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1.1. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS. FÖLDRAJZI ÉS IDŐBELI HATÁROK 

 

A kerámia használatának kezdetei óta az emberlakta települések egyik 

leggyakoribb lelettípusa. Vizsgálata nem válaszható el az adott korszak településeinek, 

településtörténetének kutatásától. A folyamatos és széles körű használat következtében ez 

a sérülékeny tárgytípus viszonylag gyorsan megújul, ezért – bár a mindenkori népesség 

kézművességének tradícióit is híven tükrözi –, mégis különösen érzékeny a változásokra. 

Ez a tulajdonsága lehetőséget ad arra, hogy a kerámia jellemzőinek aprólékos vizsgálatával 

kíséreltet tegyünk egy adott korszak kronológiájának finomítására. Elsőként azonban a 

tárgytípus előkerülési helyeit kell röviden áttekintenünk, felvázolva amit a vizsgált terület 

történtéről, lakóiról és településhálózatáról tudunk. 

Vas megye késő népvándorlás kori településtörténetét jelentősen befolyásolta Nagy 

Károly és utódai személyes érdeklődése a terület központja, a frank uralkodócsalád 

védőszentje (Tóth 1998a 66), Szent Márton szülőhelye, Savaria (Tóth 1998a 65; Tóth 

2002. 3) iránt. Valószínűleg az uralkodó család kiemelt figyelmének köszönhető, hogy 

828-ban Savaria a Rába-grófság székhelye lett (Tóth 1999. 175). 

A grófság területének kialakulásában jelentős szerepet játszhattak a környék 

földrajzi adottságai. Keleti határa szűkebb térségünkben egybeesett a Karoling birodalom 

keleti határvédelmi vonalával, amely a Dunától a Rába mentén déli irányban húzódott 

(Vékony 1986. 64). Másodlagos védelmi vonala északról a Répce,1 keletről a Marcal folyó 

mocsaras vidéke lehetett. Mindkét vízfolyás katonaföldrajzi szempontból még ma is 

számottevő természetes akadályt jelent (Kozma et. al. 1993. 84). 

Jól tükrözi mindezt Vas megye eddig ismert 9. századi régészeti lelőhelyeinek 

térképe. Ezek túlnyomó többsége a Rába völgyének védelmében, a folyótól nyugatra 

helyezkedik el, és csak egy ma ismert falurészlet található a Rábán túl; a Marcal nyugati 

partján elterülő Kemenespálfa-Zsombékos. A történelmi helyzet nem sokkal később történt 

változását világosan mutatja a Ság-hegyet keletről körbeölelő kora Árpád-kori lelőhelyek 

elhelyezkedése: ebben az időszakban már a magyar királyság rendezkedett be egy 

esetlegesen nyugat felől várt támadás esetére. 

                                                 
1 1042-ben III. Henrik hadait a Répce vizenyős, mocsaras területe állította meg (Herényi 1966. 5). 
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Bár Savaria városának hányatott sorsa kevés lehetőséget ad a hajdani grófsági 

központ2 régészeti nyomainak felderítésére,3 a megye területén egyre növekvő számban 

feltárt Karoling-kori telepek léte állandó lakottságról tanúskodik. Egyre több jel utal arra, 

hogy ez a népesség a magyar honfoglalás alatt és után is helyben maradt, és a lakosság, 

valamint annak anyagi kultúrája beolvadt Árpád letelepedett népének sokszínű 

emlékanyagába. 

Savaria szerepének kora Árpád-kori háttérbe szorulására látványos adatot szolgáltat 

a nyugat-keleti főút vonalvezetésében jól lekövethető változás. A korai népvándorlás 

korában itt megfordult népek továbbra is igyekeztek ellenőrzésük alatt tartani a főutakon, 

főképp a Borostyánkő úton folyó távolsági kereskedelmet, és igen valószínű, hogy ennek 

ellenőrzését Savariából gyakorolhatták (Kiss–Tóth 1998a 76). Arra, hogy a városnak még 

a 6. században is állandó lakossága volt, a 2013-ban Szeleste határában feltárt langobard 

kori temetőben megfigyelt, a Savaria keleti temetőjében feltártakhoz igen hasonló 

sírépítmények szolgálnak új régészeti adattal (Pap 2016a). A város központi szerepét és a 

Borostyánkő út további használatát írott források és bizánci érmék igazolják (Kiss–Tóth 

1998a 81). Bár a 7. század utolsó harmadában a Borostyánkő út forgalma átmenetileg 

megszűnt, a kései avarok nyomai kimutathatóak a város területén és környékén. Nagy 

Károly a 791. évi avar hadjárat után (Szőke 2006. 505) kifejezetten Savariát, Szent Márton 

szülőhelyét kívánta felkeresni (Kiss–Tóth 1998a 85; Gabler 2000. 46; Szőke 2014. 12), és 

a látogatás nyomán a város a következő évszázadban grófsági székhelyként éledt újjá. 

A helyzet változását4 Árpád magyarjainak betelepedése hozta meg. A Karoling 

birodalom keleti peremvidéke a nyugati kalandozó hadjáratok egyik átvonulási zónájává 

vált, majd a 955. évi augsburgi vereséget követően a Kárpát-medencei központú magyar 

államalakulat nyugati határaként volt kénytelen védekezésre berendezkedni. A születő 

magyar királyság a szükségszerűen kialakuló új stratégiai helyek megközelítéséhez – a 

római kor óta első alkalommal – új utakat épített. 

Vas megye betelepülésének menetét alapvetően határozták meg a terület földrajzi 

adottságai, a sűrű és kiterjedt erdőségek (Kiss 2000a 275), melyek már a Karoling 

időszakban is védelmi funkciót láttak el (Csőre 1980. 46). A környéket észak-déli irányú 

                                                 
2 A Savaria grófsági székhelyként való azonosításával szemben alapvetően kétségeit kifejező Szőke Béla 

Miklós maga is a városba, vagy annak közvetlen környezetébe helyezi az írott források által ide lokalizált 

központot (Szőke 2014. 47). 
3 ld. Kiss–Tóth 1998a 95. Szerencsére azonban római törzsgyűjtemény tárgyai között egyre több erre a 

korszakra keltezhető edénytöredéket, sőt egész edényt sikerül elkülöníteni. 
4 Ugyanakkor a megye római kori úthálózatának számos eleme jól megfogható módon használatban volt a 

magyar középkorban is (Derdák–Kiss 2000. 85; Kiss 2000a 276). 
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vízfolyások tagolják, melyek mellett vizenyős területek képeznek természetes akadályt 

(Kiss-Tóth 1987. 126-130). Ezt a védelmet kiegészítve a 10. század második felében 

építették fel a Vasi-Hegyhátat lezáró 8 km-es föld-fa szerkezetű vasvári sáncot, melynek 

északi végében földvárat emeltek. Az erősség eleinte katonai funkciót látott el, és csak az 

ezredforduló után vált megyeközponttá. A vármegyének nevet adó igazgatási, egyházi és 

gazdasági központba a birodalom közepe felől új, nyugat-keleti irányú főút vezetett. Az út 

átkelőhelye Ikervár határában volt, a stratégiai helyet magyar etnikumú népesség (Kiss 

2000a 83) vigyázta. 

Az útvonal áthelyeződésének következtében az 1. századtól Sárvár (Bassiana) 

határában lévő, a Karoling-korban fegyveres népesség (Sárvár-Végh malom, Sárvár-Faképi 

dűlő) által őrzött Rába-átkelőhely, amely csaknem egy évezreden keresztül a Borostyánkő 

útból keletre leágazó és egyenesen Savariába vezető fő út legfontosabb átkelője volt, 

elveszítette jelentőségét. Savaria központi szerepe tehát a magyar foglalással megszűnt, 

fontosságát csak 1578-ban nyerte vissza, amikor a vasvári káptalan a török veszély miatt 

Szombathelyre költözött. 

A magyar honfoglalás során a Karoling birodalom keleti őrgrófságait az Enns 

folyóig biztosan Árpád népe szállták meg, és a terület nyugati része gyengén lakott vagy 

lakatlan gyepűvé lett. A Duna, Mura és Dráva völgyét ellenőrizve uralták az egész térséget, 

amely a magyar kalandozások felvonulási területeként is szolgált (Kiss–Tóth 1987. 128). 

Nyugati szomszédaink sokáig nem tettek kísérletet elveszett földjeik visszaszerzésére, ám 

II. Henrik bajor herceg 991 körül visszafoglalta a Bécsi medencét, s ezzel a magyarok 

feladták a gyepűelvét, a Mura völgyében és a Lajtától nyugatra fekvő területeket (Tóth 

1988b 109). Az új szomszéddal való békés kapcsolatok kialakításának egyik fontos lépése 

volt, hogy Géza fiához Gizella bajor hercegnőt adták feleségül, akinek hozományaként – 

szentesítve a fennálló helyzetet – lemondtak a volt Karoling őrgrófságok helyéről, így a 

későbbi Moson, Sopron, Győr és Vas megyék területe jog szerint is magyaroké lett (Tóth 

1988b 110; Kiss 2000a 279). Minden bizonnyal ennek a helyzetnek köszönhető, hogy a 9. 

századi települések élete a 10. században is folytatódott, és a magyarok és a velük jött 

népek betelepedése erre a területre a Kárpát-medence központi részén történtnél később, 

inkább a 11. század elejétől lehet kimutatni. 

Bár a vizsgált négy évszázadból temetők is ismertek, ebből az időszakból egyre 

több településmaradványt ismerünk. A települések leggyakoribb leletanyaga a 

kerámiaedény, pontosabban annak töredékei. A kerámiakutatás a régészet jórészt még 

kiaknázásra váró területe, ahol az elmúlt években örvendetes módon megkezdődött majd 
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lendületet vett az alapkutatás. Vas megye története lehetőséget ad arra, hogy a tudomány 

mai állása szerint Karoling-kori és más területeken megfigyeltek alapján az Árpád–korra 

datálható települések kerámiaanyagának aprólékos, statisztikai szemléletű összehasonlítása 

során megpróbáljuk meghatározni azokat a jellegzetességeket, amelyek a két korszakban 

hasonlóak illetve eltérőek. Mindennek alapjául a meghatározott szempontok szerint, 

minden egyes, a vizsgálatba bevont kerámiatöredékről szolgai módon elkészített részletes 

leírás, és ennek a leírás szempontjait figyelembe véve elkészült statisztikai elemzése 

szolgál. A munka elvégzésének szakszerűségét elősegíti, hogy a történelem-régészet 

diploma megszerzése előtt más képzettségek mellett középfokú statisztikus képesítést is 

szereztem. 

Az elemzés során elkülönített jellegzetességek alapján lehetőség nyílhat a régió 

kerámiakronológiája terén már megfogalmazott eredmények pontosítására, illetve egy, a 

későbbi kutatások kiindulási alapjául szolgáló összehasonlító anyag tárgyszerű leírására. 

Mivel a dolgozat munkamódszere részben újszerű, és a munka keretében a megye 

korszakbeli kerámiaanyagának első ilyen jellegű leírása történik meg, a dolgozattól – a 

vizsgált települések anyagának közzététele mellett – elsősorban az alapvetések leírását 

várhatjuk. 

 A vizsgálódás időbeli keretének kezdetét az avar birodalom bukása utáni évszázad 

jelenti, amikor a Karoling birodalom kiterjesztette uralmát a Dunántúlra, és Vas megye 

területén az oklevelek tanúsága szerint megindult a nyugati típusú feudalizmus kiépítése 

(Kiss–Tóth 1988a 89). A kutatás előre ki nem jelölt felső határát a 12. század változásai 

határozták meg, amikor a vizsgált kora Árpád-kori települések lakói valószínűleg a 

birtokstruktúra megváltozása és a Szent László aktív egyházpolitikája következtében sorra 

felépülő templomok szomszédságába költöztek és a későbbiekben ide is temetkeztek. 

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a dolgozatban megfogalmazott eredmények 

regionálisak. A régió nagyságát és földrajzi határait azonban különösen nehéz 

meghatározni. Legszűkebb értelemben Vas megye, tágabban pedig a Nyugat-Dunántúl 

korszakbeli lelőhelyeinek kerámiaanyaga értelmezésében segíthetnek az itt leírt 

eredmények annak figyelembe vételével, hogy mind Győr-Moson-Sopron, mind 

Veszprém, mind Zala megye egyes térségei részben eltérő utat jártak be a korszakban. 

Izgalmas és későbbi vizsgálódásokra érdemes Zalavár környéke és Vas megye 

Karoling-kori népességének egymáshoz való viszonya. Egyelőre igen kevés kulturális 

érintkezésből ereztethető hasonlóság fedezhető fel a két terület kerámiaművessége között. 

Ennek oka lehet, hogy a két, természetföldrajzilag jól elkülönülő térséget közvetlen római 
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kori eredetű főút nem kötötte össze, és elválasztotta a Kemeneshát, a Zalai-dombság és a 

Kis-Balaton mocsara. 

1.2. A STATISZTIKAI MÓDSZER LEÍRÁSA. KEREKÍTÉS 

 A statisztikai elemzés alapját a vizsgálat tárgyát képező kerámiatöredék leírható és 

megszámlálható tulajdonságai adják.5 Valamennyi edénytöredéknél meghatározható volt 

az alapanyag (az agyag természetes állapotában jelen lévő szennyező és a tulajdonságait 

megváltoztató soványító anyagok jelenléte és minősége), az égetés módja (oxidált, 

redukált) illetve minősége (homogén, egy- vagy két színű metszet) és a készítési technika 

(kézzel készült, kézikorongolt).6 Szintén valamennyi töredéket besoroltam edénytípus és a 

töredék jellege (perem, oldal,7 alj) szerint felvállalva azt, hogy az egyes oldaltöredékeknél 

nem dönthető el kétséget kizáróan, hogy mely edénytípus palástjához tartoznak. 

 A vizsgált anyagot tovább bontva elemeztem edénytípusok, illetve az edénytípuson 

belül a töredék jellege szerint. A díszítés helyét, jellegét, az edények méretét és a 

használati nyomokat az egyes edénytípusoknál külön vizsgáltam és értelmeztem. 

 Az anyag egy kis részénél – jellemzően az aljtöredékeknél és kisebb mértékben az 

edények vállán – tudtam megfigyelni a készítési technikára utaló jeleket, melyeket külön 

írtam le. 

A viszonyítási alap, amely alapján a százalékos értéket kiszámítottam, minden 

esetben a legnagyobb vizsgálható sokaság volt; a kerámiaanyag egészéhez viszonyítottam 

az egyes edénytípusok számarányát, míg az egyes edénytípusokon belül az összes 

sütőharang, fazék, cserépbogrács, stb. darabszámához képest határoztam meg az adott 

edénytípus készítési technikájának, díszítésének illetve egyéb jellegzetességeinek arányát. 

 A statisztikai elemzés eredményeinek leírásánál a legtöbb esetben tizedesjegyig 

jeleztem az eredményt a kerekítés általános szabályait (1-5 lefelé, 6-9 felfelé kerekítve), 

illetve kérdéses esetekben – amikor egy adott számsorban matematikailag két tételnél is 

lenne mód felfelé kerekíteni, de a tételsor egészének (100,0%) megfelelően csak egy 

esetben szükséges a kerekítés – az eredményül kapott számsor század- illetve ezred 

adatainál kezdtem a kerekítést. Amennyiben három tételnél valamennyi 0,3 tizedre 

                                                 
5 Az edények szubjektív módon meghatározható tapintását és színét – bár az utóbbihoz színskála 

alkalmazására már volt példa (ld. Takács 1993c) – statisztikai szempontból nem tudtam figyelembe venni. 
6 Az utánkorongoltnak leírt tárgyakkal a dolgozat feldolgozó fejezetében külön foglalkozom. 
7 A leírásban megkülönböztettem, de statisztikailag az oldalak közé soroltam a nyaktöredékeket. 
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végződik, akkor a 100,0%-hoz hiányzó 0,1%-ot a legnagyobb értéket erősítve kerekítem 

fel, még akkor is, ha ennek értéke matematikailag nem kerekíthető.8 

 Század értéket akkor jelenítettem meg, amikor az egészhez képest kismértékű 

eltérést kellett kifejeznem; pl. a tálak és a sütőtálak aránya a Karoling-kori edénytípusok 

között. 

A feldolgozott kerámiaanyag valamennyi darabját a nyilvántartásba vétel során 

meghatározott szempontok szerint (anyag/soványítás, technika, égetés, szín, forma, 

díszítés, edénytípus, méretek, funkció/használati nyomok) a jellegzetes töredékeknél 

egyenként, a díszítetlen oldaltöredékek esetében a soványítás és egyéb jellemzők szerint 

különválasztva, csoportosan írtam le. A feldolgozás alapját képező szempontrendszer 

szerint, minden esetben a figyelembe vehető összes töredék adatait felhasználva végeztem 

el a statisztikai elemzést. 

A statisztikai elemzés9 korban közel álló és egymást időben átfedő 

településrészletek, települések, illetve ezek jól szétválasztható horizontjai adatainak 

összehasonlítása során kecsegtet a legtöbb eredménnyel, mivel a munka során a 

kerámiaanyag főbb jellemzői százalékos arányban mérhetővé, leírhatóvá és abszolút 

korhoz köthetővé válnak. Az eredmények értelmezését megkönnyíti, hogy népvándorlás-, 

illetve kora- és későközépkori edényeken, edénytöredékeken végzett átfogó vizsgálatok 

eredményeit részben vagy egészben több kutató közzétette (Bóna 1973; Vaday 1999; 

Herold 2004; Takács–Vaday 2004; Herold 2006; Vizi 2006), valamint számos régebbi és 

újabb cikkben sor került a kinyert statisztikai adatokkal jól összevethető számszerű vagy 

százalékos adatok publikálására is.10 

                                                 
8 pl. Táplánszentkereszt lelőhely fazékperemeinek végződését nézve 22 db lekerekített, 7 négyzetesre vágott 

és egy sérült. Arányuk 73,3%, 23,3 illetve 3,3%. Itt a 73,3333333%-ot kerekítettem 73,4%-ra. 
9 A kerámia fokozatos változásait meg tudjuk ragadni, ha tipológia helyett az egyes jellemzők és ezek 

kombinációjának statisztikai elemzésére összpontosítunk (Brather 2000a 76). 
10 A (kora)középkori kerámiával foglalkozó cikkekből a teljesség igénye nélkül: Jankovich 1991; Szőke 

1992b; Tomka 1998; Kvassay 2007; Mesterházy 2009; Skriba 2010. 
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1. kép. Vaslándzsa és ismeretlen korú 

balta Ikervárról 

2. VAS MEGYE 9–12. SZÁZADI TELEPÜLÉSEI ÉS TEMETŐI 

 A mai Vas megye területe történeti adatok szerint a 9. század első felétől Rába-

grófság néven önálló egységet alkotott, melynek központja Savaria (Sabaria) városa, Szent 

Márton, a Frank Birodalom védőszentje szülőhelye volt. A mai Szent Márton titulusú 

templom a hagyomány szerint szülőháza felett áll, és a régészeti kutatások szerint (Kiss-

Tóth 1993) a 9. században már biztosan létezett. 

A megye területéről még egy 9. századi templomot 

ismerünk a velemi Szent-Vid hegyen (Fekete 1984. 78; 

Fekete 1996. 58-59; Fekete 2007. 85). A környék 

későavar temetkezési helyei közül Lukácsháza és 

Vasasszonyfa temetője a korszakban még használatban 

volt. Vasasszonyfán egy békés, földműveléssel és 

állattartással foglalkozó közösség tagjai voltak 

elhantolva, míg Lukácsházán egy katonai réteg és 

családtagjai temetkezhettek még a 9. század második 

felében is. (Kiss 2000a 275-276). A sárvári Rába-

átkelőhely mellett, a Végh-malomnál Gabler Dénes egy 

a 9. század közepére, második felére datálható sírmezőt 

tárt fel (Szőke 1992a 131, 143). Répcelak-Várdombon 

szintén 9. századi temetkezési hely volt, amely azonban a 20. század folyamán szinte 

teljesen megsemmisült (Buocz-Kiss 2000). 

 A feltárt települések száma szerencsés módon egyre növekszik. Számos szórványos 

településnyom mellett megismerhettük Vát-Telekes dűlő (Skriba 2010), Kemenespálfa-

Zsombékos (Pap 2012a), Sárvár-Faképi dűlő (Pap 2015), Sárvár-Sitkei erdő (Pap 2015 

s.a.) és Pósfa-Almás alja nagyobb kiterjedésű településeinek nyomait. Körmend főterén a 

közelmúltban szintén kerültek elő késő népvándorlás kori leletek (Farkas-Pap 2011). 

 Korszakbeli vaslándzsákat ismerünk a Kőszegi-hegység lábánál található 

Kőszegszerdahelyről és Cákról, valamint Ikervár határában a Rába medréből is került elő 

egy szárnyas vaslándzsa, amely ma magángyűjteményben található. A Szombathely déli 

temetőjéből csak régi újsághírekben említett vaslándzsák kapcsán a 2013-ban Szeleste 

határában feltárt germán temető előkerülése miatt már nem csak Karoling-kori 

temetkezésekre gyanakodhatunk. 
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 A falvak tárgyi hagyatéka békés földművelő, állattartó és halászó népességre enged 

következtetni. Páncéling töredéke (69. tábla 2) és a Végh-malomnál feltárt temető 

közelsége miatt csak a sárvári Rába-átkelő melletti település lakóiról feltételezhető, hogy a 

gázló védelme volt a feladatuk. 

