellett két 
oldalon egy-egy függ leges pontsor található, melyek mellett bekarcolt függ leges vonalak nyoma 
figyelhet  meg. Az edény felülete fényezett, színe sárgás világosbarna. Homokkal soványított. 10x6,ő 
cm; a fül szélessége: 6,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.291.3A (83. tábla/12) 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A széles, lapos szalagfül fels  része többszörösen tagolt. A fül 
két oldalán az edény pereme felemelkedik, és gombszerű nyúlványban végz dik. A fül alsó része 
mellett, két oldalon két-két benyomott pont maradványa látható. Az edény felülete fényezett, színe 
kívül világosbarna, belül sötétszürke. Homokkal soványított. 8,7x8,5 cm; a fül szélessége: 3,9 cm; 
Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.291.3B 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A kis méretű, keskeny szalagfül fels  része tagolt. A fül két 
oldalán az edény pereme felemelkedik. Az edény felülete fényezett, színe mindkét oldalon fekete 
világosbarna, sárga, helyenként szürkés fehér foltokkal. Homokkal soványított. 6,3x6,5 cm; a fül 
szélessége: 3,3 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.291.3C 
Enyhén kihajló peremű, kissé ívelt nyakú, lekerekített alsó részű, perem fölé emelked  szalagfüles 
csésze töredéke. Az edény testén, a hastörés vonalában, egy vízszintes, sekély, kerek bemélyedésekb l 
álló pontsor látható, amely a keskeny szalagfül alsó részénél kissé megtörik. Itt két pont a többinél 
lejjebb helyezkedik el. Az edény felülete fényezett, mindkét oldalon sárgás világosbarna, fekete 
foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: 4,7 (5,8) cm; Szé.: 5,8; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.291.4 (84. 
tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A töredéken két vízszintes, párhuzamosan futó pontsor, alatta 
ferdén bekarcolt vonalak nyomai láthatók. Az edény felülete enyhén fényezett, belül sötétszürke, 
fekete, kívül sötétszürke, sárga foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 4x4,7 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 
53.291.5 
Kihajló peremű, S-profilú fazék perem- és oldaltöredéke. Az edény pereme alatt egy ovális, 
vízszintesen álló bütyök található, felületét bekarcolt hálóminta borítja. Az edény felülete kívül enyhén 
durvított, belül fényezett. Színe sárgás világosbarna. Apró kaviccsal soványított. A. 7,4x8,4 cm; Va.: 
1,1 cm; becsült Pá.: 32 cm; B. 5,6x5,9 cm; Va.: 1,3 cm; Ltsz.: 53.291.6A-B (84. tábla/2) 
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További szórványleletek 

Fazék széles, vastag szalagfüle, melynek fels  része tagolt. A fül két oldalán az edény pereme 
felemelkedik és gombszerű nyúlványt alkot. A fül alatt egy kis benyomott pont figyelhet  meg. Az 
edény felülete érdes, színe kívül világos szürke, fehér, belül sötétszürke. Apró kaviccsal soványított. 
10,5x8,5 cm; a fül szélessége: 5,6 cm; Ltsz.: 53.292.1A 
Tölcséres nyakú, füles tál keskeny szalagfüle, amely fels  része tagolt. A fül két oldalán az edény 
pereme felemelkedik, és gombszerű nyúlványban végz dik. Az edény peremét benyomott pontokkal 
tagolták. Az edény hasán két vízszintes pontsor között ferdén bekarcolt vonalakból álló minta díszíti. 
Felülete sárgás sötétszürke, belül fekete, fényezett. Homokkal soványított. 10x8,5 cm; a fül 
szélessége: 3,5 cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 53.292.1B (84. tábla/3) 
Er sen behúzott peremű tál, talán kétosztású tál, széles, vízszintesen átfúrt alagútfüle, amely fels  
részén két gombszerű nyúlványban végz dik. A fül két oldala mentén egy-egy függ leges, apró 
beszurkálásokból álló pontsor látható. Az edény felülete érdes, durva. Színe sárga, fekete foltos. Apró 
kaviccsal soványított. 6x6,2 cm; a fül szélessége: 3,2 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.292.1C 
Tölcséres nyakú tál ívelt hasrészének töredéke, amelyet felül két, alul egy vízszintes pontsor, köztük 
ferdén bekarcolt vonalak díszítenek. Felülete belül fényezett, kívül kopott, érdes. Színe belül 
sötétszürke, kívül sötétszürke, sárga foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 6x4,4 cm; Va.: 0,5 cm; 
Ltsz.: 53.292.2 
Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kerek bütyök helyezkedik el. 
Felületén bekarcolt hálóminta figyelhet  meg. Az edény felülete mindkét oldalon enyhén durva, színe 
sárga, helyenként szürkésfehér foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 7,5x5,2 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 
53.292.3A 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintesen álló, ovális, letört bütyök nyoma 
látható. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Az edény felülete belül fényezett, kívül enyhén durvított. 
Színe belül fekete, kívül világosbarna, fekete foltokkal. Homokkal soványított. 9x7,4 cm; Va.: 1 cm; 
becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 53.292.3B (84. tábla/5) 
Korsó oldaltöredéke. Felületét függ leges kannelúrák díszítik. Felülete mindkét oldalon er sen 
fényezett. Színe belül fekete, kívül fekete, sárga foltokkal. Homokkal soványított. 5x7,5 cm; Va.: 0,6 
cm; Ltsz.: 53.292.4 
Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú bögre. Füle és nyakának egy része hiányzik. Felülete sima, nem 
fényezett. Színe mindkét oldalon világosszürke, sárga foltos. Homokkal soványított. Ma.: 5,1 cm; 
becsült Pá.: 3,2 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: 53.359.1 (84. tábla/4) 
Fazék peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. Az edény testét bekarcolt hálóminta 
borítja. Felülete érdes. Színe belül fekete, kívül sárga. Apró kaviccsal soványított. 8,7x6,6 cm; Va.: 0,8 
cm; becsült Pá.: 17 cm; Ltsz.: 53.359.2A 
Fazék oldaltöredéke. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete érdes. Színe belül fekete, kívül 
sárga, fehér foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 5,8x7 cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 53.359.2B 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  része tagolt. Két szélén a perem lapos gombban 
végz dik. Felülete belül fényezett, kívül enyhén fényezett. Színe belül fekete, kívül világosbarna. 
Homokkal és apró kaviccsal soványított. 5,2x5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.359.3 
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99. Szerencs, Ond 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 88-222 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A Sárospataki Református Kollégium gyűjteményében található három kés  rézkori töredék, 
melyek a Szerencst l északra fekv  Ond község környékér l származnak. Benke Kálmán református 
esperes ajándéka. A leleteket rigolírozás közben találták (DANKÓ-PATAY 2000, 41). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. DANKÓ-PATAY 2000 
 
C. 
1. SRK, 1965.4.2-3, 6 
2. 3 
3. Edény oldalának töredéke durva vonalas díszítéssel. Ltsz.: 1965.4.2 
Antropomorf edényr l letörött kar. Az ujjakat bekarcolt vonalak jelzik. Ltsz.: 196ő.Ő.3 
Edény hasának töredéke. Legnagyobb kerületén 2 mélyen benyomott hosszúkás pontokból álló sor fut 
körbe. Alattuk bevonalkázott háromszögek foglalnak helyet. Ltsz.: 1965.6 (DANKÓ-PATAY 2000, 
41). 
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100. Szirmabesenyő v. környéke 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 88-123 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Szirmabeseny  lel helyr l Szirmay Alfréd ajándékaként több kés  rézkori lelet is bekerült a HOM-
ba (Ltsz.: 53.276.1-2, 3-13, 14-19; 53.921.1-2, 4-8). Ezek közül Banner János három mericét közölt 
(BANNER 1956, 94; Taf. LXII/41, 45-46). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.276.1-2, 4-13, 15-19; 53.921.1-2, 4-8 
2. 24 
3. Kónikus testű merice. Füle letörött, kiegészített. Díszíteten. Sötétszürke, sárgás világosbarna 
foltokkal. Enyhén fényezett felületű. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 9,7 cm, 12 cm (füllel); Pá.: 7,ő 
cm; Va.: 0,6; Ltsz.: 53.276.1 (84. tábla/6) 
Kónikus testű merice. Füle letörött, kiegészített. Díszíteten. Sötétszürke, sárgás világosbarna foltokkal. 
Enyhén fényezett felületű. Kaviccsal soványított. Ma.: 10,3 cm, 13 cm (füllel); Pá.: 7,6 cm; Va.: 0,7 
cm; Ltsz.: 53.276.2 (84. tábla/7) 
Kónikus testű merice. Díszítetlen. Ma.: 9,3 cm; Pá.: 6,1 cm; Ltsz.: 53.276.3 
Kónikus testű merice. Füle letörött, kiegészített. Díszítetlen. Szürke, világosbarna foltokkal. Enyhén 
fényezett felületű. Homokkal soványított. Ma.: 9,7 cm, 12,8 cm (füllel); Pá.: 6,8 cm; Va.: 0,6 cm; 
Ltsz.: 53.276.4 (84. tábla/8) 
Kónikus testű merice. Díszítetlen. Sötétbarna, szürke foltos. Felülete enyhén fényezett. Homokkal és 
apró kaviccsal soványított. Ma.: 9 cm, 12 cm (füllel); Pá.: 6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.276.5 (84. 
tábla/9) 



200 

Kónikus testű merice. Füle és az edénytest egy része hiányzik. Díszíteten. Sötétbarna, sárga és fehér 
foltokkal. Felülete enyhén fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 10 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
53.276.6 (84. tábla/10) 
Kónikus testű merice. Füle és az edénytest egy része hiányzik. Díszítetlen. Sötétbarna, sárga foltokkal. 
Felülete enyhén fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 10,6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.276.7 (84. 
tábla/11) 
Kónikus testű merice. Töredékes, három darabból összeragasztva. Füle letörött. Díszítetlen. 
Sötétbarna, sárga foltokkal. Felülete enyhén fényezett. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 8,2 cm; Pá.: 
7,4 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 53.276.8 (84. tábla/12) 
Kónikus testű merice. Füle letörött. Díszítetlen. Sötétbarna, sárga foltokkal. Felülete enyhén fényezett. 
Apró kaviccsal soványított. Ma.: 9,5 cm; Pá.: 6,5 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 53.276.9 (84. tábla/13) 
Kónikus testű merice. Füle és az edénytest egy része hiányzik. Díszítetlen. Sötétbarna, narancssárga 
foltokkal. Felülete sima. Kaviccsal soványított. Ma.: 9,6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.276.10 (85. 
tábla/1) 
Kónikus testű merice. Füle letörött. Díszítetlen. Sötétbarna, sárga foltokkal. Felülete sima. Kaviccsal 
soványított. Ma.: 8,8 cm; Pá.: 6,6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.276.11 (85. tábla/2) 
Kónikus testű merice. Füle letörött. Díszítetlen. Sárgás világosbarna, szürke és sárga foltokkal. Sima 
felületű. Kaviccsal soványított. Ma.: 9 cm; Pá.: 6 cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: ő3.276.12 (85. tábla/3) 
Kónikus testű merice. Füle és az edénytest egy része hiányzik. Díszítetlen. Sötétszürke, sárga és fehér 
foltokkal. Sima felületű. Kaviccsal soványított. Ma.: 10,2 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: ő3.276.13 (85. 
tábla/4) 
Kónikus testű merice. Díszítetlen. Ma.: 9,1 cm; Ltsz.: 53.276.14 
Tárolóedény fültöredéke. A fül fels  része négy lapos, gombszerű nyúlványban végz dik. A fül 
felületét négy borda tagolja, melyeket vízszintes bevagdalásokkal díszítettek. Sárga, fekete foltokkal. 
Felülete sima. Kaviccsal soványított. 14,5x10 cm; Va.: 1,6 cm; a fül szélessége: 5,5 cm; Ltsz.: 
53.276.15 (85. tábla/5) 
Tárolóedény fültöredéke. A fül fels  részét eredetileg több hegyes bütyök, ill. oldalán egy-egy lapos, 
gombszerű nyúlvány díszítette, melyek nagy része letörött. A fül szélét ujjbenyomkodások tagolják. 
Sárgás világosbarna, fekete foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Kaviccsal soványított. 15,7x12,7 
cm; Va.: 1,4 cm; a fül szélessége: 6,6 cm; Ltsz.: 53.276.16 (85. tábla/6) 
Behúzott peremű tál vagy kétosztású tál peremtöredéke. Oldalán egy széles, rövid szalagfül található. 
A fül fölött a peremen három lapos, kerek nyúlvány helyezkedik el. Az edény oldalát egy vízszintes 
pontsor és a hozzá kapcsolódó függ leges pontsorok díszítik, melyek között, függ leges, bekarcolt 
vonalak láthatók. Belül világosbarna, kívül fekete, sárga foltokkal. Felülete enyhén fényezett. 
Homokkal és samottal soványított. Ma.: 7,3 cm; Szé.: 14,8 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 32 cm; Ltsz.: 
53.276.17 (85. tábla/7) 
Kisméretű, tölcséres nyakú, füles tál töredéke. Oldalán egy kis méretű szalagfül található. A fül fels  
része négy lapos, kerek nyúlványban végz dik. Az edényt három vízszintes pontsor díszíti. Egy a 
perem alatt, kett  az edény alsó részén. Világosbarna, fekete és sárga foltokkal. Enyhén fényezett 
felületű. Homokkal soványított. Ma.: Ő,6 cm; Pá.: 14,4 cm; Fá.: 8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.276.18 
(85. tábla/8) 
Behúzott peremű vagy kétosztású tál peremtöredéke. Az edény oldalát egy pontsor díszíti a perem 
alatt, amelyhez egy-egy függ leges pontsor csatlakozik. Ezek között bekarcolt, függ leges vonalak 
helyezkednek el. Belül barna, kívül barna, sárga foltokkal. Felülete sima, nem fényezett. Kaviccsal 
soványított. Ma.: 5,7 cm; Szé.: 7,5 cm; Va.: 1,2 cm; becsült Pá.: 34 cm; Ltsz.: 53.276.19 
Enyhén ívelt, hengeres nyakú, lapos, félgömbös testű csésze. Szalagfüle letörött. Az edény hasán 
kett s, vízszintes pontsor fut körbe. A pontsor a fülnél nem törik meg, hanem a fül alatt folytatódik. 
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Felülete érdes. Színe világosbarna, helyenként fekete foltokkal. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5,8 
cm; Pá.: 8 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.921.1 (85. tábla/9) 
Enyhén ívelt, hengeres nyakú nyomott gömbtestű csésze két darabban. A nyak egy része és a fül 
hiányzik. Az edény alja lapos, közepén enyhe omphalos szerű bemélyedés van. Az edény hasát ferde 
kannelúra szerű besimítások díszítik. A fül alján egy négyszögletes, alulról benyomott bütyök látható. 
Felülete érdes. Színe sárgásvörös, fekete foltos. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5,1 cm; Pá.: 8,4 cm; 
Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.921.2 (85. tábla/10) 
Kónikus testű merice. Füle letörött. Díszítetlen. Ma.: 7,4 cm; Pá.: 7 cm. Ltsz.: 53.921.3 (85. tábla/11) 
Enyhén ívelt, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű nagy bögre. Füle hiányzik. Pereme alatt egymással 
szemben elhelyezett két kisebb lyuk található. Az edény hasát függ leges kannelúrák borítják. Felülete 
enyhén fényezett. Színe belül világosbarna, kívül sötétbarna. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 7 cm; 
Pá.: 6,5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.921.4 (85. tábla/12) 
Ívelt nyakú, félgömbös testű kisméretű bögre. Nyakának fels  része és füle hiányzik. Felülete érdes. 
Színe sötétszürke. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.921.5 (85. tábla/13) 
Ívelt nyakú, félgömbös testű kisméretű bögre. Nyakának fels  része és füle hiányzik. Felülete érdes. 
Színe sötétszürke. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5,3 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.921.6 (85. tábla/14) 
Ívelt nyakú, félgömbös testű kisméretű bögre. Nyakának egy része és füle hiányzik. Felülete érdes. 
Színe sötétszürke, fekete. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5,5 cm; Pá.: 4,4 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 
53.921.7 (85. tábla/15) 
Ívelt nyakú, félgömbös testű kis méretű bögre. Nyakának fels  része és füle hiányzik. Felülete érdes. 
Színe sötétszürke. Apró kaviccsal soványított. Ma.: 5 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.921.8 
 

101. Szuhakálló-Vasútállomás 

 
 
A. 
1. A lel hely a Szuhakálló-Múcsony vasútállomás D-i részét l kiinduló, Sajókaza felé vezet  
iparvágány mentén, az ülepít vel szemben található (HOM RA 414-68). 
2. 98-331 
3. 325834; 769199 
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4. 130 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l 19ő9-ben Patay Pál gyűjtött kés  rézkori leleteket (Ltsz.: 60.33.1-6). 
2. Patay Pál 
3. 1959 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 60.33.1-6 
2. 10 
3. S-profilú, kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt három bütyökkel és bekarcolt 
hálómintával van díszítve. Felülete sima, nem fényezett. Belül sárgás világosbarna, kívül világosbarna 
sárga foltos. Homokkal soványított. 8x6,4 cm; Va.: 0,9 cm; becsült Pá.: 28 cm; Ltsz.: 60.33.1A (86. 
tábla/1) 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. A peremet ferde rovátkák tagolják. A perem alatt egy bütyök 
látható. Mellette bekarcolt, ferde vonalak alkotják a díszítést. Felülete durva. Mindkét oldala barna. 
Homokkal és apró kaviccsal soványított. 4,7x4,6 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 18 cm; Ltsz.: 60.33.1B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke finoman bekarcolt hálómintával díszítve. Mindkét oldala sima, nem 
fényezett. Sárgásbarna színű. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 2,8xŐ,8 cm; Va.: 0,Ő cm; Ltsz.: 
60.33.2 
Nagyméretű korsó oldaltöredéke. Felületét ferde, sekély, durva kidolgozású kannelúrák díszítik, 
melyek egymással hegyesszöget zárnak be. Felülete belül sötétszürke, sárga foltos, kívül sötétszürke. 
Felülete érdes, durva. Kaviccsal soványított. 4,6x9,4 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 60.33.3 (86. tábla/2) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda látható. Felülete durva. 
Sárgás sötétbarna színű. Kaviccsal soványított. ő,2xő,7 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 3Ő cm; Ltsz.: 
60.33.4A 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Felületén egy függ legesen futó, ujjbenyomkodásokkal tagolt 
borda helyezkedik el. Felülete érdes. Belül sötétszürke, kívül szürke. Kaviccsal soványított. 8,8x6,7 
cm; Va.: 0,8 cm; Ltsz.: 60.33.4B (86. tábla/3) 
Behúzott peremű (talán kétosztású) tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe, 
amelyhez egy függ leges pontsor kapcsolódik. A peremet apró, kerek benyomkodásokkal tagolták. 
Felülete érdes. Mindkét oldala barna, sárga foltokkal. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 4,6x6,3 
cm; Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 16 cm; Ltsz.: 60.33.5A (86. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Felületén kett s, vízszintesen körbefutó pontsor látható. Felülete 
sima, nem fényezett. Homokkal és apró kaviccsal soványított. 5,7x6 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 60.33.5B 
(86. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Felületén egy nagy méretű, benyomott pontokból álló vízszintes 
sorminta nyoma látható. Felülete érdes, durva. Sötétbarna színű. Apró kaviccsal soványított. 3,9xő,1 
cm; Va.: 0,6 cm; Ltsz.: 60.33.5C 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A keskeny szalagfül fels  része valószínűleg tagolt volt. A fül 
mellett egy-egy függ leges pontsor látható. Az egyik pontsor mellet egy másik pontsor helyezkedik el. 
Felülete érdes, durva. Belül fekete, kívül sötétbarna. Kaviccsal soványított. 5,6x5,3 cm; Va.: 0,7 cm; a 
fül szélessége: 1,9 cm; Ltsz.: 60.33.6 
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102. Tarcal, agyagbánya 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 89-113 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. 1963-ban a tarcali agyagbányából, Jánosházy Károly ajándékozott a miskolci múzeumnak egy kis 
méretű, töredékes badeni bögrét (Ltsz.: 63.54.1) (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. 1963 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 63.54.1 
2. 1 
3. Félgömbös testű, ívelt nyakú bögre. Füle hiányzik. Felülete fényezett. Fekete szürke foltokkal. 
Díszítetlen. Homokkal soványított. Ma.: 4 cm; Va.: 0,4 cm; Pá.: 3 cm; Ltsz.: 63.54.1 (86. tábla/6) 
 

103. Tarcal-Mandulás-dűlő 
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A. 
1. A Mandulás-dűl  Tarcal község DK-i végében található. A lel hely pontos elhelyezkedése nem 
ismert. 
2. 89-131 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l egy kés  rézkori bögrét riz a MNM (Ltsz.: 1960.20.1). El kerülési körülményei nem 
ismertek. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. MNM, 1960.20.1 
2. 1 
3. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. Peremének egy része hiányzik. 
Kiegészített. Kívül szürke, fekete foltos, belül fekete, fényezett felületű. Homokkal soványított. Ma.: 
5,7 cm (füllel együtt: 6,6 cm); Pá.: 5,4 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: 1960.20.1 (MNM) (86. tábla/7) 
 

104. Tarcal, Téglagyár 

 
 
A. 
1. A lel hely Tarcal községt l ÉK-re, mintegy 2 km-re, a Tokajból Bodrogkersztúr felé vezet  38 sz. 
f út mellett található. 
2. 89-114 
3. 314410; 822430 
4. 98-100 m 
5. – 
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B. 
1. A lel helyen Horusitzky Zoltán végzett helyszíni szemlét 19őŐ-ben. Ennek során vaskori és kés  
rézkori telepleleteket talált (B. BÓNIS-SZ. BURGER 1956, 98). 
2. Horusitzky Zoltán 
3. 1954 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. B. BÓNIS-SZ. BURGER 1956 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
 

105. Tibolddaróc 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 78-111 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban több kés  rézkori lelet is található "Tibolddaróc" lel hely megnevezéssel (Ltsz.: 
53.924.1-8), azonban pontos el kerülési körülményeik ismeretlenek (HOM Leltárkönyv). 
Tibolddarócot Patay Pál és Banner János is említette a Baden-kultúra lel helyei között, azonban 
leleteket nem közöltek (PATAY 1938, 14, 47; BANNER 1956, 102). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. PATAY 1938; BANNER 1956 
 