 A települések élete a 10. század közepéig biztosan töretlen volt. A gyepű területén a 

Dunántúl 900-as elfoglalása után sem történt kézzelfogható változás. A megyében 

mindmáig nem tudtunk sem temetők, sem települések leletei alapján igazolni 955 előtti 

betelepedést (Kiss 2000a 280). Árpád népének beköltözése az augsburgi vereség után sem 

mutatható ki tömegesen. Mindössze az ikervári Rába-átkelőt őrző népesség temetője 

köthető a leletanyag alapján a magyarokhoz (Kiss 2000a 282), illetve a Kőszegfalván 

feltárt temetőrészlet 2. sírjában talált gömbsorcsüngős fülbevaló (Horváth 2012. 195) 

tartható számon a magyarság keleti örökségeként (Révész 1988. 141). A települések 

tárgyai között csak a 11. század folyamán mutathatóak ki a magyarsághoz köthető, vagy 

jelen ismereteink szerint általuk elterjesztett edénytípusok.11 Vas megye területén a 9. 

században itt élő, főképp késő avar és a történelmi források szerint szláv,12 bajor és frank 

(Kiss 2000a 276) eredetű népesség a 10. század közepéig, de még inkább a 11. század 

elejéig élhetett háborítatlanul, és ez a vegyes etnikumú lakosság csak lassan olvadt össze a 

magyarok és a csatlakozott népek szintén sokszínű eredettel bíró leszármazottaival. 

Vas megyében az ezredfordulóig mind a 9., mind a 10-12. századból igen kevés, 

régészeti kutatás során megismert lelőhely volt. A Karoling-kor emlékei közül elsőként a 

Répcelak-Várdombon jórészt elpusztult temető emlékei váltak ismertté, melyeket 1960-

ban Buocz Terézia mentett meg. Az 1970-es években szintén Buocz Terézia és Károlyi 

Mária végzett leletgyűjtést és dokumentálást Sárvár-Sitkei erdőben. A következő három 

évtizedben néhány kisebb településrészlet (ADAM 2002) vált ismertté. 1983 és 1996 

között került sor a sárvári Végh-Malomnál található 9. századi temető feltárására. 

2000-ben Ilon Gábor tanítványai összegyűjtötték és kataszterben közölték a megye 

avar és 9. századi szórványleleteit (Ilon et. al 2000a és b). Nagyobb kiterjedésű 

településnyomok azonban csak 2000 után váltak ismertté: 2002-2004 között Sárvár-Faképi 

                                                 
11 Virágcserép alakú tálak és bordás nyakú edények. Az előbbiből az egész megye területén egy példányt 

ismerek a celldömölki település kútjából. A bordás nyakú edények elterjedési térképét ld. az 5.1.2 

alfejezetben (21. kép). 
12 Nagyobb számú szláv népesség ittléte a 9. században történelmi források alapján nem valószínű, hiszen 

805-ben pont előlük menekülve kért engedélyt Theodor avar kagán a Savaria és Carnuntum közötti 

megtelepedésre (Kiss 2000a 276). Egy évszázaddal később azonban, amikor a terület a honfoglaló magyarság 

birtokába került – amellett, hogy az avar vasasokat is tovább dolgoztatták (Gömöri 1994. 263) – a gyepvasérc 

kitermeléséhez és kohósításához értő népelemeket (kendeket, türköket és szlávokat) telepítettek ide 

(Heckenast et. al. 1968. 141). 
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dűlő, 2006-2007-ben Vát-Telekes dűlő, 2008-ban Kemenespálfa-Zsombékos, 2012-2013 

között pedig Pósfa-Almás alja lelőhelyeken13 történt meg településnyomok feltárása. 

A régészeti gyűjteményben ugyanakkor 1954 óta megtalálhatóak a Velem-szentvidi 

behúzott peremű tálak és fazekak, valamint több, a római kori gyűjtemény anyagából 

elkülönített és még több elkülönítésre váró tárgy, amelyek felkutatása a jövő feladata. 

Az elmúlt 15 év kutatásai nyomán a Karoling-korból mindössze egy temetkezés 

vált ismertté, melyet Farkas Csilla tárt fel Sárvár-Faképi dűlő egyik lakóépületében (Farkas 

2005. 77-78). 

A honfoglalás és államalapítás korából az elmúlt évtizedig az iparrégészeti 

kutatások kapcsán előkerült kerámiaanyag (Heckenast et al. 1968) mellett csak kisebb 

leletmentéseken tártak fel kora Árpád-kori edénytöredékeket. A lelőhelyek kataszterszerű 

közzététele Ilon Gábor (Ilon 2000) nevéhez fűződik. Míg az ezredfordulós gyűjtésben 15 

kisebb-nagyobb kiterjedésben megismert településnyom szerepelt, idén már több mint 40 

korszakbeli falumaradványról tudunk. A kora Árpád-korra keltezhető települések 

adatainak egy része a korszak kutatóinak köszönhetően feldolgozás illetve megjelenés alatt 

van. Gencsapáti-Sziget 10. századi horizonttal is bíró leletanyagát Koller Melinda teszi 

közzé. Vát-Telekes és Vát-Bodon tábla kora Árpád-kori településeiről (Skriba s.a.) és 

Szombathely-Zanat, Trátai dűlőről (Skriba 2009a és 2009b) Skriba Péter tollából 

olvashatunk feldolgozást. A Jákon előkerült kora Árpád-kori leletanyagról Valter Ilona 

tanulmánya tesz említést (Valter 2005. 543. és 547, 8. és 16. kép). Sárvár-Faképi dűlő kora 

Árpád-kori kerámiaanyaga és Celldömölk-Alsó dűlő települése feldolgozott, míg 

Répcelak-Galagonyás, Táplánszentkereszt, Hegyfalu és Lukácsháza leleteinek 

közzétételére e dolgozatban kerül sor. 

Kiss Gábor 2000-ben megjelent és az ezredfordulóig előkerült sír- és kincsleletek 

adatainak teljességét összefoglaló korpuszkötete lezárása óta további korszakbeli 

temetkezések váltak ismertté a Valter Ilona által kutatott jáki (Valter 2005), a Hajmási 

Erika ásatása során felszínre került nádasdi (Valter 2005. 557), és az Ilon Gábor 

vezetésével megásott Mesteri-Intapusztai temetőben. Több helyszínen kerültek napvilágra 

a szombathelyi Szent Márton templom melletti soros temető újabb részei a Szentmárton 

(Ilon 2002a), Kisfaludy Sándor (Pap 2010) és Kis (Ilon SMRA 2036-06) utcák területén 

(Horváth 2016). Eddig ismeretlen soros köznépi temetők sírjainak feltárása történt meg a 

                                                 
13Sé-Kertekalja (Kolonits 2008) település lakói nem biztos, hogy megélték a 9. századot. A rövid tudósítások 

tanúsága szerint a közelmúltban még Nemesbőd-Csepregúti völgyre dűlőn (Ilon 2009), Vát határában (Ilon 

2010) vált ismertté koraközépkori objektum. 
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lukácsházi víztározó munkálatai kapcsán Kőszeg-Kőszegfalvi rétek lelőhelyen (Horváth 

2010) és Sárvár-Rábasömjénben (Pap 2012b), valamint egy soros temetőre utaló 

szórványlelet is előkerült Sitke-Hegyalja, Belső rét lelőhelyen. 

A felsoroltak közül a mesteri és szombathelyi temetők korábban is ismertek voltak, 

így a kincsleletekkel14 együtt 2011 végéig összesen 33 lelőhelyről van régészeti adatunk 

honfoglalás kori leletekről, soros, vagy templom körüli temetőből származó 10–12. századi 

sírokról, és ezekre utaló szórványleletekről. 

Jelenleg 10. századi magyar jelenlétre utaló szórvány leleteket öt lelőhelyről15 

ismerünk, ezek: Pinkaóvár-Ried Asten (3 db nyílcsúcs), Celldömölk-Zsidó temető 

(vaskengyel), Kemenesszentmárton (vaskengyel), Vasasszonyfa [Asszonyfa] (2 db 

kengyel) és Vashegy [Eisenberg an der Pinka/Csejke-Eisenberg] (líra alakú csat). Az 

előkerült tárgyi anyag a kalandozó hadjáratok során a német területek és Itália felé vezető 

utakon portyára indulók és a 907-es pozsonyi csata után az Enns folyóig kitolt gyepűövezet 

védelmét ellátó kis létszámú, mozgékony lovascsapatok16 hagyatékát jelentheti (Kiss 

2000a 38 és 280, Révész–Takács 2006. 25), illetve elpusztult vagy még ismeretlen 

temetőkből származhat. 

A megismert leletekből nem állapítható meg a lelőhely jellege Nárai-Jáki úti belső 

dűlő, Gyák útja dombja lelőhelyen (bordázott S-végű hajkarika). A Meggyeskovácsi 

(Balozsameggyes) Hegyi öntés dűlőn előkerült, elkallódott hullámvonaldíszes edény sírból 

való származása kérdéses.17 A Kiss Gábor által összegyűjtött érvek (Kiss 2000a 122) 

mellett szól, hogy a megye területéről 10–11. századi sírkerámiát egyáltalán nem ismerünk, 

így a leletet vagy egy, a magyar honfoglalás előtti temetőhöz ill. településhez, vagy 10–12. 

századi településhez köthetjük. 

A Hegyhátszentmártonban előkerült sír kora véleményem szerint bizonytalan. Itt a 

helyiek emlékezete szerint a halott mellett kulacs formájú edény, fekete és sárga 

üvegpaszta gyöngyök, vasdarabok és érmék kerültek elő, melyek a pannonhalmi bencés 

apátság gyűjteményébe kerültek és ma már nem azonosíthatóak (Kiss 2000a 39-40). 

                                                 
14 A megyéből kettő kincsleletet ismerünk, Bögötről és Zsennyéről. Mind az éremlelet, mind a három híres 

arany és elektron karperec a 11. század közén került földbe. Feltételezhető, hogy a Pinkaóvár-Tobolyvárról 

származó arany solidus szintén kincslelet része lehetett (Kiss 2000a 12) 
15 A külön nem hivatkozott lelőhelyek adatai a kötet (Kiss 2000a) vonatkozó részeinél találhatóak meg. 
16 A hasonlóan értelmezhető gnadendorfi ifjú sírjának történeti értékelését végző Takács Miklós e mellett két 

további lehetőséget is felvet (honfoglalás során a Kárpát-medencén kívül megtelepült, illetve Géza 

központosító politikája elől a gyepűelvére menekült népesség tagja lehetett). Azt a feltételezést, hogy 

kalandozó hadjáratok során hunyt volna el az ifjú, a fontosabb közlekedési utak Gnadendorftól való távolsága 

miatt elvetette (Révész–Takács 2006. 34). 
17 A település plébánosának gyűjteményébe (Szombath-gyűjtemény) ajándékozás útján került. Koráról és 

lelőkörülményeiről semmit nem tudunk. Ltsz.: 64.7.1. SMRA 806/1-6. 



16 

 

A magyar betelepülés előtti szórvány lelet Pilgersdorf/Pörgölény, templom lelőhely 

9. vagy 10. századi bronzhuzal fülbevalója ráhúzott hordó alakú fehér színű 

üveggyönggyel. Mivel a területen 9–10. századi településmaradványok is felszínre 

kerültek, nem dönthető el, hogy a lelet településhez, illetve soros vagy templom körüli 

temetőhöz tartozott (Kiss 2000a 133). 

Nem ismert az egyházi épület helye a beszédes nevű Egervár-Kápolna dűlőn. Itt 

Vándor László egy 4 síros, 11–12. századra keltezhető temetőrészletben olyan, melléklet 

nélküli, részleges téglakerettel körülvett halottat tárt fel (3. sír), akinek koponyája részben 

egy téglán nyugszik (Vándor 2000. 36). Téglás és téglakeretes sírok legtöbb esetben 

templom körüli temetőkben fordulnak elő (Tettamanti 1975. 95, Pap 2002. 189). A 

temetkezési szokás Kovács László gyűjtése alapján (Kovács 1998. 29) ritkán, de soros 

temetőkben is adatolható (Elek-téglagyár 44. sír, Ellend-Szilfa dűlő 39. sír, Gyulafehérvár-

Ásatáshely). Egerváron kívül Vas megyében Sorokpolány-Berekalja soros temetőjében a 

99. sírban a koponya alatt, a 221. sírban pedig a jobb lábszár mellett, pontosan nem ismert 

helyzetben találtak két téglát (Kiss 2000a 186). Csepreg-Szentkirály gellértegyházi típusú 

temetőjének 10–12. századra datálható 159. sírjában a sír két végében volt élére állított 

tégla (Kiss 2000a 28). Ugyanitt magányos, római kori téglasírt is feltártak (Tóth 1996. 66).  

A szombathelyi Szent Márton templom 11. századi sírjai közül kettőnél használtak 

fel másodlagosan római téglákat; a 22. koporsós sír végébe egy római téglát állítottak, a 

10. sír hosszanti oldalait pedig római tégladarabokkal és csatári kövekkel rakták ki (Kiss–

Tóth 1993. 185-187). A felsorolt négy lelőhely közül kettő biztosan római temetkezéseket 

is rejtett, melyek építőanyaga készen kínálkozott felhasználásra. Valószínűnek tartom, 

hogy a markáns római hagyatékot őrző Dunántúlon a szokás gondolati háttere más lehet, 

mint az Alföldön, ahol a temetkezés céljára a téglát előre el kellett készíteni. A későrómai 

téglás temetkezések akaratlanul is megismert példája és a bőségesen rendelkezésre álló 

alapanyag miatt a dunántúli (és erdélyi) lelőhelyeken a tégla sírba helyezésében egyszerű, 

akár praktikus okok és a spontaneitás is közrejátszhattak. 

Mivel Egervár esetében sem a leletanyag, sem dűlőnév, sem a téglás temetkezés 

jelenléte nem dönti el a temető státusát, a kérdést további kutatásig nyitva kell hagynunk. 

Minden valószínűség szerint soros temetők voltak Celldömölk-Ság hegy, 

Bazaltbánya (torques, állatfejes karperec), Meggyeskovácsi (Balozsameggyes) Kövecsesi 

dűlő (S-végű hajkarikák), Meggyeskovácsi, Rábakovácsi Munkás utca (nyitott 

huzalgyűrűk) és Sitke (Kissitke)-Hercseg hegy (3 db, elveszett bronzkarika, valószínűleg 

bordázott S-végű hajkarika) lelőhelyeken. Szintén soros temető lehetett Sitke-Hegyalja 
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Belsőrét dűlőn, ahonnan a már említett bronz lunulát ismerjük, valamint Vasasszonyfa 

(Kisasszonyfa) Meszleni határon, ahol csontvázak, hajkarikák és érme került elő. A Vas 

megyei 9–11. századi kutatás pótolhatatlan vesztesége a Répcelak-Várdomb homokbánya 

jórészt elpusztult Karoling- és honfoglalás kori temető, melynek utolsó sírjait P. Buocz 

Terézia mentette meg (P. Buocz–Kiss 2000a 135). A 10–11. századi leletek közt nyílcsúcs, 

tokaji típusú fülbevalópár, hurkos-kampós fülbevaló, gyöngy, torques, gyűrűk és kés is 

voltak. 

 

2. kép. Feltárásból ismert soros temetők és soros temetőkre utaló szórványleletek 

 

Feltárásból ismert soros temetők vannak Celldömölkön a bencés apátság mellett, 

Csepreg-Szentkirályon, Ikervár-Virág utcában, Kőszeg-Kőszegfalvi réteken (Lukácsháza), 

Ják-Szent Jakab rotunda mellett, Mesteri-Intaházán, Sárvár-Rábasömjénben, Sorokpolány-

Berekalján, Szombathely-Szentmártonban és Kisfaludy Sándor utcában (2. kép). 

Templom körüli temetőink közül már a Karoling-korban temetkeztek a 

szombathelyi Szent Márton templom köré (Kiss–Tóth 1993, Lővei 2002. 25). Szintén már 

a 9. században templomos hely volt Velem-Szentvid, ahonnan Karoling-kori templomot és 

temetőt (Fekete 2007. 121), valamint 10–12. századi szórványleleteket (Kiss 2000a 262) 

ismer a kutatás. A bizánci ereklyetartó mellkereszt, S-végű hajkarikák, nyitott, bordázott 
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bronz pántgyűrű, oldalpálcás zabla kantárfüle és nyílcsúcsok egyaránt származhatnak az 

Árpád-kori templom temetőjéből és a 10–11. századi sáncvár kultúrrétegeiből (Kiss 2000a 

263). Az egyházi épületet a 11. században alapíthatták újra, mivel az ekkor felépített vár 

nevét a templom védőszentjéről, Szent Vidről kapta (Kiss 2000b 71, Kiss 2000c 385). 

Keveset tudunk a Nemeskéri János által 1943-ban Csempeszkopácson, a templom 

mellett feltárt 8, S-végű hajkarikával és gyűrűvel keltezett sírról (Kiss 2000a 22). Az 

elveszett leletanyag ellenére feltételezhető a temetkezések 10–12. századi datálása. Újabb 

feltárás nélkül nem bizonyítható, hogy a 13. század első felében épült templom (Valter 

2004. 142) körüli, vagy egy annak felépítését megelőző soros temető leleteit hozta 

felszínre a több mint 70 évvel ezelőtti ásatás. 

Nádasdon, a 11. századi erődített rotunda és a hozzá épített négyszögletű torony 

(Valter 2005. 557) feltárása során, a torony aljában 2003-ban P. Hajmási Erika legalább 

egy 11. századi temetkezést tárt fel. Az írott forrásokban elsőként 1376-ban említett Szent 

Márton plébániatemplom az ásató véleménye szerint a Nádasdy család nemzetségi 

temploma, temetkező helye és a falu plébániája volt. Az épület és a 18. század végéig 

fennálló temető a könyék legkiemelkedőbb dombján található. 

A korai templom körüli temetők között is meg kell említenem a csepregi templomot 

és a 11. századi jáki rotundát. 

Külön figyelmet érdemel a soros temetők és a közelükben épült Árpád-kori 

templomok viszonya. Elpusztult soros temetőink közül nem ismerünk egyházi épületet 

Celldömölk-Ság hegy, Bazaltbánya közelében. A temető, a hozzá kapcsolódó település és 

az esetlegesen fennálló egyházi épület maradéktalanul semmisült meg a bányászat során. A 

hegyet körülölelő nagyszámú korszakbeli lelőhely18 jelenléte összhangban van azzal a 

feltételezéssel, hogy a hegyen korai uradalmi központ létezhetett (Kiss 2000a 20, Kozák 

2002. 177). 

Celldömölk belterületén, a királyi alapítású, írott forrásokban elsőként 1252-ben 

említett, Boldogságos Szűz Máriának szentelt (Kiss 2000a 287) dömölki bencés apátsági 

templomtól19 kb. 80 méterre délre, egy különálló dombon (Kiss 2000a 8. kép) 1941-ben 

Holéczy Zoltán 17 nyugat-keleti tájolású vázat tárt fel. Sima-, S-végű és bordázott S-végű 

hajkarikákból álló leletanyaguk alapján a temetkezések kora Árpád-korra való datálása 

                                                 
18 Celldömölk-Zsidó temető, Celldömölk, bencés apátság és a mellette lévő soros temető, Celldömölk-Alsó 

dűlő kora Árpád-kori település, Celldömölk-Izsákfa-Bokodpuszta, Mesteri-Intaháza, stb. 
19 A Ság-hegy és környéke királyi birtok volt a 13. században (Herényi 2000. 434). A pórdömölki apátságot 

1252-es első említése jelentősnek írja le. Birtoka a királyi Ság aljától a Marcalig terjedt, beékelve a tokorcsi 

és a sági királyi udvarnokok földje közé (Porkoláb 1927. 25-26). 
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kétségtelennek látszik. A temető és a 12. századi apátsági templom (Lővei 2002. 26, Kozák 

2002. 178) egymáshoz való viszonyának tisztázásához már Holéczy Zoltán is újabb 

kutatásokat szorgalmazott (Kiss 2000a 18). Egymástól való távolságuk és a temetkezések 

jól körülhatárolható dombja alapján azonban joggal feltételezhető, hogy a temető nem az 

apátsági templomhoz tartozik (Kiss 2000b 70). 

A történelmi Vas megye határain kívül eső, hajdan Sopron megyéhez tartozó 

Szentkirály (ma Csepreg-Szentkirály) temetőjében Sosztarits Ottó legalább négy olyan sírt 

tárt fel, amelyek a Szent István titulusú (Kiss 2011. 609, 616) templom 11/12. század 

fordulóján történt építését megelőzően létesültek és a templom helyétől délkeletre 

elhelyezkedő soros temetőből származnak (Kiss 2000a 31). A köznépi temető leletei közül 

kiemelkedik a Köttlach típusú zománcos fülbevaló és a besenyőkhöz köthető préselt 

négyszögletes veretekkel díszített övgarnitúra (Kiss 1996. 221). Mivel a közeli Szakony a 

késő középkori oklevelekben a szentkirályi templom fíliájaként szerepel, a Szakony-TSz 

majorban feltárt soros temető (Gömöri 1984) felhagyását is a templom építéséhez 

köthetjük (Kiss 2000a 281). 

Legkorábbi feltárt honfoglalás kori soros temetőnk az Ikervár-Virág utcai, 

amelynek kora a 10. század második fele és 1020 előtt közé tehető (Kiss 2000a 82). Az ide 

temetkező, magyar etnikumú népesség a fontos rábai átkelőhely katonai védelmét látta el. 

Fegyvereik – tegez, íj, nyíl – mellett a férfiak sírjaiban kések, borotva, vascsat, csiholó, ár 

és korhadó anyagból készült tarsoly is megfigyelhető volt. Egy halottnál szemfedőt, egy 

másiknál részleges lótemetkezést dokumentált Kiss Gábor. A temető máig az egyetlen, 

honfoglaló magyarokhoz köthető (Kiss 2000a 83), ásatásból ismert temetkezési hely, 

ahonnan fegyveres sírokat ismerünk.20 Az ikervári temető 11. század közepe előtti 

felhagyása az itt élő közösség keresztény hitre való térítését jelzi. 1073-ban Salamon 

Ikerváron töltötte a karácsonyt, ami arra utal, hogy a település már ekkor templomos hely 

volt (Kiss 2000a 82, Kiss 2000b 68, Kiss 2000c 381). A település temploma a temetőtől 

kb. 700 méterre keletre, a Rába nyugati partján emelkedő dombon álló, írott forrásokban 

elsőként 1402-ben említett Szent György plébániatemplomot megelőző korai egyházi 

épület lehetett (Kiss 2000b 67, Valter 2004. 174). 

                                                 
20 Fegyveres temetkezésekre utalhatnak Pinkaóvár-Ried Asten nyílhegyei és a Répcelak-Várdombon 

előkerült, szórvány nyílcsúcsok. Szintén nyílcsúcs ismert a Velem-Szentviden álló, 10. században elpusztult 

Karoling kori templom pusztulási rétegéből (Fekete 2007. 111 és 29. ábra 2) és a Miske-gyűjteményből. Az 

utóbbi, mára elveszett nyílhegyek (Kiss 2000a 262) sírból való származása nem bizonyos. 
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Jákon, a bencés apátság mellett a templom körüli temető feltárásakor egy, a 10. 

század végén nyitott soros temetőhöz sírjai21 is előkerültek (Valter–P. Hajmási 2003. 232-

233, Valter 2004. 74, Valter 2005. 539). Sikerült megtalálni a korai temető keleti szélét, 

amely nagyjából a mai sekrestye középtengelyében volt (Valter–P. Hajmási 2003. 233). A 

11. század elején felépült az első, minden bizonnyal szintén Szent Jakab titulusú rotunda,22 

és a temetkezések e mellett folytatódtak (Valter 2005. 539). A környék fölé emelkedő 

domb nyugati részén, az Apáti ház környékén 11. századi kenyérsütő kemencét (Valter 

2005. 553), hulladékgödröt, valamint a korai településhez köthető rétegeket és leletanyagot 

tártak fel (Valter 2005. 543, 547). 

A lukácsházi árvízcsúcs csökkentő tározó területén, Kőszeg-Kőszegfalvi rétek 

lelőhelyen 2009-ben négy, honfoglalás és államalapítás kori temetkezés került elő. A két 

gyermeket, egy nőt és egy férfit rejtő sírok és leleteik értékelését Horváth Ciprián végezte 

(Horváth 2010). A részletesebb feldolgozás során a temetőből előkerült pödrött végű és 

spirálcsüngős hajkarikák, gyöngyök és a megye első gömbsorcsüngős fülbevalója alapján a 

temető korát a 10. század középső harmadára, végére tette (Horváth 2012). Bár a temető 

kiterjedése a terület adottságai miatt nem volt meghatározható, régészeti módszerekkel 

nem lehetett kizárni a temető kiscsaládi jellegét (Horváth 2010. 25). Az időközben 

megtörtént embertani vizsgálat eredményei szerint azonban bizonyosan nincs rokoni 

kapcsolat a nő és gyermekek között (Tóth 2012), így azt valószínűsíthetjük, hogy a korai 

datálás ellenére egy soros temető szélső sírjainak feltárása történt meg a lelőhelyen. 

A temető közelében korai templomra utaló adatot nem ismerünk. A mai 

Lukácsháza település Lukácsháza, Nagycsömöte és Kiscsömöte egyesítéséből alakult. 

Nagycsömöte első említése 1283, temploma a 15. századból való (C. Harrach–Kiss 1983. 

263). 

A Celldömölkhöz közeli Mesteri-Intapusztán Holéczy Zoltán 1941-ben 12 sírt, s 

ezek egyikében egy trepanált koponyát tárt fel (Kiss 1996. 218). A temetőben 2001-2006 

között Ilon Gábor vezetett tanásatást, melynek során a templom23 egy részlete is előkerült 

(Ilon 2002b 239). Az egyházi épület első említése 1325-ből való. Azt, hogy Keresztelő 

                                                 
21 1990-ben a Szent György-templom nyugati kapujának ÉNy-i sarka alatt egy sírt bontottak ki, amelyre 

ráépült a templom (Valter 2004. 73). A bencés apátság kolostora alatt szintén találtak korábbi sírokat. A 

soros temető egyik sírjában (838. sír) S-végű hajkarikák mellett a csontváz bal lábánál lócsontot is találtak. 

(Valter–P. Hajmási 2002. 220).  
22 Az alapfalak fölötti törmelékben Salamon (1063–1076) érmét és 11–12. századi edénytöredékeket találtak 

(Valter 2005. 537). 
23 A lelőhelyen Holéczy Zoltán rómainak gondolt épületfalakat talált, amelyek szintén tartozhattak 

templomhoz (Kiss 2000a 129), mivel azt római épület helyén, római építőanyag felhasználásával emelték 

(Kiss 2000c 386).  
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Szent Jánosnak volt szentelve, egy 1550-es oklevélből tudjuk (Kiss 2000a 129, Kiss 2000b 

71, Kiss 2000c 382). A 16. században az intai templom fíliája volt Mesteri, Simonyi, 

Mihályfa és Tokorcs. Az épület a 17. században már csak romokban állt (Benczik–Feiszt 

2000. 77). 

A tanásatások során feltárt 432 sírból 282 datálható az Árpád-korra (Krizsán 2010. 

127), ezek közül a legkorábbak a 11. század végére (Ilon 2006. 229). A 2004-es ásatás 

során az egyik sírban S-végű hajkarikák mellett 8 fluoritgyöngyöt és bronz huzalgyűrűt 

(Ilon 2003. 251), 2006-ban ezüst pántgyűrűt, vaskést és nyitott végű karikákat találtak 

(Ilon 2006. 229). Ezeken kívül több olyan tárgytípus – állatfejes karperec, rovásírásos 

gyűrű – került elő a sírokból, amelyek jelenléte soros temetőkre jellemző. Mindezek 

alapján joggal feltételezzük, hogy a lelőhelyen soros köznépi temető előzte meg a 

templomot. 

A Meggyeskovácsi határában előkerült két sírlelet egymástól való távolsága 

majdnem 2,5 km (ld. Kiss 2000a 120), amely kizárja, hogy egy temetőből származzanak. 

Rábakovácsi ma álló, elsőként 1327-ben említett, Szent Kozma és Damján titulusú 

temploma (Valter 1985. 218) a két lelőhely között, szinte pontosan félúton helyezkedik 

el.24 

Sárvár-Rábasömjén feltehetően a mai épület helyén álló templomát a 13. században 

említik források. 

Répcelak területén nem ismerünk középkori eredetű templomot. A két legközelebbi 

templom Nick elsőként 1328-ban említett (C. Harrach–Kiss 1983. 285, Kiss 2000a 281) 

Szent Miklós, és Csánig, valószínűleg Mindenszentek titulusú, a forrásokban elsőként 

1438-ban felbukkanó temploma. A Várdomb szomszédságában lévő Galagonyás dűlőben 

tárta fel Farkas Csilla 2000-ben (Farkas 2000. 198) a 3.7. fejezetben bemutatott kora 

Árpád-kori településrészletet, melynek előkerülési helye feltehetően azonos a Kiss Gábor 

által terepbejáráson lokalizált településsel (Kiss 2000a 139). 

Celldömölkhöz és Meggyeskovácsihoz hasonlóan Sitke határában is több korai 

temető lehetett, ezek leletei a Hercseg-hegy nyugati oldalán és keleti lábánál kerültek elő.25 

A hegytől északkeletre alig 1 km-re található az elsőként 1251-ben (C. Harrach–Kiss 1983. 

353), vagy 1261-ben (Valter 2002. 213) említett Sitke település, melynek Szent Lőrinc 

                                                 
24 A néphagyomány egy másik, elpusztult templomot is ismer a szentjakabi dűlőben, ahol 

épületmaradványokat figyeltek meg. A Szent Jakab kápolna a településtől ÉNy-ra kb. 1 km-re helyezkedik el 

(VMFN 1982. 263). A kápolna helyéről a Szombath-gyűjtemény Árpád-és későközépkori edénytöredékeket 

őriz. SMRA 806/1-6. 
25 A lunula lelőhelyének pontos meghatározását Derdák Ferenc geodétának köszönöm! 
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temploma 1349-ben bukkan fel a forrásokban (Valter 2004. 164). A környék lakói a soros 

temetők felhagyása után valószínűleg a Szent Lőrinc templomot megelőző egyházi épület 

körül földelték el halottaikat (Kiss 2000a 281). 

A megye legnagyobb feltárt temetője, Sorokpolány-Berekalja teljes feldolgozását 

Kiss Gábor végezte el. A 10. század végétől a 12. század elejéig datálható (Kiss 2000a 

203) temetkezési hely és a soros temetőtől 100 méterre északnyugatra álló Szent Vencel 

titulusú templom egymáshoz való viszonyát Kiss Gábor több tanulmányában is vizsgálta 

(Kiss 2000b 68, Kiss 2000c 382, Kiss–Z. Czigány 2008. 79). Eredményei alapján a kora 

Árpád-kori Polány települést lakó, minden valószínűség szerint lengyel etnikumú (Kiss–

Kustár–Z. Czigány 1999), határvédelmet ellátó népesség a 12. század első harmadában 

építette fel templomát. A temető határai, így az egyházi épülethez közelebb eső északi és 

nyugati szélei is bizonytalanok. A betemetkezés keleti irányból nyugat felé haladt (Kiss 

2000a 202), így a kései sírok esnek közelebb a templomhoz. A sírmező nyugati és déli 

részén az ásatások alkalmával a temetőnél későbbi, a temetőtől délre 1996-ban kora Árpád-

kori település objektumokat is feltártak (Kiss 2000a 203). 

A Szombathely, Szentmárton és Kisfaludy utcák alatt részben feltát soros temető 

(Kiss 2000a 241, Kiss 2005, Pap 2010) leletanyagát Horváth Ciprián dolgozta fel (Horváth 

2016). A temetkezési helyet a 11. század elején nyithatták és az utolsó halottak az 1060-

1070-es években kerülhettek sírba (Horváth 2016. 146). Ezt követően az itt élő népesség 

valószínűleg a közeli Szent Márton templom köré helyezte el halottait. 

A korszakban teljesen általános, hogy az adott területre beköltöző népesség saját 

szempontjait követve temetkezési helyet választ. A szombathelyi lelőhelyek 

különlegessége, hogy a terület birtokba vétele idején a Karoling grófsági központban élő, 

és a templomot fölépítő keresztény népesség (Kiss 2005. 152) temploma – feltehetően 

funkcióját ellátva – állt, és az azt emelő lakosság temetőjét tovább használva, vallását 

fenntartva békésen élt tovább. 

A Vasasszonyfa (Kisasszonyfa) határában 1927-ben előkerült sírok hozzávetőleges 

helye (Kiss 2000a 258) Vasasszonyfa elsőként 1318-ban említett Mindenszentek titulusú 

templomától (Ivicsics 1991. 38, Ivicsics 2002. 503) 2 km-re, Meszlen a 13. század második 

felében emelt Szűz Mária titulusú templomától (Valter 2004. 157, Kiss–Zsámbéky 2008) 

kb. 1,7 km-re található. 

Kiss Gábor adatait (Kiss 2000a 280) az utóbbi évek eredményeivel kiegészítve a 

megyében jelenleg hat 10. századi, vagy a 10. században induló temetkezés, soros temetőre 

ill. kincsleletre utaló régészeti lelet (Pinkaóvár-Ried Asten, Vashegy, Celldömölk-Zsidó 
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temető, Kemenesszentmárton, Vasaszonyfa-meszleni határ és Pinkaóvár-Tobolyvár) és hat 

10. században induló soros temető (Ikervár-Virág utca, Szombathely-Kisfaludy u., 

Répcelak-Várdomb, Kőszegfalva-Kőszegfalvi rétek [Lukácsháza], Sorokpolány-Berekalja 

és Ják) vált ismertté. Korpuszkötete megírásakor Kiss Gábor régészeti és történeti adatok 

(Kiss–Tóth 1987. 128), valamint a vasi temetők alapos elemzése alapján jutott arra a 

következtetésre, hogy a vidéket 900-tól birtokló honfoglaló magyarság a területet csak a 

955-ös augsburgi vereség után, a rábai gyepűvonal kiépítésével párhuzamosan népesítette 

be (Kiss 2000a 280). Következtetési helyességét támasztja alá, hogy az elmúlt évtizedben 

megszaporodott feltárások ellenére a megyéből máig nem ismerünk a 10. század közepe 

előtti magyar temetkezésre vagy megtelepedésre utaló adatot. 

 

3. kép. 10. századi sír- és kincsleletek Vas megyében 

 

A tizenöt vasi soros temető közül tíz helyén történt feltárás. Az ásatásból megismert 

templomok közül a 9. században is jelentős helynek számító Répcelak-Várdomb közelében 

nem találtunk Árpád-kori templomot. Ikerváron történelmi forrás utal arra, hogy 1073-ban 

templomos hely volt. Sorokpolány soros temetőjétől mindössze 100 méterre épült fel az 

egyházi épület. Szombathelyen egymás közvetlen közelében két egykorú, különböző rítusú 

temető működött. Celldömölkön a soros temető és az apátsági templom között alig 80 
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méter a távolság. Mesteri-Intaházán valószínűleg a templomot is feltárták. Csepreg-

Szentkirály a gellértegyházi temetők széles körben hivatkozott példája. A jáki 

templomdombon soros temető előzte meg a 11. századi rotundát. Lukácsháza közelében 

jelenleg nem ismerünk Árpád-kori eredetű egyház épületet. Sárvár-Rábasömjénben a soros 

temető és a templom távolsága csupán 30 méter. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy Vas megyében három megfigyelhető „útja” 

volt a temetők közötti váltásnak, melyek közül egy unikális (Szombathely), egy különleges 

(Csepreg-Szentkirály), míg a harmadik meglehetősen általánosnak mondható (Celldömölk, 

Ikervár, Ják, Mesteri, Rábasömjén, Sorokpolány), és dokumentált párhuzamokkal bír. 

Az elsőként felsorolt két vasi temető országos átlagtól való eltérésének okát a 

terület sajátos történetében is kereshetjük. Bár a honfoglalást megelőző évszázadban az 

egész Dunántúl Karoling érdekszférába tartozott, a Vas megye területén létrehozott, 

Savaria központú Rába grófság megszervezése, valamint a terület salzburgi érsekséghez 

való csatolása sajátságos fejlődést eredményezhetett. 

A megyében a régészeti leletekből és feltárásokból ismert soros temetők túlnyomó 

többsége mellett, sokszor azok közvetlen közelében a 11–12. században felépült a település 

temploma. A soros temetők és a több ízben hozzájuk kapcsolható közeli telepnyomok 

(Meggyeskovácsi (Balozsameggyes) Kövecsesi dűlő (?), Ják-Apáti ház, Lukácsháza-Varga 

Ottó utca, Sorokpolány-Berekalja, Répcelak-Galagonyás) tanúsága szerint a 10. század 

közepétől, végétől megtelepedő, és egymáshoz közel akár több soros temetőt nyitó 

(Celldömölk, Meggyeskovácsi, Sitke) lakosság a következő évszázadban is helyben 

maradt, és keresztény hitre térve a későbbiekben felépített templom cintermébe helyezte 

végső nyugalomra halottait. 

Ugyan pontosan nem tudjuk, hogy az adott népességet illetve az egyházat milyen 

szempontok vezérelték a templom helyének kiválasztásában, azonban a soros temető és az 

egyházi épület fizikai közelségének egészen egyszerű oka is lehet, ha a közelben nem volt 

másik alkalmas magaslat. A Dunántúlon emellett készen kínálkozik akár anyagnyerő 

helynek, akár alapnak egy, hajdan is jelentős helyen (római út mellett, messzelátó helyen, 

révnél) álló római épületmaradvány. A Szent Márton templom Savaria keleti, ókeresztény 

temetőjében, sírépítmények közelében épült fel (Kiss 2005. 151). Csepreg temploma római 

villa területén áll (Kiss 2000a 26). A Mesteri-Intaházán feltárt templom (Kiss 2000a 129, 

Kiss 2000c 386) és a dömölki apátság szintén római maradványok felhasználásával épült 

(Kozák 1988. 8). 
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Dunántúli és távolabbi temetők esetében számos alkalommal hozták kapcsolatba a 

soros temető felhagyását templom felépítésével. Pusztaszentlászló soros temetőjét az 

ásatók meglátása szerint 11. században azért hagyták fel, mert ekkorra épült fel Söjtör 

temploma (Szőke–Vándor 1987. 85). Hasonló összefüggést feltételez Írásné Melis Katalin 

Szenterzsébetfalva 12. század végén felépített plébániatemploma és a közeli, Károly kerti, 

valamint Március 15. téri temetők megszűnése között (Í. Melis. 2005. 75). Tolna 

megyében eddig 11 templom körüli temetőből bontottak ki kora Árpád-kori sírleleteket és 

a bátai plébániatemplom 12. századi alapjait a templomépítést megelőző temetkezésre 

ásták rá (K. Németh 2011. 226). A Pest megyei templomok kutatása kapcsán Tari Edit 

több alkalommal (Budapest II. ker. Szajkó utca, Kána, Cegléd-Nyúlfülehalom, Cegléd-

Birincsek) figyelt meg olyan sírokat, melyekre az egyház ráépült (Tari 2000. 227). 

Szatmári Imre Örménykút kapcsán régészeti módszerekkel is le tudta követni a soros és 

templom körüli temető közötti váltást (Szatmári 2005. 60-61). 

A megye lehetőség szerint teljes korszakbeli adatállományát áttekintve tehát 

általánosnak mondható, hogy – más területeken megfigyeltekkel összhangban – a soros 

temetők felhagyása legtöbbször a templom felépítésével hozható összefüggésbe, és a 10-

11. században a területre betelepülő népesség a 11. század végén illetve a 12. század 

elején, több egymáshoz közel fekvő temetőjét megszűntetve a plébániatemplomok 

felszentelt cinterembe temette halottait. 

Hasonló, bár kevésbé jól datálható folyamat figyelhető meg a településeknél; a kora 

Árpád-kori falvak egy részét a 11. században vagy legkésőbb a 12. század végén elhagyták 

lakói, akik minden valószínűség szerint a frissen felépített templomok mellett kialakuló 

településekre költöztek. 



26 

 

3. A DOLGOZAT KERETÉBEN FELDOLGOZOTT TELEPÜLÉSEK 

A dolgozatban három gazdag leletanyaggal bíró Karoling-kori település 

leletanyagát dolgozom fel. Ez – a Skirba Péter által közzétett Vát-Telekes anyagával együtt 

– Vas megye csaknem teljes26 korszakbeli kerámiaanyagát jelenti. 

Doktori tanulmányaim 2009-es megkezdése óta Körmend főterén Farkas Csilla egy 

korszakbeli objektumot tárt fel (Pap 2016b). A 2012-2013-ban Pósfa-Almás alján 

megismert falurészlet anyagát a dolgozat leadása után teszem közzé, a feldolgozás 

eredményeit azonban a dolgozatban ismertetett települések kerámiaanyagának 

értékelésekor lehetőség szerint figyelembe veszem. 

A kora Árpád-kori településfeltárások gyorsan növekvő száma nem tette lehetővé, 

hogy a megye teljes anyagának feldolgozásra törekedjek. Itt a nagyobb felületű és 

leletgazdag települések közül Celldömölk-Alsó dűlő és a Sárvár-Faképi dűlőn továbbélő 

népesség korszakbeli leletei kerültek be a dolgozatba. Emellett négy kisebb, a 

közelmúltban feltárt falurészlet anyagának feldolgozását is elvégzem. 

 

4. kép. A dolgozat keretében feldolgozott 9–12. századi települések 

 

A leletek értékeléséhez Vas megye és a Nyugat-Dunántúl számos más települését 

feldolgozó tanulmányok mellett a Skriba Péter által közzétett illetve publiklás alatt álló 

négy vasi falurészlet, Vát-Bodon tábla, Vát-Telekes dűlő, Szombathely-Zanat-Trátai dűlő 

                                                 
26 A rövid tudósítások tanúsága szerint a közelmúltban még Nemesbőd-Csepregúti völgyre dűlőn (Ilon 2009), 

Vát határában (Ilon 2010) vált ismertté koraközépkori objektum.  
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és Szombathely-Országúti dűlő, illetve részben a Koller Melinda által vizsgált Gencsapáti-

Besenyősziget anyagát is figyelembe tudtam venni. 

 

3.1. Kemenespálfa-Zsombékos, 9–10. századi településrészlet 

3.1.1. A lelőhely és az objektumok 

A lelőhely Vas megye keleti részén, a Vas és Veszprém megye területét elválasztó 

Marcal folyó mellett terül el. Határából a Savaria Múzeum 1970 októbere óta őriz 

koraközépkori kerámiatöredékeket (Ltsz 71.30.1-71.30.19), melyeket Horváth Miklós 

tanító ajándékozott az intézménynek. A Kemenespálfa-Homokgödrök néven nyilvántartott 

anyag előkerülési helye feltehetően azonos az ásatás helyszínével és annak közvetlen 

környékével, mivel a feltárás területének középső 

és déli végét jól láthatóan földkitermeléssel 

bolygatták. 

 A település északi határában lévő ásatás 

helyét Kiss Lajos ide vonatkozó térképére helyezve 

több érdekes, de sajnos ellenőrizhetetlen adatot 

találtunk, melyek szerint a Rózsa-majori dűlő, 

kavicsos gödörben csontvázat, edénydarabokat és 

sarkantyút találtak, a Sirhel, Halom-domb és 

Marcal mellék pedig régi temetkezési hely (Kiss 

1988. 339-340). A település környékére 

valószínűleg a 9. században telepedtek be szlávok, akik a helynevek tanúsága szerint az 

avarokkal együtt éltek a környéken (Szentpéteri 1995. 6. térkép). 

 A Zsombékos dűlőben végzett feltárást27 2008. szeptember 29. és november 6. 

között Farkas Csilla vezette. A beszédes nevű határrészen, a Marcal folyó hajdani 

medrének bal oldalán,28 egy észak-déli irányban hosszan elnyúló magaslaton 91 rézkori, 

kelta és koraközépkori objektum, valamint feltehetően áradások alkalmával a helyszínre 

sodródott, szórványos római kori leletek kerültek elő. A feltárt terület közel 400 m hosszan 

nyúlik el, területe több mint fél hektár. A negyvenegy dokumentált koraközépkori jelenség 

                                                 
27 A megelőző feltárás a Boba-Ukk deltavágány rehabilitációjához kapcsolódott. A munkát a Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálattal kötött szerződés alapján, a K.Ö.Sz. által meghatározott dokumentációs 

protokoll szerint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága végezte.  
28 A tágabb terület környezetrégészeti vizsgálatáról: Ilon et. al. 2005. 