C. 
1. HOM, 53.924.1-8 
2. 17 
3. Er sen behúzott peremű, szűk szájú, kis méretű tál négy töredéke (3 perem, melyek közül kett  
összeillik, ill. 1 oldaltöredék). Az edény oldalát a perem alatt egy körbefutó pontsor díszíti. Ez alatt 
még egy vízszintes pontsor található, melyb l lefelé, hármas, függ leges pontsorok indulnak ki. A 
töredékekb l egy gömbös fels  részű, kónikus aljú, er sen behúzott peremű, kis méretű edényt lehet 
rekonstruálni. Felülete sima, nem fényezett. Színe belül világosbarna, kívül sárgás világosbarna, 
helyenként fekete foltokkal. Apró kaviccsal soványított. becsült Pá.: 14 cm; becsült magasság: több, 
mint 7 cm (8-10 cm); Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.924.1 (86. tábla/8) 
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Hengeres nyakú, öblös hasú korsó oldaltöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák díszítik. A 
vállon egy lapos, korong alakú bütyök található. Felülete sima, nem fényezett. Belül világosbarna, 
kívül vörösesbarna színű. Apró kaviccsal soványított. 7,7x7,7 cm; Va.: 0,ő cm; Ltsz.: ő3.92Ő.2 (86. 
tábla/9) 
Fazék peremtöredéke. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete érdes, enyhén durvított. Színe 
sárgásvörös. Apró kaviccsal soványított. 8,7x8,8 cm; Ltsz.: 53.924.3A (86. tábla/10) 
Fazék peremtöredéke. Felületét bekarcolt hálóminta borítja. Pereme alatt egy ovális bütyök 
helyezkedik el. Felülete érdes, enyhén durvított. Színe sárgás világosbarna. Apró kaviccsal 
soványított. 9,5x7,6 cm; becsült Pá.: 30 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 53.924.3B 
Tölcséres nyakú, füles tál három oldaltöredéke (kett  összeillik). Az edény oldalát vízszintesen 
bekarcolt pontsor, alatta bekarcolt hálóminta díszíti. A hálómintát oldalról egy függ leges pontsor is 
keretezi. A függ leges pontsor mellett egy letört fül nyoma látható. Felülete belül fényezett, kívül 
sima, enyhén fényezett. Színe sárgás világosbarna. Homokkal soványított. 4,6x7,1 cm; Va.: 0,5 cm; ill. 
13,5x10 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.924.4A (86. tábla/11) 
Egy fazék peremtöredéke. A peremet ovális, ferde benyomkodásokkal tagolták. Az edény felületét 
bekarcolt hálóminta borítja. Felülete érdes. Színe világosbarna, fekete foltos. Apró kaviccsal 
soványított. 4,9x6,2 cm; Va.: 0,8 cm; becsült Pá.: 22 cm; Ltsz.: 53.924.4C 
Egy tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt 
hálóminta díszítette. Felülete érdes. Színe fekete. Apró kaviccsal soványított. 5,5x8,2 cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 53.924.4C 
Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke. Az edény oldalát benyomott pontok és bekarcolt hálóminta 
díszíti. A töredéken egy letört fül nyoma is látható. Felülete érdes. Színe sötétszürke. Apró kaviccsal 
soványított. 5,5x5,7 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 53.924.4E 
Kétosztású tál oldaltöredéke. Az edényt függ leges, bekarcolt vonalak díszítették. Felülete sima, nem 
fényezett. Belül fekete, kívül sárga színű. Homokkal soványított. ő,1x6,2 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 
53.924.5 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt egy vízszintesen körbefutó pontsor látható. Felülete 
fényezett. Sárgás világosbarna színű. Homokkal soványított. Ő,3xŐ,8 cm; Va.: 0,ő cm; becsült Pá.: 26 
cm; Ltsz.: 53.924.6A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény oldalán három vízszintes pontsor látható. A fels  apró 
pontokból, míg az alsó kett  nagyobb pontokból áll. Felülete érdes. Belül fekete, kívül fekete, 
sárgásbarna foltokkal. Apró kaviccsal soványított. 7,5x7 cm; Va.: 0,7 cm; becsült Pá.: 23 cm; Ltsz.: 
53.924.6B 
Kétosztású tál osztógombjának töredéke. Az osztógomb nagy méretű. Díszítése: két bekarcolt cikk-
cakk vonal. Az osztógomb alatt, az edény küls  oldalán egy függ leges pontsor látható. Felülete érdes. 
Színe sárga, ill. az osztógomb felületén fekete foltos. Apró kaviccsal soványított. Az osztógomb 
átmér je: Ő,9 cm; Ltsz.: ő3.92Ő.7 (86. tábla/12) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán egy nagy méretű, ovális ujjbenyomkodásokból álló 
pontsor fut körbe. Felülete érdes. Színe sötétbarna, sárga és fehér foltokkal. Apró kaviccsal 
soványított. 5x7,2 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.924.8 
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106. Tibolddaróc, Bérc út 

 
 
A. 
1. Tibolddaróc községt l D-re, a Kácsi-patak Ny-i oldalán lév  Erdészház mellett futó földút 
kettéágazik. Az egyik ága K-r l, a másik É-ról határolja a lel helyet. A földút felett húzódó 
dombvonulat Ny-ról határolja a lel helyet, amely a dűl utak által határolt terület közepén helyezkedik 
el (HOM RA 443-68). 
2. 78-111 
3. 285715; 769221 
4. 160-185 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen Balázs Béla végzett ásatást, melynek során bronzkori települést (Hatvan-kultúra) talált 
(KALICZ 1968, 119). Az ásatáson szorványleletként kés  rézkori töredékek is el kerültek (Ltsz.: 
53.270.1-2). 
2. Balázs Béla 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KALICZ 1968 
 
C. 
1. HOM, 53.270.1-2 
2. 2 
3. Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül fels  részét több kisebb bütyök tagolja. A fül két 
oldalán a perem felemelkedik. Az edény oldalát a perem alatt vízszintes, a fül mellett egy-egy 
függ leges pontsor díszíti. Sárga színű. Felülete sima. Homokkal soványított. ő,őx7,2 cm; Va.: 0,6 cm; 
a fül szélessége: 2,7 cm; Ltsz.: 53.270.1 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével és az osztógombbal. Az edény oldalát a perem 
alatt körbefutó pontsor díszíti. Az osztógombon három, szabálytalanul bekarcolt, koncentrikusan 
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elrendezett kör látható. Sárga színű. Felülete enyhén fényezett. Homokkal soványított. Ma.: 8,6 cm; 
Szé.: Ő,6 cm; Va.: 0,9 cm; az osztógomb átmér je: kb. 7 cm; Ltsz.: ő3.270.2 (86. tábla/13) 
 

107. Tiszabábolna-Szilpuszta 

 
 
A. 
1. A lel hely Tiszabábolnától Ny-Ény-ra, a Sárállási-mellékcstornától D-re, kb. 200 m-re a Szili-
Homok É-i részén, a Szilpuszta nevű határrészen található (HOM RA). 
2. 78-341 
3. 263023; 780280 
4. 90 m 
5. – 
 
B. 
1. A területen homokbányászás közben régészeti leleteket találtak. A bejelentés nyomán 1973-ban 
helyszíni szemlét végeztek. Ezt követ en 197Ő-ben Hellebrandt Magdolna, majd 1976-ban Patay Pál 
folytatott leletmentést. Rézkori temet  sírjai mellett a Baden-kultúra néhány gödrét és számos 
szórványleletét is feltárták (HELLEBRANDT-PATAY 1977, 43). 
2. Hellebrandt Magdolna, Patay Pál 
3. 1974, 1976 
4. – 
5. 8 
6. telep 
7. HELLEBRANDT-PATAY 1977 
 
C. 
1. HOM, 73.43.1, 5, 6, 9, 12-13; 77.2.18-138 
2. 145 
3. 
Szórványleletek az 1973-as helyszíni szemléről 
Korsó oldaltöredéke függ leges és ferde kannelúrákkal és függ leges bordával díszítve. Ltsz.: 73.43.1 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor. Ltsz.: 73.Ő3.ő 
Bögre oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Függ leges kannelúrákkal díszített. A keskeny, 
ovális átmetszetű szalagfül töredéke is látható. Ltsz.: 73.Ő3.6 
Korsó oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: függ leges kannelúrák. Ltsz.: 73.Ő3.9 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt ferde vonalak. Ltsz.: 73.43.12 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt ferde vonalakkal kitöltött ferde sáv. Ltsz.: 
73.43.13 
 
Leletek Patay Pál feltárásából (1976) 
II/a gödör 
A felület ÉNy-i sarkának közelében lév  hulladékgödör. 
Leletei közül kiemelhet : 
Két darabból összeragasztott, kisméretű, díszítetlen bögre. Ltsz.: 77.2.20 (87. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta függ leges vonalak. Ltsz.: 77.2.23B 
Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke a perem alatt ovális bütyökkel és bekarcolt vonallal 
(hálóminta?) díszítve. Ltsz.: 77.2.24B 
III/b gödör 
A III. felület D-i fala mentén, kb. Ő0 cm mélységben elszórtan kerámiatöredékek kerültek el . 
Az objektum leletanyaga: 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt 
hálóminta. Ltsz.: 77.2.26A 
Korsó díszítetlen fültöredéke. A töredéken egy kerek átfúrás részlete látható. Ltsz.: 77.2.26B 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 77.2.27 
Korsó díszítetlen szalagfülének töredéke. Ltsz.: 77.2.28 
III/c gödör 
A III. felület Ny-i oldalánál szintén edénytöredékek kerültek el . Itt is kés  rézkori gödör lehetett. 
Lelete: 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán egy nagyméretű, lapos, korong alakú bütyök 
helyezkedik el. Ltsz.: 77.2.35 
IX. felület, V/a gödör és X/a gödör 
Az V/a gödör az ásatási napló szerint nagyméretű, mély, tekn s gödör volt és több szelvény területén 
is megfigyelhet  volt. Így a X. szelvényben is, ahol a X/a jelzést kapta. 
Leletanyagából megemlíthet : 
Díszítetlen szalagfül töredéke. Ltsz.: 77.2.50 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 77.2.56A 
Korsó oldaltöredéke letört szalagfül nyomával. A fül mellett pontsor és ferde vonalak helyezkednek el. 
A fül alatt két függ leges pontsor részlete látható. Ltsz.: 77.2.ő6B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: két pontsor között bekarcolt hálóminta. Ltsz.: 77.2.56D 
Kétosztású tál oldaltöredéke az osztófal egy részével. Az edény oldalát függ leges vonalkötegek 
díszítik, melyeket függ leges pontsorok szakítanak meg. Az osztófalnál az edény küls  oldalán egy 
pontokkal tagolt, függ leges borda helyezkedik el. A bekarcolt vonalakban fehér mészbetét nyoma 
látható. Ltsz.: 77.2.56G 
Széles szájú, kihajló peremű bögre oldaltöredéke. Az edény oldalát függ leges kannelúrák díszítik. A 
töredéken egy ferde kannelúrákkal tagolt, függ leges borda részlete is megfigyelhet . Ltsz.: 77.2.63 
VIII. felület 
Válogatott leletek: 
Amfora oldaltöredéke rövid, széles szalagfüllel. A fül mellett ferde vonalköteg részlete látható. Ltsz.: 
77.2.40 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Az edény vállán 
kett s pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt, ferde vonalakkal kitöltött háromszögek helyezkednek el. A 
perem bels  oldalát egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 77.2.Ő1A 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke a rövid, keskeny szalagfüllel (két darabból: 77.2.41C és 
77.2.Ő6). A fül fels  része négy hegyes bütyökben végz dik. A peremet apró, kerek benyomkodások 
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tagolják. Az edény vállán pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt hálóminta látható. A fül alatt a díszítés 
megszakad. Ltsz.: 77.2.41C+46 
Kisméretű, díszítetlen bögre. Szalagfüle hiányzik. Ltsz.: 77.2.Ő2 
XII/a gödör 
Kerek, méhkas alakú gödör, amelyb l egy kés  rézkori töredék került el . 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke keskeny, rövid szalagfüllel. A fül fels  része három hegyes 
bütyökben végz dik. Az edény vállán pontsor fut körbe, amely a fülnél megszakad és függ leges 
pontsor csatlakozik hozzá. Ltsz.: 77.2.66 
XIII. felület 
Ebben a szelvényben is el került a nagyméretű V/a gödör részlete. Az itt el került leletek feltehet en 
ehhez tartoznak. 
Válogatott kés  rézkori leletek: 
Tárolóedény oldaltöredéke két függ leges bordával, melyek alsó része hegyes bütyökben végz dik. 
Ltsz.: 77.2.67A 
Korsó oldaltöredéke. Az S-profilú edény törésvonalán függ leges bevagdalásokból álló sorminta fut 
körbe. Alatta ferde vonalakból kialakított, egymásba illesztett háromszögekb l álló minta látható. 
Ltsz.: 77.2.69C (87. tábla/2) 
Amfora oldaltöredéke egy vízszintesen átfúrt alagútfüllel. A fül két szélét és közepét függ leges 
bordák díszítik. A fül felett háromszög alakú bevagdalásokból álló sorminta fut körbe, felette 
bekarcolt halszálkaminta részlete látható. Ltsz.: 77.2.70 (87. tábla/3) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény vállán szabálytalan alakú benyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. Ltsz.: 77.2.71 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke keskeny, rövid szalagfüllel. A fül fels  része két hegyes 
bütyökben végz dik. Ltsz.: 77.2.72 
XIV/a gödör 
A XIV. felület ÉK-i sarkánál, kb. ő0 cm mélységben kés  rézkori edénytöredékek feküdtek egy 
szintben. 
A gödör leletei között azonban csupán egy kés  rézkori töredéket találunk. 
Fazék oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt hálóminta. Ltsz.: 77.2.80 
XIV/b gödör 
Szintén a XIV. felületb l, annak ÉNy-i részér l kés  rézkori leletek származnak. 
A gödör leletanyagából két kés  rézkori töredék emelhet  ki: 
Tölcséres nyakú, füles tál több darabból összeragasztva, kiegészítve. A peremet bevagdalások 
tagolják. Az edény vállán pontsor fut körbe, alatta ferde vonalakkal kitöltött háromszögek 
helyezkednek el. A fül alatt is található egy ilyen háromszög, melynek egyik oldalát ferde pontsor 
kíséri. A fül másik oldalán szintén látható egy ferde pontsor. A fül fel s része hat hegyes bütyökben 
végz dik. Ltsz.: 77.2.83 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 77.2.84 
XIV/d gödör 
Kerek gödör. Mélysége: 90 cm 
A gödör viszonylag sok kés  rézkori leletet szolgáltatott. 
Leletanyagából megemlíthet : 
Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. Az edény vékony 
szalagfüle letörött. Ltsz.: 77.2.74 
S-profilú, keskeny testű fazék több darabból összeragasztva, kiegészítve. A perem alatt 
ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Ltsz.: 77.2.79 
Korsó peremtöredéke széles szalagfüllel. A fül fels  része három hegyes bütyökben végz dik. Ltsz.: 
77.2.88 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt hálóminta. Ltsz.: 77.2.90A 
Fazék peremtöredéke hat darabból összeragasztva. A perem alatt egy ovális benyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. A perem alatt egy kerek bütyök is látható. A pontsor alatt ferde vonalakkal 
kitöltött, függ leges sáv részlete látható. Ltsz.: 77.2.93 (87. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ovális benyomkodások tagolják. Az edény vállán 
pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 77.2.95C 
Kétosztású tál töredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. A kerek osztógombon két egymást 
keresztez , bekarcolt vonal látható. Ltsz.: 77.2.101 
XV. felület 
Gazdag kés  rézkori leletanyagából a következ  darabokat említhetjük meg: 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke. A perem alatt szabálytalan alakú benyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. A fül nem maradt meg, de a peremen enyhe kiszélesedés figyelhet  meg, ill. a fül 
mellett húzódó, függ leges pontsor részlete is látható. Ltsz.: 77.2.105D 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt négyszögletes benyomkodásokból álló sorminta helyezkedik el, 
alatta kisméretű fül látható. Ltsz.: 77.2.107 (87. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: a perem alatt és az edény 
vállán pontsor, közöttük hálómintával kitöltött és pontsorral keretezett, függ leges sávok. Ltsz.: 
77.2.109-110 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen korsó peremtöredéke széles szalagfüllel. A fül fels  
része négy hegyes bütyökben végz dik. Ltsz.: 77.2.113 (87. tábla/6) 
Tölcséres nyakú, félgömbös testű csésze peremtöredéke perem fölé húzott, keskeny szalagfüllel. Az 
edény vállán pontsor fut körbe, amelyhez a fül alatt egy-egy függ leges pontsor csatlakozik. Ltsz.: 
77.2.114A (87. tábla/7) 
Kihajló peremű tál peremtöredéke. A peremen egy függ legesen átfúrt és a perem fölé emelked  
függeszt fül található. A fül mellett függ leges pontsor részlete figyelhet  meg. Ltsz.: 77.2.130 (87. 
tábla/8) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokból álló sorminta helyezkedik 
el. Az ujjbenyomkodásokban a köröm lenyomata is látható. Ltsz.: 77.2.131 
Kisméretű, félgömbös testű csésze díszítetlen peremtöredéke perem fölé húzott, keskeny szalagfüllel. 
Ltsz.: 77.2.132 
 

108. Tiszakarád-Körtvélyes 
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A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 99-434 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l bronzkori leletek mellett néhány kés  rézkori edénytöredéket is (Ltsz.: 62.76.23-24) 

riz a HOM (HOM Leltárkönyv). El kerülési körülményeik nem ismertek. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 62.76.23-24 
2. 3 
3. Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán kett s, vízszintes pontsor fut körbe. Felülete 
enyhén fényezett. Mindkét oldala fekete. Homokkal soványított. 4,2x3,4 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 
62.76.23A (88. tábla/1) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán kett s, vízszintes pontsor látható, melyekhez 
további benyomkodott pontok kapcsolódnak. Felülete enyhén fényezett. Mindkét oldala sárgás 
világosbarna. Homokkal soványított. 6,4x4,9 cm; Va.: 0,9 cm; Ltsz.: 62.76.23B (88. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény felületén bekarcolt vonalakból álló díszítés nyoma 
figyelhet  meg. Egy vízszintesen futó, mélyen bekarcolt vonal alatt ferde, sekélyebb vonalak 
találhatók. Felülete enyhén fényezett. Mindkét oldala sárgás világosbarna. Homokkal soványított. 
5,6x4,2 cm; Va.: 1 cm; Ltsz.: 62.76.24 (88. tábla/3) 
 

109. Tiszakeszi-Derzs tanya 

 
 
A. 
1. A Derzs-tanya Tiszakeszit l ÉNy-ra, kb. 1,5 km-re, a Mez csátra vezet  út Ny-i oldalán található. 
2. 78-233 



213 

3. – 
4. 95 m 
5. – 
 
B. 
1. 1965-ben a tanyán mez gazdasági épületek építésekor római kori és kés  rézkori edénytöredékek 
kerültek el  (KEMENCZEI-K. VÉGH 1966, 407). 
2. – 
3. 1965 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1966 
 
C. 
1. HOM, 65.68.1-3 
2. 3 
3. Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A szalagfülnek csak a fels , többszörösen tagolt, fels  része 
maradt meg. Felülete fényezett. Belül fekete, kívül szürke. Apró kaviccsal soványított. 4,6x4 cm; Va.: 
0,6 cm; Ltsz.: 65.68.1 (88. tábla/4) 
Vastag falú, kihajló peremű fazék peremtöredéke. Díszítetlen. Felülete durva. Mindkét oldala vöröses 
sárga színű. Homokkal és szerves anyaggal soványított. 9,Őx8,3 cm; Va.: 1,1 cm; becsült Pá.: 36 cm; 
Ltsz.: 65.68.2 (88. tábla/5) 
Edény oldaltöredékéb l, kerek átfúrással kialakított lapos, szabálytalan alakú orsókarika. Sima, nem 
fényezett felületű. Mindkét oldala világosszürke. Homokkal soványított. Átmér : Ő cm; Va.: 0,7 cm; 
Ltsz.: 65.68.3 (88. tábla/6) 
 

110. Tiszakeszi-Fay kert 

 
 
A. 
1. A lel hely Tiszakeszi Fáykert nevű részén található a Tisza gátjának közelében (PATAY 19ő7b, 
31). 
2. 78-233 
3. – 
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4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen 1936-ban Tompa Ferenc végzett ásatást, melynek során középs  rézkori sírokat tárt fel 
(PATAY 1957b). A HOM-ban található egy kés  rézkori bögre err l a lel helyr l (Ltsz.: ő3.261.1). A 
lelet Székely Attila ajándékaként került a Múzeumba (HOM Leltárkönyv). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.261.1 
2. 1 
3. Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű bögre. Füle letörött. Alsó félgömbös részét sekély, 
függ leges kannelúraszerű besimítások díszítik. Szürke, sötétszürke foltokkal. Enyhén fényezett 
felületű. Homokkal soványított. Ma.: 6,1 cm; Szé.: 6 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: ő3.261.1 (88. tábla/7) 
 

111. Tiszakeszi-Szódadomb 

 
 
A. 
1. A Szódadomb Tiszakeszit l D-re, 3,5 km-re, az árvízvédelmi töltést l K-re, 500 m-re található  
(NOVÁKI et al. 2007, 130). 
2. 78-411 
3. – 
4. 95 m 
5. – 
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B. 
1. Az ép edények felvetik azt a lehet séget, hogy a lel helyen a Baden-kultúra temet je lehetett. A 
lel helyen els ként Gálffy Ignác végzett feltárást 1901-ben (a leltárkönyv szerint 1900-ban!). A kés  
rézkori leletek ekkor kerültek el  (Ltsz.: ő3.2ő8.1-2, ő3.260.1). Ezek közül kett t Banner János közölt 
(BANNER 1956, 95; Taf. LXII/16, 20, 21, 26-27). A szószos edényt korábban Holste is említette 
(HOLSTE 1939). A Banner által bemutatott többi edénytöredék is (BANNER 1956, 95; Taf. LXII/22, 
29-33, 35-39) megtalálható a HOM-ban (53.297.1-6), azonban lel helyük nem Tiszakeszi, hanem a 
leltárkönyv tanúsága szerint Szihalom. Kés bb (1936) Tompa Ferenc tárt fel egy 10xő m-es szelvényt. 
A lel helyen neolitikus és bronzkori települések maradványait találta (NOVÁKI et al. 2007, 130). A 
60-as években a Tisza II. vízlépcs  építése miatt újabb kutatások váltak szükségessé, ezért Kemenczei 
Tibor újra megvizsgálta a lel helyet. Ebb l a kutatásból származhat egy kétosztású tál osztógombja 
(Ltsz.: 65.62.97). 
Banner János Tiszakeszi lel hely néven több leletet is közölt, azonban a Taf. LXII/22, 29-33, 35-39 
képeken látható darabok a HOM Leltárkönyve alapján Szihalom lel helyr l származnak. A szószos 
edény és a bütykös fülű korsó Tiszakeszi-Szódadomb lel helyhez köthet . Banner nem közli a 
pontsorokkal díszített bögrét (Ltsz.: 53.258.2). 
2. Gálffy Ignác, Tompa Ferenc 
3. 1901, 1936 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956; KEMENCZEI 1971; NOVÁKI et al. 2007 
 
C. 
1. HOM, 53.258.1-2; 53.260.1; 65.62.97 
2. 4 
3. Ovális testű, lapos aljú, kiönt vel és füllel ellátott edény, ún. szószos edény. A fül szarvszerűen 
felmagasodik, pereme a füllel szemben kihajlik. Pereme alatt vízszintes pontsor helyezkedik el, alatta 
bekarcolt vonalakból álló halszálkaminta található. A kiönt  felöli oldalon egy-egy függ leges pontsor 
látható. Világosbarna, helyenként fekete foltokkal. Fényezett felületű. Homokkal soványított. Ma.: 8 
cm; Pá.: 7,7x11,6 cm; Fá.: 3-5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 53.258.1 (88. tábla/8) 
Hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, gömbös testű, lapos aljú bögre. A nyak egy része hiányzik. 
Pereme az egyik oldalon felemelkedik. Ezen a részen egy kis átfúrás látható.  Díszítése: függ leges, 
kissé ferde, ívelt pontsorok, melyek az edény testén cikk-cakk vonalban futnak körbe. Belül 
sötétszürke, kívül sötétbarna, sárgás világosbarna foltokkal. Fényezett felületű. Homokkal soványított. 
Ma: 8,2 cm; Pá.: 8,2 cm; Fá.: 3,3 cm; Ltsz.: 53.258.2 (88. tábla/9) 
Hengeres nyakú, kihajló peremű, nyomott gömbtestű korsó szalagfüllel. A fül fels  részén egy 
hosszúkás bütyök helyezkedik el. Az edény alsó részét függ leges kannelúrák díszítik. Sötétbarna, 
sárga és fekete foltokkal. Fényezett felületű. Két darabból van összeragasztva. A nyakán kiegészítés. 
Ma.: 8,5 cm; Pá.: 7,6 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 53.260.1 (88. tábla/10) 
Kétosztású tál nagy méretű, kerek osztógombja. A felületén két, egymásra mer legesen, kereszt 
alakban futó pontsorral díszítve. Felülete enyhén fényezett. Világosbarna fekete foltos. Homokkal 
soványított. Átmér : 6,1 cm. Ltsz.: 6ő.62.97 (88. tábla/11) 
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112. Tiszakeszi-Tatárdomb 

 
 
A. 
1. A lel hely Tiszakeszit l D-re a Tisza és az ún. Hosszú-tó által körülölelt Százdi-sziget területén 
található Tatárdombon helyezkedik el. 
2. 78-233; 78-411 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l 19Ő7-ben Mozsolics Amália gyűjtött régészeti leleteket (HOM RA), köztük két kés  
rézkori edényt, melyek a MNM-ben találhatók (Ltsz.: 1947.17.1-2). A Miskolci Múzeumban is van két 
rézkori edénytöredék ugyanerr l a lel helyr l (Ltsz.: ő3.281.1-2). Utóbbiak pontos el kerülési 
körülményei nem ismertek. A leltárkönyvben csupán az 1932-es évszám szerepel (HOM Leltárkönyv). 
2. Mozsolics Amália 
3. 1947 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 53.281.1-2; MNM, 1947.17.1-2 
2. 4 
3. Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Díszítetlen. 
Peremének egy része hiányzik, kiegészített. Mindkét oldala szürke, enyhén fényezett felületű. 
Homokkal soványított. Ma.: 6,5 cm (füllel együtt: 8,2 cm); Pá.: 5,5 cm; Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 1947.17.1 
(MNM) (88. tábla/12) 
Kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű, szalagfüles korsó. A peremet apró benyomkodások 
tagolják. Az edény vállán (a fül alatt is) kett s pontsor fut körbe. A fül két szélét ovális 
benyomkodások tagolják. A fül felületén egy függ leges pontsor látható. Mindkét oldala szürke, sárga 
foltos, enyhén fényezett felületű. Homokkal soványított. Ma.: 8 cm (füllel együtt: 9,7 cm); Pá.: 8,2 cm; 
Va.: 0,5 cm; Ltsz.: 1947.17.2 (MNM) (88. tábla/15) 
Hengeres nyakú, gömbös testű bögre. Füle letörött. Díszítetlen. Szürke, fekete foltokkal. Fényezett 
felületű. Homokkal soványított. Ma.: ő,3 cm; Szé.: 5 cm; Pá.: 4,5 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: 53.281.1 (88. 
tábla/13) 
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Lapos aljú, kónikus testű, szalagfüles csésze oldal- és fültöredéke. Díszítetlen. Szürke, fekete 
foltokkal. Fényezett felületű. Homokkal soványított. Ma.: Ő,1 cm (füllel együtt: ő cm); Szé.: 8 cm; 
Va.: 0,6 cm; becsült Pá.: 14 cm; Ltsz.: 53.281.2 (88. tábla/14) 
 

113. Tiszakeszi-Tiszapart III. lelőhely 

 
 
A. 
1. A lel hely a Tiszakeszi és Tiszakeszi-Szódadomb között, közvetlenül a Tisza partján található, a 
Százdi-szigettõl kb. 2 km-re. 
2. 78-411 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen a Tisza II. vízlépcs  építését megel z  feltárások keretében folytak régészeti 
kutatások. Els ként 196Ő-ben végeztek terepbejárást, amelynek során egy 50x20 m-es felületen 
találtak skori edénytöredékeket. Ezt követ en 196ő-ben Kemenczei Tibor tárt fel skori (neolit, 
rézkor, bronzkor) települést (KEMENCZEI-K. VÉGH 1966, 406; HOM RA). 
2. Kemenczei Tibor 
3. 1965 
4. 590 m² 
5. 10 
6. telep 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1966 
 
C. 
1. HOM, 69.1.1-593 
2. 249 
3. Az 1965-ben végzett ásatások során 25 szelvényt (A-B és I-XXIII) nyitottak a Tisza partján futó 
nyári gát két oldalán. Összesen kb. 590 m² felületet tártak fel (89. tábla). 
 