5. kép. A lelőhely elhelyezkedése 
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a feltárás teljes hosszában megtalálható volt. A korszakbeli objektumok a terület északi 

részén sűrűsödtek. 

 A késő népvándorlás kori objektumok közül egy nagyméretű, kőkemencés lakóház, 

kettő feltehetően műhely, öt szétszántott kőkeretes tüzelőhely, egy földól vagy szárnyék, 

kettő oszlophely és szintén két, objektumhoz nem köthető leletcsoportosulást – elpusztult 

objektum helyét – is feltártak. Napvilágra került hét tárolóverem és összesen huszonegy 

gödör, melyek közül tíz kör alakú, hét ovális és négy négyzetes formájú foltban 

jelentkezett. 

 A településrészletet viszonylag rövid ideig lakhatták. Az egymást metsző vagy 

felülrétegző objektumok száma kevés; a 31. kisározott tárolóvermet vágta az annál 

fiatalabb, 15. objektumhoz tartozó, azzal egykorú árok (15/92. árok). Az jelenségek 

közelsége miatt feltételezhető, hogy a 33. ház használatának idején a bejárata előtt lévő 34. 

és 91. gödör nem volt nyitva. Azonban – mivel valószínűsíthetően mindkét verem tárolásra 

szolgált – ez az egyidejű használatot nem zárja ki. 

 Az összeillő, különböző objektumokból származó fazéktöredékek tanúsága szerint 

a településrészlet északi részén egyszerre volt használatban a 31. tárolóverem és a 16, 

valamint a 18. gödör, ezektől délebbre pedig a 24. műhely, a 44. földól és a 33. lakóház. 

A 33. számú, boronafalú, kőkemencés lakóház viszonylag nagyméretű volt.29 

Gödrének mérete 450x414 cm, alapterülete 18,63 m2. Formája négyzetes, oldalai enyhén 

szűkülőek, alja egyenes. Relatív mélysége 53 cm. Feltehetően átlagot meghaladó mérete 

lehetett az oka annak, hogy tetőszerkezetét nem egy, hanem két szelemen tartotta.30 Egy 

sekélyebb oszlophely volt a gödör délnyugati sarkában, valamint egy az északkeleti 

sarokban. Ez utóbbi az épület lépcsőzetes31 bejáratához kapcsolható. 

                                                 
29 Az avar kori házak átlagos mérete 8-10 m2 (Madaras 1991. 270). Részletesebb adatokat találunk Bóna 

Istvánnál (Bóna 1988. 408) aki a földbe mélyített fűthető veremházak szélső méretadataiként a 2x2,5m-t és a 

6x8 m-t adja meg. Több lelőhely házainak méretét hasonlította össze: Vaday 1999. 252. 48. grafikon. 
30 Északi falánál a két oszlophely távolsága 66, a délin 77 cm volt. Az északi oszlophelyek a falon kívül 

estek, és mélységük nem érte el a ház padlószintjét. Az 33/96 oszlophely erősen szűkülő, szájátmérője 51, 

aljának átmérője 20 cm, relatív mélysége 44 cm volt. A 33/97 szájátmérője 37, aljának átmérője 22 cm, 

relatív mélysége 45 cm volt. A déli oszlophelyek a falon belül helyezkedtek el és a padlóba mélyedtek. A 

33/98 oszlophely alját állatjárat bolygatta. Formája kerek, átmérője 24 cm a szájnál és 16 cm alsó részén. 

Relatív mélysége 64 cm. A 33/99 oszlophely a kemence DNy-i sarkánál volt, alsó része szintén állatjárat által 

bolygatott. Átmérője fölső részén 27, alján 22 cm, relatív mélysége 68 cm. 
31 A bejárat biztosan nem meneteles volt, azonban egyetlen lépcsője egybeesik a ház keleti oldalán lévő 

sekély padkával. A lépcsős bejáratról: Vékony 1988. 292. 
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A házban három betöltési réteget sikerült 

megfigyelni, melyek közül a legalsó valószínűleg a 

ház lesározott padlója volt. Az épület gödre a déli 

oldalon padkás volt. A nagyméretű, erősen 

bolygatott kőkemence a délkeleti sarokban 

helyezkedett el. Mögötte a ház sarka enyhén ívesen 

rajzolódott ki. 

Az eredetileg négyzetes formájú kemence két 

nagyméretű bazalttal megerősített szája észak-

északnyugat felé nézett. Alapterülete 210x125 cm, 

magasságát 38-42 cm-ig sikerült megfogni. Ovális, 

72x59 cm-es, egyenes aljú tűzterének betöltését 5 cm vastag hamuréteg alkotta. A kemence 

körül egy oszlophely és több karólyuk rajzolódott ki.32 Jelenlétük alapján feltételezhető, 

hogy a tüzelőberendezés fölé szikrafogót emeltek (Wolf 2003. 326. 10. kép). 

A lakóház leletanyaga igen gazdag volt, a beleltározott 1044 tárgy közül kerek 500 

lelet, köztük kiegészíthető edény, számos edénytöredék, kő- és csonteszköz származott az 

épület gödréből. 

Két nagyméretű, sekély, tüzelőhellyel ellátott gödör mérete és leletei alapján 

műhelynek feltételezhető. A 24. objektum 528x248 cm-es, sekély, egyenes aljú gödrében 

egy erősen bolygatott, kőkeretes tüzelőhelyet tártak föl. A gödör fedésére utaló nyomok 

nem kerültek elő. Az objektum leletei között szerepelt egy kiegészíthető fenékbélyeges 

fazék, számos jellegzetes fazéktöredék, valamint egy vastárgy töredéke. 

A 29. objektum 193x112 cm-es, ovális, ívelt oldalú, teknős aljú, alig földbe 

mélyedő volt, benne szintén erősen bolygatott helyzetben kerültek kibontásra a 

tüzelőhelyet keretező bazaltok. Az előkerült gazdag kerámiaanyag mellett állatcsontok, 

csonteszköz és egy fenőkő ismert a kibontott gödörből. 

A földfelszíni (37., 77. és 79. objektum) kövekkel keretezett nyílt tűzhelyekre 

csupán a kőkupacként jelentkező, helyenként égett, kormos bazaltok utaltak. Két 

tüzelőhely volt sekélyen a földbe mélyítve; a 15. objektum kövei egy kerek, sekély gödör 

körül csoportosultak, egy szintén sekély, kerek tüzelőhely pedig a 33. ház közelében, egy 

nagyobb, négyszögletes, alig földbe vájt mélyedésben volt (90. objektum). 

                                                 
32 A kemencétől északra lévő 33/100. kerek oszlophely a padlóba mélyedt. Átmérője a szájánál 25, alján 18 

cm, relatív mélysége 8 cm volt. A helyenként kormos bazaltdarabok elbontása után a keleti oldalon 3, a 

nyugatin egy, a kemence irányába dőlő karólyuk rajzolódott ki. Átlagos átmérőjük 8-11 cm, átlagos 

mélységük 15-16 cm volt. 

6. kép. A 33. ház és környezete 
elhelyezkedése 
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A 44. objektum esetében felmerült annak lehetősége, hogy a hosszúkás, nyugat-

keleti irányban enyhén mélyülő, közepén kiszélesedő, északi oldalán enyhén padkás, déli 

oldalán és nyugati végében egy-egy oszlophelyre állított cölöp tanúsága szerint részben 

lefedett vagy elkerített rész szárnyékként vagy földólként szolgálhatott. Mind méretben, 

mind szerkezetben hasonlóakat közöl Szőke Béla Miklós (Szőke 1992b 135) Nagykanizsa 

határából, az Inkey sírkápolna, Miklósfa-Mórichely és Nagykanizsa-Práter domb, 

botanikus kert lelőhelyekről. A sekélyen földbe mélyített, két-három cölöplyukkal 

keretezett, egyik oldalon padkás, hosszúkás formájú objektumok egy részét műhelynek 

feltételezi, míg többségüket – elsősorban sertés tartására szolgáló – földólnak írja le. 

 A két, egymástól távol eső oszlophely (1. és 51. objektum) funkciója nehezen 

meghatározható, illetve igen széles, de régészeti érvekkel nem védhető értelmezési 

lehetőségeket kínál. 

 A 78. és 80. számú jelenségek feltárható objektumhoz nem köthető 

leletsűrűsödésként jelentkeztek, az előbbi talán egy erősen szétszántott tüzelőhely bazalt-, 

tégla- és csontdarabokból és kevés kerámiából álló maradványa, az utóbbi egy több 

darabra tört edény összeillő aljtöredékeit jelentette. 

A gödrök közül tárolóveremként határozhatjuk meg a lekerekített sarkú téglalap 

vagy ovális formájú foltként jelentkező, egyenes, vagy alig ívelt oldalú és aljú, mélyebb 

gödröket. A négyzetes formájú, 189x113 cm nagyságú 22. verem alján dokumentált 

faszenes réteg arra enged következtetni, hogy a gödröt deszkával bélelték (Béres 1988. 29), 

esetleg faládát helyeztek el benne (Tomka 1988. 48). 

A kerek, tölcséresen szűkülő, mély, enyhén teknős aljú 31. objektum oldalát 

kitapasztották. Betöltéséből kerámia és vastárgy mellett több őrlőkő töredék került elő, 

amelyek fitolitvizsgálatára is sor került. 

 Az 58., kerek, tölcséresen szűkülő, teknős aljú gödör tetején kődarabokat, benne 

edénytöredékek mellett egy egész, szájával lefelé álló kisfazekat33 találtak. A 87. objektum 

kerek formájú, meredek falú, íves aljú mély gödör volt, betöltésében kevés kerámiával. 

 A 22. és 58. gödör tetején talált kődarabok és a 31. objektum fölső részében talált 

őrlőkő töredékek talán a vermek porladó anyagból készült fedését súlyozhatták le. 

 Szintén felmerült lehetséges funkcióként a tárolás a 18., 34. és 91. objektumok 

esetében. A 18. gödörben 11 db, egyenként 1,3-1,5 kg súlyú, homokkal és durva apró 

kaviccsal soványított agyagból kézzel készített, átlagosan 15 cm átmérőjű, 6-8 cm magas, 

                                                 
33 A fazék belsejében sem állatcsont, sem egyéb tárgyi anyag nem volt. 
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közepén átlagosan 1,5 cm átmérőjű egyenes lyukkal átfúrt lapított gömb alakú hálónehezék 

feküdt. A nehezékek jelenlétéből arra következtetek, hogy a gödörben egy használaton 

kívüli halászhálót helyeztek el, vagy azt – időközben nyomtalanul megsemmisült – karókra 

kiterítve a gödör fölött szárították. 

 A 34. és 91. gödrök a 33. lakóház közvetlen közelében, annak északnyugati 

sarkánál, a bejárat előtt helyezkedek el. A 34. gödörből fazéktöredékek mellett egy vaspánt 

darabja, a 91. veremből pedig fazekak darabjai mellett egy szinte teljes vas sarló került elő. 

 Az ovális (3., 6., 30., 46., 47., 56., 76), téglalap alakú (5., 12., 16., 55) és kerek (23., 

36., 38., 52., 53., 54., 57., 62., 65., 75) formájú foltként jelentkezett gödrök a feltárt 

területen elszórtan, kisebb-nagyobb csoportokat alkotva helyezkedtek el. Közös 

jellemzőjük, hogy oldaluk enyhén szűkülő, aljuk ívelt vagy teknős, átlagos méretük 

120x80 cm, relatív mélységük 14 és 88 cm között van, a legjellemzőbb a 20-40 cm közötti 

érték. Több gödörnél jelentkezésük szintjében, vagy a betöltésben észleltek tufa-, bazalt- 

vagy tégladarabokat34 (23., 52., 54., 56., 75.,), valamennyiből került elő kerámia és szinte 

mindegyikben volt állatcsont is. 

Mind a kör, mind az ovális formájú gödrök gyakoriak az avar kori és koraközépkori 

telepeken, funkciójuk valószínűleg a gabona tárolása35 volt (Tomka 1998. 47). Az 

objektumok egy részét kitapasztották, más részükben feltehetően valamilyen szerves 

anyagból készült tartóban helyezték el a gabonát. Az Árpád-korból ismerünk adatot arra is, 

hogy a tároló elhelyezése előtt a gödör alját szalmával, gyékénnyel bélelték (Béres 1988. 

29). Mind avar, mind Árpád-kori településeken került elő fonott kas és hombáredény 

(Tomka 1998. 48). Mivel egy gödörben csak egyféle gabona volt eltárolható, és a verem 

megnyitása után annak teljes tartalmát ki kellett emelni (Béres 1988. 29-30), a gabonafélék 

gazdaságos eltartásához számos veremre volt szükség. 

3.1.2. A leletanyag 

 A lelőhelyről összesen 1044 tárgyat leltároztam be,36 ezek 96,5%-a (1007 db) 

fazék. A leletanyag 3,5%-át kitevő eszközök és egyéb leletek adatait a lentebb közzétett 

számításokban nem vettem figyelembe, a viszonyítási alap (100%) a fazéktöredékek 

egésze (1007 db) volt. 

 Az 58. gödörben ép állapotban megtalált fazék mellett két edény volt kiegészíthető. 

A töredékek közül 120 perem- (11,9%), 777 oldal- (77,2%), és 107 aljtöredék (10,6%) 

                                                 
34 Nagyrécsén az objektumok közel 60 százalékából került elő homokkő (Straub 2004. 6).  
35 A gödröket a tároláson kívül használhatták hús füstölésére is (Szőke 1952. 95). 
36 A beleltározott tárgyak leírása a dolgozathoz mellékelt DVD-n olvasható. 
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volt. Fazékon kívül más edénytípushoz tartozó töredék a településrészletről nem került 

elő.37 

3.1.3.1. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

 Az edények anyagában szabad szemmel és tapintás alapján homokot (100%), apró 

kavicsot (95,4%), őrölt kerámiát (80,4%), mészszemcsét (12,8%) és grafitot (1,3%) tudtam 

elkülöníteni. Ezek közül a homok és apró kavics változó mennyiségben a bányászott 

alapanyagban természetes módon is megtalálható lehet, azonban az őrölt kerámia vagy 

samott, a mészszemcse és a grafit mindenképp szándékosan, az anyag soványítására került 

az agyagba. 

 A csillám az agyagban szennyeződésként van jelen (Csupor–Csuporné 1998. 19), 

így mennyisége a bányászott agyag minőségére és az előkészítés (kiiszapolás) 

gondosságára utal. Csillám nélküli homok volt az edények 10,3%-ában, finoman iszapolt 

csillámos homok 0,9%-uknál, alig csillámos homok volt a fazekak 35,3, csillámos homok 

52,4 és erősen csillámos homok az edények 1,1%-ának anyagában.38 

 Az apró kavics magas aránya az edények szinte egészére jellemző volt, hasonlóan 

jelentős mennyiségükben található meg az őrölt kerámia. Ennek használata a régión belül 

is helyi jellegzetesség lehet, mivel a korszakkal foglalkozó publikációk nagy részében 

ilyen soványító anyagot kevés kivétellel39 (Ilon et. al 2000b) nem említenek.40 

 A mészszemcsével, mésztartalmú adalékanyaggal (tört kagyló, csigahéj) való 

soványítás (Parádi 1959. 23) a népvándorláskor kései időszakában az egész régióban széles 

körben elterjedt, és mind telepeken, mind temetőkben talált edényeken adatolható (Török 

1973. 37; Müller 1994. 64, 66, 77; Szőke 1994. 256; Tomka 2000b 185; Takács 2002. 177; 

Müller 2004. 9; Straub 2004. 7; Herold 2006. 75; Mersdorf–Tóth 2006. 203; Skriba 2010. 

231). 

                                                 
37 A szórványok közt feltételezek egy fedőtöredéket (23. tábla 12) ezzel azonban bizonytalan mivolta miatt 

részletesen nem foglalkozom. 
38 A sopronkőhidai település csillámos soványítású edényei kapcsán Tomka Péter egyes esetekben porított 

csillámpala vagy homokkő tudatos használatát feltételezte (Tomka 1998. 49). 
39 A Lébény-Kaszás dombi lelőhely 7. század második felétől a 9. század elejéig keltezett (Takács 2002. 

177), kézzel formált kerámiájánál Takács Miklós említ őrölt kerámiás soványítást is (Takács 2002. 172). 
40 Nem említenek őrölt kerámiás soványítást Sopron-Présháztelep, Győr, Bokányi Dezső utca, a 

sopronkőhidai település és temető, Darnózseli (Pusztai 1974), a Nagykanizsa határában lévő lelőhelyek, 

Esztergályhorváti, Nagyrécse, Garabonc, Vörs-Nyíres, Alsóbogát, Zalavár-Vársziget-Emlékmű, Sárvár-Végh 

malom, Vát-Telekes és Tatabánya-Dózsakert publikációiban. Észak-Magyarországon, Kompolton Vaday 

Andrea elenyésző mértékben talált ilyen soványító anyagot (Vaday 1999. 250. 44. grafikon). Dél-alföldi 

lelőhelyeken Medgyesi Pál (Medgyesi 1995. 146) és Liska András (Liska 1996. 259; Liska 2002. 66) írt le 

ilyen módon soványított töredékeket.  
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 Alacsony grafittartalmú töredékek kis számban fordultak elő a lelőhelyen, 

jelenlétük további vizsgálatokat kíván.41 Földfelszíni, grafittartalmú kőzet a lelőhelytől 

légvonalban 60 km-re, Velem-Szentviden található (Kreiter et. al. 2009. 169). 

 A felsorolt anyagok számos variációban fordultak elő az edényekben. A 

leggyakoribb soványítás-kombináció a csillámos homok, apró kavics és őrölt kerámia volt, 

ez az összes töredék 42,6%-ánál volt megfigyelhető. Csillámos homok és apró kavics volt 

az edények 7,6, alig csillámos homok, apró kavics és őrölt kerámia 24,2, alig csillámos 

homok és apró kavics volt a töredékek 6,4%-ában. Valószínűleg a kerámiakészítés 

háziipari jellegének köszönhető, hogy a fennmaradó 19,2%, tehát az esetek mintegy ötöde 

25 egyéb variációt takar. 

Az edények égetése neutrális, valamennyi töredék színe egyenetlen (foltos), ezért a 

töredékek szín szerinti statisztikai elemzését nem végeztem el. Az anyag egészére nézve 

leggyakoribb szín a barna és ennek árnyalatai, viszonylag kevés a vörös, és elenyésző a 

mindkét oldalán fekete színűre redukálódott darab. Az égetés minősége közepes volt, a két 

edényoldal milliméteres sávját leszámítva a legtöbb fazék törésfelülete szürke vagy fekete. 

Ennél jobb minőségben, törésfelületén eltérő színű vékonyabb maggal, három színűre égett 

ki 38 töredék, ez az összes edény 3,77%-a. 

A 9. századból viszonylag kevés edényégető kemencét ismer a kutatás,42 

valószínűsíthető, hogy a kemenespálfai edényeket kemence nélkül, gödörben (Takács 

1996. 341) égették ki.43
 

Valamennyi edény kézikorongon készült, sem kézzel készített, sem utánkorongolt 

darabokat nem tudtam elkülöníteni. Az edények alját néhány esetben (12 eset, 11,2%) 

biztosan kézzel kialakított tányérformából indították, így küszöbölték ki az alj és az oldal 

gyenge összeillesztéséből eredő töréseket.44 A koronglapra helyezett tányér pereméhez 

kezdték el hozzádolgozni az ellapított hurkákat, melyek nyoma az edények belső felületén 

tapintható és számos esetben szépen látszik. Az edények vállának kiszélesítése belülről 

                                                 
41 Feldolgozás alatt álló vasi lelőhelyeken hasonlóan alacsony arányban fordul elő grafitos soványítás mind a 

késő népvándorlás-, mind korai Árpád-korban. Az edények anyagában lévő alacsony grafittartalom miatt 

egyelőre az feltételezem, hogy helyben készülhettek. 
42 Sopronkőhida (Tomka 1988. 47), Kompolt (Takács–Vaday 2004. 8-12), utóbbi helyen további lelőhelyekre 

való hivatkozással. 
43 Kerámiaedényeket eleinte minden háztartásban készítettek és égetővermekben, alacsony hőmérsékleten, 

500-600 C º-on, redukált égetéssel égették ki, melynek következtében színük a szürkétől a barnáig terjedt 

(Brather 2000a 77). 
44 Az edény aljának és oldalának egyenetlen eldolgozását Tomka Péter a Győr-Bokányi Dezső utcai leletek 

feldolgozása során írta le (Tomka 1988. 45). Vékony Gábor is felfigyelt a jelenségre, több edénynél 

megemlítette, hogy a fenék felé enyhe töréssel folytatódik az oldalfal (Vékony 1988. 287). 
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kifelé, az edénybelsőkön látható nyomokból ítélve45 függőleges és/vagy vízszintes 

mozdulatokkal történt. Utóbbiak nyoma az edények profilján is jól látható. A peremeket a 

korong forgatása közben az edény külső és belső oldalát fogva vizezett kézzel, esetleg 

bőrdarabbal igazították meg.46 

A fazekak külső felületét dolgozták el gondosabban, a peremen és a vállvonalon 

vízszintesek, a hasvonalon és az aljakon kívül inkább függőlegesek a felület 

egyengetésének nyomai. A művelethez gyakran használtak simítófát, melynek főleg az 

edénytöredékeknél megtévesztő, függőleges és vízszintes irányú, egyenletes nyomai 

meglehetősen hasonlítanak a gyorskorongon készült edények felületén megfigyelhető 

készítésnyomokra. Az alj külső részének elegyengetése és az edény formájának utólagos 

alakítása gyakran szintén simítófával történt. 