„A” szelvény 
Az els  ásónyomból (0-30 cm mélységb l) származó leletek: 
Hengeres nyakú, öblös testű edény - amfora alakú edény - oldaltöredéke. Díszítése: Az edény nyakán 
egy vízszintes pontsor, alatta, a hason bekarcolt ferde vonalakkal kitöltött háromszög alakú minták, 
melyek oldalait pontsorok kísérik. Ltsz.: 69.1.592 (98. tábla/1) 
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Fazék bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.593 
 
I. szelvény, 0-20 cm 
Enyhén kihajló peremű, S-profilú fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.1 
Kihajló peremű, kónikus tál díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 69.1.2 
Fazék bütykökkel tagolt szalagfülének töredéke. Ltsz.: 69.1.3 
 
I. szelvény, 20-40 cm 
Enyhén kihajló peremű, gömbös testű tál peremtöredéke. Díszítetlen. Ltsz.: 69.1.6 
 
II. szelvény, 0-20 cm (90. tábla) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.10 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Az edény hasán 
egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 69.1.11 (98. tábla/2) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.12 
 
III. szelvény, 0-20 cm (90. tábla) 
Tál sűrűn bekarcolt hálómintával és benyomkodott pontokkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.29A 
Tál bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.29B 
Tölcséres nyakú tál vízszintes pontsorral és függ leges, bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke. 
Ltsz.: 69.1.30 
Bekarcolt hálómintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 69.1.31A-B 
 
III. szelvény, 20-40 cm 
Tölcséres nyakú tál peremtöredékei. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Az edény vállán 
egy vízszintes pontsor és alatta bekarcolt vonalakból álló hálóminta helyezkedik el. 2 db Ltsz.: 
69.1.35-36 (98. tábla/3) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.37 
Fazék peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.38 
Korsó keskeny szalagfülének töredéke. A fül fels  részén két lapos, gombszerű nyúlvány helyezkedik 
el. A fül két oldalát egy-egy függ leges pontsor díszíti. Felületét ferde, kannelúra szerű besimítások 
díszítik. Ltsz.: 69.1.39 
Korsó oldaltöredéke szalagfül indításával. A fül mellett vízszintes pontsor helyezkedik el, alatta 
függ leges kannelúrák láthatók. Ltsz.: 69.1.Ő0 
Tál díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 69.1.41 
Kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű bögre peremtöredéke. Az edény hasát függ leges 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 69.1.42 
Enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke. A peremet függ leges körömbenyomkodások tagolják. 
A perem alatt egy kerek, alatta egy függ leges, hosszúkás, majd ismét két kerek benyomkodásokból 
álló, vízszintes pontsor helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.43 
 
IV. szelvény, 20-40 cm 
Kónikus tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Peremén egy függ legesen átfúrt alagútfül 
helyezkedik el, amely a perem fölé emelkedik. A fület ujjbenyomkodásokkal tagolták. A fül mellett 
egy-egy ívelt pontsor helyezkedik el. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. A pontsorok 
közötti felületet bekarcolt, ferde vonalakból álló minta tölti ki. Ltsz.: 69.1.48 (98. tábla/4) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.49 
Bekarcolt hálómintával díszített fazekak oldaltöredékei. 3 db Ltsz.: 69.1.50A-C 
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Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 69.1.51 
 
V. szelvény, 20-40 cm (91; 96. tábla) 
Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke szalagfül indításával. Az edény oldalát két, négyszögletes 
benyomkodásokból álló, vízszintes sorminta díszíti. Ltsz.: 69.1.56 
 
V/a gödör (91. tábla) 
A szelvényben az altalaj 55 cm-es mélységben jelentkezett. Ezen a szinten három gödör foltját 
figyelték meg. Az V/a gödör négyszögletes, lapos, sekély beásás volt a szelvény DK-i oldalánál. Egy 
része a IV. szelvénybe is átnyúlik. Kibontott mérete: 300x150 cm; mélysége: 70 cm (a jelenlegi 
felszínt l mérve). Egy keskeny (kb. 80 cm széles) földnyelv választja el az V/c gödört l. Az ásató 
szerint a két gödör egy egységet – gödörházat – alkotott. 
Leletanyaga: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. Díszítése: a perem alatt körbefutó, 
vízszintes pontsor alatt bekarcolt hálóminta. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.: 
69.1.60 (98. tábla/5) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. A perem alatt 
egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 69.1.61 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: vízszintes pontsor és bekarcolt hálóminta. Ltsz.: 69.1.62 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.63 
Fazék ujjbenyomkodásokkal tagol peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.64 
Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke egy szalagfül indításának nyomával. A fül mellett bekarcolt 
hálóminta látható. Ltsz.: 69.1.65 
Kihajló peremű, kónikus testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.66 
Enyhén kihajló peremű, nyomott gömbtestű bögre díszítetlen perem-, oldal- és fültöredékei. 5 db 
Ltsz.: 69.1.69 (98. tábla/6) 
Világosbarna, szürke, fehér foltos k b l készült magk . Ltsz.: 69.1.70 
Világosbarna, szürke, fehér foltos k b l készült szilánk. Ltsz.: 69.1.71 
 
V/c gödör (91. tábla) 
Az V/a gödör mellett, attól É-ra helyezkedik el a szelvény ÉK-i sarkában. A két gödör között egy 
keskeny földnyelv található (mélysége: 60 cm). Az V/c gödör szögletes, sekély, lapos fenekű volt. 
Kibontott részének mérete: 200x2Ő0 cm; mélysége: 7ő cm (a jelenlegi felszínt l mérve). A gödör 
DNy-i részéhez egy tűzhely csatlakozik, amely egy másik gödörhöz (V/b) tartozhatott. Az ásató 
szerint az V/a és V/c gödrök egy egységet – gödörházat – alkottak. Feltehet , hogy az V/c és VI/a 
gödrök egy objektumot képeznek. 
Leletanyaga: 
Kihajló peremű fazék ujjbenyomkodásokkal tagolt peremének töredéke. Ltsz.: 69.1.7ő 
Enyhén kihajló peremű, félgömbös testű tál, kívül díszítetlen, belül a perem alatt kett s pontsorral 
díszített peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.76 (98. tábla/7) 
Fehér k b l készült, pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 69.1.81 
 
VI. szelvény, 40-60 cm (91; 96. tábla) 
Fazék oldaltöredéke egy kerek ujjbenyomkodással díszítve. Ltsz.: 69.1.87 
Nagyméretű, vastag falú, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Kívül díszítetlen, bels  oldalát ferde 
kannelúrákból álló díszítés borítja. Ltsz.: 69.1.88 (98. tábla/8) 
Korsó oldaltöredéke ferde kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 69.1.89 
Kónikus testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.90 
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VI/a gödör (91. tábla) 
Nagyméretű gödör, amely a VI. szelvény nagy részét kitölti, így feltárt részének mérete: Ő00xő00 cm; 
mélysége: 120 cm. Valószínűleg az V/c gödör folytatása. 
Leletanyaga: 
60-80 cm között: 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.94 (98. tábla/9) 
Behúzott peremű, félgömbös testű tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. 
Ltsz.: 69.1.95 
Korsó széles szalagfülének két összeill  töredéke. A fület függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 
69.1.96 (98. tábla/10) 
Fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.97 
Nagy méretű, vastag falú, egyenesen levágott peremű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 
69.1.98 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.100 
Hengeres bütyökkel díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.101 
Kerek, lapos agyagtárgy töredéke két darabból összeragasztva. Átfúrás nincs rajta. Valószínűleg fed  
lehetett. Ltsz.: 69.1.102 (98. tábla/11) 
80-120 cm között: 
Hengeres bütyökkel és bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.103 (98. 
tábla/12) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A tál vállán egy vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 69.1.104 (98. 
tábla/13) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kis méretű, két oldalról benyomott bütyök helyezkedik el. 
Ltsz.: 69.1.106 
Behúzott peremű tál peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.108A 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró benyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.108B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokból álló pontsor fut körbe, alatta 
ferde, bekarcolt vonalak helyezkednek el. Ltsz.: 69.1.109A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény vállán ujjbenyomkodásokból 
álló pontsor fut körbe, alatta ferde, bekarcolt vonalak helyezkednek el. Ltsz.: 69.1.109B 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény vállán egy vízszintes pontsor 
fut körbe. Ltsz.: 69.1.110 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredékei. Az edény vállán egy háromszög alakú benyomkodásokból álló 
vízszintes sorminta fut körbe, alatta bekarcolt ferde vonalak láthatók. 2 db Ltsz.: 69.1.111 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 69.1.112A-B 
Hengeres testű, lapos aljú bögre díszítetlen töredéke. Ltsz.: 69.1.116 (98. tábla/14) 
Fazék díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 69.1.118 
Szürke k b l készült nagy méretű, ovális, vastag rl k  töredéke. Ltsz.: 69.1.119 
 
VI/b gödör (91. tábla) 
A szelvény K-i oldalánál lév  enyhén ovális alakú gödör, melynek nagy része a szelvényen kívülre 
esik. Valószínűleg beleásták a VI/a gödörbe. Feltárt részének mérete: 330x87 cm; mélysége: 1Őő cm 
(a jelenlegi felszínt l mérve). 
Szalagfüles, hengeres nyakú, enyhén kihajló peremű, kónikus aljú csésze oldal- és fültöredéke. A 
szalagfül a peremnél ansa lunata szerűen felemelkedik. Az edény vállán egy vízszintes pontsor fut 
körbe. Ltsz.: 69.1.120 (99. tábla/1) 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.121 
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Profilált aljú, gömbös testű korsó díszítetlen fenéktöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 
69.1.123 
Fekete színű k b l készült, pattintott k eszköz. Szilánk. Ltsz.: 69.1.12Ő 
 
VII. szelvény, 40-60 cm (92; 96. tábla) 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.135 
 
VII. szelvény, 60-80 cm 
Kétosztású tál nagyméretű, pontokkal díszített, enyhén homorú osztógombjának töredéke. Díszítése: 
benyomkodott pontok az osztógomb szélén és egymást keresztez  két pontsor a közepén. Ltsz.: 
69.1.140 (99. tábla/2) 
Tölcséres nyakú, füles tál szalagfülének töredékei. A fülb l a fels  részhez tartozó, a perem fölé 
felemelked  hengeres bütyök maradt meg. 2 db Ltsz.: 69.1.1Ő1A-B 
Tölcséres nyakú tál peremtöredékei. A peremet apró benyomkodások tagolják. 2 db Ltsz.: 69.1.143A-
B 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.145A 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.1ŐőB 
 
VII/a gödörház (92. tábla) 
A VII. szelvény É-i oldalát nagyrészt kitölt , feltehet en ovális vagy téglalap alakú, földbe mélytett 
épület. Ny-i és K-i vége a szelvényen túlra esik. A K-i oldalon egy tűzhely tartozik hozzá. Mérete: 
65x75 cm. Az épület kibontott részének mérete: 400x450 cm; mélysége: 125 cm. Az altalaj a 
szelvényben 80 cm-es mélységben jelentkezett. 
Leletanyaga: 
Nagyméretű, vastag falú tárolóedény peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. 2 db 
Ltsz.: 69.1.149A-B 
Amfora széles, vízszintesen átfúrt, díszítetlen alagútfüle. Ltsz.: 69.1.151 
Tölcséres nyakú, füles tál hegyes bütyökben végz d  szalagfülének töredéke. Ltsz.: 69.1.1ő2 
Agancsból készült nyéllyukas balta. Élét csiszolással alakították ki. Ltsz.: 69.1.153 
 
VIII. szelvény, 40-80 cm 
Bekarcolt hálómintával díszített fazekak oldaltöredékei. 3 db Ltsz.: 69.1.160A-C 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Ltsz.: 69.1.160D 
 
X. szelvény, 50-80 cm (93. tábla) 
Fazék peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalásokkal tagolt rátett borda díszíti. A perem alatt egy 
keskeny szalagfül helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.182 (99. tábla/3) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt körömbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 69.1.183 
Kónikus testű, vastag falú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.18Ő 
Bögre díszítetlen fenéktöredéke szalagfül indításával két darabból összeragasztva. Ltsz.: 69.1.186+210 
(Két összeill  töredék közül az egyik a X. szelvényb l, a másik a XI. szelvényb l került el ) (99. 
tábla/4). 
 
XI. szelvény, 25-50 cm (93. tábla) 
Fazék két peremtöredéke (mindkett  két darabból összeragasztva). A peremen egy szalagfül 
helyezkedik el, amely kissé a perem fölé emelkedik. A perem alatt ferde bevagdalásokból álló sor fut 
körbe. Ez alatt egy plasztikus borda helyezkedik el, melyet ferde bevagdalások tagolnak. Ltsz.: 
69.1.205 (99. tábla/5) 
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Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt ferde vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.207 
Fazék díszített peremtöredéke. Díszítése: ovális benyomkodásokból álló kett s pontsor a perem alatt. 
Ltsz.: 69.1.208 
 
XI. szelvény, 50-75 cm 
Fazék díszített peremtöredéke. Díszítése a perem alatt körbefutó pontsorból és az alatta elhelyezked , 
vastag vonalakból kialakított hálómintából áll. Ltsz.: 69.1.211 (99. tábla/6) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.214A 
Kihajló peremű fazék díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.21ŐB 
Nagyméretű, vastag falú, tárolóedény peremtöredékei. A peremet ujjbenyomkodásokkal tagolták. 2 db 
Ltsz.: 69.1.215A-B 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. Ltsz.: 
69.1.216A 
Fazék oldaltöredéke. Az edény oldalán egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. A 
felület a borda fölött sima, alatta enyhén durvított. Ltsz.: 69.1.216B 
Vastag falú, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke vízszintes pontsorral díszítve. Ltsz.: 69.1.218 
 
XI. szelvény, 75-100 cm 
A szelvény alsó részéb l származó kés  rézkori leletek válogatása: 
Tölcséres nyakú, szalagfüles tál peremtöredéke. Díszítése a perem alatt körbefutó vízszintes, ill. a fül 
mellett ferdén futó pontsorból és a köztük elhelyezked  bekarcolt hálómintából áll. A keskeny 
szalagfül fels  része két hegyes bütyökben végz dik. A fül két oldalán a perem enyhén felemelkedik. 
Ltsz.: 69.1.221 (99. tábla/7) 
Tölcséres nyakú, szalagfüles tál peremtöredéke. A kis méretű, keskeny szalagfül fels  része két hegyes 
bütyökben végz dik. A fül két oldalán a perem enyhén felemelkedik és lapos, gomb alakú bütyökben 
végz dik. Ltsz.: 69.1.222A 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s bütyök és ujjbenyomkodásokból álló sorminta helyezkedik 
el. Az edény nyakán egy ferde, bekarcolt vonal is látható, amely valószínűleg hálóminta része lehetett. 
Ltsz.: 69.1.223 (99. tábla/8) 
Korsó oldaltöredéke. Az edény oldalán két függ leges, apró benyomkodásokkal tagolt plasztikus 
borda helyezkedik el. A két borda közötti területet, sekély, ferde, kannelúraszerű besimítások borítják. 
A két borda küls  oldalán sekélyen bekarcolt hálóminta látható. Ltsz.: 69.1.230 (99. tábla/9) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. Peremének nagy része és szalagfüle hiányzik. 
Ltsz.: 69.1.236 (99. tábla/10) 
 
XII. szelvény, 50-75 cm (94; 97. tábla) 
A szelvény válogatott kés  rézkori leletei: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke három darabból összeragasztva. A peremet apró 
benyomkodásokkal tagolták. A perem alatt és az edény vállán egy-egy vízszintes, ovális 
benyomkodásokból álló pontsor fut körbe. A két pontsor között vízszintes pontsorok helyezkednek el, 
melyek között három függ leges és ferde vonalakból álló minták láthatók. Ltsz.: 69.1.280 (100. 
tábla/1) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s bütyök és egy vízszintes pontsor helyezkedik el. Az edény 
oldalán bekarcolt hálóminta látható. Ltsz.: 69.1.292 (100. tábla/2) 
Vastag falú, nagy méretű, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény 
oldalát három vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 69.1.295 (100. tábla/3) 
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XII. szelvény, 75-100 cm 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 69.1.296A, C 
Tölcséres nyakú tál, bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.296B 
Hengeres bütyökkel díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.297 
Kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen bögre. Füle hiányzik. Ltsz.: 69.1.301 (100. 
tábla/4) 
Kisméretű, hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen bögre alsó része három darabból összeragasztva. 
Füle és pereme, ill. oldalának egy része hiányzik. Ltsz.: 69.1.302 (100. tábla/5) 
 
XIII. szelvény, 0-30 cm 
Félgömbös testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.317A 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.317B 
Kisméretű, tölcséres nyakú tál fenéktöredéke kett s pontsorral és bekarcolt, ferde vonalakkal kitöltött 
háromszögekb l álló díszítéssel. Ltsz.: 69.1.320 
 
XIII. szelvény, 30-60 cm 
Enyhén kihajló peremű, gömbös testű, S-profilú díszítetlen mély tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 
69.1.336 
 
XIII. szelvény rábontása, 0-30 cm 
Válogatás a szelvény leleteib l: 
Gömbös testű, behúzott peremű, mély tál peremtöredéke. A peremet ovális benyomkodások tagolják. 
A perem alatt egy ujjbenyomkodásokból álló sor fut körbe. Ltsz.: 69.1.337 (100. tábla/6) 
Fazék peremtöredéke. A peremet kerek benyomkodások tagolják. Ltsz.. 69.1.338C 
 
XIV-XV. szelvény rábontása, 30-60 cm 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény oldalát kett s, vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 69.1.393A 
Vastag falú edény – fazék – oldaltöredéke. Az edényt egy vízszintes pontsor díszíti. Ltsz.: 69.1.393B 
 
XIV-XV/a gödör (94; 97. tábla) 
Nagyméretű, meghatározhatatlan formájú beásás, amely a XIV. és XV. szelvény területén is követhet  
volt. Mérete nem határozható meg. A szelvényekben az altalaj 60 cm mélységben jelentkezett. 
A gödör válogatott leletei: 
Lapos, kónikus testű tál mindkét oldalon díszített oldaltöredéke. A küls  oldalon ferde, bekarcolt 
vonalak láthatók, a bels  oldalon pedig bekarcolt hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.412 (100. 
tábla/7) 
Korsó függ leges, keskeny, sekély, kannelúra szerű besimításokkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 
69.1.423 
 
XV. szelvény, 0-30 cm (94. tábla) 
Amfora alakú edény függ leges kannelúrákkal díszített oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 69.1.444 
 
XV. szelvény, 30-60 cm 
Félgömbös testű tál peremtöredéke. A peremet apró bevagdalások tagolják. Ltsz.: 69.1.ŐŐ6 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalát kett s pontsor és bekarcolt, ferde vonalak díszítik. Ltsz.: 
69.1.449 
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XVI. szelvény, 30-60 cm 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. Ltsz.: 
69.1.451 
Fazék peremtöredéke. A peremet félkör alakú benyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.453 
Enyhén kihajló, egyenesen levágott peremű tárolóedény díszítetlen peremtöredéke három darabból 
összeragasztva. Ltsz.: 69.1.454 
Amfora díszítetlen oldaltöredéke keskeny szalagfüllel. Ltsz.: 69.1.457 
 
XVI/a gödör (95; 97. tábla) 
Nagyméretű, több szintű gödörkomplexum, amely kevés leletet tartalmazott. A szelvény nagy részére 
kiterjed és összefügg a XVII/a gödörrel (ugyanannak a nagy gödörkomplexumnak a része). A 
szelvényben az altalaj 60 cm mélységben jelentkezett. A gödör legnagyobb mélysége: 130 cm. 
Leletanyagából megemlíthet  kés  rézkori darabok: 
50-80 cm között: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem alatt és az edény hasán egy-egy vízszintes pontsor fut 
körbe. A két pontsor között egy ferde pontsor is látható. Ltsz.: 69.1.461 (100. tábla/8) 
Gömbös testű edény (függeszthet  edény) oldaltöredéke. A töredéken egy félhold alakú borda 
helyezkedik el, amelynek közepét függ legesen átfúrták. A bordát bevagdalásokkal tagolták. A fül 
mellett ferde kannelúrák láthatók. Ltsz.: 69.1.464 (100. tábla/9) 
80-105 cm között: 
Hengeres nyakú, gömbös testű korsó díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.468 
Félgömbös testű, vastag falú, mély tál peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokból álló 
sor fut körbe. Ltsz.: 69.1.472 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Az edény hasán egy szögletes benyomkodásokból álló, kett s, 
vízszintes pontsor fut körbe. Ltsz.: 69.1.477 
Zöldeskék k b l készült, csiszolt lapos, trapéz alakú k balta töredéke. Ltsz.: 69.1.Ő79 
 
XVII. szelvény, 25-50 cm 
Amfora díszítetlen fültöredéke. Ltsz.: 69.1.489 
 
XVII. szelvény, 50-75 cm 
Kihajló peremű tárolóedény peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 69.1.ő07 
Kihajló peremű, kónikus tál peremtöredéke. Díszítése: félhold alakú, apró benyomkodásokból álló 
vízszintes sor, alatta ferde pontsorok. Ltsz.: 69.1.509 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Oldalát egy vízszintes pontsor és ferde, bekarcolt vonalak díszítik. 
Ltsz.: 69.1.518 
 
XVII/a gödör (95; 97. tábla) 
A XVI/a gödörkomplexum folytatása. Mérete és alakja nem határozható meg. A szelvényben az altalaj 
60 cm mélységben jelentkezett. Az objektum legnagyobb mélysége itt is: 130 cm. Középs  részén egy 
kerámiatöredékekkel kirakott aljú tűzhelyet találtak (XVII/a gödör tűzhely). 
A gödör kés  rézkori leletanyaga: 
105-130 cm között: 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: bekarcolt hálómintával 
kitöltött háromszög alakú minták, melyeke oldalát ferde pontsor kíséri. Ltsz.: 69.1.532A 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: egy vízszintes pontsor alatt bekarcolt, ferde vonalak. 
Ltsz.: 69.1.532B 
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Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt hálómintával kitöltött háromszög alakú minták, 
melyek oldalát ferde pontsor kíséri. Ltsz.: 69.1.532C 
Tölcséres nyakú tál bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.. 69.1.533 
Korsó szalagfülének töredékei. A fület függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 69.1.ő37 
 
XVII/a gödör felett, 25-50 cm 
Az innen el került leletanyagból kiemelhet : 
Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú korsó. Peremének nagy része és szalagfüle hiányzik. Alsó részét 
függ leges kannelúrák díszítik. Nyakán egy kis méretű, kerek átfúrás nyoma látható. Felülete 
sárgásbarna, fekete foltos, enyhén fényezett. Homokkal és kerámiazúzalékkal soványított. Ltsz.: 
69.1.504 (100. tábla/10) 
 
XVII/a gödör tűzhely (95. tábla) 
A XVII/a gödör közepén lév  tűzhely. Alját kerámiatöredékekkel rakták ki. Mérete: 107x62 cm. A 
tűzhely 80 cm-es mélységben jelentkezett. 
A leletek közül megemlíthet : 
Kónikus testű, lapos tál peremtöredékei. A perem bels  oldalán háromszög alakú benyomkodásokból 
álló sor fut körbe. Az egyik töredéken, a perem alatt egy kerek átfúrás látható. A lyuk mellett 
függ leges pontsor helyezkedik el a bels  oldalon. A pontokat mészbetét tölti ki. Ő db Ltsz.: 69.1.őŐ0 
(100. tábla/11-12) 
 
XVIII. szelvény, 30-60 cm 
Félgömbös testű, val. kétosztású tál oldaltöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. 
Az edény oldalán egy keskeny, vízszintesen átfúrt alagútfül helyezkedik el. A fül szélét függ leges 
pontsor díszíti. A fül mellett az edény oldalán ferde pontsorból és bekarcolt hálómintából álló díszítés 
látható. Ltsz.: 69.1.550 
 
XVIII/b gödör 
A szelvény D-i sarkában lév  gödör. 
Leletanyagának kés  rézkori darabjai: 
S-profilú fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális, vízszintes állású bütyök helyezkedik el. 
Ltsz.: 69.1.562 
Hengeres nyakú, egyenesen levágott peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ovális, 
függ leges állású bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.ő63 
Kisméretű, kónikus testű tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 69.1.ő6ő 
Tölcséres nyakú tál bekarcolt hálómintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 69.1.568 
 
XIX. szelvény, 30-60 cm (95. tábla) 
S-profilú fazék peremtöredéke. Az edény nyakán egy kis méretű, vízszintes állású, ovális bütyök 
helyezkedik el. Ltsz.: 69.1.572 
 
XXII. szelvény, 0-50 cm 
Tölcséres nyakú tál vízszintes pontsorral és ferde, bekarcolt vonalakkal díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 
69.1.589 
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114. Tiszaladány-Nagyhomokos 

 
 
A. 
1. A lel hely a községt l ÉNy-ra, a Magyar Róna Tsz Nagyhomokos nevű tanyaházától É-ra, a 
Bódványos ér kanyarulatában lév  homokdombon található. 
2. 89-134 
3. 305817; 824158 
4. 100 m 
5. 6700 m² 
 
B. 
1. A lel helyen 1987-1988-ban Koós Judit és Lovász Emese tárt fel egy császárkori telepet. A 
területen nagy számban kerültek el  skori (neolitikum, rézkor, bronzkor) objektumok is. A kés  
rézkorba összesen 59 jelenség sorolható. 
2. Koós Judit, Lovász Emese 
3. 1987-1988 
4. 1800 m² 
5. 59 
6. telep 
7. LOVÁSZ 1993 
 
C. 
1. HOM, 91.1.8-91.301.1 
2. 2738 
3. 1987-ben kb. 1200 m²-es „L” alakú felületet nyitottak a dombon (101-102. tábla). A következ  
évben egy keskeny, hosszú (550 m²) felületet tártak fel, amely, nagyjából ÉNy-DK irányban húzódik. 
Így a feltárt terület összesen 1750-1800 m² nagyságú volt. A felületet 5x5 m-es négyzetekre 
(szelvényekre) osztva tárták fel (1987: I-XLVI. szelvények; 1988: 47-68. szelvények). 

Az ásatáson összesen 214 gödröt, négy földbe mélyített épületet és egyéb jelenséget tártak fel 
(LOVÁSZ 1993, ő9). Sok objektumban több korszak leletei keverve fordultak el , ezért a pontos 
kormeghatározás nem mindig volt lehetséges. A leletek feldolgozása során így is sikerült 39 tisztán 
kés  rézkori anyagot tartalmazó gödröt elkülöníteni. További 20 objektumból más korszakok leletei is 
el kerültek, de a leletek kevés száma, ill. id sebb datálása miatt ezek a jelenségek is feltehet en a kés  
rézkorba tartoznak. Ezen kívül több olyan objektum is volt, melyek egyértelműen kés bbi korokból 
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származnak, de szórványosan kés  rézkori edénytöredékek is el kerültek a betöltésükb l. Ezek 
általában (23 esetben) császárkoriak vagy kés  bronzkoriak (7 objektum) voltak. Az alábbiakban a 
biztosan, ill. valószínűsíthet en kés  rézkori objektumokat mutatjuk be. 
 
Az 1987-es feltárás 

 

8. gödör 

Kerek gödör az oldalában karólyukakkal. Az ásatási napló bejegyzésén kívül egyéb dokumentáció 
nem maradt az objektumról. Méretei nem ismertek. 

Leletanyaga: Összesen 17 kerámiatöredék került el  a gödörb l (Ltsz.: 91.283.1-16), melyek közül 
egy bütyöksorral és bekarcolt hálómintával díszített fazéktöredék (103. tábla/1), pontokkal díszített 
korsó darabja és hálómintás háromszögekkel díszített tál töredéke említhet  meg. 

Datálása: kés  rézkor 

10. gödör 

Szabálytalan alakú, sekély beásás a IV. és V. szelvény határán. Nagyjából É-D irányban húzódik. 
Területén és környékén összesen hét kisméretű, kerek cölöphely került el , melyek két, É-D-i irányú 
sorba rendez dnek. Mélységük 1ő-30 cm közötti. Az objektum K-i végénél helyezkedik el a 11. 
gödör. Viszonyuk nem tisztázható, leletanyaguk alapján egykorúak lehetnek. A 10. gödör É-i részébe 
ásták bele a 9. gödröt. Ezen a részen található a 12. objektum is. Méretei: 400x300 cm; mélysége: 15 
cm 

Leletanyaga: viszonylag sok (38 db) kés  rézkori kerámiatöredék sorolható ide (Ltsz.: 91.10.1-20; 
91.299.1), azonban a gödörben néhány császárkori lelet is volt. A leletek közül megemlíthet k a 
következ  darabok: Kett skúpos orsógomb töredéke (Ltsz.: 91.10.12) (103. tábla/2). Nyomott 
gömbtestű, hengeres nyakú, díszítetlen bögre. Perem fölé húzott szalagfüle letörött, de darabjai 
megvannak. Majdnem ép, csupán pereméb l hiányzik néhány kisebb darab (Ltsz.: 91.10.16) (103. 
tábla/3). Nyomott gömbtestű, hengeres nyakú, szalagfüles, díszítetlen bögre töredéke. Vékony 
szalagfüle letörött. A perem alatt egy apró, kerek átfúrás látható (Ltsz.: 91.10.18) (103. tábla/4). 
Négyszögletes fels  részű, hengeres talpú kehely töredéke. Az edényb l a tál és a talp találkozása 
maradt meg, ezért sem a perem, sem a talp nem rekonstruálható. Az edény négy oldalát kétféle minta 
díszíti. Egy-egy oldalon bekarcolt cikk-cakk vonalak, míg a másik kett n háromszög alakba rendezett 
vonalak között elhelyezked  cikk-cakk vonalak láthatók. A talp valószínűleg átfúrt volt. Sárga színű, 
sima felületű. Festésnek nincs nyoma (Ltsz.: 91.10.19) (103. tábla/5). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori. 

11. gödör 

Kerek gödör az V. szelvényben a 10. gödör K-i végénél. Átmér je: 200 cm; mélysége: ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.11.1, 3-8, 10). Egy 
császárkori töredék is el került bel le (Ltsz.: 91.11.2). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 
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12. gödör 

Meghatározhatatlan formájú (csak részben feltárt) objektum a IV-V. szelvény határán, a 10. gödör É-i 
végénél. A két gödör viszonya nem állapítható meg. Mérete: 250x130 cm (a feltárt rész); mélysége: 60 
cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  kerámiatöredék, melyek között fazekak és tárolóedények, ill. tölcséres nyakú 
tálak díszített töredékei is megtalálhatók (Ltsz.: 91.12.1-9). 

Datálása: kés  rézkor 

20. gödör 

Kisméretű, ovális, sekély gödör a IX. szelvény DK-i sarkánál, a 21. gödört l Ny-ra. Méretei: 120x170 
cm; mélysége: 15 cm. 

Leletanyaga: Csupán három kés  rézkori töredék került el  bel le (Ltsz.: 91.20.1-3). 

Datálása: kés  rézkor 

22. gödör 

Szabálytalan alakú gödör a X. szelvény D-i részén. Méretei: 200x170 cm; mélysége: 40 cm. 

Leletanyaga: Négy kés  rézkori lelet sorolható ide (Ltsz.: 91.22.1-4), melyek közül egy tölcséres 
nyakú tál pontsorral díszített peremtöredékét lehet megemlíteni (Ltsz.: 91.22.3). 

Datálása: kés  rézkor 

23. gödör 

Nagyméretű, kerek foltként jelentkezett. További bontásáról nincs adatunk. Sem fotó, sem metszetrajz 
nem maradt róla. Átmér je: 200 cm; mélysége: nem ismert 

Leletanyaga: Öt kés  rézkori töredék (Ltsz.: 91.22.1-5). 

Datálása: kés  rézkor 

24. gödör 

Ovális gödör a X. szelvény DK-i részén, a 22. és 23. objektum között. Méretei: 200x150 cm; 
mélysége: 55 cm. 

Leletanyaga: Öt kés  rézkori töredék (Ltsz.: 91.2Ő.1-4). 

Datálása: kés  rézkor 

25/C gödör 

Három egymást metsz  gödör a XVII-XVIII. szelvények határán. A 25/A bronzkori gödör vágta a 
2ő/C jelű kés  rézkori gödröt. A 2ő/B objektum császárkori volt. Ovális gödör a három gödörb l álló 
jelenség D-i végében. Méretei: 170x150 cm; mélysége: 50 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok (39 db) kés  rézkori kerámiatöredék került el  bel le (Ltsz.: 91.2ő.3-4, 
6-7, 9-10, 13, 16-17, 21-3Ő). Ezek közül kiemelhet  egy hálómintával díszített fazék peremtöredéke 
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(Ltsz.: 91.25.32A) (103. tábla/6) és egy tölcséres nyakú tál négy töredéke (Ltsz.: 91.25.34). Díszítése: 
az edény hasán félkör alakú benyomkodásokból álló, kett s sorminta fut körbe, alatta kör alakú 
benyomkodásokból álló, háromszög alakú minták helyezkednek el (103. tábla/7). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

26. gödör 

Kisméretű, kerek gödör a XV. szelvény É-i részén. Átmér je: 100 cm; mélysége: 20 cm. 

Leletanyaga: Két edénytöredék (egy tál és egy bögre díszítetlen darabja) mellett egy pattintott 
k eszköz származik innen (Ltsz.: 91.286.1-3). 

Datálása: kés  rézkor 

27. gödör 

Ovális, méhkas alakú gödör a XV. szelvény D-i végében. A gödör ÉNy-i része vágja a 28. gödröt. 
Méretei: 220x250 cm; mélysége: 60 cm. 

Leletanyaga: kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.287.1-7). 

Datálása: kés  rézkor 

28. gödör 

Kisméretű, kerek gödör a XV. szelvény D-i részén. A gödör DK-i részét vágja a 27. gödör. Átmér je: 
120 cm. 

Leletanyaga: sok kés  rézkori edénytöredék és egy dörzsöl k  került el  a betöltéséb l (Ltsz.: 
91.134.1-1Ő). A leletek közül a következ ket lehet kiemelni: Tölcséres nyakú tál peremtöredéke hat 
darabból összeragasztva. A perem bels  oldalát csepp alakú benyomkodások tagolják. Az edény vállán 
kett s pontsor fut körbe. Alatta pontsorral keretezett, hálómintával kitöltött háromszögek 
helyezkednek el. A pontokban mészbetét nyoma látható (Ltsz.: 91.134.1) (103. tábla/8). Bekarcolt 
hálómintával díszített fazék töredékei (Ltsz.: 91.134.3) (103. tábla/9). Tölcséres nyakú tál 
peremtöredéke. Az edény vállán egy ovális bütyök helyezkedik el. A bütyök alatt az edény profilja 
élesen megtörik (Ltsz.: 91.134.5) (103. tábla/10). Enyhén kihajló peremű, alacsony, hengeres nyakú, 
gömbös testű, lapos aljú, szalagfüles korsó 80 (részben összeilleszthet ) töredéke. Füle hiányzik. A 
vállon egy apró kerek beszurkálásokból álló sorminta fut körbe. Ehhez függ leges pontsorok 
csatlakoznak (Ltsz.: 91.134.14) (103. tábla/11). 

30. gödör 

Nagyméretű, kerek gödör a XVII. szelvény K-i részén. A gödröt vágja a 29. számú császárkori 
objektum. Átmér je: 200 cm; mélysége: 80 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.136.1-10). 

Datálása: feltehet en kés  rézkor 
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31. objektum 

Nagyméretű, lekerekített sarkú téglalap alakú objektum a XIV. szelvény közepén. A gödör É-i részén 
egy kisebb (125x180 cm; mélysége: 75 cm), D-i végén egy nagyobb (200x250 cm; mélysége: 80 cm) 
beásás különíthet  el. Méretei: 400x200 cm; mélysége: 70-85 cm. 

Leletanyaga: Sok kés  rézkori edénytöredék és egy csonteszköz került el  innen (Ltsz.: 91.138.1-123). 
A leletek közül megemlíthet k: Kétosztású tál peremtöredéke az osztófal egy részével és 
osztógombbal. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. A 
pontokban fehér mészbetét nyoma látható. A pontsorok alatt egymást keresztez  ferde vonalakkal 
kitöltött, háromszög alakú mez k találhatók, melyekben vörös festés maradványa figyelhet  meg. A 
nagy méretű, kerek osztógombot bekarcolt rácsminta díszíti. A rácsminta sorait váltakozva fehér és 
vörös festés borítja (Ltsz.: 91.138.1) (103. tábla/12). Díszítetlen kerek vagy ovális testű agyagkanál 
töredéke ovális átmetszetű, rövid nyéllel (Ltsz.: 91.138.60) (104. tábla/1). Amfora alakú edény 
oldaltöredéke. Az edény vállán négy függ leges bordából álló díszítés látható (Ltsz.: 91.138.6Ő) (104. 
tábla/2). Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, díszítetlen bögre. Az edény 
vékony szalagfüle letörött (Ltsz.: 91.138.121) (104. tábla/3). 

Datálása: kés  rézkor 

35. gödör 

Kisméretű, ovális gödör. Méretei: 125x70 cm; mélysége: 60 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.1Ő3.1-6). 

43. gödör 

Nagyméretű, ovális gödör a XXIII. szelvény közepén. A gödör K-i végét vágja a 42. szánú bronzkori 
objektum. A gödör alján egy nagyméretű tárolóedény töredékei feküdtek. Méretei: 250x220 cm; 
mélysége: 100 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok kés  rézkori edénytöredék került el  a gödörb l (Ltsz.: 91.Ő3.1-5; 
91.157.1-18), melyek közül kiemelhet  egy nagyméretű, hengeres nyakú, ívelt hasú, csonkakúpos alsó 
részű tárolóedény oldaltöredéke. Az edény vállán egy lapos, korong alakú (3 cm átmér jű) bütyök 
helyezkedik el (Ltsz.: 91.157.1) (104. tábla/4). Emellett megemlíthet  még egy tölcséres nyakú, füles 
tál peremtöredéke négy darabból összeragasztva. A peremet apró benyomkodások tagolják. A fül 
középen egy hegyes bütyökben, a két szélén egy-egy lapos gombban végz dik. A perem alatt és az 
edény vállán egy-egy pontsor fut körbe. A két pontsor között ferde vonalakkal kitöltött és pontsorral 
keretezett, ferde sávok helyezkednek el (Ltsz.: 91.157.3) (104. tábla/5). 

Datálása: kés  rézkor 

48. gödör 

Nagyméretű, szabálytalan alakú gödör a XXVII. és XXXI. szelvény határán. Méretei: 250x200 cm; 
mélysége: 10-30 cm. 

Leletanyaga: A gödör méretéhez képest kevés (10 db) kés  rézkori edénytöredék került el  innen 
(Ltsz.: 91.48.1, 3-4; 91.162.1-7). A leletek közül kiemelhet  egy kisméretű, hengeres nyakú, nyomott 
gömbtestű bögre. Vékony, perem fölé húzott szalagfüle és peremének egy része hiányzik. Alsó részét 
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vékonyan bekarcolt, függ leges vonalak díszítik. A perem alatt, két oldalon egy-egy apró, kerek 
átfúrás található (Ltsz.: 91.48.1) (104. tábla/6). 

Datálása: kés  rézkor 

50. gödör 

Nagyméretű, ovális, enyhén kiöblösöd  oldalú gödör a XXVIII. szelvény É-i részén. Méretei: 
250x220 cm; mélysége: 80 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok kés  rézkori edénytöredék és egy csonteszköz tartozik ide (Ltsz.: 
91.50.1-7; 91.281.1-25). 

Datálása: kés  rézkor 

57. gödör 

Nagyméretű, ovális gödör a XXXIII-XXXIV. szelvények határán. K-i része sekélyebb (-35 cm), Ny-i 
része mélyebb (-85 cm). D-i végét vágja az 58. gödör. Méretei: 200x275 cm; mélysége: 35-80 cm. 

Leletanyaga: Kevés (18 db) kés  rézkori edénytöredék került el  innen (Ltsz.: 91.282.1-10). 

Datálása: kés  rézkor 

60. gödör 

Kisméretű, kerek gödör a XXXIV. szelvény Ny-i részén. Átmér je: 1Ő0 cm; mélysége: 2ő cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.60.1-3; 91.171.1-8). 

Datálása: kés  rézkor 

63/E gödör 

Az 1. háztól K-re fekv , több objektum egymásba ásásából kialakult 63. objektum K-i tagja. Ovális 
gödör, melynek tetején átégett, vörös paticsréteg jelentkezett. Feltehet en egy gyengén átégett tűzhely 
maradványa volt. Méretei: 140x150 cm; mélysége: 90 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori kerámiatöredék került el  bel le (Ltsz.: 91.66.1-12), melyek közül a 
következ  darabok említhet k meg: Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Díszítése: kett s pontsor, 
alatta bekarcolt ferde vonalakkal kitöltött és pontsorral keretezett háromszögek (Ltsz.: 91.66.1A) (104. 
tábla/7). Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, ferde bevagdalások tagolják. Díszítése: a 
perem alatt apró beszurkálásokból álló pontsor; az edény vállán egy pontsor, alatta bekarcolt 
vonalakból álló díszítés (val. hálóminta); a perem bels  oldalán apró beszurkálásokból álló pontsor 
(Ltsz.: 91.66.2) (104. tábla/9). Fazék peremtöredékének két összeill  darabja. A peremet ferde 
bevagdalások tagolják. A perem alatt egy kis méretű, kerek, hegyes bütyök helyezkedik el (Ltsz.: 
91.66.12A) (104. tábla/8). 

Datálása: kés  rézkor 

64. gödör 

Kisméretű, kerek gödör az 1. háztól ÉK-re. Átmér je: 100 cm; mélysége: Ő0 cm. 
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Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.6Ő.1-6). 

Datálása: kés  rézkor 

65. gödör 

Kisméretű, kerek gödör az 1. háztól ÉK-re, a 64. gödör közelében. Átmér je: 100 cm; mélysége: 80 
cm. 

Leletanyaga: A gödörb l sok kés  rézkori edénytöredék és két pattintott k eszköz került el  (Ltsz.: 
91.65.1-13; 91.173.1-31; 91.290.1-7). A leletek közül megemlíthet  egy hengeres nyakú, nyomott 
gömbtestű, díszítetlen bögre töredéke. Peremének és oldalának nagy része hiányzik. Perem fölé 
magasodó, vékony szalagfüle megmaradt (Ltsz.: 91.65.1A) (105. tábla/1). Szintén kiemelhet  egy 
bekarcolt hálómintával díszített fazék peremtöredéke (Ltsz.: 91.173.1) (105. tábla/2), valamint egy 
ovális testű, díszítetlen, szögletes kiönt résszel ellátott szószos edény töredéke (Ltsz.: 91.290.1) (105. 
tábla/3). 

Datálása: kés  rézkor 

67. gödör 

Kisméretű, kerek gödör az 1. háztól ÉK-re, a 65. és 66. gödör mellett. Átmér je: 100 cm; mélysége: 
60 cm. 

Leletanyaga: Nagyon kevés kés  rézkori kerámiatöredék (Ltsz.: 91.67.1-5). 

Datálása: kés  rézkor 

69. gödör 

Kerek gödör az 1. háztól DK-re. Közepén sok állatcsont feküdt. Több egyed maradványai, de nem 
anatómiai helyzetben kerültek el . Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: 70 cm. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék és két pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.69.1-11). A kerámialeletek 
közül megemlíthet  egy hengeres nyakú korsó peremtöredéke. A korsó vállán három vízszintes, 
keskeny, sekély kannelúra fut körbe, alatta függ leges kannelúrák részlete látható (Ltsz.: 91.69.ŐA) 
(105. tábla/4). 

Datálása: kés  rézkor 

70. gödör 

Kisméretű, kerek gödör az 1. háztól ÉK-re. Átmér je: 12ő cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék, két pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.70.1-6), ill. az ásatási 
napló szerint rl k  és áglenyomatos paticsdarabok is el kerültek innen. 

Datálása: kés  rézkor 

71/B gödör 

Ovális, sekély gödör az 1. háztól ÉK-re, a 70. gödör mellett, attól K-re. K-i részét vágja a 71/A gödör. 
Méretei: 220x125 cm; mélysége: 20 cm. 
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Leletanyaga: Kevés edénytöredék és négy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.71.1-9; 91.175.1-10). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

72/A gödör 

Az objektumról csupán metszetrajz maradt fenn. Pontosan nem azonosítható. Talán a 71. gödörhöz 
kapcsolódó jelenség lehet. Méretei nem ismertek. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.29ő.2-7). 

Datálása: kés  rézkor 

73. gödör 

Az objektumról sem a naplóban, sem a felszínrajzon nem találunk adatokat. Metszetrajza sem maradt 
fenn. Méretei nem ismertek. 

Leletanyaga: Kevés edénytöredék és két pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.73.1-15). 

Datálása: kés  rézkor 

74. gödör 

Kerek gödör az 1. háztól K-re. Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Sok kés  rézkori edénytöredék és két pattintott k eszköz került el  a gödörb l (Ltsz.: 
91.74.1-1Ő; 91.177.1). A leletek közül kiemelhet  egy kétosztású tál peremtöredéke. A perem alatt 
ovális benyomkodásokból álló sorminta látható, amely alatt bekarcolt cikk-cakk vonal helyezkedik el. 
A mintát fehér, ill. vörös festés tölti ki. Vörös festés nyoma található az edény peremén is (Ltsz.: 
91.7Ő.1A). Szintén megemlíthet  egy másik kétosztású tál peremtöredéke rövid alagútfüllel. A fül 
fölött két nagy méretű, lapos, kerek gomb helyezkedik el, melyeket középen két bekarcolt vonal oszt 
két részre. A két oldalon pedig cikk-cakk vonalak találhatók. A gombokon vörös és fehér festés nyoma 
figyelhet  meg. A fül középs  részén függ legesen futó, fehér festett sávok részlete látható. A fül 
mellett vörös és fehér festéssel kombinált bekarcolt cikk-cakk vonal helyezkedik el (Ltsz.: 91.177.1) 
(105. tábla/5-6). 

Datálása: kés  rézkor 

76. gödör 

Kerek gödör, melyhez Ny fel l egy másik objektum csatlakozott (3. sz. gyereksír). Átmér je: 1ő0 cm; 
mélysége: 30-60 cm. 

Leletanyaga: Nagyon kevés edénytöredék (Ltsz.: 91.76.4-5). 

Datálása: kés  rézkor 

77. gödör 

Kisméretű, ovális gödör az 1. háztól K-re, közvetlenül a 63/E objektum mellett. Méretei: 130x100 cm; 
mélysége: 18-25 cm. 
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Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.77.7, 10; 91.178.1-6), melyek közül 
kiemelhet  egy fazék peremtöredéke. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A perem alatt pontsor 
fut körbe, amelyhez cikk-cakk alakba rendezett pontsor csatlakozik. A perem bels  oldalán is egy 
pontsor fut körbe (91.178.1) (105. tábla/7). 