3.1.3.2. Fazekak. Díszítés 

A korszak főképp temetőkből származó, egészben tanulmányozható edényei arról 

tanúskodnak, hogy a koraközépkorban az edények túlnyomó többségét díszítették.47 A 

fazekakat néha a peremen kívül és perembelsőn, az edény külső felületén a nyaktól lefelé, 

leggyakrabban az edény fölső harmadában, de akár alsó harmadáig, negyedéig (Török 

1973. 38-41; Szőke 1992b 137) látták el díszítéssel. A sopronkőhidai település 

feldolgozása kapcsán Tomka Péter rámutatott arra, hogy a díszítetlen töredékek az edény 

azon részéből (perem, alsó harmad és fenék) származnak, amely területeken díszítés nem 

várható (Tomka 1988. 52). A kemenespálfai településrészlet feltárása során előkerült 

fazekak között biztosan díszítetlen példányt nem találtam. Az összes töredék 56,0%-a volt 

díszített.48 A díszített fazekak 14,9%-ára több díszítési mód együttes alkalmazása 

(kombináció) volt jellemző. A díszítések típusát és megoszlását a következő táblázat 

szemlélteti. 

                                                 
45 Több töredék belső oldalán (K. 2010.1.54; K.2010.1.123.; K.2010.1.1013) kavics vagy simítófa sűrű, 

függőleges nyoma látszik. Az edények alakítását a mai fazekas gyakorlatban is használt megoldással, 

kívülről, simítófával történő ütögetéssel is végezhették, ennek azonban látható nyomai nem maradnak fenn. 
46 Wolf Mária leírása szerint a 10. századi fazekak hasonlóan készültek (Wolf 2006. 48). Lassúkorongolt és 

hurkatechnikás edények készítési módja illusztrációkkal (Mersdorf–Tóth 2006. 209-211). 
47 Településen ritkán előfordul díszítetlen példány (Skriba 2010. 233). 
48 Az 1007 edénytöredékből 564 db, a peremtöredékek csaknem fele, az oldaltöredékek kétharmada, és az 

aljak (illetve a hozzájuk csatlakozó, az edény alsó részéhez tartozó oldaltöredékek) majdnem tizede, nem 

számítva díszítésnek a fenékbélyeget.  
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Díszítésmódok Mennyiség 

(db) 

Mennyiség 

(db) 

Megoszlás 

(%) 

Kombinációk 84 84 14,9 

Vonal 11   

Kettősvonal 4   

Vonalak 31   

Vonal, vonalak  46 8,2 

Hullámvonal 6   

Kettős hullámvonal 2   

Hullámvonalak 11   

Hullámvonal, hullámvonalak  19  3,4 

V alakban beböködött pontsor 1   

Beböködött pontsorok a peremkülsőn 1   

Beböködött díszítés  2  0,3 

Hullámvonalköteg összesen  169 30,0 

Hullámvonalköteg 3 ágú 42   

Hullámvonalköteg 4 ágú 53   

Hullámvonalköteg 5 ágú (1 a perembelsőn) 30   

Hullámvonalköteg 6 ágú 12   

Hullámvonalköteg 7 ágú 1   

Hullámvonalköteg, töredékes 31   

Hullámvonalkötegek összesen  91 16,1 

Hullámvonalkötegek 3 ágú 31   

Hullámvonalkötegek 4 ágú 34   

Hullámvonalkötegek 5 ágú 13   

Hullámvonalkötegek 6 ágú 11   

Hullámvonalkötegek 8 ágú 1   

Hullámvonalkötegek, töredékes 1   

Vonalköteg összesen  97 17,2 

Vonalköteg 2 ágú 1   

Vonalköteg 3 ágú 15   

Vonalköteg 4 ágú 21   

Vonalköteg 5 ágú (1 festett) 13   

Vonalköteg 6 ágú 14   

Vonalköteg 7 ágú 2   

Vonalköteg, sérült 31   

Vonalkötegek összesen  56 9,9 

Vonalkötegek 2 ágú 2   

Vonalkötegek 3 ágú 18   

Vonalkötegek 4 ágú 21   

Vonalkötegek 5 ágú 8   

Vonalkötegek 6 ágú 4   

Vonalkötegek, sérült 3   

MINDÖSSZESEN 564 564 100,0 

1. táblázat. A díszítési módok előfordulása és megoszlása. 

 

A kombinációk közül a leggyakoribb a 3, 4- illetve 5 ágú eszközzel bekarcolt 

hullámvonalköteg-vonalköteg együttes alkalmazása49 (14, 12 ill. 15 eset), de ugyanez a 

díszítés egy-egy alkalommal 6-6, 7-7, 3-2, 3-5, 7-3 ágú eszközzel karcolva is előfordult, 

illetve a díszítés két esetben töredékes volt. 

                                                 
49 A 10. századra keltezett Tatabánya-Dózsakerti anyagban Vékony Gábor a hullámvonalköteg-vonalköteg 

kombináció hiányát tartotta feltűnőnek (Vékony 1988. 295). 
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Több sorban futó hullámvonalkötegekkel és vonalkötegekkel 13 edényt díszítettek, 

ezek közül 3-6, 4-6-4, 5-1, 5-3, 5-4, 4-3-5, 4-4, ill. 7-7 ágú eszközt használtak egy-egy 

esetben, míg mindkét díszítésformát 3 fogú fésűvel vitték föl 3, 5 fogúval 2 esetben. 

Hullámvonalköteget egyszeres bekarcolt hullámvonallal egy, egymáson futó 

hullám- és vízszintes vonalakkal, valamint vonallal illetve kettősvonallal szintén egy-egy 

esetben kombináltak. Valamennyi hullámvonalköteg 3 ágú eszközzel volt befésülve és a 

vonal ill. kettősvonal került fölülre. 

Különleges díszítést kapott egy fazék, melyet 5 ágú fésűvel függőlegesen bekarcolt 

vonalkötegek alatt ugyanolyan, vízszintesen futó hullámvonalköteggel és ez alatt legalább 

3 ágú vonalköteggel láttak el. 

Bekarcolt vonal alatt 4 ágú hullámvonalköteg egy, bekarcolt hullámvonal kettő, 

bekarcolt hullámvonalak szintén két esetben voltak láthatóak, ahogy szintén két esetben 

kombináltak bekarcolt vonalakat bekarcolt hullámvonalakkal. A vonalköteg csak 

töredékesen volt megfigyelhető egy vonalköteg alatt hullámvonalakkal díszített edénynél. 

Hullámvonal ill. hullámvonalak alatt vonalakkal díszítettek egy-egy töredéket, míg 

vonalra karcolták a hullámvonalat illetve vonalakra karcolták a hullámvonalakat egy-egy 

esetben. 

Kettősvonal alatt kettős hullámvonal, kettősvonal alatt 6 ágú fésűvel fölvitt 

hullámvonalköteg és vonalköteg, valamint kettősvonalak közt 7 ágú hullámvonalköteg is 

egy-egy esetben fordult elő. 

A perembelsőn 3 ágú hullámvonalkötegekkel, a vállon 5 ágú vonalköteg alatt 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszítettek egy fazékperemet, míg a perembelsőn 5, a peremkülsőn – 

annak keskeny mivolta miatt – 3, a vállon 6 ágú hullámvonalkötegekkel díszítettek egy 

másik fazékperemet. 

Összességében a többféle motívummal díszített fazekakról elmondható, hogy 

77,4%-uk (65 db) hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 13,1%-uk (11 db) hullámvonallal 

és vonallal, fennmaradó 9,5% (8 db) pedig a felsorolt négy motívum kombinációival 

díszített. Általában a hullámvonalköteg került az edény felső részére. Több soros 

díszítésnél a fazekas ritkán cserélte le a kezében lévő eszközt,50 leggyakrabban ugyanolyan 

ágú fésűvel (3-5) karcolták be a motívumokat. A díszítést gyakran lazán egymásra fésülték, 

így az eltérő amplitúdójú hullámvonalkötegek szalagfonat-szerű mintát alkotnak, (hasonló 

darab: Straub 2004. 21. 7. kép. 1). A sávos minta számos esetben az edényen körbefutva 

                                                 
50 Ezzel ellentétes megállapításra jutott Kompolt leletanyagát elemezve: Takács–Vaday 2004. 30. 
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nem önmagába tér vissza. A díszítések egy részét olyan sekélyen fésülték be, hogy az 

eszköz fogainak száma biztosan nem állapítható meg, vagy a díszítés szélső sorai 

szakaszosan látszanak.51 

Az összes díszített fazéktöredék körében52 a fésűs bekarcolás aránya 84,9%, a 

vonalas díszeké 9,4, a hullámvonalé 5,4%, az egyéb díszek aránya 0,3%. A hullámvonal 

aránya alacsony, a beböködött mintáé elenyésző. Az edények közül egy, erősen kopott 

felületű alj- és oldaltöredék volt vörös agyagmázzal bevont.53 

Szembetűnő a bepecsételt díszítés teljes hiánya és a beböködött díszítés kifejezetten 

alacsony aránya. A hullámvonalköteg és vonalköteg használatának tekintetében más 

koraközépkori településeken a díszítési módok aránya hasonló tendenciát mutat (Török 

1973. 38-41; Szőke 1992b 137; Szőke 1994. 257; Tomka 1998. 52; Müller 2004. 14; 

Skriba 2010. 233). Lébény-Kaszás 373. objektumának leletanyagában azonban Takács 

Miklós a vonalköteges54 díszítés önálló előfordulásának viszonylagos ritkaságát figyelte 

meg (Takács 2002. 175). 

Bepecsételt díszítés a régióban Sárvár-Végh malom temetőjében (Szőke 1992a 146. 

11; 147. 36/3), Sopronkőhida temetőjében (Török 1973. 40) és a hozzá tartozó településen 

(Tomka 1988. 3. tábla 8) fordult elő, valamint az edény vállán beböködött díszítést 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel kombináltak Kisunyomban (Ilon et. al. 2000b 35). 

Hullámvonalköteggel fordult elő a díszítés Velem-Szentviden (Fekete 2007. 118. 29. ábra 

6. és Váton (Skriba 2010. 233). Zalavár-Vársziget-Emlékmű lelőhelyen a házi kerámiaként 

leírt töredékek egy részének vállát bekarcolt hullám- és vízszintes vonalköteg vagy ferde 

beszurkálás borította (Mersdorf–Tóth 2006. 203). 

3.1.3.3. Fazekak. Peremkiképzés. A perembelső és peremszél díszítése 

A fazekak peremkiképzése igen változatos, ezért a kezelhetetlen mennyiségű 

variációt adó töredékenként készített elemzés helyett a peremeket azok indítása, formája és 

végződése szerint elemeztem. A peremek tagoltságát – amelynek aránya a korszakban 

kronológiai jelentőséggel is bír (Daim 1994. 39, 42) – külön vizsgáltam. A 123 fazékperem 

közül 3 sérült volt, arányuk 2,4%. 

                                                 
51 Kompolton hasonló megfigyeléseket tett Vaday Andrea (Vaday 1999. 242). 
52 A díszítési módok 2012-ben megjelent adataihoz (Pap 2012a) képest a dolgozatban használt pár 

százalékpontos különbség abból fakad, hogy a másik két lelőhely adatfelvétele után a kemenespálfai anyagot 

újra áttekintettem. 
53 Hasonló töredék Lébény-Kaszás dombon is előfordult (Takács 2002. 173). 
54 A díszítésmód túlsúlyát szintén késői jegynek tartja Takács–Vaday 2004. 41. A vonalköteges díszítést a 

későavar anyagban Vaday Andrea korábban Vida Tivadarra hivatkozva ritkának írta le (Vaday 1999. 241). 
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A fazékperemek indítása kevés esetben (5,7%) ívelten alig kihajló, jellemzően 

ívelten (22,8%), magasan, ívelten (23,6%), ívelten, majdnem vízszintesen (25,2%) illetve 

vízszintesen (20,3%) kihajló. 

A peremek formája nem változik az esetek csaknem felében (48,8%), kevéssé 

jellemzően megvastagszik (4,1%) vagy elvékonyodik (6,5%), és jelentős a háromszög 

alakban megvastagodóak aránya (38,2%). 

A peremek túlnyomó többsége szögletesre, négyzetesre vagy ferde síkokkal vágott 

(61,8%), kisebb részük alul-felül lekerekítet (35,8%). 

A peremek 50,4%-a egyáltalán nem volt tagolt. Mintegy negyedükön (24,4%) 

finom fedőhorony volt. A külső részükön vagy a perem alatt besimítással tagolták az 

edények több, mint ötödét (22,8%), és alsó részén lecsüngő volt a peremek 2,4%-a. 

Négy fazékperem volt díszített, ezek közül kettőn perembelsőn hullámvonal (18. 

objektum, 23. objektum), egy töredéken a perembelsőn és a peremkülsőn hullámvonal (90. 

objektum), egy esetben a peremkülsőn beböködés volt látható (24. objektum). 

A fazékperemek formáját leírva szintén nagy változatosságot talált több kutató. 

Nagykanizsa-Práter dombon a peremek a korábbi időszakhoz képest bonyolultabban 

kiképzettek, tagoltak és fedőhornyosak voltak (Szőke 1992b 137). Az Esztergályhorváti 

határában feltárt temető edényeinek pereme enyhén ívelt, nyújtott vagy rövid, erősen 

kihajló, lekerekített, ferdén vagy függőlegesen vágott volt (Müller 2004. 14). 

Sopronkőhida temetőjében (Török 1973. 40) és Nagyrécsén a peremek legtöbbször ferdén 

levágottak voltak (Straub 2004. 9). Lekerekített és ferdén levágott fazékperemek egyaránt 

fordultak elő Lébény-Kaszás 373. objektumában (Takács 2002. 175), Alsóbogáton (Herold 

2006. 75), valamint Vát-Telekesen, ahol csak ritkán és kis mértékben volt megfigyelhető a 

peremek tagolása (Skriba 2010. 233). 

A perembelső díszítése a kései avar korra jellemző55 (Garam 1981. 145), 8. századi 

edényeken kimutatható (Tomka 1988. 47), és a kora Árpád-korban56 is előfordul (Takács 

1996. 338). A jelenséget dunántúli, Észak-magyarországi és alföldi lelőhelyekről egyaránt 

publikálták. A peremkülső díszítése ritkább, de szintén számos helyen adatolható. 

                                                 
55 A nyugati szlávok kerámiáit az edények peremének külső és szájának belső oldalán is gyakran fésűs 

díszítéssel látták el (Brather 2000a 75). 
56 A perem belső oldalán hullámvonalkötegekkel díszített Esztergom-Szentgyörgymező, 5. kemence-

maradvány edénye (Lázár 1998. 30. 21. kép 2). A díszítés alapján keltezte Lázár Sarolta a kemencét a 10. 

századra (Lázár 1998. 76). Cs. Sós Ágnes egy Zalaváron előkerült ugyanilyen díszű töredéket a 9. századra 

datált (Cs. Sós 1963. 299. 87. tábla), Szabó János Győző Dormánd-Hanyipuszta „A” temetőjének 5. sírját a 

perembelsőn hullámvonalas díszítés előfordulása miatt tette szintén a 9. századra (Szabó 1966. 50).  
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Vas megyében Vát-Telekesről 7 olyan edénytöredék ismert, amely peremének 

belső és/vagy külső oldalát díszítették. Négy töredék a peremen kívül, kettő mind a 

perembelsőn, mind a peremszélen díszített (Skriba 2010. 233). A perembelső díszített 

Répcelak-Galagonyás egyik fazekán (Ilon et. al. 2000b 20), és egy-egy hasonlóan díszített 

edény került elő Vasasszonyfa, Lukácsháza és Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 

temetőjéből.57 A Károlyi Mária által közzétett csánigi (helyesen Répcelak-Várdomb; ld. 

Kiss 2000a 135) fazekak egyike (Károlyi 1975. 230. 1. tábla 4) a perembelsőn egyszeres 

hullámvonallal díszített. Sárvár-Sitkei erdőben egy perembelsőn hullámvonallal díszített 

töredék található (25. tábla 8). Sárvár-Faképi dűlő közzétett objektumaiban (Farkas 2005) 

nincs ilyen edény, azonban a dolgozatban ismertetésre kerülő darabok között hét 

perembelsőn, a perembelsőn és a peremkülsőn díszített, valamint egy ujjbenyomkodással 

tagolt töredék is van.58 

A díszítési mód előfordulását Győr, Bokányi Dezső utca leleteit értékelő cikkében 

Tomka Péter gyűjtötte össze (Tomka 1988. 47-50). Az újabban közzétett leletanyagnak 

köszönhetően59 a nyugat-dunántúli adatok is tovább bővültek. 

Zalaszabar-Dezsőszigeten több perembelsőn (Szőke 1992c Taf. 83/3.; Taf. 85/7), 

peremszélen és perembelsőn (Szőke 1992c Taf. 81/6) illetve a peremszélen (Szőke 1992c 

Taf. 85/2) díszített edény előfordult. A peremkülsőt beböködéssel díszítették Nagykanizsa-

Miklósfa, Mórichely (Cigánykút) egy, 8. század végére, 9. század elejére datált, 

terepbejárásból származó töredékén (Szőke 1992b 156. 9. kép 3). A sopronkőhidai 

temetőben ritkán megfigyelhető volt, a telepen feltűnően hiányzott a perembelső díszítése 

(Tomka 1998. 52). A perembelsőn volt hullámvonalköteg Vörs-Nyíres egyik fazekán 

(Herold 2006 169. Taf. 78. 3). Bepecsételt peremszél ritkán, de adatolható volt 

Balatonőszöd, Temető dűlő (M7/S10) lelőhelyen (Belényesy–Horváth 2007. 105). 

3.1.3.4. Fazekak. Edényforma, méretek 

A három kiegészíthető fazék három különböző formát képvisel. Összességében 

elmondható, hogy a lelőhelyen a laposabb, zömök formák jellemzőek. A töredékekből 

rekonstruálható fazékformák között az alig ívelt oldalú, laposabb mellett gömbölyded és 

vállban szélesebb, zömök edény egyaránt előfordult. 

                                                 
57 Az adatokat köszönöm dr. Kiss Gábornak és a temetők kerámiaanyagát feldolgozó Skriba Péternek. 
58 Részletes leírásuk a 3.3.3.3.4. fejezetben található. 
59 Tiszafüred-Morotvaparton (Madaras 1991. 274), a zemplénagárdi 7–9. századi hamvasztásos temetőben 

(Révész–Wolf 1993. 102. és 13. kép 1, 6) és Kompolt-Kistéri tanyán szintén került elő perembelsőn díszített 

edény (Takács–Vaday 2004. 93).  
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Más, korszakbeli lelőhelyeken is megfigyelhető az edényformák széles spektruma 

(Török 1973. 37-38; Szőke 1992b 137; Müller 2004. 13; Straub 2004. 7.; Skriba 2010. 

233). A változatos formavilág nem teszik lehetővé az edények formai jegyek alapján 

történő tipologizálását.60 

A kerámiaanyag külső megjelenése hűen tükrözi vissza az edénykészítéssel 

időszakosan és háziiparszerűen foglalkozó népesség tagjainak kerámiaformázásban 

szerzett eltérő mértékű gyakorlottságát és változó kézügyességét. A fazekak kivitele 

egyenetlen színvonalú, az edények a kézikorong használata miatt S-profilúak, és az 

utólagos, bőrkemény állapotban történt igazítás következtében ugyanazon edény 

vállvonala különböző szakaszokon változó mértékben hangsúlyos. 

3.1.3.5. Fazékaljak, fenékbélyegek 

A 107 aljtöredék közül 12 esetében (11,2%) megfigyelhető volt, hogy az edény a 

fából készült koronglapról vagy rátétlapról lecsüngött, azaz a koronglapon pár mm-re 

túlnyúló edényaljat függőleges lesimítással tapasztották hozzá a koronghoz. A mozdulatok 

nyomán az edényalj külső részén egy keskeny, lelógó perem alakult ki, melyet később nem 

dolgoztak el. 

Előfordult a koronglap kaviccsal való alászórása is61 (11 eset). A lelőhelyen 

homokkal való alászórást egy alkalommal fenékbélyeges edénynél is alkalmaztak. 

Változó mennyiségű fenékbélyeges edénytöredéket a korszak településein és 

temetőiben egyaránt találunk (Tomka 1969. 89). Elterjedésük technológiai fejlődést 

jelenthetett (Szőke 1994. 257). Mesterjegyként is értékelik (Vaday 1999. 242) és egyes 

vélemények szerint a fenékbélyeg jelenléte arra enged következtetni, hogy az adott edény 

fazekasműhelyben készülhetett (Felgenhauer–Schmiedt 2003. 34). Az edény aljából 

kiemelkedő – a koronglapba bevésett – fenékbélyegek formavilága egyszerűségében is 

változatos, a kereszt, kör és egymást metsző egyenes vonalak számos variációban 

megjelennek. 

Fenékbélyeg 10 edény alján volt megfigyelhető, sajnos a legtöbb töredékes, a 

K.2010.1.123. fazék (1. tábla 1) egymást vágó négyzetekből álló fenékbélyege az egyetlen 

teljes alakzat. Hasonló korú lelőhelyeken a forma pontos párhuzamát nem találtam, 

azonban a kemenespálfai edény fenékbélyegével szinte teljesen megegyező mintát 

publikált Mesterházy Károly Veresegyház-Ivacsról, a 11–12. századra keltezett 1. házából 

                                                 
60 Más okokból hasonló megállapításra jutott: Brather 2000a 76; Takács 2002. 176.  
61 Hasonló megfigyelést tett Szőke Béla a Garabonc-Ófalu temetőiben (Szőke 1994. 256). 
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származó egyik fazékról (Mesterházy 1983. 148). Formailag hasonló mintát a borsodi 

földvár 10. századi edényeinek egyikén is találunk62 (Wolf 2006. 53). Térben közelebb eső 

lelőhelyről, a Keszthely melletti Fenék falu anyagából szintén hasonló formavilágú, a 12. 

század közepétől a 13. sz. közepéig tartó időszakra keltezett (Jankovich 1991. 192) 

fenékbélyegeket tett közzé Jankovich B. Dénes (Jankovich 1991. 187, 203, 209). 

A töredékes kemenespálfai fenékbélyegek jobbára kisebb méretűek és kör 

formájúak, vagy kör alakú keretük látható, de az edény egész alját betöltő, hosszú vonalat 

keresztirányban metsző minta is előfordult. Delle, illetve ez esetben korong alakú 

fenékbélyeg63 töredéke két edényaljon volt. 