Datálása: kés  rézkor 

80. gödör 

Kisméretű, kerek gödör. Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.80.1-7). 

Datálása: kés  rézkor 

82. gödör 

Kisméretű, ovális gödör. Méretei: 100x130 cm; mélysége: 20 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz került el  a gödörb l (Ltsz.: 
91.82.7-2Ő). A leletek közül a következ ket érdemes megemlíteni: Kisméretű, félgömbös testű, 
vékony falú tálka díszítetlen peremtöredéke. A peremen egy kisméretű, keskeny, rövid szalagfül 
található. A fül fels  részét eredetileg két bütyök tagolta és a perem hegyes bütyökben végz dik a fül 
két oldalánál (Ltsz.: 91.82.11A) (106. tábla/1). Hengeres nyakú, gömbös testű, vékony falú korsó 
peremtöredéke. Az edény vállán apró benyomkodásokból álló sorminta fut körbe (Ltsz.: 91.82.12A) 
(106. tábla/2). Félgömbös testű talpas kehely fels  részének töredéke. A félgömbös fels  rész 
díszítetlen. A talpból csak egy kis rész maradt meg. Ebb l úgy tűnik, hogy a kehely alsó része 
szögletes, négy helyen áttört, üreges talpból állt. A talprészen bekarcolt vonalak részletei figyelhet k 
meg. Festés nyoma nem látható (Ltsz.: 91.82.14) (106. tábla/3). Csonkakúpos nyakú, gömbös testű 
korsó peremtöredéke szalagfül maradványával, három darabból összeragasztva. A fül két oldalánál a 
perem kerek, lapos gombban végz dik. A fül fels  részét eredetileg két, hegyes bütyök tagolta. Az 
edény vállán egy vízszintes, kannelúraszerű bekarcolás fut körbe. Alatta függ leges bekarcolások 
helyezkednek el (Ltsz.: 91.82.24A) (106. tábla/4). 

Datálása: kés  rézkor 

86. gödör 

Ovális gödör az 1. ház É-i sarka mellett. Méretei: 200x150 cm; mélysége: 110 cm. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék, 10 pattintott k eszköz és egy csonteszköz alkotja a gödör 
leletanyagát (Ltsz.: 91.86.1-10; 91.301.1). 

Datálása: kés  rézkor 

92. gödör 

Kisméretű, kerek gödör a 7ő. gödör K-i végében. Átmér je: 120 cm; mélysége: ő0 cm. 

Leletanyaga: Nagyon kevés kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.92.1-4). 

Datálása: kés  rézkor 
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97. gödör 

Kisméretű, kerek gödör a 100. objektum K-i szélénél. Átmér je: 80 cm; mélysége nem ismert. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.97.1-7). A leletek között 
található egy tölcséres nyakú füles tál fültöredéke. A fül két oldalán a perem felemelkedik és hegyes 
bütyökben végz dik. A fül fels  részét három hegyes bütyök tagolja. A peremet apró, kerek 
benyomkodások tagolják. A fül alatt függ leges pontsor található. Mellette egy bekarcolt, ferde vonal, 
ill. egy vízszintes pontsor részlete látható. A benyomkodásokat és a pontokat fehér mészbetét tölti ki 
(Ltsz.: 91.97.1) (106. tábla/5). Szintén ide sorolható a részben a 97. gödörb l, részben a Ő2. szelvény 
els  két ásónyomából el került töredékekb l részben összeállítható korsó is: Csonkakúpos nyakú, 
nyomott gömbtestű, profilált aljú korsó perem- oldal- és fenéktöredéke nyolc darabból összeragasztva. 
Az edény nyakának alsó részét vízszintes kannelúrák díszítik. Az edény hasát ferde és függ leges, 
keskeny kannelúrák borítják (Ltsz.: 91.116.20) (106. tábla/6). 

Datálása: kés  rézkor 

98. gödör 

Ovális gödör a 97. gödör közelében. Méretei: 100x150 cm; mélysége nem ismert. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék és két pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.98.1-6). 

Datálása: kés  rézkor 

99. gödör 

Nagyméretű, ovális gödör. Fels  részén császárkori tűzhely maradványai voltak. Betöltéséb l azonban 
kés  rézkori leletek kerültek el . Méretei: 150x200 cm; mélysége: 20 cm. 

Leletanyaga: A gödör anyagában sok a kerámiatöredék, melyek néhány kisebb-nagyobb edényhez 
tartoztak (Ltsz.: 91.99.1, 14, 16-20, 22-25, 27-29, 32, 40). Ezek között több olyan is van, melyek 
részben vagy egészben rekonstruálhatók: Hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen bögre. Perem fölé 
emelked  szalagfüle hiányzik (Ltsz.: 91.99.1) (106. tábla/7). Enyhén S-profilú fazék. A peremet ovális 
benyomkodások tagolják. A perem alatt egy vízszintes pontsor fut körbe. Ez alatt 3-3 ferde vonal fut 
lefelé, melyek mindkét oldalát pontsor keretezi. A vonalak között ferde vonalkázás látható (Ltsz.: 
91.99.16) (106. tábla/8). Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke öt darabból összeragasztva. Az edény hasán 
kett s pontsor fut körbe. Ennek fels  részéhez pontokkal keretezett, hálómintákkal kitöltött függ leges 
sávok csatlakoznak (Ltsz.: 91.99.17B) (106. tábla/9). Behúzott peremű, gömbös testű, csonkakúpos 
alsó részű, mély tál perem- és oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az edény hasán egy ovális 
bütyök helyezkedik el (Ltsz.: 91.99.18A+24) (107. tábla/1). Behúzott peremű tál perem, oldal- fül- és 
fenéktöredéke 8 darabból összeragasztva (két töredék a 91.99.44, míg egy darab a 91.99.36 számot 
viseli). A perem alatt vízszintes pontsor fut körbe. Ehhez bekarcolt hálómintával kitöltött és pontsorral 
keretezett függ leges sávok kapcsolódnak. A sávoknál vörös festés nyoma figyelhet  meg. A peremen 
ül , rövid szalagfül két oldalánál a perem szarvszerűen felemelkedik. A fül mellett egy-egy függ leges 
vonal és pontsor helyezkedik el. Az egyik vonallal és pontsorral keretezett sávban egy függ leges 
borda látható. A hálómintás sávok közti felületen fekete festés (?) maradványa figyelhet  meg (Ltsz.: 
91.99.18D+36+44) (107. tábla/3). Tölcséres nyakú, füles tál perem- és fültöredéke két darabból 
összeragasztva (a fültöredék a 91.99.30 jelű darab). A fül felett a perem felemelkedik. A fül fels  
részét bevagdalások tagolják. Az edény vállán kett s pontsor fut körbe. Ez alatt bekarcolt 
hálómintából álló díszítés látható (Ltsz.: 91.99.19A+30) (107. tábla/2). Tölcséres nyakú, füles tál 
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perem- és fültöredéke öt darabból összeragasztva. A peremet apró benyomkodások tagolják. A fül két 
szélénél a perem felemelkedik és hegyes bütykökben végz dik. A fül fels  részét két hegyes bütyök 
tagolja. Az edény hasán kett s pontsor fut körbe. A pontokban mészbetét nyoma figyelhet  meg. A 
pontsor alatt pontokkal keretezett, háromszög alakú mez kben, bekarcolt hálóminta található (Ltsz.: 
91.99.20P-Q) (107. tábla/4). Behúzott peremű, csonkakúpos testű, mély tál díszítetlen perem- és oldal- 
fül- és fenéktöredéke 7 darabból összeragasztva. A perem alatt 4 cm-el, az edény vállán, egy rövid 
szalagfül található (Ltsz.: 91.99.20W) (107. tábla/5). Hengeres nyakú, gömbös testű korsó díszítetlen 
perem- fül- és oldaltöredéke hat darabból összeragasztva. A széles, díszítetlen szalagfül a perem fölé 
emelkedik. Az edény szájnyílása a fül feler sítése miatt enyhén ovális alakú (Ltsz.: 91.99.29A) (107. 
tábla/6). Félgömbös testű tál perem- oldal- és fenéktöredéke 10 darabból összeragasztva. A peremet 
apró, kerek benyomkodások tagolják. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Az edény hasán egy másik 
pontsor is található. Az edényen egy kis méretű, rövid szalagfül található, amelynek fels  része három 
lapos gombban végz dik. Alja enyhén profilált (Ltsz.: 91.99.32) (107. tábla/7). 

Datálása: kés  rézkor 

102. gödör 

Kerek gödör. Átmér je: 130 cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék (Ltsz.: 91.102.1-3; 91.300.1). 

Datálása: kés  rézkor 

103/B gödör 

Kerek gödör. Három egymásba ásott gödörb l álló jelenség É-i tagja. A középen elhelyezked  103/A 
császárkori gödör vágja. Átmér je: 17ő cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori, ill. neolitikus kerámiatöredék és két k eszköz (Ltsz.: 91.103.1A, 2A, 
6-7, 10, 12). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

103/C gödör 

Ovális gödör. Három egymásba ásott gödörb l álló jelenség D-i tagja. A középen elhelyezked  103/A 
császárkori gödör vágja. Méretei: 150x200 cm; mélysége: 30-60 cm. 

Leletanyaga: Kevés kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.103.1B, 2B, Ő-5) 

Datálása: kés  rézkor 

104. gödör 

Kisméretű, ovális, sekély gödör. Méretei: 100x130 cm; mélysége: 10 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok kés  rézkori kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.10Ő.1-
5). 

Datálása: kés  rézkor 

 



237 

105. gödör 

Nagyméretű, kerek gödör. Átmér je: 17ő cm; mélysége: 60 cm. 

Leletanyaga: Kevés edénytöredék és egy pattintott k eszköz került el  a gödörb l (Ltsz.: 91.10ő.1-5, 
7-9, 11-12). Leletei közül egy enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, csonkakúpos alsó részű fazék 
peremtöredéke említhet  meg. A rövid, keskeny szalagfül két oldalánál a perem szarvszerűen 
felemelkedik. A fül fels  részét bevagdalásokkal tagolták. A perem alatt egy pontsor fut körbe. Ez 
alatt ferde – cikk-cakk vonalat alkotó – sávok húzódnak, melyeket bekarcolt hálóminta tölt ki. A 
sávokat pontsorok keretezik (Ltsz.: 91.105.1) (108. tábla/1). 

Datálása: kés  rézkor 

106. gödör 

Ovális gödör középs  részén lemélyedéssel. Ny-i oldala a szelvényfal alá esik. Méretei: 220x150 cm 
(bontott méret); mélység: 30-60 cm. 

Leletanyaga: Kevés (7 db) kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.181.2-9). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

108. gödör 

Nagyméretű, kerek gödör. Átmér je: 200 cm; mélysége: ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés kerámiatöredék (Ltsz.: 91.108.1-19). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

 

Az 1988-as feltárás 

 

116. gödör 

Ovális gödör az 1988-as feltárás ÉNy-i részén, a 48-58. szelvények területén. K-i részén egy 
kiöblösöd  lemélyedés (-80 cm) figyelhet  meg. Méretei: 120 cm; mélysége: 60-80 cm. 

Leletanyaga: Kevés (15 db) edénytöredék (Ltsz.: 91.182.1-11). 

Datálása: kés  rézkor 

118. gödör 

„Vese alakú” gödör az 1988-as felület ÉNy-i részén, a 48-58. szelvények területén, a 116. gödör 
közelében. 

A gödör ÉK-i feléhez csatlakozik a 119. objektum, amely kevert leletanyagot tartalmazott, de 
valószínűleg a 118-as gödörnél id sebb. A DK-i oldalon egy méhkas alakú – feltehet en császárkori – 
gödör (120. objektum) helyezkedik el. Méretei: 200x200 cm; mélysége: 60 cm. 
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Leletanyaga: A gödörb l sok (70 db) edénytöredék került el  (Ltsz.: 91.118.1-4; 91.284.1-65). A 
leletek közül a következ  darabokat lehet megemlíteni: Kétosztású tál perem- oldal- és fenéktöredéke 
három darabból összeragasztva. A peremet ferde, ovális benyomkodásokkal tagolták. A perem alatt 
pontsor fut körbe. Ez alatt egymást keresztez , ferde vonalakból álló minta látható. A vonalak által 
kirajzolt rombusz alakú mez kben vörös festés nyoma figyelhet  meg. A töredéken az osztófal egy kis 
részlete is megtalálható (Ltsz.: 91.118.4) (108. tábla/2). Tárolóedény (formája a töredékekb l nehezen 
rekonstruálható, de feltehet en enyhén kihajló peremű, tölcséres nyakú, ívelt hasú, csonkakúpos alsó 
részű, lapos aljú edény lehetett) peremtöredéke hat darabból összeragasztva. A peremet ovális 
benyomkodások tagolják. A perem alatt ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ehhez 
függ leges irányba futó, ujjbenyomkodásokból álló sorok csatlakoznak (egymástól 10 cm-re). A 
töredéken két kerek átfúrás is látható (Ltsz.: 91.184.1A) (108. tábla/3). Kétosztású tál peremtöredéke 
két darabból összeragasztva. A töredéken az osztófal egy része is megmaradt. A peremet ovális 
benyomkodások tagolják. A perem alatt háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
A benyomkodásokban fehér mészbetét nyoma látható. Az edény oldalán bekarcolt vonalakból álló, 
kett s cikk-cakk vonal helyezkedik el, amely így keskeny rombuszokból álló mintát alkot. A minta 
fels  részén festés nyomai láthatók (Ltsz.: 91.18Ő.3A) (108. tábla/4). Tölcséres nyakú, füles tál 
peremtöredéke három darabból összeragasztva. A peremet ferde bevagdalások tagolják. A perem alatt 
kett s pontsor fut körbe. Az edény vállán pontsor, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. A letört 
fül mellett függ leges pontsor részlete látható. A töredék szélén, a perem alatt egy kerek átfúrás 
figyelhet  meg (Ltsz.: 91.18Ő.őő) (108. tábla/5). 

Datálása: feltehet en kés  rézkor 

130/B gödör 

Több gödör és az 5. sír egymásba ásott rendszerében az É-i részen elhelyezked  ovális gödör az 1988-
ban feltárt felületen (50. szelvény). Méretei: 100x150 cm; mélysége: 65 cm. 

Leletanyaga: Viszonylag sok kerámiatöredék és két pattintott k eszköz tartozik ide (Ltsz.: 91.130.1-
18, 29-30). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

132. gödör 

Legalább két különböz  gödör közös foltjaként jelentkezett az 1988-as felület közepén (51. szelvény). 
A dokumentációból nem derül ki, hogy melyik része az „A” és melyik része a „B” jelű gödör. Az 
el bbit az ásatók császárkorinak, az utóbbit rézkorinak határozták meg. Méretek nem állapíthatók 
meg. 

Leletanyaga: 132. gödör megnevezés alatt összesen 19 kés  rézkori kerámiatöredék és egy pattintott 
k eszköz lett beleltározva (Ltsz.: 91.196.1-14). 

Datálása: feltételesen kés  rézkori 

132/B gödör 

Az el z  objektumnál leírtak itt is érvényesek. Nem lehet eldönteni, hogy az egymásba ásott gödrök 
közül melyik a „B” jelű objektum. Méretek nem állapíthatók meg. 

Leletanyaga: Viszonylag sok (36 db) kés  rézkori kerámiatöredék került el  ebb l a gödörb l (Ltsz.: 
91.197.1-23). Kiemelhet  ezek közül egy tölcséres nyakú füles tál peremtöredéke. A peremet ferde 
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bevagdalások tagolják. A fül fels  részét bevagdalásokkal négy részre tagolták. A fül két széle lapos 
gombban végz dik. Az edény hasát pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti (Ltsz.: 91.197.1) (109. 
tábla/1); valamint egy tölcséres nyakú tál több darabból összeállítható perem- oldal- és fenéktöredéke. 
A peremet ovális benyomkodások tagolják. Díszítése: kett s pontsor alatt bekarcolt hálóminta, alatta 
pontsorral (Ltsz.: 91.197.2) (109. tábla/2). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

140. gödör 

Kerek gödör az 1988-as felület É-i részén (47-57. szelvények). Átmér je: 180 cm; mélysége: 70 cm. 

Leletanyaga: Csupán négy kés  rézkori edénytöredék sorolható ide (Ltsz.: 91.202.Ő-7). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

149. gödör 

Kerek sekély gödör az 1988-as felület É-i részén (47-57. szelvények). D-i részét vágja a 148. gödör. 
Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: Őő cm. 

Leletanyaga: Csak három kés  rézkori edénytöredék került el  bel le (Ltsz.: 91.209.1-2). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

166. gödör 

Kerek gödör az 1988-as felület DK-i végénél (56. szelvény). A gödör D-i része a szelvényfal alá 
nyúlik. Átmér je: 180 cm; mélysége: ő0 cm. 

Leletanyaga: Csupán három kés  rézkori edénytöredék került el  innen (Ltsz.: 91.21ő.Ő-6). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

169. gödör 

Kerek, méhkas alakú gödör a 3. ház mellett közvetlenül, attól D-re. Átmér je: 120 cm; mélysége: 80 
cm. 

Leletanyaga: Kevés császárkori edénytöredék mellett több kés  rézkori kerámia került el  bel le 
(Ltsz.: 91.169.1-20). A leletek közül a következ k érdemelnek említést: Kisméretű, díszítetlen fazék 
(csupor) töredéke több darabból összeragasztva, keskeny, rövid, a perem fölé húzott szalagfüllel 
(Ltsz.: 91.169.2) (109. tábla/4). Korsó peremtöredéke három darabból összeragasztva. A szalagfül 
fels  része négy hegyes bütyökben végz dik (Ltsz.: 91.169.3) (109. tábla/5). Tölcséres nyakú, 
szalagfüles csésze díszítetlen peremtöredéke négy darabból összeragasztva (Ltsz.: 91.169.4) (109. 
tábla/6). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

174. gödör 

A 169. és 173. gödör között jelentkez  objektum. A dokumentációból méretére és formájára 
vonatkozó adatok nincsenek. 
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Leletanyaga: Viszonylag sok kés  rézkori edénytöredék került el  innen (Ltsz.: 91.222.1-19), melyek 
közül egyet érdemes megemlíteni: Nyomott gömbtestű, profilált aljú korsó fenéktöredéke. Díszítése: 
függ leges bordák, melyeket apró, kerek benyomkodások tagolnak, mellettük az egyik oldalon 
függ leges pontsor, a másik oldalon ferde kannelúrák, közöttük függ leges kannelúrák helyezkednek 
el (Ltsz.: 91.222.2) (109. tábla/7). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

175. gödör 

Kisméretű, kerek, sekély gödör az 1988-as felület ÉK-i oldalában a 3. ház közelében. A gödör É-i 
része a szelvényfal alá nyúlik. Átmér je: 110 cm; mélysége: 20 cm. 

Leletanyaga: Kevés (11 db) kés  rézkori edénytöredék (Ltsz.: 91.223.1-11). 

Datálása: kés  rézkor 

179. gödör 

Kisméretű, kerek gödör egybeásva a 178. objektummal. Átmér je: 120 cm; mélysége: Ő0 cm. 

Leletanyaga: Kevés (11 db) kés  rézkori kerámiatöredék (Ltsz.: 91.226.1-5). 

Datálása: feltehet en kés  rézkori 

184. gödör 

Kisméretű, kerek gödör egybeásva a 182. és 183. gödörrel. Átmér je: 1ő0 cm; mélysége: Őő cm. 

Leletanyaga: Kevés edénytöredék és négy pattintott k eszköz (Ltsz.: 91.231.1-20). 

 

Válogatás más korszakba sorolható objektumokból el került kés  rézkori leletekb l 

 

1. ház 

Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet apró, kerek benyomkodások tagolják. Az edény vállán 
kett s pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt hálóminta részlete látható (Ltsz.: 91.27.1A). 

Kihajló peremű, hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen bögre. Szalagfüle és peremének egy része 
hiányzik (Ltsz.: 91.27.34). 
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3. ház 

Fazék peremtöredéke. A perem alatt ferde vonalakkal kitöltött, háromszög alakú mez  helyezkedik el 
(Ltsz.: 91.124.21A-B). 

68. gödör 

Kihajló peremű, tölcséres nyakú, gömbös testű bögre. Szalagfüle és peremének egy része hiányzik. Az 
edény hasát ferde, ill. függ leges, keskeny, sekély kannelúrák díszítik. A perem alatt egy apró kerek 
átfúrás nyoma látható (Ltsz.: 91.68.18) (109. tábla/8). 

Kisméretű fazék töredékei. A perem alatt egy kis méretű, kerek bütyök helyezkedik el. Az edény 
felületén bekarcolt hálóminta részlete látható (Ltsz.: 91.68.21A-C). 

85. gödör É-i sarok 

Tölcséres nyakú, füles tál oldaltöredéke a (eredetileg négy) lapos gombban végz d  szalagfüllel. A fül 
két szélén és a közepén négy függ leges borda húzódik, melyeket háromszög alakú benyomkodások 
tagolnak. Az edény pereme alatt és a vállon egy-egy vízszintes pontsor helyezkedik el. Ezek között 
egy függ leges pontsor húzódik a fül mellett. A vállon lév  pontsor alatt bekarcolt vonalakból álló 
minta részlete (talán hálóminta) látható. Az edény peremét ferde bevagdalások tagolják (Ltsz.: 
91.275.1) (109. tábla/10). 

 

A szelvények mélyítése során el került kés  rézkori leletek 

 

35-38. szelvények mélyítéséb l 

Enyhén kihajló peremű, ívelt nyakú, lekerekített törésvonalú (tölcséres nyakú tálra emlékeztet  
formájú) tárolóedény peremtöredéke két darabból összeragasztva. A peremet bevagdalások tagolják. 
Az edény vállán ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ugyanitt nagy méretű, vízszintes 
állású, nagyméretű, ovális bütyök helyezkedik el (Ltsz.: 91.2Ő7.2) (110. tábla/1). 

40. szelvény 1. ásónyom 

Kétosztású tál peremtöredéke. Díszítése: a perem alatt bekarcolt cikk-cakk vonal fut körbe. A vonalak 
által kialakított háromszög alakú mez ket vörös, ill. fehér festéssel töltötték ki. A peremen két, ovális 
alakú, egymáshoz kapcsolódó, lapos gomb helyezkedik el. (Nem osztógombok!) A gombokat szintén 
vörös-fehér festésű, bekarcolt cikk-cakk vonal díszíti. A gombok alatt, az edény oldalán egy-egy 
függ leges borda helyezkedik el. A bordák közötti területen vörös festés nyoma látható (Ltsz.: 
91.83.1A) (110. tábla/2). 

Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Füle hiányzik. Az edény hasát függ leges 
kannelúrák díszítik (Ltsz.: 91.106.1). 

41. szelvény 1. ásónyom 

Szögletes fels  résszel és kör átmetszetű talppal rendelkez , talpas kehely töredéke. A fels  rész sarkai 
felfelé íveltek, valószínűleg hegyesen végz dtek (de letörtek). A talpból csak egy kis rész maradt meg. 
Ez alapján egy keskeny, kör átmetszetű, áttört talpról lehet szó. A fels  részt függ leges vonalak 
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díszítik helyenként vörös festés nyomával. A bels  oldalon vörös és fehér festés nyomai maradtak meg 
(Ltsz.: 91.252.11) (110. tábla/3). 

42. szelvény 

A szelvény mélyítése során egy nagyméretű kétosztású tál töredéke is el került: Behúzott peremű, 
csonkakúpos alsó részű, lapos aljú, mély kétosztású tál töredéke. Az edény peremének fele hiányzik. A 
peremen egy rövid szalagfül helyezkedik el, melynek fels  részét három hegyes bütyök tagolja, ill. két 
oldalán lapos gombokban végz dik. A peremet és az osztófal peremét ferde bevagdalások tagolják. Az 
osztógomb kis méretű, díszítetlen. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt hálóminta 
látható, melynek néhány vonalát pontsorok kísérik. A pontok egy részében mészbetét nyoma 
figyelhet  meg (Ltsz.: 91.117.1) (111. tábla/1). 

42-43. szelvény 

Innen többek között egy talpas kehely fenéktöredéke érdemel említést. Díszítése: két kett s pontsor 
között bekarcolt hálóminta az edény hasán, ill. bekarcolt cikk-cakk vonal a talp fölött. Az utóbbi a talp 
hálómintás díszítésének fels  része. A talp kör átmetszetű, valószínűleg két helyen áttört. 
Hálómintával díszített. A tál fels  része félgömb alakú. Festésnek nincs nyoma (Ltsz.: 91.119.1). 

52. szelvény 

Hengeres nyakú, gömbös testű, díszítetlen bögre perem fölé magasodó vékony szalagfüllel (Ltsz.: 
91.88.1). 