3.1.3.6. Használati nyomok 

Az égetés során foltossá vált edények felületén a használat (12,2%, 123 db) és 

másodlagos égés (1,0%, 10 db) során koromnyomok is lerakódtak. Ez az összes 

Kemenespálfán előkerült töredék 13,2%-át jellemzi. Az egész edények közül a 

K.2010.1.429-es belül, a K.2010.1.946-os felső egy harmadában és a peremen fölül lett 

kormos. Fazékperemek leggyakrabban a peremen kívül-belül (19 db), ritkábban csak a 

peremen kívül (7 db) és csak a peremen belül (2 db) kormozódtak. Az oldalak és aljak 

szinte kivétel nélkül belül (91 db), és a fazékaljak alsó részükön (2 db) lettek kormosak.64 

A fazekak perem- és fenékátmérőjének vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy – a 

használati kerámia arányainak megfelelően – a közepes méretű edények voltak túlsúlyban. 

Legkevesebb a kisméretű edényekből volt, gyakoriságban ezt követik a nagyméretű, 

valószínűleg főképp tárolásra használt fazekak. 

A fazékperemek (123 db) közül 40 esetben a töredékesség miatt nem tudtam 

felvenni metrikus adatot. A többi rögzített adat a következő: 8-9 cm-es peremátmérőjű volt 

4 db, 10-11 cm-es 6 db, 12-13 cm-es 13 db, 14-15 cm-es 23 db, 16-17 cm-es 16 db, 18-19 

cm-es 8 db, 22-23 cm-es 7 db, 24-25 cm-es 5 db, 30 cm-es 1 db. 

                                                 
62 Wolf Mária a budai vár ásatásából egy III. András érmével a 13. század végére keltezett példányt is említ. 

A minta további párhuzamait a dunai bolgár területeken találta meg (Wolf 2006. 53-54). 
63 Parádi Nándor szemléletes leírása szerint „…sok edény fenekén található olyan homorú mélyedés, 

amelyiken meglátszik a forgástól eredő kopás örvénylő nyoma” (Parádi 1959. 30) Török Gyula azt is 

megfigyelte, hogy a delle nem mindig középen van, sőt egy esetben többször egymásra nyomott bemélyedést 

is talált (Török 1973. 43). Mivel delle alatt egyaránt értünk tengelylenyomatot és fenékbélyeget, ezzel az 

elnevezéssel azt a típust szeretném megkülönböztetni, amelyen nem figyelhető meg az álló tengelyen 

körbeforgó korong mozgásából eredő koncentrikus csíkozat. 
64 A felületükből kiégett mészszemcse miatt lyukacsos (ténylegesen vízáteresztő) edénydarabok egy részén is 

megfigyelhetőek a használatból adódó koromnyomok, így feltételezhető, hogy ezek egy része konyhai 

használatban volt. 
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 Az aljaknál (113 db) nem volt mérhető a fenékátmérő 38 esetben, 7 cm-t mértem 4, 

8 cm-t 10, 9 cm-t 19, 10 cm-t 12, 11 cm-t 9, 12 cm-t 9, 14 cm-t szintén 9, 15-18 cm-t 3 

alkalommal. 

 A sopronkőhidai településen Tomka Péter a nagyobb méretű fazekak túlsúlyát és a 

tároló-főző edények dominanciáját tapasztalta (Tomka 1998. 51). Temetőkből inkább 

kisebb méretű edényeket ismerünk,65 de Esztergályhorváti-Alsóbárándpusztán 22 cm 

magas edény is előfordult (Müller 2004. 14). 

3.1.4. Eszközök és egyéb leletek. Fitolitvizsgálat 

Az előkerült régészeti anyag 3,5%-át alkotó eszközök és egyéb leletek között 

szerepel 4 csonteszköz, 3 vastárgy, 11 agyag nehezék, 2 sarló, 5 fenőkő, 1 őrlőkő, 3 

kőtöredék, 7 tégla és tapasztás, valamint 1 fémsalak. 

 A legtöbb eszköz és használati tárgy a 33. házból ismert. Innen és a 29. műhelyből 

kerültek elő szúrásra, lyukasztásra alkalmas, a használattól megkopott csonteszközök. 

Pontosabban meg nem határozható funkciójú vastöredékek származnak a 24. műhelyből, a 

31. tárolóveremből és a 34. gödörből. 

A 18. gödörben kibontott agyag nehezékek arra utalnak, hogy a szabályozás előtt 

jóval szélesebb Marcal magaspartján létesült település lakói hálós rekesztő vagy állító 

halászattal is foglalkoztak, melynek során a kifeszített hálót agyagnehezékek66 tartották 

egy helyben (Herman 2008. 161-162). 

 A 91. gödör nyéltüskés, íves (Müller 1982. 469), fogazás nélküli sarlója67 valamint 

a 33. házból származó, valószínűleg szintén sarlóhoz tartozó vaseszköz-töredékek68 a 

gabonafélék, valamint elsősorban a takarmányozásra szolgáló fű összegyűjtésének 

eszközei voltak. Szintén a 29. és a 33. házból kerültek elő különböző formájú fenőkövek. 

                                                 
65 A garabonci temetőkben Szőke Béla inkább kisebb méretű edényeket talált, és több temető hasonló adatait 

vizsgálva arra jutott, hogy más temetőkben a kisebb méretű edények mellett közepes méretű darabok is sírba 

kerültek (Szőke 1994. 256).  
66 Az itt előkerültekhez hasonló formájú, Herman Ottónál golyó alakúnak leírt kő arra szolgált, hogy a hálót a 

hal ne tudja összebogozni (Herman 2008. 162-163). A nagyobb hálókat állóvízben 15 m-enként, vagy 

gondolomra súlyozták le (Solymos 1996. 76). 
67 Az avar kori és 9. századi sarlók osztályzása során nem voltak elkülöníthetőek markáns csoportok (Erdélyi 

1975. 154; Müller 1982. 469-471). 
68 Ezek, bár a felerősítés helye nincs meg, valószínűleg szintén hasonló típusú sarlóhoz tartozhattak. Formája 

alapján az eszköz akár rövidkasza is lehetne, azonban ennek értékelése meglehetősen bizonytalan (Müller 

1982. 486; 488). Nem ismerek adatot arra nézve sem, hogy egy lelőhelyen mindkét, hasonló funkciójú 

eszköz előkerült volna. 
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 Őrlőkövet bontottak ki a 33. ház és a 31. tárolóverem betöltéséből. Az utóbbi 

töredékein az SZTE-TTIK Földtani és Őslénytani Tanszékén Persaits Gergő végzett 

fitolitvizsgálatot69 (Persaits 2010. 81). 

A lelőhelyről származó kelta kori mintákat a koraközépkoriakkal összehasonlítva 

(ld. 11. kép) azt az eredményt kapta, hogy az utóbbiakon a közönséges búza (Triticum 

aestivum) fitolitjai (42%), valamint pontosabban meg nem határozható gabona fitolitok 

(Triticum sp.) dominálnak (43%). Az alakor (Triticum monococcum) aránya alacsony 

(15%-os). Bár a közönséges búza megjelenése várható volt a mintákban, a fitolitok alapján 

egyértelműen csak két őrölt gabonafélét lehetett elkülöníteni (Persaits 2010. 82). 

Az eszközök tanúsága szerint a településen lakó, közelebbről meg nem határozható 

etnikumhoz70 tartozó népesség tagjai földműveléssel, állattartással és halászattal 

foglalkoztak. 

3.1.5. A leletanyag és a településrészlet datálása és értékelése. 

 A településrészlet feltárása során nem került elő különleges, korhatározó lelet, így 

értékelését a kerámiaanyag jellegzetességei alapján tudom elvégezni. Ennek 

legszembetűnőbb vonása, hogy fazékon kívül minden más, a korszakban előforduló kézzel 

készült (sütőharang, sütőtál, cserépbogrács) és kézikorongolt (palack, behúzott peremű tál, 

tányér (Straub 2004. 8; kúpos pohár, cserépfedő) edényforma, valamint a Zalavár 

környékén jellemző (Szőke 1994. 257-258), Karoling-kori, felfényezett, sárga 

díszkerámia71 (Takács 2000) is hiányzik a lelőhelyről. 

A fazekak formavilága változatos, az edények díszítése a korszak jellegzetességeit 

mutatja. A kevés variációval dolgozó díszítési mód határozott ízlésvilágot tükröz. Feltűnő 

a bepecsételt díszítés hiánya és a beböködött pontsor ritkasága. 

A perembelső és a peremszél díszítése alapján a településrészlet datálását a 8–10. 

századra tehetjük, bár meg kell jegyeznem, hogy a peremszél díszítésére a publikált 10. 

századi anyagban nem találtam adatot. 

                                                 
69 Ezúton is köszönöm Persaits Gergőnek a vizsgálat elvégzését, és Farkas Csillának a lehetőség felkutatását. 
70 A településrészletről hiányzik mind a kutatás jelenlegi állása szerint az avarokhoz köthető kézzel készített 

cserépbogrács, sütőharang (Vaday 1999. 246), mind a szlávokhoz köthető leletanyag (sütőtál). A környék 

szláv helynevei és a késői datálás – Vas megyébe a szlávok feltehetően csak a 9. században költöztek be 

(Kiss 2000a 276) – a szláv etnikumhoz, vagy a kevert, szláv-avar lakossághoz való tartozást teszik 

valószínűbbé. 
71 A polírozott felületű edények mind Zala, mind Győr-Moson-Sopron megyei lelőhelyeken előfordulnak 

(utóbbiak adattára; Takács 2000. 10-24). Vas megyében egyelőre nem sikerült ilyen típusú edénytöredéket 

elkülöníteni. A 8/9. század fordulójára, 9. század elejére keltezett (Skriba 2010. 235) Vát-Telekes lelőhelyen 

hiányuk időrendi okokkal is magyarázható, mert a polírozott kerámia megjelenésének ideje a 9. század 

közepe (Szőke 1994. 258). A hamarosan teljes feldolgozásra kerülő Sárvár-Faképi dűlő leletanyagának 

áttekintésétől e kérdésben is új eredmények várhatóak. 
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Kronológiai jelentősége van a mészszemcsés soványítás arányának. A Vát-

Telekesen jellemző 50%-os előforduláshoz képest a mészszemcsés soványítás 

Kemenespálfán az edények 12,8%-ára volt jellemző. Herold Hajnalka két, Somogy megyei 

koraközépkori lelőhely adatait összehasonlítva a meszes soványítást a Kis-Balaton 

térségében lévő Vörs-Nyíres lelőhelyen találta sokkal jellemzőbbnek. A vörsi meszes, 

illetve homokos soványítású, vegyes égetésű kerámia párhuzamait a közeli avar temetők 

legkésőbbi fázisában találta meg (Herold 2006. 73-74). A lelőhely kerámiaanyagának 

áttekintése során a meszes soványítás visszaszorulását, majd a 9. század közepén történő 

eltűnését állapította meg (Herold 2006. 75). 

 Értékes adatokkal szolgál az edények készítési technikája. Tendenciaként 

elfogadott, hogy a korongolt kerámia aránya az idő múlásával nő (Trugly 1996. 136; 

Tomka 1998. 47; Mesterházy 2009. 194). Újabban közzétett adatok szerint a nyugati szláv 

telepeken a korongolás a 10. század második felében vált kizárólagossá (Brather 2000a 

76). Nyugat-Magyarországon a lassúkorongolt, oxidált égetésű kerámia elterjedését Herold 

Hajnalka a 10. század első felére tette (Herold 2006. 71). 

A kérdés vizsgálatához olyan, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon72 feltárt 

koraközépkori lelőhelyek adatait vettem alapul, ahol a korongolás aránya a publikációban 

szerepel vagy a közzétett számadatokból kinyerhető. 

A 8. század első felére keltezett Győr, Bokányi Dezső utcában (Tomka 1988. 47) az 

edények harmada volt korongolt (Tomka 1988. 45). A 8/9. század fordulójára és a 9. 

századra datált Vát-Telekes dűlőn a korong használatának aránya 70% volt (Skriba 2010. 

231). A 9. század közepére keltezett Nagykanizsa-Palin temetőjében három sírból került 

elő edény, ezek kézikorongon készültek (Straub–Tokai 2006. 86-87). A 9. század második 

felére datált sopronkőhidai településen 85,4% volt a korongolt edények aránya (Tomka 

1998. 49. és 69. táblázat adatai alapján). A 9. századra, „míg a magyarok el nem foglalták 

ezt a területet” (Török 1973. 62) határozta meg Török Gyula a sopronkőhidai temető 

használatának idejét. A sírokban lévő edények kivétel nélkül kézikorongon készültek 

(Török 1973. 37). 

A 9. század második felére, 10. század elejére datált Nagyrécsén (Straub 2004. 12) 

és Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta temetőjében (Müller 2004. 18) szinte kivétel nélkül 

                                                 
72 Az Észak-magyarországi Kompolt-Kistér késő avar kori településrészletén a korongolt kerámia aránya 

86% volt (Vaday 1999. 239). Kompolt kistéri tanya 297. objektumának statisztikai adatai között a korongolás 

aránya 99,933%-kal szerepel. Az előkerült kerámiát óvatosan a 9. század egészére keltezte Takács Miklós és 

Vaday Andrea (Takács–Vaday 2004. 41). Ugyanott a szerzők óvatosságra intenek azt megjegyezve, hogy a 

korongolás arányai nem csak régiónként, hanem sokszor lelőhelyenként változóak lehetnek. 
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kézikorongolt edények voltak. Az ugyanerre az időszakra keltezett Nagykanizsa-Práter-

domb, Botanikus kert lelőhelyen szintén valamennyi edény koron készült (Szőke 1992b 

137). 

 A 10. századra keltezett Tatabánya-Dózsakert I/1977. házánál Vékony Gábor 

megjegyezte, hogy „hiányzik a korongolatlan kerámia” (Vékony 1988. 295). A szintén a 

10. századra keltezett Edelény-Borsodi földvár edényeinél Wolf Mária a kézikorong 

használatát általánosságként írja le (Wolf 2006. 49). 

 Kronológiai jelentősége van a peremek tagoltságának is (Daim 1994). A régióban 

minimális összehasonlításra alkalmas publikált adat áll rendelkezésre, ezért a jelen 

munkában feldolgozott, 10. század végétől a 12. századig datálható Celldömölk-Alsó 

dűlő73 (Pap–Ilon 2003. 197-198; Polgár 2005. 220) azonos adatát közlöm. Míg 

Kemenespálfán a fazékperemek 50,4%-a volt tagolatlan, Celldömölkön ugyanez az adat 

41,5% volt. 

 A településrészlet datálását egyéb, korhatározó leletanyag híján a kerámiaanyag 

jellegzetességei alapján tudjuk elvégezni. A lelőhelyről csak fazekak töredékeit ismerjük. 

Valamennyi hurkatechnikával, kézikorongon készült, egy részük fenékbélyeges. 

Alapanyaguk főképp gyengén iszapolt, csillámos és alig csillámos homokot tartalmazó, 

apró kaviccsal, őrölt kerámiával, kisebb mértékben mészszemcsével és grafittal soványított 

agyag, melyből főképp közepes, kisebb mértékben nagy- és kisméretű, változatos 

formavilágú edényeket készítettek. Ezeket főképp hullámvonalköteggel és vonalköteggel 

díszítették, inkább az edény fölső harmadában, kétharmadában. A fazekakat közepes 

minőségben, feltehetően gödrökben égették ki. 

Az edények peremét csaknem minden második esetben finom fedőhoronnyal vagy 

más módon tagolták, két esetben a perembelső, egy esetben a perembelsőn és a 

peremkülsőn, egy kisméretű töredéknél pedig csak a peremkülsőn díszítették. 

A felsorakoztatott érvek – a mészszemcse viszonylag alacsony aránya, a korongolt 

kerámia kizárólagossága, a tagolt peremkiképzés gyakorisága és a Vas megyei korszakbeli 

településekről szerzett eddigi adatok – alapján a kemenespálfai településrészlet általunk 

megismert részének életét a 9. század második felére, 10. század elejére tehetjük.74 A ritkás 

                                                 
73 A lelőhelyek terepbejárását Ilon Gábor végezte, a 2003-as 2,2 hektár alapterületű ásatást Pap Ildikó 

Katalin, a 2005-ös, 326 m2-es feltárást Polgár Péter vezette. 
74 A település lakói tehát elvben megélhették a magyar honfoglalást. Ez Vas megye tekintetében a terület 

907-es birtokba vételét jelentette. Kiss Gábor adatai szerint a magyarok betelepülése csak 955 után, a 

gyepűvonal létrehozásával (Kiss–Tóth 1987) párhuzamosan indult meg (Kiss 2000a 280). A megye 

legkorábbi, természettudományos vizsgálatokkal datált honfoglaló települése, Celldömölk-Alsó dűlő a 10. 

század közepétől, végétől keltezhető. A szomszédos megyékben is ismertek olyan temetők és települések, 
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szerkezetű településen egy halászattal, állattartással és földműveléssel foglalkozó, egyelőre 

pontosabban meg nem határozható etnikumhoz tartozó népesség tagjai éltek. A feltárt 

egyetlen lakóépület alapján az itt élők számára és a település tényleges méretére nem 

tudunk következtetni. 

3.2. Sárvár-ERTI telep (Sitkei erdő), 9–10. századi településrészlet 

3.2.1. Sárvár környéke a Karoling-korban 

A megyében újonnan feltárt települések és a régebben ismert lelőhelyek jó része 

felfűzhető a római kori úthálózatra, amely a közlekedés fő irányait hosszú évszázadokra 

meghatározta. A Borostyánkő útból Savarián át keletre leágazó, valószínűleg az 1. 

században létesített (Tóth 2006. 64) távolsági út az antik Bassiana, a mai Sárvár közelében 

kettéágazott, majd keresztezte a Rábát. Az út déli ága a Bakonyon keresztül Aquincum felé 

vezet. Az északi, Mursellán át Arrabonát érintve Brigetioba és innen Aquincumba75 tartó 

útszakasz rábai átkelőhelye a Rába folyó és a Gyöngyös patak találkozásánál volt.76 

A szabályozatlan vízfolyások medrének gyakori változása miatt az útszakasz 

hosszú fennállásának idején az átkelésre alkalmas helyszín is változott. Az átkelőhely 

időszakonként történő áthelyeződése lehet az oka annak, hogy a római út vonalvezetése 

több ízben megtörik (Gabler 1993. 49; Tóth 1993. 84; Gabler 2000. 35). Az átkelőhely 

változása következtében az útvonal egyes szakaszai időlegesen vagy véglegesen 

használaton kívül kerültek; a Végh malom mellett feltárt Karoling-kori temető (Szőke 

1992a) sírjainak egy részét a kora római út felszínen már nem látható, kemény 

kavicsburkolatába ásták bele (Gabler 2000. 34). Maga az útvonal azonban a népvándorlás 

kor végén bizonyosan használatban volt, hiszen frank források szerint a 791-es avarok 

elleni hadjárat77 lezárását követően, útban dinasztiájának védőszentje, Szent Márton 

szülőhelye, Savaria felé (Tóth 1998a 67) seregével maga Nagy Károly is Sárvárnál kelt át a 

Rábán (Gabler 2000. 46). 

                                                                                                                                                    
amelyek használata a 10. századra is átnyúlik. Perémi Ágota szerint a Keszthely-kultúra népességének 

maradéka a magyar honfoglalást is megérhette (Perémi 2005. 28). Balatonudvari-Fövenyesen közép- és 

későavar temető rétegződött egymásra és ezekre a régebbi sírokat bolygatatlanul hagyva temetkezett rá a 10–

11. századi népesség. (Perémi 2005. 44) Zala megyében Szőke Béla 1996-ban (Szőke 1996) tizenhat 9–10. 

századi lelőhelyet sorolt fel. A Müller Róbert által részben közzétett Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta 

temető (Müller 2004) használata is a 10. században zárul. 
75 Az útszakasz építése az aquincumi legiotábor létesítésénél korábbra tehető, ezért kezdetben a mai 

Gellérthegy körzetében csatlakozhatott a határon vezető úthoz. Tóth 2006. 64-65. 
76 Az átkelőhelyről egy híd maradványait ismerjük. A Rába medrébe levert, bazaltokkal megerősített pillérek 

faanyagát Grynaeus András vizsgálta. Eredményei szerint a fákat 180 körül vágták ki. Tóth 2006. 22. 
77 A hadjárat útvonalának lehetséges variációiról lásd Szőke 2006. 520-521. 
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7. kép. Ásatásból ismert 9-12. századi lelőhelyek Sárvár környékén 

 

Az útvonal és az átkelőhely jelenőségét tükrözi, hogy annak közvetlen környékéről 

a most bemutatásra kerülő, a Rábától keletre elhelyezkedő településnyomok és a már 

említett, Végh malomnál feltárt temető mellett több más korszakbeli lelőhelyet ismerünk. 

Rábapaty-Tetődombon az 1950-70-es években bányásztak el egy késő avar temetőt, 

amelynek leletei közül mindössze két, 8. századi edény maradt fenn (Ilon et. al. 2000b 22; 

ADAM 2002. 139). A közeli Sárvár-Óváron, a római kori földtábor (Buocz 1993a) leletei 

között Karoling-kori edénytöredékek is vannak. A Rábától nyugatra került sor máig a 

legnagyobb ismert vasi korszakbeli település, Sárvár-Faképi dűlő feltárására (Farkas 2005; 

Pap 2013). 

Sárvár környékén tehát az átkelőhely és a használatban lévő római kori eredetű 

útvonal miatt viszonylag sok korszakbeli régészeti emlékről tudunk, melyek közül itt a 
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megye történetében elsőként megismert, a Sitkei erdőben elhelyezkedő település 

leletanyagát ismertetem. 

3.2.2. A lelőhely 

 A Rába keleti partján, a Sitkei erdő területén két, egymáshoz közel végzett 

leletmentés eredményeként Károlyi Mária és Buocz Terézia feltehetően ugyanazon 

településhez tartozó leletanyagot tárt fel. 

1970-ben a Savaria múzeum régészei az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) 

sárvári telephelyén erdőirtás nyomán római kori (P. Buocz–Károlyi 1993. 48) és 

koraközépkori (Károlyi 1975. 234) emlékeket találtak. A helyszínen Károlyi Mária rövid 

leletmentése nyomán egy gödrökkel tagolt árokszakaszt tártak fel, amelynek szélén és 

belsejében oszlophelyek nyomai voltak (Károlyi 1975. 2. tábla 1). A településnyom 

feltárásából begyűjtött leletanyag nagy része – a 71.2.83-215. számok között nyilvántartott 

tárgyak – ezen árok bontásából származik. 

A terület bejárásával78 a kedvezőtlen körülmények ellenére le lehetett határolni a 

települést, amely egy a Rába holtága által körülölelt, 2-300 m átmérőjű, a holtág tovább 

ásásával megerődített hajdani félszigeten terült el (Károlyi 1975. 234.; Károlyi SMRA 

423). A település szélén átégett omladékréteg húzódott, amely egy kemencesor 

maradványa lehetett (Károlyi 1975. 235). A kemencék közeléből származnak a 71.2.218-

226 számú tárgyak. 

 A településről a múzeum gyűjteményébe került leletek fazekak töredékei, 

hálónehezékek, állatcsontok, vastárgyak és minden bizonnyal másodlagos forrásból 

származó tegula- és imbrextöredékek voltak. 

 1974-ben a Buocz Terézia több kutatóárokkal vizsgálta meg a területen korábban 

megfigyelt római kori földsánc szerkezetét, mely során megállapította, hogy a lekopott 

erődítést a koraközépkorban megújították és belsejében több helyen gödröket ástak. Az 

előkerült leletanyag az 1970-ben gyűjtöttekhez hasonló volt (P. Buocz 1993b 48). A 

koraközépkori töredékek R.74.16.1-R.74.16.283. számon kerültek nyilvántartásba. 

 Az 1970-es leletmentés eredményeiről Károlyi Mária 1975-ben, a Vasi szemle 

hasábjain számolt be. Cikkében áttekintette az akkor ismert 9. századi temetők leleteit, 

majd a falunevek alapján a környék honfoglalás kori adatait. A rendelkezésre álló tárgyi 

anyag és történelmi források alapján megfogalmazott, Sárvár környékének intenzív 9. 

századi lakottságára, valamint az előkerült, kora Árpád-kori leletek korábbi datálására 

                                                 
78 A terepbejárás során gyűjtött tárgyak leltári száma 71.2.1-71.2.82. 
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(Károlyi 1975. 229) és a később itt kialakult Árpád-kori települések 9-10. századi eredetére 

(Károlyi 1975. 235) vonatkozó megállapításait az új feltárások ismeretében csak 

megerősíteni lehet. 

Az ERTI telepen és Sitkei erdőben feltárt településnyom leleteinek részletes 

értékelését az utóbbi években megszaporodott korszakbeli emlékek (Sárvár-Faképi dűlő, 

Vát-Telekes dűlő, Kemenespálfa-Zsombékos, Pósfa-Almás alja) fényében tudjuk 

elvégezni. Az újabban feltárt nagyobb kiterjedésű, tárgyi anyagban gazdag falurészletek 

leleteit szinte kizárólag kerámiatárgyak, legnagyobb részben fazekak töredékei alkotják. 

Nincs ez másképp a sárvári lelőhelynél sem, ahol a kerámiaanyag 99,5 és a teljes 

leletanyag 93,3%-át ez a tárgytípus adja. 

3.2.3. Behúzott peremű tálak 

 A lelőhelyről származó 364 db kerámiatárgy közül mindössze kettő (0,5%) apró 

töredék tartozott behúzott peremű tálhoz. Ezek csillámos vagy erősen csillámos homokkal, 

finom őrölt kerámiával és egy esetben apró kaviccsal is soványított, kézikorongon készült 

edények töredékei. Az egyik pereme álló, háromszög alakban enyhén megvastagodó, felül 

a peremen finom besimítással tagolt, külső oldalán szélesen, mélyen besimított 

hullámvonallal díszített (21. tábla 2). Peremátmérője 16 cm. A másik töredék behúzott, 

ferdén levágott peremű, külső oldalán szélesen, sekélyen besimított hullámvonalköteggel 

díszített, peremátmérője 28 cm (21. tábla 5). 

 Az edénytípus legközelebbi párhuzamai a Savaria Múzeum népvándorlás kori 

gyűjteményében őrzött, Velem-Szentidről, Miske Kálmán gyűjtéséből származó 

korszakbeli darabok. 

3.2.4.1. Fazekak. Alapanyag, égetés, soványítás, technika 

 A leletek túlnyomó többségét kitevő (357 db, 99,5%) fazekak alapanyaga szinte 

kizárólag vörösre égő agyag (98,6%). A korszakbeli és kora Árpád-kori települések 

edényeinél megfigyeltekhez hasonlóan alacsony arányban (3 db, 0,83%) itt is előfordulnak 

narancsvörös (Takács 1993c 218; Pap 2013. 246) és fehér illetve világos színű (2 db, 

0,6%) töredékek (Pap 2013. 247). 

 A fazekak színe a neutrális égetés következtében leggyakrabban a vörös és barna 

között változik, redukált égetésű töredéket az anyagban nem találtam. Az égetés 

viszonylagos egyenetlenségére utal, hogy az edények 18,5%-a (67 db) kétszínűre, míg 77 

db (21,3%) belső maggal háromszínűre égett. 
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 A fazekak anyagában szabad szemmel és tapintással homokot (100%), apró 

kavicsot (85,0%), zúzott kerámiát (85,4%), mészszemcsét (3,6%) és grafitot (12,1%) 

találtam. A homok, apró kavics és zúzott kerámia magas arányban való jelenlétét a vasi 

agyag kövérsége79 magyarázza. A késő népvándorlás korát jellemző mészszemcsés 

soványítás (19. tábla 2; 20. tábla 3) alacsony arányának kronológiai jelentőséget 

tulajdoníthatunk; a soványító anyag jelenléte a 9. század második felére jelentősen 

lecsökkent (Herold 2006. 73-74; Pap 2016c 20. lábjegyzet). 

 Fenntartásokkal értelmezhető a grafitos anyagú (Pap 2012a 125-126) töredékek 

kiemelkedően magas száma (44 db, 12,1%). A grafitos darabok közül mindössze négy 

származik az árok bontásából, a fennmaradó töredékek közül 11 az 1970-es terepbejárás 

során, míg 29 a sáncátvágás kutatóárkaiból származik. Az utóbbiak egy része jellegtelen, 

apró töredék, amelyek korhatározása nehézkes. 

 A település anyagában kézzel készült töredékek (26. tábla 8, 12) csak igen alacsony 

arányban (5 db, 1,4%) fordultak elő. Nyugat-dunántúli és Vas megyei lelőhelyek ilyen 

szempontú vizsgálata alapján (Pap 2012a 138-139) a kézikorong használatának 

kizárólagossá válása a szűkebb régióban a 9. század folyamán következett be. A 

legkorábbra datált olyan objektum, amelynek edényei kivétel nélkül kézikorongon 

készültek a fémleletekkel a 9. század első évtizedeinél korábbra keltezett alsópáhoki ház 

(Müller 2009. 463-464; 473). 

 A kézikorongon készült fazekak egyikének belső felületén (23. tábla 3) függőleges 

irányú, valószínűleg kaviccsal történt utólagos felületegyengetés nyomai látszanak. 

Hasonló, a készítési technikából eredő kavics- vagy simítófanyomokat Kemenespfála-

Zsombékos fazekain tudtam megfigyelni (Pap 2012a 126). 

3.2.4.2. Fazekak. Díszítési módok- és kombinációk 

 A 362 db fazéktöredék 19,9%-a (72 db) perem-, 65,7%-a (238 db) oldal- és 14,4%-

a (52 db) aljtöredék. A peremek 23,6%-a (17 db), az oldalak 56,7%-a (135 db) és az 

aljtöredékek 7,7%-a (4 db) díszített. A díszített töredékek együttes aránya 43,1%, amely a 

többi hasonló korú vasi település vonatkozó adatai között helyezkedik el: a publikálás előtt 

álló, közeli Sárvár-Faképi dűlő lelőhely koraközépkori fazekainak 29,4%-a, a 

kemenespálfai településrészlet edényeinek 56,0%-a volt díszített. 

                                                 
79 A gyengébb minőségű, kövér vagy zsíros, fémoxiddal kevésbé szennyezett agyag könnyen formázható, 

azonban száradásnál könnyen reped, ezért erősebben soványítják. Csupor–Csuporné 1998. 13. 
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 Öt perem- és 23 oldaltöredéken, tehát összesen 28 edényen volt megfigyelhető két 

díszítésmód kombinációja. Ezek közül leggyakrabban 2-10 ágú hullámvonalkötegek (22. 

tábla 8) fordultak elő (23 eset). Gyakoriságban ezt követték a már Árpád-kor felé mutató 

(Müller 2009. 463-464; 473) díszítéskombinációk: a hullámvonalakkal és bekarcolt 

vonallal vagy csigavonallal (3 eset) díszített töredékek (22. tábla 5; 25. tábla 5-6), és a 

bekarcolt vonallal és irdalással, valamint hullámvonalakkal és körömbenyomással díszített 

töredék (21. tábla 11; 25. tábla 7). 

 Egy fazékperemen vörös festés nyomai voltak megfigyelhetőek, míg egy másik 

töredék külső oldalán hullámvonalakkal, a perembelsőn hullámvonallal volt díszítve (25. 

tábla 8). 

 A díszítéskombinációkat is figyelembe véve a leggyakoribb díszítési mód a 

település fazekain a 2-10 ágú hullámvonalköteg (89 db, 47,8%) és vonalköteg (72 db, 

38,7%). A hullámvonalköteges és vonalköteges díszítés együttes aránya 86,5%. 

Gyakoriságban ezt követi az egyszeres vagy többes hullámvonal (12 db, 6,5%), a bekarcolt 

vonalak és a 9. századi edényeken már megfigyelhető csigavonalas díszítés (Szőke 1996. 

127; Müller 2009. 467-468; Straub 2011. 396; Pap 2013. 248), melynek aránya a 

lelőhelyen 5,4% (10 db). Irdalás, körömbenyomás és vörös festés (Pap 2012a 131) (3 db, 

0,5-0,5-0,5%) szórványosan fordultak elő. 

 A Vas megyéből megismert korszakbeli települések esetében hasonló arányban 

mutathatóak ki a különböző díszítésmódok. A Skriba Péter által közzétett Vát-Telekesi 

fazekak 88,0%-a hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 11,5% vonalas díszítésekkel, 0,3-

a % hullámvonallal és 0,2% fésűs beszurkálással volt ellátva (Skriba 2010. 233). 

 Figyelemre méltó az alacsony arányban jelen lévő „egyéb” díszítések eltérő jellege 

a három lelőhelyen. A most vizsgált sárvári anyagban irdalás, körömbenyomás és vörös 

festés, Vát-Telekesen ferde fésűs beszurkálás, míg Kemenespálfán fésűs beböködés és 

beböködött pontsorok (Pap 2012a 131) jelentették az egyéb díszeket. 

3.2.4.3. Edényforma, méretek 

 Az anyag nagyfokú töredezettsége miatt az edényformát csak igen korlátozottan 

lehetett megfigyelni: mindössze egy vállban széles nagyméretű fazekat sikerült rajzban 

rekonstruálni (23. tábla 7). A töredékek alapján azonban kimondható, hogy a fazekak a 

többi korszakbeli telep anyagánál megfigyeltekhez hasonlóan vállban különböző 

mértékben szélesek és változatos formájúak. 
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 Az edények perem80- és aljátmérőjét81 áttekintve jól látszik, hogy a használati 

kerámia arányainak megfelelően itt is a közepes méretű edények vannak túlsúlyban. A 

peremek között a leggyakoribb érték 12-16 cm között mozog, míg az aljaknál ugyanez 10-

13 cm. A két jellemző adat összevetése alapján jól látszik, hogy az edények zömmel széles 

szájúak, széles aljúak és zömök testűek lehettek. 

3.2.4.4. Fazékperemek 

 Az edények peremét azok változatos kiképzése miatt bizonyos jellegzetességek – 

indítás, forma, kialakítás és tagoltság – külön vizsgáltam. 

 A peremek indítása kivétel nélkül ívelten kihajló. Formájuk zömmel háromszög 

alakban megvastagodó (45,8%, 33 db) illetve nem változik (43,1%, 31 db), kisebb részt 

elvékonyodó (20. tábla 4; 21. tábla 6 és 10; 22. tábla 7; 26. tábla 8 és 10) (6,9%, 5 db) vagy 

formáját megtartva megvastagodó (4,2%, 3 db). 

 A peremek végződése nagyrészt lekerekített (56,9%, 41 db), kisebb részben 

szögletesre vágott (43,1%, 31 db). A peremek kifejezetten magas arányban (76,4%) 

tagoltak; a fazekak több mint fele fedőhornyos (19. tábla 3; 20. tábla 3 és 5; 22. tábla 9; 25. 

tábla 5 és 9) (51,4%, 37 db), ötödük besimítással tagolt (19. tábla 1-2 és 4; 20. tábla 1. 22. 

tábla 9; 25. tábla 8; 27. tábla 2) (20,8%, 15 db), míg néhányuk lecsüngő (21. tábla 6; 25. 

tábla 7 és 9) (4,2%, 3 db). 

 Kemenespálfán a fazekak peremének 49,6%-a volt tagolt (Pap 2012a 134). A 

Sárvár-Faképi dűlőn feltárt település 10-12. századi edényeinél 51,3%, a 10-12. századi 

Celldömölk-Alsó dűlőn 58,5% volt ez az arány (Pap 2013. 249). A most tárgyalt település 

adata mindezek fényében kifejezetten magas. 

3.2.4.5. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések 

 Az 52 fazékalj közül 4 (7,7%) volt díszített (27. tábla 5), ezek száma megegyezik a 

teljes felületükön díszített edények számával. A négy fazék közül kettőt 5 ágú 

vonalkötegekkel, egy-egy példányt 2 illetve 3 ágú vonalkötegekkel láttak el. 

                                                 
80 9 cm 2 esetben, 10 cm 1 esetben, 11 cm 2 esetben, 12 cm 7 esetben, 13 cm 10 esetben, 14 cm 6 esetben, 15 

cm 11 esetben, 16 cm 9 esetben, 17 cm 2 esetben, 18 cm 3 esetben, 19 cm 3 esetben, 20 cm szintén 3 esetben, 

21 cm ismét 3 esetben, 23 cm 1 esetben, 25 cm 1 esetben. A peremátmérő nem mérhető 8 esetben.  
81 6,5 cm 1 esetben, 8 cm 2 esetben, 8,5 cm 1 esetben, 9 cm 3 esetben, 10 cm 8 esetben, 11 cm 6 esetben, 12 

cm 4 esetben, 13 cm 7 esetben, 14 cm 1 esetben, 15 cm 5 esetben, 16 cm 2 esetben, 18 cm 1 esetben. Az 

aljátmérő nem mérhető 11 esetben. 
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 Az edények közül 9 darabot (17,3%) a fazekas tányérformából indított (23. tábla 5). 

Négy fazék alján kiemelkedő perem fut körbe (22. tábla 3). Egy alján enyhén kihúzott, míg 

egy másik fenékrészén a korong homokkal való alászórásának nyomai figyelhetőek meg. 

 Az edények közül 6 volt fenékbélyeges, arányuk 11,5%. Három bélyeg kör alakú 

keretben elhelyezkedő domború keresztet formáz (21. tábla 4; 23. tábla 4; 27. tábla 4). Az 

egyetlen egészben megmaradt bélyeg 3,6 cm átmérőjű. Másik három fazék alján a 

korszakban ritkábban jelen lévő négyzetes minták figyelhetőek meg. Egy edényen csak a 

négyzet alakú keret egy részlete látható, míg a két másikon koncentrikusan elhelyezkedő 

négyzetes minta figyelhető meg. A teljesebb bélyeg 4,8x4,8 cm-es (21. tábla 3). 

 A településrészelt anyagából teljesen hiányzik a késő népvándorlás kori fazekakon 

gyakran megfigyelhető delle, nem találtunk nyomot a fazekaskorong bevéséseire és a 

nagyméretű, egész edényaljat betöltő fenékbélyeg sem jellemző. A keretes fenékbélyegek 

– melyek előfordulására a kemenespálfai településen is volt példa (Pap 2012a 128) – 

inkább az Árpád-kori edényművességre jellemzőek. 

3.2.4.6. Használati nyomok 

 Négy peremtöredék belül, három kívül, öt külső és belső oldalán egyaránt kormos 

volt. Az oldalak közül három belső, kettő külső oldalán volt megfigyelhető koromnyom. 

Az aljtöredékek közül egy belül, kettő pedig külső illetve alsó felén volt kormos. 

3.3. Eszközök 

 A településrészlet viszonylag gazdag volt fémleletekben (24. tábla). Sajnos nem 

köthető objektumhoz, és a korszak környékbeli leletei között máig párhuzam nélkül áll a 

terepbejárás során begyűjtött, teljesen ép vas csoroszlya.82 Szintén felszíni gyűjtésből 

származik egy minden valószínűség szerint vödörhöz tartozó fémpánt.83 Hasonló, jóval 

nagyobb vödörhöz tartozó veretek Sárvár-Faképi dűlő 66. számú, kőkemencés 

építményében kerültek elő (Farkas 2005. 93. 9-10. ábra). 

Vas kést84 Sárvár-Faképi dűlő publikálás előtt álló anyagából többet is ismerünk. A 

már közzétett lelőhelyek közül Vát-Telekes 320. gödréből (Skriba 2010. 12. kép 1) 

                                                 
82 71.2.217. Hossza 43,8 cm, kése 5,5 cm hosszú és 2,8 cm széles. 
83 71.2.216. Hossza 7,2 cm, szélessége 1,0 cm, vastagsága 0,01 cm. 
84 71.2.215. Nyéltüskés, hegyén hiányos kovácsoltvas kés. Hossza 11,0 cm, szélessége 1,1 cm, vastagsága 0,2 

cm. 
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bontottak ki kést. Az 1970-ben begyűjtött vas tűhöz85 hasonló darab szintén Váton került 

elő (Skriba 2010. 7. kép 26). 

 Fenőkövet szinte minden korszakbeli településrészletről ismerünk. Az árokból 

előkerült, 71.2.116. számú, négyzetes formájú fenőkőhöz hasonló darabok Vát-Telekesen 

(Skriba 2010. 12. kép 2) és Kemenespálfa-Zsombékoson (Pap 2012a 24. kép. 11-12) 

egyaránt voltak. 

 Orsókorong és orsógomb Sárvár-Sitkei erdőből három ismert. A terepbejárásból 

származó, kézzel formált, lapított gömb alakú orsógomb (21. tábla 7) mellett az árokrészlet 

leletei között egy tölcséresen szűkülő lyukkal átfúrt orsókorong (22. tábla 12) és az 1974-

es ásatásból egy vörös színű, római téglából csiszolt orsókorong (26. tábla 5) származik a 

lelőhelyről. A közeli Sárvár-Faképi dűlőn szintén több ízben fordult elő, hogy római téglát, 

vagy porózus felületű, könnyen csiszolható, vörös színű római korsótöredéket alakítottak át 

orsókoronggá. 

 A településrészlet jellegzetes leletei a nagyméretű, kézzel készült, lapított gömb 

alakú hálónehezékek (24. tábla 5; 27. tábla 8), amelyek közül összesen 13 töredékes illetve 

kiegészíthető példány származik az 1970-ben feltárt árokrészletből és az 1974-ben történt 

sáncátvágásból. A nagyméretű, 1,3-1,5 kg súlyú, a rekesztő halászathoz használatos 

nehezékek időben és térben legközelebb álló párhuzamai a Marcal magaspartján elterülő 

kemenespálfai település egyik objektumából származnak. Az árokrészletből kibontott vas 

csáklya86 szintén az itt élt népesség vízi tevékenységének jelentőségére utal. 

3.3.4. A településrészlet datálása 

 A település használati idejének meghatározásáhiz a kerámiaanyag jellegzetességei 

adják a legtöbb támpontot. A jelenleg ismert Vas megyei Karoling-kori települések 

leletanyagának tanúsága alapján Karoling-kori környezetben a 10. századra utal a 

sárgásfehér és narancssárga színű edények növekvő aránya, a mészszemcsés soványítás 

hiánya, a grafitos soványítás alacsony aránya, valamint a kézikorong kizárólagos 

használata. A díszítési módok közül az egész edénytest díszítése, az önmagában 

alkalmazott csigavonalas díszítés, a késő népvándorláskorra jellemző, az edény testén 

sávonként váltakozó díszítésmódtól eltérően az edény nyakának-vállának illetve testének 

eltérő mintával való díszítése, valamint a bekarcolt és besimított vonalak alkalmazása. 

Mindezek mellett a hullámvonalköteg és vonalköteg csökkenő aránya, a körömbenyomás, 

                                                 
85 71.2.225. Kör átmetszetű, végein sérült. Hossza 11,2 cm, szélessége 0,5 cm, vastagsága 0,5 cm. 
86 71.2.214. Négyzetes alapú, végén hegyesre kalapált, alsó részén visszahajló horoggal ellátott vas csáklya. 

Hossza 10,1 cm, szélessége alsó részén 1,0 cm. 
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irdalás és vállon körbefutó egyszeres beböködés előfordulása. A tagolt, háromszög és kör 

átmetszetű fazékperemek növekvő aránya, a fazekak formájának egységesedése, a delle 

hiánya, a nagyméretű fenékbélyegek csökkenő aránya és a korong bevésésből származó 

kiemelkedések (Pap 2013. 18. kép 7. és 23. kép 2), valamint a keretes fenékbélyeg 

jelenléte. 