59-60. szelvények mélyítése 

Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke a díszítetlen, kissé a perem fölé emelked  szalagfüllel. A 
perem alatt pontsor fut körbe. Ehhez egy függ leges pontsor csatlakozik a fül mellett. A fül alatt ehhez 
újabb függ leges pntsor kapcsolódik. Mellette bekarcolt ferde vonalakból álló minta részlete látható. 
A fül alatt egy kis méretű, kerek átfúrás nyoma figyelhet  meg (Ltsz.: 91.263.96). 

Keskeny nyakú korsó perem- és fültöredéke két darabból összeragasztva. A fül fels  része öt hegyes 
bütyökben végz dik. A fület középen hat függ leges besimítás, a két szélen ferde besimítások díszítik. 
Az edény vállán, a fül mellett bekarcolt vízszintes vonalak és apró beszurkálásokból álló sorminta 
helyezkednek el (Ltsz.: 91.263.197). 

64-66. szelvények mélyítése 

Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A peremet ferde bevagdalások 
tagolják. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló, kett s sorminta fut körbe. Alatta hálómintával 
kitöltött ferde sávok helyezkednek el, melyeket pontsorok kereteznek. A fül fels  részét középen két 
hegyes bütyök tagolja. A fülnél a perem szarvszerűen felemelkedik (Ltsz.: 91.267.1). 

 

Szórványleletek 

 

Kétosztású tál peremtöredéke. A töredéken az osztógomb és az osztófal egy része is megmaradt. 
Díszítése: a perem alatt pontsor, alatta bekarcolt, függ leges vonalak, melyeket két oldalról pontsorok 
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kísérnek. A vonalkötegek közti mez k üresek, fényezettek. A nagy méretű, ovális osztógombot 
középen vonalköteg, a két oldalán cikk-cakk vonalak díszítik. A vonalak és pontok mészbetéttel 
vannak kitöltve (Ltsz.: 91.273.1). 

Tárolóedény díszítetlen peremöredéke nagy méretű szalagfüllel. A fül fels  része nagy méretű, lapos 
gombban végz dik. A gombok közötti rész letört, nem rekonstruálható (Ltsz.: 91.273.16ŐA). 

Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, lapos aljú korsó alsó része. A nyak alsó részét két vízszintes 
kannelúra díszíti. Az edény hasát váltakozva ferde és függ leges kannelúrakötegek díszítik. Az edény 
testét alig látható, függ leges bordák tagolják (összesen ő darab). Ett l az edény teste felülenézetben 
enyhén szögletes formájú (Ltsz.: 91.276.2) (111. tábla/2). 

Tölcséres nyakú, füles tál töredéke. A peremet bevagdalások tagolják. Az edény vállán kett s pontsor 
fut körbe, alatta egy harmadik pontsor helyezkedik el. A pontsorok között bekarcolt hálóminta 
található. A fül alatt nincs hálóminta és csak az egyik oldalon van függ leges pontsor. A rövid, 
keskeny szalagfül fels  részét három függ leges bekarcolás tagolja, két szélén felemelkedik és hegyes 
bütyökben végz dik (Ltsz.: 91.276.20ő) (111. tábla/3). 

 

Szórványleletek Tiszaladány-Dezsi-Nagyhomokos lel hely megnevezéssel 

 

Kis méretű fazék (csupor) több darabból összeragasztva. Az edény fels  részét bekarcolt hálóminta 
díszíti (Ltsz.: 91.272.28) (111. tábla/4). 

 
115. Tiszalúc 

 
 
A. 
1. Tiszalúctól Ny-ra, kb. 1 km-re, az egykori Tisza-meder szélén. 
2. 88-414 
3. 299895; 799362 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Tiszalúc-Dankadomb lel helyen végzett helyszíni szemléje során Kalicz Nándor a domb 
szomszédságában kés  rézkori telep nyomait is megtalálta (KALICZ 1957, 168). 
2. Kalicz Nándor 
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3. 1957 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KALICZ 1957 
 
C. 
1. – 
2. – 
3. Leletanyaga nem ismert. 
 

116. Tiszalúc-Sarkad 

 
 
A. 
1. A lel hely Tiszalúctól DNy-ra, a Sarkad-patak Ny-i partján található magaslaton helyezkedik el 
(PATAY 2005, 9). 
2. 88-414 
3. 300170; 797362 
4. 100-102 m 
5. 140x100 m; 10770 m² 
 
B. 
1. Tiszalúc-Sarkad rézkori települését Kalicz Nándor fedezte fel 1960-ban, a Dankadombon végzett 
ásatás során. A lel helyet 197Ő és 1990 között Patay Pál tárta fel (PATAY 200ő). 
2. Patay Pál 
3. 1974-1990 
4. 9800 m² 
5. 1 
6. telep 
7. PATAY 2005 
 
C. 
1. MNM, 1977.8.107-1996.1.337 
2. 660 
3. A több éven át tartó ásatást 506 szelvényre (1-501, A-E) osztva végezték. A szelvények 
elhelyezkedését a 112. tábla mutatja (PATAY 2005, Abb. 3). 
 
Az 1975-ös ásatás leletei 
5/A gödör 
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Az V. szelvényben lév  gödör az ásatási napló szerint sok állatcsontot és kizárólag a Hunyadihalom-
kultúra leleteit tartalmazta. Egy töredék azonban a kés  rézkorba (Boleráz) sorolható. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1977.8.107 (MNM) 
 
Az 1977-es ásatás leletei 
43. szelvény 
Az 1-3. ásónyomból csupán egy kés  rézkori töredék került el . 
Fazék kisméretű peremtöredéke. A perem alatt háromszög alakú benyomkodásokból álló, kett s 
sorminta látható. Ltsz.: 1979.1.295 (MNM) 
 
Az 1978-as feltárás leletei 
47/A gödör 
Nagyméretű, skori gödör, tekn s fenekű, „eléggé összetett”. Két Árpád-kori sírt ástak bele. 
Leletei között egy kés  rézkori edénytöredéket találunk. 
Tárolóedény oldaltöredéke. Díszítése: ujjbenyomkodásokkal tagolt kett s borda, alatta kerek bütyök. 
A bütyök alatt bekarcolt díszítés (talán halszálkaminta) részlete látható. Ltsz.: 1980.3.167 (MNM) 
 
Az 1979-es ásatás leletei 
64. szelvény 3. ásónyom, vagy 79. szelvény 3. ásónyom 
Egy bizonytalan származási hellyel rendelkez  töredék sorolható ide. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut körbe. A perem 
alatt egy hármas bütyök is látható. Ltsz.: 1980.11.386 (MNM) 
73. szelvény 
Az 1-2. ásónyomból került el  a következ , kés  rézkori töredék: 
Bekarcolt vonalakkal (hálóminta?) díszített fazék fenéktöredéke. Ltsz.: 1980.11.157 (MNM) 
A szelvény D-i sarkában, az els  ásónyomból egy további, szintén kés  rézkori lelet került el , amely 
azonban nem találtunk a Magyar Nemzeti Múzeum skori Gyűjteményében. Leírása alapján 
kisméretű bögre lehetett. Ltsz.: 1980.11.221 (MNM) A leletr l az ásatási napló is megemlékezik 
(HOM Adattár 1741-85). 
76. szelvény, 2. ásónyom 
Innen származik egy bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1980.11.271 (MNM) 
 
Az 1980-as feltárás leletei 
85. szelvény, 2. ásónyom 
Csupán egy kés  rézkori töredék sorolható ide. 
Fazék peremtöredéke. A peremen ovális benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta szögletes 
benyomkodásokból álló, kett s sorminta található. Ltsz.: 1982.3.Ő9 (MNM) 
93. szelvény, 2. ásónyom 
Ebb l a szelvényb l több (1Ő db) kés  rézkori töredék is el került. Ezek közül kiemelhet k a 
következ  darabok: 
Fazék peremtöredéke öt darabból összeragasztva, részben kiegészítve. A perem alatt pontsor fut körbe. 
Az edény hasát bekarcolt halszálkaminta borítja. A perem alatt egy kett s bütyök is látható. Ltsz.: 
1982.3.185 (MNM) 
Fazék peremtöredéke. Díszítése: a perem alatt kett s pontsor és bekarcolt halszálkaminta. A perem 
alatt egy letört, vízszintes állású bütyök nyoma is látható. Ltsz.: 1982.3.186B (MNM) 
Mély tál peremtöredéke. A perem alatt különleges formájú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
Az edény oldalát bekarcolt, függ leges állású halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1982.3.186D (MNM) 
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Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt halszálkaminta 
helyezkedik el. Ltsz.: 1982.3.186E (MNM) 
93/A gödör 
A gödör leletei között három kés  rézkori edénytöredéket találunk. 
Nagyobb edény peremtöredéke küls  oldalán ujjbenyomkodásokkal díszítve. Ltsz.: 1982.3.21Ő 
(MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: kett s bütyök és egymást keresztez , ferde kannelúrák. 
Ltsz.: 1982.3.215 (MNM) 
Fazék bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1982.3.216 (MNM) 
95. szelvény, 1. ásónyom 
Egy kés  rézkori töredék sorolható ide. 
Tárolóedény bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1982.3.235 (MNM) 
95. szelvény, 2. ásónyom 
Három töredék került el  innen. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodásokkal tagolták. Ltsz.: 1982.3.238 
(MNM) 
Korsó oldaltöredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. 2 db Ltsz.: 1982.3.2ŐőA-B (MNM) 
96. szelvény, 1. ásónyom 
Összesen öt kés  rézkori lelet található leletek között. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény vállán ferde bevagdalásokból álló sorminta fut körbe. 
Ltsz.: 1982.3.247 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Az edény oldalán a letört szalagfül nyoma 
látható. Ltsz.: 1982.3.248A (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1982.3.248B (MNM) 
Két díszítetlen oldaltöredék. Ltsz.: 1982.3.249-250 (MNM) 
96. szelvény, 2. ásónyom 
Igen sok – összesen 43 db – kerámiatöredék került el  innen. Ezek között találhatók az alábbi leletek: 
Mély tál peremtöredéke három darabból összeragasztva, részben kiegészítve. A perem alatt különleges 
formájú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Az edény oldalát bekarcolt, függ leges állású 
halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1982.3.259 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva, részben kiegészítve. Ltsz.: 
1982.3.261 (MNM) 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke. Az edény vállán ovális benyomkodások és ferde bekarcolások 
helyezkednek el. Ltsz.: 1982.3.263 (MNM) 
Behúzott peremű tál. Küls  oldalát ferde bekarcolások díszítik. Bels  oldalán egy függ leges 
kannelúrához csatlakozó ferde kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1982.3.269B (MNM) (113. tábla/1) 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, hármas borda helyezkedik 
el. Ltsz.: 1982.3.275A (MNM) 
96/A gödör 
A gödröt a feltárás során két részletben bontották. A K-i részb l kevés hunyadihalmi töredék került 
el . A Ny-i rész fölött több kés  rézkori (Boleráz) lelet volt (lásd fent!), de innen is csupán egy ilyen 
jellegű töredék származik, a többi a középs  rézkorba sorolható (HOM Adattár 1623-82). 
A gödör 3. ásónyomából egy kés  rézkori töredék került el . 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1982.3.301 (MNM) 
Egy hasonló töredék származik a gödör Ny-i részéb l. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1982.3.336 (MNM) 
98. szelvény, 2. ásónyom 
Viszonylag sok (29 db) kés  rézkori töredék került el  innen. 
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Válogatás a szelvény leleteib l: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény hasán bekarcolt halszálkaminta helyezkedik el. Ltsz.: 
1982.3.355 (MNM) (113. tábla/3) 
Behúzott peremű tál peremtöredéke. A perem benyomkodásokkal van tagolva. A küls  oldalon 
függ leges bekarcolások díszítik. Belül függ leges és ferde kannelúrák láthatók. Ltsz.: 1982.3.361A 
(MNM) (113. tábla/4) 
Behúzott peremű tál peremtöredéke. Küls  oldala díszítetlen. Belül ferde kannelúrák és egy 
függ leges bütyöksor díszíti. Ltsz.: 1982.3.361B (MNM) 
Bögre díszítetlen fültöredéke. A fül kerek átmetszetű. A perem fölé emelkedik és hegyes bütyökben 
végz dik. Ltsz.: 1982.3.362 (MNM) (113. tábla/5) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: a vállon három, 
ujjbenyomkodásokkal tagolt, vízszintes borda, alatta bekarcolt halszálkaminta. Ltsz.: 1982.3.365A 
(MNM) (113. tábla/6) 
Amfora alakú edény oldaltöredékei. Az edény nyakát két vízszintes kannelúra díszíti, hasán egy 
függ leges állású, bekarcolt feny ágminta helyezkedik el. 2 db Ltsz.: 1982.3.366A-B (MNM) 
102. szelvény, 2. ásónyom 
Egy kés  rézkori töredék származik innen. 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen, keskeny, vízszintesen átfúrt alagútfüle. Ltsz.: 1982.3.401 (MNM) 
104. szelvény, 1. ásónyom 
Szintén csak egy töredék köthet  ide. 
Tárolóedény nagy méretű, széles, díszítetlen alagútfüle. Ltsz.: 1982.3.Ő31 (MNM) 
 
Az 1981-es ásatás leletei 
109. szelvény, 2. ásónyom 
Csupán két kés  rézkori lelet került el  innen. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1983.35.59 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke négy darabból összeragasztva, részben kiegészítve. Az edény 
vállán egy ovális bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 1983.35.718 (MNM) 
109/A gödör 
A gödör leletei között három kés  rézkori darabot is találunk. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke három darabból összeragasztva, 
kiegészítve. Ltsz.: 1983.35.77A (MNM) 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 1983.35.77B (MNM) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az éles válltörésnél alig látható, sekély, ovális benyomkodásokból 
álló sorminta fut körbe. Ezen a részen egy bütyök vagy fül részlete is megfigyelhet . Ltsz.: 1983.3ő.78 
(MNM) 
124. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Innen csupán egy kés  rézkori lelet került el . 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke három darabból összeragasztva. Ltsz.: 
1983.35.133 (MNM) 
124. szelvény Ny-i része, 1. ásónyom 
Fazék oldaltöredéke négyszögletes benyomkodásokkal tagolt, vízszintes bordával díszítve. Ltsz.: 
1983.35.143 (MNM) 
Tál oldaltöredéke egy vízszintesen átfúrt, díszítetlen alagútfüllel. Ltsz.: 1983.35.144 (MNM) 
124/A gödör 
A gödör leletei között három kés  rézkori edénytöredéket találunk. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke két darabból összeragasztva. Ltsz.: 
1983.35.189 (MNM) 
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Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1983.35.190 (MNM) 
Hengeres nyakú, csonkakúpos alsó részű edény - mély tál - peremtöredéke. A perem küls  oldalát 
ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 1983.35.191 (MNM) 
127/A gödör (27/A gödör?) 
Ferde kannelúrákkal díszített korsó oldaltöredéke. Ltsz.: 1983.35.749 (MNM) 
128. szelvény K-i része, 2. ásónyom 
Csupán egy töredék sorolható ide. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1983.35.328 (MNM) 
130. szelvény K-i része, 2. ásónyom 
Összesen 11 db kés  rézkori lelet tartozik ide, melyek közül az alábbiakat lehet kiemelni: 
Kihajló peremű fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem küls  oldalát ovális 
benyomkodások tagolják. A peremen egy hármas osztású bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 1983.35.387 
Alacsony, hengeres nyakú, öblös testű korsó töredékei. A nyak díszítetlen. Az edény hasát 
halszálkamintába rendezett, finoman besimított kannelúrák díszítik. A hastörés alatt három bütyök 
helyezkedik el. Mindegyik töredékes, eredeti formájuk nem állapítható meg. A középs  nagy, ovális, 
kissé háromszög alakú. Mindkét oldalán egy-egy kisebb, kör átmetszetű, valószínűleg hegyes bütyök 
töredéke található. A bütykök vagy fülek, vagy egy plasztikus figurális ábrázolás (állatfej?) részei 
lehettek. 3 db Ltsz.: 1983.35.388A-C (MNM) (113. tábla/7) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva, részben kiegészítve. A vállon pontsor 
fut körbe. Itt egy kis méretű, szögletes bütyök is megfigyelhet . A váll alatt az edény felületét ferde 
bekarcolásokból álló (részben seprűzésre, részben halszálkamintára emlékeztet ) minta borítja. Ltsz.: 
1983.35.389 (MNM) (113. tábla/8) 
132. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Korsó oldaltöredéke ferde, egymást keresztez , kannelúrakötegekkel díszítve. Ltsz.: 1983.3ő.Őő6 
(MNM) 
132/A gödör 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Az edény vállán 
ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 1983.35.473 (MNM) 
138. szelvény Ny-i része 
Egy kés  rézkori töredék került el  innen. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fezék oldaltöredéke. Ltsz.: 1983.35.532 (MNM) 
138. szelvény K-i része, 1. ásónyom 
Összesen 8 kés  rézkori edénytöredék sorolható ide. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredékei. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt halszálkaminta 
helyezkedik el. 2 db Ltsz.: 1983.35.535A-B (MNM) 
Fazék oldaltöredéke. Függ leges vonalak között elhelyezked , bekarcolt halszálkamintával díszített. 
Ltsz.: 1983.35.536A (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 5 db Ltsz.: 1983.35.536B-F (MNM) 
szórványlelet 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt alig látható, ferde 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 1983.35.728 (MNM) 
 
Az 1982-es ásatás leletei 
161. szelvény K-i része, 2. ásónyom 
Néhány kés  rézkori töredék is el került innen. Ezek közül említést érdemelnek a következ  darabok: 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A válltörés alatt 
bekarcolt vonalakból álló díszítés látható. Ltsz.: 1986.12.129 (MNM) 
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Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. Ltsz.: 
1986.12.130A (MNM) 
161. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Innen csupán egy kés  rézkori töredék került el . 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A bels  oldalát kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 1986.12.139 (MNM) 
163. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
A szelvényb l el került néhány kés  rézkori edénytöredékb l kiválogatott darabok: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalát egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek 
díszítik. Küls  felülete letörött. Ltsz.: 1986.12.224 (MNM) 
Tárolóedény oldaltöredéke a nyakat díszít  három, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda részletével. 
Ltsz.: 1986.12.226 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: kett s, benyomkodásokkal tagolt borda az edény vállán, 
alatta egy kerek, korong alakú bütyök. Ltsz.: 1986.12.227 (MNM) (113. tábla/10) 
163/C gödör 
Leletei közül a következ  kés  rézkori töredékek említhet k meg: 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt apró, kerek benyomkodásokból álló, kett s sorminta fut körbe. A 
peremen egy hármas osztású bütyök helyezkedik el. A perem alatt függ leges állású, bekarcolt 
halszálkaminta borítja ez edény felületét. Ltsz.: 1986.12.257 (MNM) (113. tábla/11) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 3 db Ltsz.: 1986.12.258A-C (MNM) 
164. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Egy kés  rézkori lelet sorolható ide. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kerek benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
1986.12.293 (MNM) 
164. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom és 167/A gödör 
Két összeill  töredék, melyek közül az egyik a 16Ő. szelvényb l, a másik a 167/A gödörb l került el . 
Korsó oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: benyomkodásokkal tagolt, függ leges 
bordák, melyek között halszálkamintába rendezett kannelúrák helyezkednek el. Ltsz.: 
1986.12.294+476 (MNM) 
165. szelvény Ny-i része, 1. ásónyom 
Korsó peremtöredéke. Az edény hasát ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 1986.12.336 (MNM) (113. 
tábla/12) 
165. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Szögletes benyomkodásokból álló sorminta díszíti. Ltsz.: 
1986.12.350 (MNM) 
167/A gödör 
A gödör anyagából három kés  rézkori edénytöredék emelhet  ki. 
Félgömbös testű, mély tál peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. A hason bekarcolt vonalakból álló díszítés részlete látható. Ltsz.: 1986.12.475 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék fenéktöredéke. Ltsz.: 1986.12.477 (MNM) 
Tál oldaltöredéke. A küls  oldalon függ leges és ferde, bekarcolt vonalkötegek láthatók. A bels  
oldalt egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 1986.12.Ő78 (MNM) 
168. szelvény K-i része, 2. ásónyom 
Egy kés  rézkori töredék sorolható ide. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s pontsor fut körbe. Ltsz.: 1986.12.Ő98 (MNM) 
168. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta fut körbe, 
alatta bekarcolt halszálkaminta látható. Ltsz.: 1986.12.520 (MNM) 



250 

177. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Egy töredék tartozik ide. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: ujjbenyomkodásokkal tagolt vízszintes borda, felette 
vízszintes, alatta egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek. Ltsz.: 1986.12.700 (MNM) 
178. szelvény Ny-i része, 1. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.12.710 (MNM) 
189. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Egy kés  rézkori lelet sorolható ide. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Díszítése: pontsor, alatta ferde bekarcolt vonalak. Ltsz.: 
1986.12.877 (MNM) 
189. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut körbe, melyet egy 
vízszintes állású, ovális bütyök szakít meg. A bordák alatt bekarcolt vonalakból álló (val. 
halszálkaminta) díszítés részlete látható. Ltsz.: 1986.12.872 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán bevagdalásokkal tagolt, kett s borda fut körbe. 
Ltsz.: 1986.12.888 (MNM) 
190. szelvény Ny-i része, 2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.12.963 (MNM) 
191/A gödör 
A gödör anyagában egy kés  rézkori edénytöredék található. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.12.1006 (MNM) 
 
Az 1983-as feltárás leletei 
211. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon egymást keresztez , ferde 
kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1985.4.276 (MNM) 
212. szelvény K-i része, 1. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalon halványan bekarcolt, ferde vonalak láthatók. 
Ltsz.: 1986.12.175 (MNM) 
219. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen, a bels  oldalon egymást keresztez  ferde 
kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 1986.11.225 (MNM) 
Fazék oldaltöredéke. Díszítése: ferde bevagdalásokból álló sorminta, alatta bekarcolt halszálkaminta. 
Ltsz.: 1986.11.226 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.11.227 (MNM) 
219/A gödör 
A gödör anyagából öt kerámiatöredék és egy pattintott k eszköz sorolható ide. 
Fazék oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával díszítve. Ltsz.: 1986.11.251 (MNM) 
Korsó díszítetlen szalagfülének töredéke. Ltsz.: 1986.11.252 (MNM) 
Szürkésbarna k b l készült pattintott k eszköz. Magk ? Ltsz.: 1986.12.91 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 
1986.12.92 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tálak díszítetlen perem- és oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1986.12.93A-
B (MNM) (113. tábla/9) 
220. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fezék fenéktöredéke. Ltsz.: 1985.4.409 (MNM) 
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Leletek az 1984-es feltárásból 
206. szelvény K-i része, 3. ásónyom 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: pontsor alatt bekarcolt halszálkaminta. Ltsz.: 
1986.30.560 (MNM) 
218. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt függ leges kannelúrák 
díszítik. Ltsz.: 1987.5.338 
Ide sorolható még több díszítetlen töredék, melyek tölcséres nyakú, éles törésvonalú tálakhoz 
tartoztak. 8 db Ltsz.: 1987.5.340-341, 353 (MNM) 
239. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt pontsor fut körbe. Alatta bekarcolt halszálkaminta részlete 
látható. A perem alatt egy letört bütyök nyoma figyelhet  meg. Ltsz.: 1986.30.107 (MNM) 
241/B gödör 
A gödör leletanyagában két kés  rézkori töredéket találunk. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt különleges formájú benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. 
Ltsz.: 1988.9.20 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: háromszög alakú benyomkodásokból álló sorminta. 
Ltsz.: 1988.9.21 (MNM) 
246/A gödör 
A gödör leletanyagából négy kés  rézkori töredék említhet  meg. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke függ leges bordával díszítve. Ltsz.: 1986.30.30Ő (MNM) 
Amfora lakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe. Ltsz.: 1986.30.305 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke függ leges bordával és bekarcolt halszálkamintával díszített 
oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.30.306 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék fenéktöredéke. Ltsz.: 1986.30.307 (MNM) 
249. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.30.345 (MNM) 
250. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1986.30.388 (MNM) 
250/A gödör 
Két kés  rézkori lelet sorolható ide. 
Korsó oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Az edény felületét ferde kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 1986.30.429 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény nyakán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe, alatta bekarcolt halszálkaminta helyezkedik el. Ltsz.: 1986.30.430 (MNM) 
256. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Három töredék került el  innen. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Az edény vállán kett s pontsor fut körbe. Ltsz.: 1986.30.őŐ8A 
(MNM) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1986.30.548B (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe. Ltsz.: 1986.30.550 (MNM) 
257. szelvény Ny-i része, 3. ásónyom 
A szelvényb l el került kevés kés  rézkori töredék közül egyet érdemes megemlíteni: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A vállon kett s pontsor fut körbe. A bels  oldalon egymást 
keresztez , ferde kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1987.5.93 (MNM) (114. tábla/3) 
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257/A gödör 
Leletanyagából egy kés  rézkori darabot lehet kiemelni: 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy nagyméretű, ovális bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 1987.ő.109 
(MNM) 
258. szelvény K-i része, 3. ásónyom 
Egy kés  rézkori lelet sorolható ide. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Az edény nyaka díszítetlen. A 
vállon kerek benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta, az edény hasát függ leges irányú, 
bekarcolt halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1987.5.17 (MNM) (114. tábla/1) 
261. szelvény K-i része, 3. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem küls  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 
1987.5.151A (MNM) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 1987.5.151B 
(MNM) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Ltsz.: 1987.5.152 
(MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1987.5.153A-B (MNM) 
268. szelvény K-i része, 1. ásónyom=268/A gödör 
Csonkakúpos testű, díszítetlen orsógomb töredéke. Ltsz.: 1987.ő.33Ő (MNM) (114. tábla/2) 
268/A gödör 
A gödör leletei között több kés  rézkori töredéket találunk. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál peremtöredéke. A bels  oldalt függ leges kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 1987.5.392 (MNM) 
Emellett több díszítetlen töredék sorolható ide, melyek tölcséres nyakú tálakhoz tartoztak. 6 db Ltsz.: 
1987.5.393A-F (MNM) 
269. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tálak díszítetlen peremtöredékei. 3 db Ltsz.: 1987.5.422A-C (MNM) 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál peremtöredéke. A törésvonalon függ leges bevagdalásokból álló 
minta látható (hetes csoportokban helyezkednek el). Ltsz.: 1987.5.423 (MNM) 
271. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tálak díszítetlen peremtöredékei. 2 db Ltsz.: 1987.5.457-458 
(MNM) 
Kihajló peremű, alacsony, enyhén tölcséres nyakú, éles törésvonalú csésze peremtöredéke. Az edény 
vállán egy függ legesen átfúrt bütyökfül helyezkedik el. Mellette apró benyomkodások díszítik az 
edényt. Ltsz.: 1987.5.459 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán egy borda fut körbe. Alatta egy kerek, korong 
alakú bütyök látható. Ltsz.: 1987.5.460 
273. szelvény 
Egy kés  rézkori edénytöredék sorolható ide. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán egy bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Ltsz.: 
1987.5.517 (MNM) 
273/A gödör 
A gödör leletei közül három töredék tartozik a kés  rézkorba. 
Tölcséres nyakú tálak díszítetlen peremtöredékei. 3 db Ltsz.: 1987.5.523A-C (MNM) 
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Leletek az 1985-ös ásatásból 
275. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy kett s bütyök helyezkedik el. Mellette ujjbenyomkodásokkal 
tagolt, kett s borda részlete látható. Ltsz.: 1987.6.54 (MNM) 
276. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1987.6.90 (MNM) 
277. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A perem bels  oldalát egymást keresztez , ferde vonalkötegek 
díszítik. Ltsz.: 1987.6.129 (MNM) 
278. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l több kés  rézkori töredék is el került, melyek közül a következ ket lehet megemlíteni: 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut körbe. Ltsz.: 
1987.6.202 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: ujjbenyomkodásokkal tagolt, függ leges borda, mellette 
bekarcolt halszálkaminta. Ltsz.: 1987.5.204A (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe. Ltsz.: 1987.6.206 (MNM) 
278. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l szintén több kés  rézkori lelet származik. Ezek közül említést érdemelnek az alábbi 
töredékek: 
Tárolóedény oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával díszítve. Ltsz.: 1987.6.220A (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: vállon körbefutó, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda, 
alatta bekarcolt, függ leges halszálkaminta. Ltsz.: 1987.ő.221B (MNM) 
Kihajló peremű, csonkakúpos nyakú, öblös testű tárolóedény peremtöredéke több darabból 
összeragasztva, részben kiegészítve. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe. Alatta ujjbenyomkodásokkal tagolt, függ leges bordákkal elválasztott mez k helyezkednek el, 
melyek felváltva üresek, ill. halszálkamintával vannak kitöltve. Ltsz.: 1987.6.222 (MNM) 
279. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvény leletei közül három töredék sorolható a kés  rézkorba. 
Fazék oldaltöredéke csepp alakú benyomkodásokból álló, négyes sormintával díszítve. Ltsz.: 
1987.6.305 (MNM) 
Fazekak oldaltöredékei bekarcolt halszálkamintával díszítve. 2 db Ltsz.: 1987.6.306A-B (MNM) 
280. szelvény, 1-2. ásónyom 
Fazekak oldaltöredékei bekarcolt halszálkamintával díszítve. 4 db Ltsz.: 1987.6.339A-D 
281. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Az innen származó leletekb l öt darab sorolható a kés  rézkorba, melyek közül kett t mutatunk be.  
Tárolóedény peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ltsz.: 
1987.6.376 (MNM) 
Tárolóedény oldaltöredéke két sorba rendezett ujjbenyomkodásokkal díszítve. Ltsz.: 1987.6.380 
(MNM) 
282. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1987.6.398A-B (MNM) 
282. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Bels  oldalán ferde kannelúrákkal díszített tölcséres nyakú tál fenéktöredéke. Ltsz.: 1987.6.Ő07 
(MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1987.6.411 (MNM) 
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283. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l viszonylag sok kés  rézkori lelet került el , melyek közül a legfontosabb egy kebles 
edény oldaltöredéke. A két n i mellett jelz  bütyök közül az egyik letörött. A bütyköket 
körömbenyomkodásos bordák keretezik. Ltsz.: 1987.6.427 (MNM) 
Ide sorolható még egy különleges formájú, gomba alakú agyagtárgy. Egyik fele hiányzik. Díszítetlen. 
Ltsz.: 1987.6.433 (MNM) 
283. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Több lelet került el  innen is. Ezek közül kiemelhet k: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A bels  oldalt ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 1987.6.443 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 4 db Ltsz.: 1987.6.444-445 (MNM) 
284. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Néhány kés  rézkori töredék is el került innen, melyek közül a következ ket lehet megemlíteni: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke tíz darabból összeragasztva. Az edény vállán kett s pontsor fut 
körbe. Az edény nyaka sima, hasa enyhén durvított felületű. Ltsz.: 1987.6.ŐőŐA (MNM) (114. tábla/4) 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Küls  oldalát pontsor díszíti. A bels  oldalon egymást keresztez , 
ferde kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1987.6.454C (MNM) 
284. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Összesen tíz olyan edénytöredék került el  innen, amelyek a kés  rézkorba sorolhatók. Az alábbi 
darabot lehet kiemelni közülük: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldalt pontsor és bekarcolt halszálkaminta díszíti. A bels  
oldalon egymást keresztez , ferde kannelúrák helyezkednek el. Ltsz.: 1987.6.Ő70 
284/A gödör 
A gödör anyagában három kés  rézkori töredéket találunk. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1987.6.497A-B (MNM) 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen alagútfülének töredéke. Ltsz.: 1987.6.498 (MNM) 
 
Az 1986-os kutatásból származó leletek 
257/A gödör 
Egy kés  rézkori töredék említhet  meg a gödör leletei közül. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 
1988.7.134 (MNM) 
257. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Egy töredék sorolható ide. 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1988.7.591 (MNM) 
310/A gödör 
A leletanyagból egy kés  rézkori töredék érdemel említést. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1988.7.732 (MNM) 
312/A gödör 
A gödör leletei között egy kés  rézkori töredéket találunk. 
Tölcséres nyakú tál pontsorral és bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1988.7.803 
(MNM) 
313. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1988.7.816 (MNM) 
Fazék peremtöredéke. A peremen egy ovális bütyök ül. A töredéket bekarcolt hálóminta borítja. Ltsz.: 
1988.7.817 (MNM) 
317. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán egy ovális benyomkodásokkal tagolt borda fut 
körbe. Ltsz.: 1988.7.981 (MNM) 
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322. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon egymást keresztez , ferde 
kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1988.7.1170 (MNM) 
327. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredék. Ltsz.: 1988.7.1293 (MNM) 
330. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1988.7.1357 (MNM) 
332. szelvény K-i része, 3. ásónyom = 332/A gödör fels  része 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál peremtöredéke. Küls  oldala díszítetlen. A bels  oldalon sekély, 
alig látható, függ leges kannelúrák figyelhet k meg. Ltsz.: 1988.7.1Ő0Ő (MNM) 
333. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l el került kevés kés  rézkori töredék közül a következ  darabot lehet kiemelni: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldalon pontsor részlete látható. A peremet 
ujjbenyomkodások tagolják. A bels  oldalon egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek 
helyezkednek el. Ltsz.: 1988.7.1438 (MNM) 
334/A gödör 
A gödör fels  részéb l két kés  rézkori töredék került el . 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1988.7.1496 (MNM) 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát bevagdalások tagolják. A perem alatt kett s bütyök 
helyezkedik el. Ltsz.: 1988.7.1497 (MNM) 
Ide sorolható még egy mélyen bekarcolt vonalakkal díszített edény oldaltöredéke. Ltsz.: 1991.1.570 
(MNM) 
 
Az 1987-es ásatásból származó leletek 
339/B1 gödör 
A gödör leletei közül két kés  rézkori töredéket lehet megemlíteni. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s borda fut 
körbe. Ltsz.: 1988.21.147 (MNM) 
Amfora oldaltöredéke letört fül maradványával. A fül mellett bekarcolt halszálkaminta helyezkedik el. 
Ltsz.: 1988.21.149 (MNM) 
356. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l három kés  rézkori töredék került el , melyek közül a következ t mutatjuk be: 
Tárolóedény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Felületén bekarcolt, ferde vonalak láthatók, 
melyek halszálkaminta részét képezik. Ltsz.: 1989.2.141 (MNM) 
357/A gödör 
Egy kés  rézkori töredék sorolható ide. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.227 (MNM) 
357/A2 gödör 
Szintén egy kés  rézkori lelet származik innen. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 
1989.2.230 (MNM) 
358. szelvény K-i része, 2. ásónyom 
Egy kés  rézkori töredék említhet  meg a szelvényb l el került leletek közül. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.246 (MNM) 
358. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l több kés  rézkori töredék is el került. Ezek közül a következ ket említjük meg: 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát háromszög alakú benyomkodások tagolják. Ltsz.: 
1989.2.251 (MNM) 
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Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1989.2.253A-B (MNM) 
Bekarolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.254 (MNM) 
359. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvény leletei közül három kés  rézkori töredéket lehet kiemelni. 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen. Bels  oldalát ferde kannelúrák dísztik. Ltsz.: 
1989.2.333 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.334 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke pontsorral és bekarcolt ferde vonalakkal (talán halszálkaminta) 
díszítve. Ltsz.: 1989.2.335 (MNM) 
359. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Korsó díszítetlen oldaltöredéke szalagfül maradványával. Ltsz.: 1989.2.344 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke. Díszítése függ leges és ferde kannelúrakötegekb l áll. Ltsz.: 1989.2.3Őő (MNM) 
381/D gödör 
A gödör leletei között nagy számban találhatók kés  rézkori töredékek. 
A 382. szelvénybe es  részéb l került el  egy kett skónikus, díszítetlen orsógomb. Ltsz.: 1989.2.1157 
(MNM) 
A 382. szelvény Ny-i részére es  területen több kés  rézkori töredék került el . Ezek közül 
megemlíthet : 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán bevagdalásokkal tagolt, kett s borda fut körbe. 
Ltsz.: 1989.2.1163 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.1164 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke. Díszítése függ leges és ferde kannelúrakötegekb l áll. Ltsz.: 1989.2.1166 
(MNM) 
A gödör 382-383. szelvényekbe es  részér l el került leletek közül kiemelhet : 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalon egymást keresztez , 
ferde kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1989.2.1174A (MNM) 
Egyenesen levágott, kihajló peremű (szögletes vagy ovális) edény töredékei. A perem alatt bekarcolt 
cikk-cakk vonal látható. Alatta hálóminta részlete figyelhet  meg. Néhány töredéken a sarok egy kis 
részlete is megmaradt. Itt benyomkodásokkal tagolt borda helyezkedik el. 5 db Ltsz.: 1989.2.1175A-E 
(MNM) (114. tábla/8) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: bevagdalásokkal tagolt függ leges borda, mellette 
bekarcolt halszálkaminta. Ltsz.: 1989.2.1176 (MNM) 
Nagyméretű, vastagfalú, tölcséres nyakú tál oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Az edény 
vállán ovális benyomkodásokból álló, rendszertelen (néhol kett s, néhol hármas) sorminta fut körbe. 
Ltsz.: 1989.2.1178 (MNM) 
A gödörnek a 383. szelvénybe es  részér l származó leletek közül egy töredéket említünk meg: 
Alacsony hengeres nyakú, gömbös testű bögre peremtöredéke keskeny, rövid szalagfüllel. Az edény 
hasát függ leges kannelúrák díszítik. A fül alatt három, függ legesen elhelyezett pontdísz helyezkedik 
el. Ltsz.: 1989.2.1205 (MNM) (114. tábla/9) 
A 383. szelvény Ny-i felébe es  részr l kevesebb töredék került el . Ezek között található egy 
tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A küls  oldalon körömbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
A bels  oldalon alig látható, függ leges, kannelúraszerű besimítások figyelhet k meg. Ltsz.: 
1989.2.1190 (MNM) 
A 384. szelvény Ny-i részére es  gödörrészb l származó lelete közül meg kell említeni egy tölcséres 
nyakú tálat, melynek küls  oldal díszítetlen, de a bels  oldalt egymást keresztez , ferde 
kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 1989.2.1196 (MNM) 
382. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l el került kevés kés  rézkori lelet közül egyet említünk meg: 



257 

Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1989.2.1066 (MNM) 
382. szelvény K-i része, 3. ásónyom 
A szelvényb l viszonylag sok kés  rézkori töredék származik. Ezek közül kiemelhet : 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. Kívül díszítetlen. A bels  oldalon 
egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek helyezkednek el. Ltsz.: 1989.2.108Ő (MNM) 
Csésze oldaltöredéke ferde kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 1989.2.1088 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredékei. A törésvonalon körömbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. 
A minta fölött fényezett, alatta sima az edény felülete. 3 db Ltsz.: 1989.2.1094A-C (MNM) 
382. szelvény K-i része, 4. ásónyom 
A szelvény alsó részéb l is több kés  rézkori töredék került el . Ezek közül a következ ket lehet 
megemlíteni: 
Kihajló peremű, alacsony, hengeres nyakú, gömbös testű korsó peremtöredéke hat darabból 
összeragasztva. Az edény nyakán két vízszintes kannelúra helyezkedik el. Alatta az edény hasát 
függ leges és ferde kannelúrakötegekb l álló díszítés borítja. Ezen a részen két, függ leges állású 
szubkután fül található. A két fül között egy letört bütyök vagy fül nyoma látható. Ltsz.: 1989.2.1123 
(MNM) (114. tábla/5) 
Alacsony hengeres nyakú, gömbös testű bögre peremtöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák 
díszítik. Ltsz.: 1989.2.1124 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke. Díszítése függ leges és ferde kannelúrakötegekb l áll. A töredéken egy letört fül 
nyoma is látható. Ltsz.: 1989.2.1134 (MNM) 
Kett skónikus, díszítetlen orsógomb. Ltsz.: 1989.2.1139 (MNM) (114. tábla/6) 
382. szelvény Ny-i része, 3-4. ásónyom 
Viszonylag sok kés  rézkori lelet származik a szelvénynek ebb l a részéb l is. 
Behúzott peremű, mély tál peremtöredéke. A perem alatt ovális benyomkodásokból álló sorminta fut 
körbe. Ltsz.: 1989.2.1101 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán bevagdalásokkal tagolt, kett s borda fut körbe. 
Ltsz.: 1989.2.1105A (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke keskeny alagútfüllel. A fül alatt az edény oldalát ferde kannelúrák 
díszítik. Ltsz.: 1989.2.1106 (MNM) 
383. szelvény K-i része, 3. ásónyom 
Ebb l a szelvényb l összesen két kés  rézkori edénytöredék került el . 
Csonkakúpos testű tál peremtöredéke. A perem alatt különleges formájú benyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. Ltsz.: 1989.2.1145 (MNM) 
Fazék oldaltöredéke bekarcolt vonallal (valószínűleg halszálkamintával) díszítve. Ltsz.: 1989.2.11Ő6 
(MNM) 
383. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Egy díszítetlen fültöredék (Ltsz.: 1989.2.11Ő9) sorolható a szelvény kés  rézkori leletei közé. 
386. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l el került kevés kés  rézkori töredék közül egyet lehet kiemelni. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt egymást keresztez , ferde 
kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 1989.2.1225 (MNM) 
 
Az 1988-as ásatásból származó leletek 
395. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt függ leges kannelúrák 
díszítik. Ltsz.: 1989.4.417 (MNM) 
397/A gödör 
A gödör leletei között egy kés  rézkori töredéket találunk. 
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Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalon egymást keresztez , 
ferde kannelúrák láthatók. Ltsz.: 1991.1.63 (MNM) 
407/A gödör 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát függ leges bevagdalások tagolják. Ltsz.: 1991.1.237 
(MNM) 
411/A gödör 
Tölcséres nyakú, éles törésvonalú tál díszítetlen oldaltöredéke. Ltsz.: 1991.1.433 (MNM) 
415. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A peremen bevagdalásokkal tagolt borda fut körbe. Alatta ferde, bekarcolt 
vonalak (valószínűleg halszálkaminta részlete) láthatók. Ltsz.: 1991.1.Ő97 (MNM) 
415. szelvény Ny-i része, 1-3. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalon egymást keresztez , 
ferde kannelúrák láthatók. Ltsz.: 1991.1.506 (MNM) 
416. szelvény Ny-i része, 1-3. ásónyom 
Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem alatt szögletes benyomkodásokból álló 
sorminta fut körbe. A perem alatt egy kett s bütyök helyezkedik el. Az edény hasát bekarcolt 
halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1991.1.519A (MNM) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt szögletes benyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Az edény 
hasát bekarcolt halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1991.1.519B (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1991.1.519C (MNM) 
417. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1991.1.528 (MNM) 
416/A gödör 
A gödör leletei közül egy kétosztású tál díszítetlen osztógombja említhet  meg. A kerek osztógomb 
fels  része enyhén domború. Ltsz.: 1991.1.őő6 (MNM) 
szórványlelet 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1991.1.576 (MNM) 
A rézkori telept l ÉNy-ra, kb. 200 m-re talált szórványlelet 
Kihajló peremű tál peremtöredéke. A töredéken egy függ legesen átfúrt alagútfül helyezkedik el. A fül 
fels  része a perem fölé emelkedik és szarvszerűen végz dik. A fület ujjbenyomkodások tagolják. A 
perem alatt bevagdalások futnak körbe. Ez alatt bekarcolt halszálkaminta látható. Ltsz.: 1991.2.1 
(MNM) (114. tábla/10) 
 
Az 1989-es ásatás leletei 
369/A2 gödör 
A 3. ásónyomból több kés  rézkori töredék is el került. Ezek közül a következ ket lehet megemlíteni: 
Alacsony nyakú, gömbös testű korsó peremtöredéke. Az edény hasán, keskeny, mély, függ leges, 
kannelúraszerű barázdák helyezkednek el. Ltsz.: 1992.1.8ő6 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. A küls  oldalon pontsor és bekarcolt hálóminta díszíti. A bels  
oldalon egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek láthatók. Ltsz.: 1992.1.860 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. 
Alatta ferde kannelúrák helyezkednek el. Ltsz.: 1992.1.864 (MNM) 
A 4. ásónyomból csupán három kés  rézkori töredék került el . 
Félgömbös testű tál peremtöredéke. A peremet ujjbenyomkodások tagolják. A küls  oldalon egy 
keskeny, rövid alagútfül található, mellette pontsor részletével. A bels  oldalt ferde és vízszintes 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 1992.1.903 (MNM) (114. tábla/12) 
Enyhén kihajló peremű, S-profilú fazék peremtöredéke. A peremen pontsor fut körbe. Az edény hasát 
függ leges vonalköteg díszíti. Ltsz.: 1992.1.90Ő (MNM) 
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Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1992.1.905 (MNM) 
369/A3 gödör, 3. ásónyom 
Tárolóedény oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s bordával díszítve. Ltsz.: 1992.1.9ő8 
(MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 1992.1.961 (MNM) 
429/A gödör 
Behúzott peremű, félgömbös testű tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt egymást 
keresztez , ferde kannelúrakötegek díszítik. Ltsz.: 1992.1.1Ő8 (MNM) (114. tábla/11) 
434. szelvény, 1. ásónyom 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1992.1.181 (MNM) 
442. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. Ltsz.: 1993.1.372 (MNM) 
446. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék oldaltöredéke. Díszítése: ovális benyomkodásokból álló, hármas sorminta, alatta bekarcolt 
halszálkaminta. Ltsz.: 1992.1.463 (MNM) 
447. szelvény 
Korsó oldaltöredéke függ leges és ferde kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 1992.1.ő27 (MNM) 
455. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvény leletei között néhány kés  rézkori edénytöredék is található. Például egy tölcséres nyakú 
tál oldaltöredéke. Díszítése: félkör alakú benyomkodásokból álló sorminta, alatta bekarcolt 
halszálkaminta. Ltsz.: 1992.1.986 (MNM) 
455. szelvény Ny-i része, 3. ásónyom 
Két kés  rézkori töredék sorolható ide. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1992.1.998 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke függ leges kannelúrákkal díszítve. Ltsz.: 1992.1.999 (MNM) 
457. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Összesen három kés  rézkori edénytöredék tartozik ide. 
Tölcséres nyakú tál díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 1992.1.1040 (MNM) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 1992.1.1041-1042 (MNM) 
 
Az 1990-es feltárás leletei 
313/A gödör 
A gödör betöltéséb l, a 3. ásónyom mélységéb l került el  egy kés  rézkori töredék. 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1995.2.251 (MNM) 
3ŐŐ/C gödör betöltéséb l 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát függ leges bevagdalások tagolják. Ltsz.: 1996.1.335 
(MNM) 
Korsó oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Szubkután füllel. A fül mellett apró 
beszurkálásokból álló, függ leges sorminta és függ leges kannelúrák helyezkednek el. Ltsz.: 
1996.1.336+337 (MNM) 
355/A2 gödör 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke kis méretű alagútfüllel és bekarcolt ferde vonalakkal (val. 
halszálkamintával) díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1994.11.7 (MNM) 
429. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvényb l kevés kés  rézkori lelet került el  többek között egy tölcséres nyakú tál peremtöredéke. 
A peremet kerek benyomkodások tagolják. A küls  oldalon kör alakú benyomkodások láthatók. A 
bels  oldalt ferde kannelúrák díszítik. Ltsz.: 199ő.2.307 (MNM) 
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467. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Négy kés  rézkori edénytöredék származik innen. 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt egy ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut körbe. Ltsz.: 
1994.11.128A (MNM) 
Tárolóedény oldaltöredéke. Az edény vállán két vízszintes, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda 
helyezkedik el. Ltsz.: 1994.11.128B (MNM) 
Fazék oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával díszítve. Ltsz.: 1994.11.147 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: bekarcolt függ leges vonalakkal tagolt borda. Ltsz.: 
1994.11.148 (MNM) 
470. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Egy kés  rézkori töredék ismert a szelvény leletanyagából. 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta ferde vonalak. Bels  oldalát ferde 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 1994.11.303 (MNM) 
477. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvény leletanyagában néhány kés  rézkori edénytöredék is található, melyek közül egyet érdemes 
megemlíteni: 
Amfora alakú edény oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s bordával és bekarcolt ferde 
vonalakkal (valószínűleg halszálkaminta) díszítve. Ltsz.: 1995.2.89 (MNM) 
477. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
A szelvénynek ebb l a részéb l viszonylag sok kés  rézkori lelet került el . Ezek közül kiemelhet k a 
következ  darabok: 
Fazék peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem küls  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. 
Az edény hasát ferde vonalakból álló, halszálkamintára emlékeztet  minta borítja. Ltsz.: 199ő.2.123 
(MNM) (114. tábla/13) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: az edény vállán ujjbenyomkodásokkal tagolt, kett s 
borda, alatta függ leges állású halszálkaminta, amely mellett körömbenyomkodásokból álló, 
függ leges sorminták láthatók. Ltsz.: 199ő.2.126 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: pontsor, alatta bekarcolt cikk-cakk vonal. Ez alatt 
bekarcolt halszálkaminta részlete látható. Ltsz.: 1995.2.127 (MNM) 
478. szelvény 
Viszonylag sok kés  rézkori edénytöredék tartozik ide. Ezek közül megemlíthet k: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldal díszítetlen. A bels  oldalt ferde kannelúrák díszítik. 
Ltsz.: 1995.2.178 (MNM) 
Amfora alakú edény oldaltöredéke ujjbenyomkodásokkal tagolt bordával és függ leges 
halszálkamintával díszítve. Ltsz.: 1995.2.180 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke szubkután füllel. A fül két oldalán ferde, ill. függ leges kannelúrák helyezkednek 
el. Ltsz.: 1995.2.185 (MNM) 
478. szelvény Ny-i része 
Az innen el került kevés kés  rézkori lelet közül két darabot mutatunk be. 
Alacsony, hengeres nyakú, gömbös testű bögre peremtöredéke. Az edény hasát függ leges kannelúrák 
díszítik. Ltsz.: 1995.2.194 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke két darabból összeragasztva. A küls  oldalon apró beszurkálásokból 
álló sorminta látható. A bels  oldalon ferde kannelúrák helyezkednek el. Ltsz.: 199ő.2.19ő (MNM) 
478. szelvény Ny-i része, 1. ásónyom 
Err l a részr l viszonylag sok kés  rézkori kerámiatöredék került el , melyek közül a következ k 
említhet k meg: 
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Amfora alakú edény oldaltöredéke. Díszítése: ovális benyomkodásokból álló sorminta az edény 
vállán, alatta bekarcolt halszálkaminta, mellette függ leges borda és függ leges kannelúra. Ltsz.: 
1995.2.149 (MNM) 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke három darabból összeragasztva. Díszítése: pontsor, alatta vékonyan 
bekarcolt, ferde vonalakból álló vonalköteg és egy kis méretű, ovális bütyök. Ltsz.: 199ő.2.1ő3 
(MNM) 
Talán ide köthet  még egy bizonytalan besorolású töredék is, amely vagy a 478. szelvény 1. 
ásónyomából vagy a 243/A gödör 3. vagy 5. ásónyomából származik. 
Amfora alakú edény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Díszítése: kerek benyomkodásokkal 
tagolt borda, alatta ferde vonalak (val. halszálkaminta). Ltsz.: 1995.2.228 (MNM) 
483. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék bekarcolt halszálkamintával díszített oldaltöredéke. Ltsz.: 1995.11.254 (MNM) 
484. szelvény Ny-i része, 1-2. ásónyom 
Tál díszítetlen oldaltöredéke kisméretű alagútfüllel. Ltsz.: 1995.11.285 (MNM) 
485. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: ovális benyomkodásokból álló sorminta. Ltsz.: 
1995.11.270 (MNM) 
488/A gödör 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. Kívül díszítetlen, a bels  oldalon ferde kannelúrák borítják. Ltsz.: 
1995.11.367 (MNM) 
489/A gödör 
Edény oldaltöredéke bekarcolt hálómintával díszítve. Ltsz.: 1995.11.368 (MNM) 
493. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Fazék peremtöredéke. A perem küls  oldalát ujjbenyomkodások tagolják. Az edény felületét 
függ leges halszálkaminta borítja. Ltsz.: 1996.1.110 (MNM) 
502. szelvény K-i része, 1-2. ásónyom 
Több kés  rézkori edénytöredék is el került innen. Ezek közül a következ ket érdemes megemlíteni: 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke. A küls  oldalon pontsor és bekarcolt ferde vonalak (val. 
halszálkaminta részlete) láthatók. A bels  oldalt egymást keresztez , ferde kannelúrakötegek díszítik. 
Ltsz.: 1996.1.256 (MNM) 
Korsó oldaltöredéke szubkután füllel. A fül mellett függ leges kannelúrák és apró benyomkodásokból 
álló, függ leges sorminta látható. Ltsz.: 1996.1.263 (MNM) 
 

117. Tiszaújváros 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 88-434 
3. – 
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4. – 
5. – 
 
B. 
1. Tiszaújváros (Tiszaszederkény) lel hely megnevezéssel szerepel a Sárospataki Református 
Kollégium gyűjteményében egy bögre (1883.1), amely Kiss Gyula gimnáziumi tanuló ajándékaként 
került ide (DANKÓ-PATAY 2000, 42; 64. kép). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. DANKÓ-PATAY 2000 
 
C. 
1. SRK, 1883.1 
2. 1 
3. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre. Füle a perem fölött er sen felcsúcsosodik. Ltsz.: 1883.1 
(Sárospataki Református Kollégium) 
 

118. Tiszavalk-Kenderföldek 

 
 
A. 
1. A lel hely Tiszavalktól DNy-ra, kb. 1 km-re fekszik, a Nyárád-patak Ny-i oldalán, a Tisza gát D-i 
oldalán, a gát r ház közelében (PATAY 1978, 7). 
2. 78-332 
3. 261959; 776436 
4. 90 m 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyen 1966-1967-ben Patay Pál tárt fel egy középs  rézkori temet t, melynek területén egy 
kés bbi ásatás (197ő) során kés  rézkori szórványleleteket és egy gödröt is találtak. Az 1975-ös ásatás 
a gát tövében húzódó fasor helyén, a lel hely É-i részén folyt. Ezen az ásatáson az 1966-1967-es 
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ásatástól D-re es  részen a föld elhordása során sírt találtak, melynek közelében egy kés  rézkori 
gödör is el került (a leltárkönyvben "kagylós gödör" néven szerepel). 
2. Patay Pál 
3. 1966-1967, 1975 
4. – 
5. 1 
6. telep 
7. PATAY 1978 
 
C. 
1. HOM, 78.2.12-13, 17-22 
2. 9 
3. 
A „kagylós” gödör leletei 
Tölcséres nyakú tál peremtöredéke két darabból összeragasztva. A perem bels  oldalát függ leges 
kannelúrák díszítik. Ltsz.: 78.2.17 (115. tábla/1) 
Korsó oldaltöredéke. Az edény oldalát függ leges kannelúrák díszítik. Ltsz.: 78.2.18 (115. tábla/2) 
Alacsony, hengeres nyakú, gömbös testű edény – csupor - díszítetlen peremtöredéke. Ltsz.: 78.2.19 
(115. tábla/3) 
Korsó vékony szalagfülének töredéke. A fület két mély kannelúrával három részre osztották. Az egyik 
széls  bordán sekély benyomkodások nyoma látható. Ltsz.: 78.2.20 (115. tábla/4) 
Fazék peremtöredéke. A perem alatt kett s, körömbenyomkodásokból álló sorminta fut körbe. Ez alatt 
az edény felülete durvított. Ltsz.: 78.2.21 (115. tábla/5) 
Kisméretű, lapos aljú, csonkakúpos testű tál díszítetlen töredéke. Ltsz.: 78.2.22 (115. tábla/6) 
Szórványleletek 
Fazék oldaltöredéke. Az edény nyakáról származó töredéken két vízszintes borda látható, melyeket 
apró benyomkodások tagolnak. Ezek alatt ferde vonalak nyoma helyezkedik el. Ltsz.: 78.2.12 (115. 
tábla/7) 
Bekarcolt halszálkamintával díszített fazekak oldaltöredékei. 2 db Ltsz.: 78.2.13A-B (115. tábla/8-9) 
 

119. Tokaj környéke 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 89-132 
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3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A HOM-ban "Tokaj környéke" lel hely megnevezéssel több kés  rézkori töredék is található (Ltsz.: 
68.7.36-43). A leletek a Tokaji Múzeum anyagából származnak. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. – 
 
C. 
1. HOM, 67.7.36-43 
2. 9 
3. Nagy méretű, gömbös testű, amfora alakú edény oldaltöredéke két darabból összeragasztva. Az 
edény oldalán három, függ leges borda helyezkedik el, melyeket kis méretű, kerek benyomkodások 
tagolnak. Felülete belül sárga, fekete foltos, kívül fekete, sárga foltos, fényezett. Homokkal 
soványított. 14x20 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 68.7.36 (115. tábla/10) 
S-profilú, enyhén kihajló peremű fazék peremtöredéke. A perem alatt egy hegyes bütykökb l álló 
plasztikus díszítés fut körbe. Az edény testét bekarcolt hálóminta borítja. Felülete belül világosszürke, 
kívül sárga, szürke foltos, sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. 8,5x11 cm; 0,7 cm; becsült 
Pá.: 23 cm; Ltsz.: 68.7.37 (115. tábla/11) 
Tölcséres nyakú tál alsó részének töredéke. Az edény oldalát benyomkodott pontokból és bekarcolt 
vonalakból álló minta díszíti. A pontok egy háromszög alakú mez t vesznek körbe, amelyet hálóminta 
tölt ki. Felülete belül szürke, kívül narancssárga, fényezett. Homokkal soványított. 7,5x10,1 cm; Va.: 
0,8 cm; Ltsz.: 68.7.38 
Tölcséres nyakú tál oldaltöredéke. Díszítése: kett s pontsor és bekarcolt hálóminta. Felülete szürke, 
sárga foltos, enyhén fényezett. Homokkal soványított. 4,3x5,1 cm; Va.: 0,7 cm; Ltsz.: 68.7.39 
Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Mindkét oldala narancssárga, fényezett. 
Homokkal soványított. 6,5x7,2 cm; Va.: 1,4 cm; Ltsz.: 68.7.40 
Behúzott peremű, (talán kétosztású) tál fültöredéke. A keskeny szalagfül fels  része két lapos 
gombban végz dik. A gombokat középen egy bekarcolt, egyenes vonal díszíti, mellette egy-egy cikk-
cakk vonallal. Felülete narancssárga, fényezett. Homokkal soványított. 5,4x5,3 cm; Va.: 0,8 cm; a 
gombok átmér je: 2,7 cm; a fül szélessége: 2,8 cm; Ltsz.: 68.7.Ő1 (115. tábla/13) 
Tölcséres nyakú, füles tál peremtöredéke szalagfüllel. A fül két oldalánál a perem felemelkedik és 
lapos, hengeres bütyökben végz dik. A két bütyök között a fül fels  részét további két bütyök tagolja. 
Felülete sötétszürke, sárga foltos, sima, nem fényezett. Apró kaviccsal soványított. 7,1x7,4 cm; Va.: 
0,6 cm; becsült Pá.: 24 cm; Ltsz.: 68.7.42A (115. tábla/12) 
Tölcséres nyakú, füles tál fültöredéke. A fül két oldalán a perem felemelkedik. A fül fels  részét 
három bütyök tagolja. Az edény hasán, a fül alsó része mellett egy benyomott, kerek pont látható, 
amely esetleg egy pontsor része lehetett. Felülete belül fekete, kívül sötétszürke, fényezett. Homokkal 
soványított. 5,5x4,2 cm; Va.: 0,6 cm; a fül szélessége: 2,5 cm; Ltsz.: 68.7.42B 
Lapos aljú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre fenéktöredéke. Az edény hasát függ leges, 
kannelúraszerű besimítások díszítik. Felülete belül sárgásszürke, kívül szürke, fekete foltos, fényezett. 
Homokkal soványított. 6x5,5 cm; Ma.: 3 cm; Va.: 0,4 cm; Ltsz.: 68.7.43 
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120. Tokaj-Hegyalja környéke 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 89-132 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A bizonytalan lel helyű, nagyméretű edényt Banner János el ször 19Ő1-ben közölte, még Kassa (?) 
lel hellyel (BANNER 19Ő1, III. tábla/20). Kés bb már Tokaj-Hegyalja környéke elnevezéssel 
szerepel (BANNER 1956, 104). A leletet Bálint A. is említette (BÁLINT 1942, 84). Az edény a 
Kassai Múzeumban található. 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956; BANNER 1941; BÁLINT 1942 
 
C. 
1. Kassa 
2. 1 
3. Nagyméretű, tölcséres nyakú tál formájú, díszítetlen tárolóedény a vállon egy-egy rövid füllel. 
Ltsz.: nem ismert 
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121. Tokaj-Patkóbánya 

 
 
A. 
1. A Patkóbánya Tokaj É-i részén, a központtól, kb. 1 km-re, a 38. sz. út mellett található. 
2. 89-114 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Banner János 1956-ban Tokaj lel hellyel közölt két töredéket (BANNER 19ő6, 10Ő; Taf. 
LXXIX/22-23), melyeket ugyanekkor Tokaj-Patkóbánya lel hely név alatt is megemlítette (BANNER 
1956, 104). A szóban forgó leletek a MNM-ban találhatók (9/1939). A Banner által közölt két 
töredéken kívül ide sorolható még egy töredék. Mindhárom darab egy edény részét képezi (1939.9A-
C). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. BANNER 1956 
 
C. 
1. MNM, 1939.9 
2. 3 
3. Gömbös testű (val. behúzott peremű) tál oldaltöredékei. Díszítése: kett s pontsor alatt, ferde 
vonalakkal kitöltött háromszögek. 3 db Ltsz.: 1939.9A-C (MNM) (115. tábla/14) 
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122. Tolcsva környéke 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 99-323 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Tolcsva környékér l, magángyűjteményb l származó k balták, rézkori és bronzkori bögrék és egy 
kelta vaskard került 1967-ben a HOM-ba (KEMENCZEI-K. VÉGH 1968, 394). A leletek közül két 
bögre sorolható a kés  rézkorba (Ltsz.: 67.13.12-13). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. KEMENCZEI-K. VÉGH 1968 
 
C. 
1. HOM, 67.13.12-13 
2. 2 
3. Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, szalagfüles bögre. Fényezett felületű. Barna, vörösesbarna 
foltos. Homokkal soványított. Ma.: 5,1 cm, ill. 6,2 cm; Pá.: 4 cm; Va.: 0,3 cm; Ltsz.: 67.13.12 (115. 
tábla/15) 
Tölcséres nyakú, gömbös testű, szalagfüles bögre. Füle és nyakának egy része hiányzik. Fényezett 
felületű. Fekete, sárgás világosbarna foltokkal. Homokkal soványított. Ma.: ő,7 cm; Pá.: 3,8 cm; Ltsz.: 
67.13.13 (115. tábla/16) 
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123. Uraj 

 
 
A. 
1. A lel hely Uraj községt l keletre fekszik a legel  és az erd  közötti szántóföldön (ROZSNYÓI 
kézirat, 12). 
2. 97-344 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Uraj lel helyen Rozsnyói Márton végzett próbefeltárást 19Ő0-ben (ROZSNYÓI kézirat, 12). Ebb l 
származik egy kés  rézkori edény, amely az Ózdi Múzeumból került a HOM-ba (Ltsz.: 68.4.1). A 
leletet Banner János közölte (BANNER 1956, 102; Taf. LXIX/12). Az edény ma már nem található 
meg a HOM raktárában. 
2. Rozsnyói Márton 
3. 1940 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. ROZSNYÓI kézirat; BANNER 1956 
 
C. 
1. – 
2. 1 
3. Függeszt füles amfora. Fels  része hiányzik. Valószínűleg hengeres nyaka lehetett. Öblös hasán 
három, függ legesen átfúrt bütyökfül helyezkedik el. A fülek két oldalától az edény nyaka felé egy-
egy, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda fut. A fülek közti részen függ leges kannelúrák láthatók. 
(BANNER 1956, Taf. LXIX/12). 
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124. Viss 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 99-343 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Viss lel hely megnevezéssel szerepel a Sárospataki Református Kollégium gyűjteményében egy 
hálómintás edénytöredék. Bartha Károly ajándéka (DANKÓ-PATAY 2000, 44). A Sárospataki 
F iskola gyűjteményéb l szintén ismert egy kés  rézkori töredék, melyet Banner János közölt 
(BANNER 1941, 28; I. tábla/3). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. DANKÓ-PATAY 2000; BANNER 1941 
 
C. 
1. SRK, 1935.2.6; SF, 59/III 
2. 2 
3. Bekarcolt hálómintával díszített fazék oldaltöredéke. Ltsz.: 1935.2.6 (SRK) (DANKÓ-PATAY 
2000, 44) 
Gömbös testű edény (amfora) oldaltöredéke rövid szalagfüllel. A fül fölött kett s pontsor fut körbe, 
alatta pontsorral keretezett és bekarcolt hálómintával kitöltött függ leges sávok helyezkednek el. Ltsz.: 
ő9/III (Sárospataki F iskola) (BANNER 19Ő1, 28; I. tábla/3) 
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125. Viss, Kutyapart 

 
 
A. 
1. Pontosan nem ismert. 
2. 99-343 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. A lel helyr l egy kancsó (korsó) került a Sárospataki Református Kollégium gyűjteményébe, 
Bartha Károly ajándékaként (DANKÓ-PATAY 2000, 45-46). 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. telep szórvány 
7. DANKÓ-PATAY 2000 
 
C. 
1. SRK, 1938.7 
2. 1 
3. Korsó díszítetlen fenéktöredéke. Ltsz.: 1938.7 (SRK) 
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126. Viss-Szőlőhomok 

 
 
A. 
1. Viss községt l DNy-ra, 600 m-re a Sz l homok (régebben Homok, ma Hosszú-Homok-dűl ) nevű 
dombon található a lel hely, az Olaszliszka-Kenézl  út 10ő0. sz. szakaszán (BANNER 19Ő1, 28). 
2. 99-343 
3. – 
4. – 
5. – 
 
B. 
1. Bejelentés alapján Kiss Lajos végzett helyszíni szemlét a lel helyen, ahol több edényb l álló 
leletegyüttest találtak. A leleteket el ször Patay Pál említette (PATAY 1938, 1Ő), majd Banner János 
közölte (BANNER 1941; BANNER 1956, 105-107; Taf. LXXX/1-12, LXXXI/1-15, LXXXII/10). 
2. Kiss Lajos 
3. 1938 
4. – 
5. – 
6. temet ? 
7. BANNER 1941; BANNER 1956 
 
C. 
1. JAM, 57.137.1-22 
2. 24 
3. Hengeres nyakú, öblös testű, csonkakúpos alsó részű fazék a hason egy rövid szalagfüllel. 
Díszítetlen. Kiegészített. Ltsz.: 57.137.1 (JAM) (BANNER 1941, 31; I. tábla/1) (116. tábla/1) 
Alacsony, hengeres nyakú, öblös testű, csonkakúpos alsó részű csésze a nyakon füllel. A vállon kett s 
pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálóminta helyezkedik el. A forma hasonlít az ún. szószos 
edényekhez, de a füllel szemben elhelyezked  peremrész csak kiegészítésb l ismert, ezért nem 
állapítható meg, hogy volt-e ezen a részen kiönt . Ltsz.: ő7.137.18 (JAM) (BANNER 1941, 31; I. 
tábla/7) (116. tábla/2) 
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Tölcséres nyakú, füles tál. A peremet benyomkodások tagolják. A fül fels  része négy bütyökben 
végz dik. Az edény vállán kett s pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálómintával kitöltött 
háromszögek helyezkednek el. Ltsz.: 57.137.19 (JAM) (BANNER 1941, 31; II. tábla/1a-b) (116. 
tábla/4) 
Tölcséres nyakú, füles tál. A peremet benyomkodások tagolják. A fül fels  része három bütyökben 
végz dik. Az edény vállán kett s pontsor fut körbe, alatta bekarcolt hálómintával kitöltött 
háromszögek helyezkednek el. Ltsz.: 57.137.12 (JAM) (BANNER 1941, 31; II. tábla/3a-b) (116. 
tábla/5) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű korsó. Perem fölé húzott szalagfüle letörött (nincs kiegészítve). 
Az edény hasát ferde kannelúrák díszítik. Ezen a részen három, függ legesen átfúrt bütyökfül 
helyezkedik el. Ltsz.: 57.137.13 (JAM) (BANNER 1941, 31; II. tábla/9) (116. tábla/3) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, profilált aljú korsó. Szalagfülének fels  részét négy bütyök 
díszíti. Vállán egy vízszintes kannelúra fut körbe. Hasát függ leges kannelúrák borítják, melyek 
között ferde kannelúrákkal tagolt, függ leges bordák (4 db) helyezkednek el. Ltsz.: 57.137.17 (JAM) 
(BANNER 1941, 31; I. tábla/2a-b) (116. tábla/6) 
Hengeres nyakú, gömbös testű, lapos aljú, szalagfüles korsó. Füle letörött. Hasát függ leges 
kannelúrák borítják, melyek között függ leges bordák helyezkednek el. Ltsz.: 57.137.2 (JAM)  
(BANNER 1941, 31; II. tábla/6) (116. tábla/8) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre. Fülének fels  részét magasan a perem fölé emelked , 
hengeres bütyök díszíti. Hasán függ leges kannelúrák helyezkednek el. (BANNER 19Ő1, 31; I. 
tábla/6) 
Kisméretű, tölcséres nyakú, füles tál. A peremet ovális benyomkodások tagolják. A fül fels  része 
három hegyes bütyökben végz dik. Az edény vállán kett s pontsor fut körbe, alatta bekarcolt 
hálóminta helyezkedik el. Ltsz.: 57.137.16 (JAM) (BANNER 1941, 31; I. tábla/12a-b) (117. tábla/1) 
Kisméretű, behúzott peremű tál. Vállán alagútfül található. Ezen a részen kett s pontsor fut körbe.  
Ltsz.: 57.137.6 (JAM) (BANNER 1941, 31; I. tábla/10) (117. tábla/2) 
Nyéllyukas k balta töredéke. (BANNER 19Ő1, 31) 
Lapos aljú, enyhén ívelt oldalú, díszítetlen fazék fenékrésze több darabból összeragasztva. Az 
edényhez a töredékek alapján kisméretű bütyökfül is tartozott. (BANNER 19Ő1, 31; I. tábla/1Őa-b) 
Hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, enyhén profilált aljú korsó. Fülének fels  része három hegyes 
bütyökben végz dik. Hasát függ leges kannelúrák díszítik. Ezek öt helyen megszakadnak, ahol 
koncentrikus körökkel díszített bütykök helyezkednek el. A nyakon három vízszintes kannelúra fut 
körbe, melyek fölött vonalkázott háromszögek láthatók. Ltsz.: 57.137.14 (JAM) (BANNER 1941, 31-
32; II. tábla/2a-b) (117. tábla/3) 
Simító kavics. Mindkét vége er sen kopott. (BANNER 19Ő1, 32) 
Tölcséres nyakú tál. Vállán hármas csoportba rendezett bütykök helyezkednek el. Ltsz.: 57.137.10 
(JAM) (BANNER 1941, 32; I. tábla/8) (117. tábla/4) 
Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, öblös testű, csonkakúpos alsó részű fazék a vállon rövid 
szalagfüllel. Díszítetlen. Ltsz.: 57.137.8 (JAM) (BANNER 1941, 32; II. tábla/4) (116. tábla/7) 
Félgömbös testű, lapos aljú, mély tál. Díszítetlen. Ltsz.: 57.137.4 (JAM) (BANNER 1941, 32; I. 
tábla/9) (117. tábla/5) 
S-profilú fazék a nyakon egy szalagfüllel, amelynek fels  része három bütyökben végz dik. Az edény 
oldala díszítetlen. (BANNER 1941, 32; II. tábla/7a-b) 
Nagyméretű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű, profilált aljú, szalagfüles amfora. Fülének fels  
részét öt bütyök díszíti. Oldalán egy függ leges borda részlete látható. Ltsz.: 57.137.20 (JAM) 
(BANNER 1941, 32; I. tábla/13) (117. tábla/8) 
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Félgömbös testű tál. A perem alatt kisméretű alagútfül helyezkedik el. A perem alatt kett s pontsor fut 
körbe, alatta bekarcolt hálóminta látható. Ltsz.: 57.137.7 (JAM) (BANNER 1941, 32; I. tábla/4) (117. 
tábla/6) 
Tölcséres nyakú, füles tál. A vállon kisméretű alagútfül helyezkedik el. Díszítése: kett s pontsor, 
alatta ferde vonalakkal kitöltött háromszögek. Ltsz.: 57.137.9 (JAM) (BANNER 1941, 32; I. tábla/11) 
(117. tábla/7) 
Kisméretű, enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, félgömbös alsó részű, profilált aljú, díszítetlen 
pohár. Ltsz.: 57.137.5 (JAM) (BANNER 1941, 32; I. tábla/5) (117. tábla/9) 
Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, nyomott gömbtestű bögre. Füle letörött. Hasát függ leges 
kannelúrák díszítik. (BANNER 1941, 32; II. tábla/8) 
Kebles edény. Hengeres nyakú, öblös testű, csonkakúpos alsó részű, amfora alakú edény. Hasát 
függ leges kannelúrák díszítik. Ezen a részen két er sen hangsúlyozott bütyök helyezkedik el. Ltsz.: 
57.137.3 (JAM) (BANNER 1941, 32; II. tábla/5) (118. tábla) 
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