 A sárvári településrészletet a kerámiaanyag jellemzői és párhuzamai, valamint az 

eszközök alapján kétségkívül a Karoling-korba kell sorolnunk. A fent leírt, 10. század felé 

mutató jellegzetességek közül a mészszemcsés soványítás (3,6%) és a kézzel készített 

edények (1,4%) alacsony aránya, valamint az irdalás, körömbenyomás és ez alatt 

csigavonallal vagy hullámvonallal egész edénytest díszítése egyaránt jellemzi a település 

anyagát. Ezeken kívül a háromszög átmetszetű peremkiképzés magas aránya, a szintén az 

Árpád-korban jellemző lecsüngő fazékperemek előfordulása, a peremek kiemelkedő 

mértékben megfigyelhető tagoltsága, a delle hiánya és a keretes fenékbélyegek jelenléte 

alapján is indokoltnak látom a településrészlet 9-10. századra való datálását.87 

 A Rába természetes holtága által határolt félszigetet megerődítve a 9. században itt 

megtelepedett, az előkerült leletanyag alapján földműveléssel, állattartással, halászattal és 

talán ipari tevékenységgel foglalkozó népesség tehát – Kemenespálfa-Zsombékos 

lakosaihoz hasonlóan (Pap 2012a 139) – háborítatlanul élhette meg a magyar honfoglalás 

időszakát. A környék lakottsága azonban a 10. század után sem szűnt meg, hiszen a folyó 

másik oldalán, a Faképi dűlőben a 12. század elejéig élt tovább a település. 

3.3. Sárvár Faképi dűlő, 9–12. századi településrészlet 

3.3.1. A lelőhely elhelyezkedése, jelentősége. A feltárás menete 

Sárvár-Faképi dűlőn Vas megye eddig egyetlen, a Karoling-kortól az Árpád-korig 

folyamatosan lakott települését ismerhettük meg. A feltárás helyszíne a Rába-völgy és a 

Gyöngyösi sík határán, a Rába folyó teraszos síkján (Farkas 2006. 310), egy elhagyott és 

feltöltődött morotva partján található. A Farkas Csilla (2002-2003), valamint Farkas Csilla 

és Kiss Péter (2004) által itt vezetett kutatás során rézkori, késő bronzkori, római és 

Karoling-kori, valamint kora Árpád-kori településrészletet és egy-egy réz- és Karoling-kori 

temetkezést is feltártak (Farkas 2005. 73-74). 

A környék intenzív késő népvándorlás kori lakottsága a Borostyánkő útból keletre 

leágazó és a Rábát Sárvár határában keresztező, az előző fejezetben már említett nyugat-

                                                 
87 Mindez nem zárja ki Kiss Gábor azon feltételezését, hogy a településen 10-11. századi sáncvár is lehetett 

(Kiss 2000a 278). Hitelesítő ásatással mind az erősség szerkezetét, mind az ezen belül található jelenségek 

korát tisztázni lehetne. 
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keleti irányú távolsági út létének és közeli átkelőjének köszönhető. Az útvonal a 

népvándorlás kor végén az írott források tanúsága szerint is használatban volt. 

A magyar honfoglalás korában az átkelőhely időlegesen kb. 8 km-rel délebbre, 

Ikervár körzetébe helyeződött át (Vajk 2010. 709), ahol azt az oda kirendelt magyar 

etnikumú (Kiss 2000a 82) népesség őrizte. A környék a kora Árpád-korban, az új központi 

hatalom kiépülésének köszönhetően bekövetkezett változások során veszített ugyan 

jelentőségéből, de továbbra is lakott maradt. A közeli Rábasömjénből gellértegyházi típusú 

temetőről (Pap 2012b), Sárvár környékén pedig számos régebbi (Károlyi 1975) és újabban 

megismert Árpád-kori településnyomról tudunk. A sárvári vár 13. századi felépítése az itt 

futó távolsági út szerepének újbóli előtérbe helyeződését jelzi.88 

3.3.2. A feltárt objektumok és leletanyaguk 

A felszínre került 801 régészeti korú objektum közül a bennük talált leletanyag 

alapján 66 a koraközépkorra (9-10. század) és 12 a kora Árpád-korra keltezhető. A mai 

tudásunk szerint a 9–10. és a 10–12. századra datálható településobjektumok nem vágják 

egymást, a korábbiak a megkutatott terület északi, a későbbiek inkább a déli részén 

helyezkednek el. A Karoling-kori településrész mind a jelenségek számában, mind az 

előkerült kerámiaanyag nagyságában felülmúlja az Árpád-korit. Ennek oka részben a 

feltárt terület északi részének nagyobb mivoltában és más tényezőkben89 is kereshető. 

3.3.3. A Karoling-kori objektumok leletanyaga 

A lelőhelyről összesen 2833 korszakbeli tárgyat vettem nyilvántartásba. Ezek közül 

2748 kerámiatárgy, míg a fennmaradó 87 főképp vas-, bronz-, csont-, kő- és agyagtárgy, 

illetve az egyik kútból két fatál is származik. A kerámiatárgyak közül 2 sütőtál (0,07%), 63 

sütőharang (2,30%) és 2683 fazék (97,63%) töredéke. 

 

                                                 
88 Bővebben ld: Szilágyi 2013. 
89 A lelőhely déli részét érintő 2004. évi feltárás során csak az objektumok egy részét volt mód teljesen 

kibontani. 
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8. kép. A lelőhelyen feltárt objektumok összesítő térképe, kékkel a Karoling-, 

zölddel az Árpád-kori objektumok 

3.3.3.1. Sütőtálak 

A helyben készült, gyenge kivitelű, elsősorban lapos kenyér vagy lepény sütésére90 

illetve termények aszalására, magpörkölésre szolgáló tárgytípus Vas megyében 

meglehetősen ritka.91 Környékünkön Vát-Telekesről mindössze egy hasonló agyagtál 

(Skriba 2010. 10. kép: 2 a-c) származik, a megye többi korszakbeli településeiről pedig a 

                                                 
90 A tárgytípus jelenléte életmódbeli különbséget is jelenthet; míg a köles és az árpa kásakészítésre alkalmas, 

a vetési búzából kenyeret is lehet sütni (Kisbán 1997. 230). A sütés előtt a sütőfelületet (sütőedényt, 

sütőtálat) és a sütőharangot vagy sütőfedőt is előmelegítették, majd a felületre helyezett tésztát vagy húst 

befedő edényt forró hamuval is betakarták. A fedés megtartotta az étel nedvességét és meggátolta a 

kiszáradását (Vida 2011. 712). 
91 A tárgytípus a Zala megye déli részén elhelyezkedő Nagyrécse határában viszont gyakorinak bizonyult 

(Staub 2011. 394). 
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most ismertetésre kerülő darabokon kívül nem ismerek többet.92 A tárgytípus elkülönítése 

a gyenge égetés és kivitel miatt a hasonló anyagú sütőharangokétól különösen az apróbb 

darabok esetén nehéz, a lelőhelyen is csak a peremek különválasztására volt lehetőség.93 A 

két sütőtálnak meghatározott töredék a tárgytípusnál általánosan megfigyeltekhez 

hasonlóan erősen, csillámos homokkal, apró kaviccsal és egyik esetben zúzott kerámiával, 

másik esetben pelyvával soványított.94 Mindkét edény kézzel készült, belső maggal égett,95 

szürkéssárga ill. vörösesbarna színű. A peremek állóak, a K.2011.7.411-es töredék (30. 

tábla 1) elvékonyodó, lekerekített, míg a K.2011.7.2241-es (43. tábla 3) felül kormos 

pereme behúzott, a végén lekerekített.96 A két töredék egymástól jelentős távolságra, a 93. 

gödörkomplexumból és a 300. veremből került elő. Mindkét objektumból származnak 

sütőharang-töredékek is, melyek közül az előbbi gödörből származó darabok peremátmérői 

között jelentős,97 az utóbbi verem leletei esetében azonban kicsi a két tárgytípus vonatkozó 

adatai között a különbség.98 

A sütőharanggal, sütőfedővel együtt (Vida 2011. 713) és önállóan vagy két tálat 

egymásra borítva is használatos (Vida 2011. 737) tárgytípus legutóbbi részletes áttekintését 

végző Straub Péter kiemeli, hogy az utóbbi évtizedek ásatásai során az eddig a Kárpátok 

peremén élő szlávok hagyatékában gyakorinak tartott, dél-európai eredetű (Vida 2011. 

735) edénytípus a Kárpát-medencén belül, az avar szállásterületen is mind gyakrabban 

kerül elő (Straub 2011. 394-395; Vida 2011. 738). A magszárítók és lepénysütők 

alkalmazásának felső időbeli határát Straub Péter a 9. század első felére teszi (Straub 2011. 

397), míg Vida Tivadar arra utal, hogy a tárgytípust még a kora Árpád-korban is 

használhatták (Vida 2011. 739). 

                                                 
92 Jelentős mennyiségben lelhetőek fel azonban a korszak vasi településein római tegulák töredékei. Ez a 

népvándorlás korban valószínűleg gyakran ép formájában rendelkezésre álló tárgytípus mérete és formája 

miatt különösen alkalmas a sütőtálak funkciójának ellátására. Részletesen lásd Straub 2011. 395.  
93 Figyelemre méltó, hogy Vát-Telekesen és Sárvár-Faképi dűlőn mind sütőtál, mind sütőharang található.  
94 A sütőtálakat rosszul iszapolt agyagból, homokkal, kő-, illetve cseréptöredékkel valamint szerves 

zúzalékokkal erősen soványították (Vida 2011. 737). 
95 Ez az égetéskor a gyors felfűtésről és rövid hőntartásról árulkodik (Mersdorf–Tóth 2006. 219). 
96 A tárgytípus legközelebbi párhuzama a Vát-Telekesi darab (Skriba 2010. 217, 10. kép a-c). 
97 23 cm a sütőtál, 34 cm a sütőharang peremátmérője. Ez utóbbi egyenetlen kidolgozása és kis mérete miatt 

azonban nehéz az ívét pontosan mérni. 
98 A tál peremátmérője 33 cm, míg a két sütőharangé 25 és 30 cm. A sütőtál a Vida Tivadar által leírt 15-30 

cm átmérőt tekintve nagyméretűnek számít (Vida 2011. 737). 
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3.3.3.2. Sütőharangok 

A megyében eddig szintén csak Vát-Telekes dűlőről és a most bemutatott 

lelőhelyről ismert tárgytípusból a nyilvánvaló nehézségek ellenére99 a lelőhelyen 63 

töredéket tudtam elkülöníteni,100 melyek közül 20 perem- (31,7%) és 43 oldaltöredék 

(68,3%). Mindössze két fültöredék került elő (40. tábla, 1b és 2), melyekről eltérő 

metszetük ellenére feltételezhető, hogy a 178-as gödörből származó sütőharanghoz 

tartozhattak. A fültöredékek alacsony aránya különösen figyelemre méltó tekintetbe véve 

azt, hogy egyedi formájuk miatt más tárgytípussal nehezen keverhetőek össze. 

Érdekes a tárgytípus lelőhelyen belüli elhelyezkedése is; a sütőharangok több mint 

fele a feltárt terület ÉNy-i részén található két gödörkomplexumból származik.101 További 

18 töredék a lelőhely középső, a Karoling-kori településrész déli részén elhelyezkedő 

objektumok közt szóródik.102 

A sütőharangok a sütőtálakhoz hasonlóan helyben készült háziipari termékek 

(Vaday–Takács 2011. 530; Vida 2011. 710), melyeket elsősorban kenyér és lepény, 

ritkábban tészta és hús sütésére használtak (Vida 2011. 702). 

A sütőharangokra itt is az erős soványítás volt jellemző (Vida 2011. 708). A 

legtöbbet csillámos homokkal (61 db, 96,8%), egy-egy darabot alig, illetve erősen 

csillámos homokkal soványították. A szabad szemmel kivehető anyagok közül magas volt 

az apró kavics aránya (55 db, 87,3%). Zúzott kerámia 36 esetben (57,1%), mészszemcse 25 

esetben (39,7%), míg pelyva ill. szerves anyag viszonylag alacsony számban (13 db, 

20,6%) volt megfigyelhető. 

A tárgytípus minden megfigyelt darabja kézzel készült és legtöbbször gyengén, 

belső maggal égtek ki. Az anyag töredékessége miatt egyetlen sütőharang formáját sem 

sikerült rekonstruálni, a peremek alapján annyi mondható el, hogy a megfigyelhető 

darabok erősen kiszélesedő harang formájúak lehettek (Vida 2011. 707. 1. kép). 

A sütőharang peremek közül mindössze kettő volt négyzetes formájú (0,10%) (40. 

tábla 1a), tizenhat lekerekített, egy elvékonyodó és lekerekített (0,85%) és egy erősen 

                                                 
99 A tárgytípusból csak a perem- és fültöredékeket lehet biztonsággal sütőharang részének meghatározni 

(Vaday–Takács 2011. 530). 
100 A töredékek előkerülési helye és száma: 66. objektum 1 db, 93. objektum 1 db, 94. objektum 2 db, 95. 

objektum 1 db, 104. objektum 1 db, 122-125. objektum 2 db, 123. objektum 11 db, 124. objektum 3 db, 126. 

objektum 19 db, 178. objektum 2 db, 190. objektum 2 db, 300. objektum 8 db, 302. objektum 3 db, 429. 

objektum 2 db, 488. objektum 4 db, 490. objektum 1 db.  
101 35 sütőharang-töredék a 121-125. és a 126, 131, 175-177. gödörkomplexumokból és közvetlen 

környékükről került elő.   
102 Florin Curta nyomán a sütőtálak és sütőtepsik kapcsán Starub Péter azt emelte ki, hogy ezek a tárgyak a 

település közösség által használt részein sűrűsödnek (Curta 2001. 300; 303). A nagyrécsei településen ez a 

lelettípus a feltárt terület DNy-i részén volt gyakori (Straub 2011. 395). 
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sérült (0,05%). A peremátmérők103 közül 15 cm-es 2 db, 20-25 cm-es 4 db, 26-30 cm-es 2 

db, 31-35 cm-es 7 db és 36-41 cm-es 2 db. Három esetben a tárgy mérete és állapota nem 

tette lehetővé az adatfelvételt. A tárgytípus Vida Tivadar által leírt adatait figyelembe 

véve104 azt látjuk, hogy inkább a nagyobb méretű edények vannak túlsúlyban, bár két 

kifejezetten kisméretű darab is előfordul. 

Bár a korszakban ritkán előfordulnak díszített darabok (Vida 2011. 723), a 

Faképiek között kifejezetten díszítettnek mondható példányt nem találtam. A 66. objektum 

Farkas Csilla által közzétett (Farkas 2005. 5. ábra 6) sütőharangja azonban talán seprűs 

bekarcolással (Vida 2011. 726) díszített. 

A sütőharangok – ahogy a hasonló funkcióval bíró tálak is – a későavar 

szállásterület egészén105 megtalálhatóak (Takács–Vaday 2004. 37; Vida 2011. 727). 

Használati idejük a késői avar kor időszaka (Szőke 1980. 184), de újabb kutatási 

eredmények szerint a tárgytípus már a 7. századtól kimutatható (Vida 2011. 726). Vas 

megyében a sütőharangok alkalmazása az Árpád-kor végéig (Skriba s.a.), más területeken 

egészen a későközépkorig adatolható.106 

3.3.3.3.1. Fazekak 

Vas megye egész korszakbeli leletanyagára a fazék dominanciája jellemző. A 

megyéből mindeddig nem ismerünk kézzel készített cserépbográcsot, polírozott felületű 

palackot (Müller 2004. 13), tányért (Straub 2005. 8, 5. kép), és a behúzott peremű tál sem 

gyakori.107 A most vizsgált lelőhely anyagában is a fazéktöredékek vannak jelen a 

legnagyobb számban (2683 db, 97,63%). 

A fazekak közül három (0,1%) volt egész illetve kiegészíthető. A peremtöredékek 

száma 244 (9,1%), az oldalaké 2231 (83,2%), az aljaké 205 (7,6%). 

3.3.3.3.2. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

A fazekak túlnyomó többsége minden valószínűség szerint helyben bányászott és a 

neutrális égetés során vörösre, barnára és szürkésfeketére égő agyagból készült. Más 

korszakbeli lelőhelyekhez hasonlóan, az Árpád-korinál kisebb mértékben itt is 

megfigyelhetőek fehéres (6 db, 0,22%) és narancssárga (48. tábla 6. és 57. tábla 2) színű (5 

                                                 
103 15-2, 22-1, 24-1, 25-2, 27-1, 30-1, 31-1, 33-1, 34-1, 35-4, 36-1, 41-1, nem mérhető 3 esetben. 
104 A sütőharangok és sütőfedők átmérője 20-60 cm, magasságuk pedig 10-40 cm (Vida 2011. 709). 
105 A nemrégiben megismert két Vas megyei Karoling-kori lelőhely és a zanati Árpád-kori település eddig 

még egy a témában készült elterjedési térképen sem szerepelt. 
106 Zanat-Trátai-dűlő lelőhelyen a sütőharangok jelenléte a 12/13. század fordulójáig, a 13. század elejéig 

követhető volt (Skriba s.a.). Köszönöm Skriba Péternek, hogy sajtó alatt lévő tanulmányát hivatkozhattam! 
107 Vas megyéből Sárvár-Sitkei erdőből, Velem-Szentvid Miske Kálmán által gyűjtött anyagából, illetve 

Pósfa-Almás alja lelőhelyről ismert ez a tárgytípus.  
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db, 0,18%) fazekak. Míg az előbbi darabok jelenlétének oka jó eséllyel az agyag néhol 

eltérő összetételében keresendő, a narancssárga töredékek egy az átlagnál valamivel jobb 

minőségű, bár ebben az időszakban még inkább elszórtan kimutatható108 csoportot 

alkotnak. 

A fazekak anyagában szabad szemmel is megfigyelhető anyagok között minden 

esetben jelen volt a főképp csillámos homok109 és nagy arányban (2631 db, 98,1%) 

mutatható ki apró kavics. A többi korszakbeli lelőhelyhez képest alacsony a zúzott kerámia 

(1144 db, 42,6%) és kiemelkedően magas a mészszemcse (733 db, 27,3%) aránya. 

Kifejezetten ritka a grafitos soványítás (2 db, 0,07%), és egy-egy esetben volt 

megfigyelhető kagylóhéj és csillámpala (0,04%) az edények anyagában. 

Az edények anyagának viszonylag erős soványítását a vasi agyag kövérsége 

magyarázza.110 A zúzott kerámia egyelőre csak ezen a lelőhelyen megfigyelhető alacsony 

arányának lokális sajátosságnak tűnik,111 okát azonban további vizsgálat magyarázhatja 

meg. 

A mészszemcse 27,3%-os arányának kronológiai jelentősége is lehet. Az anyag 

jelenléte a megye korszakbeli települései közül csak a korábbra datált Vát-Telekesen 

magasabb, itt közel 50% (Skriba 2010. 231). Az eddig megismert adatok alapján úgy tűnik, 

hogy a mészszemcse aránya a 9. század második felére (Herold 2006. 73-74) a vasi 

telepeken is lecsökken. 

Hasonlóan érdekes a grafit kifejezetten alacsony jelenléte. Itt mindenképp ki kell 

emelnem, hogy nem a magas grafittartalmú, minden valószínűség szerint importból 

származó (Tomka 2011. 275-276) kerámiaanyagra, hanem alacsony grafittartalmú, 

feltehetően helyben készült darabokra kell gondolnunk. A grafitos soványítás Faképi dűlőn 

megfigyelt alacsony aránya különösen a Rába túlpartján elterülő Sitkei-erdei lelőhelyek 

12,2%-os adatát tekintve alacsony, bár az innen származó leletanyag egy része 

terepbejárásból származik, így ezt az eredményt fenntartással kell figyelembe vennünk. Az 

általam vizsgált Vas megyei lelőhelyek anyagában a grafitos edények alacsony, a 

                                                 
108 Kemenespálfán 0,60%, Sárvár-Sitkei erdőben 0,83% a narancssárga darabok aránya. Az anyagtípusról 

részletesen lásd Takács 1993c 218; Pap 2013 246. 
109 Aránya 94,3% (2518 db). Alig csillámos homok 145 fazék (5,4%), erősen csillámos homok pedig 8 

(0,3%) anyagában fordult elő. 
110 A gyengébb minőségű, kövér vagy zsíros, fémoxiddal kevésbé szennyezett agyag könnyen formázható, 

azonban száradásnál könnyen reped, ezért erősebben soványítják (Csupor-Csuporné 1998. 13). 
111 Inkább az agyag eltérő minőségére utal, hogy a zúzott kerámia aránya a lelőhely Árpád-kori 

kerámiaanyagában is igen alacsony, 24,85%, amely a megye más Árpád-kori lelőhelyein megfigyelteknek is 

csak a felét teszi ki. Celldömölkön 52,4%, Répcelak-Galagonyáson 44,9% volt a soványító anyag aránya. 
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Karoling-kori telepeken összességében 1,5%-os, az Árpád-kori kerámiaanyagban pedig 

0,7%-os arányban vannak jelen. 

A fazekak égetésének egyenletességére következtethetünk abból, hogy 1303 

töredék (48,6%) két színűre, 364 (13,6%) pedig belső maggal három színűre égett (44. 

tábla 5).112 Redukált égetésű darabok igen alacsony arányban113 fordultak elő (0,22% 6 

db), és nyilvánvalóan égetési hibás az egyetlen hólyagos töredék (0,04%). 

A fazekak többsége kézikorongon készült, azonban – hasonlóan a közeli Sitkei-

erdei114 lelőhelyhez – kis mennyiségben (33 db, 1,23%) itt is akadnak kézzel készült 

darabok.115 Általánosan elfogadott álláspont, hogy a késő népvándorlás korában a kézzel 

készített kerámia aránya az idő előrehaladásával csökken. A kézikorong kizárólagossá 

válásának ideje területenként eltérő lehet, nyugat-dunántúli lelőhelyek adatai alapján (Pap 

2012a 138) azonban a régióban a 9. századra tehető,116 és – bár bizonyos tárgytípusokat 

később is kézzel készítettek – a 10. századra valószínűleg lezajlott ez a folyamat. 

3.3.3.3.3. Fazekak. Kézzel készített fazekak 

A Karoling-kori fazékanyag egészének részletes elemzése előtt eltéréseket keresve 

külön is vizsgálom a kézzel készített darabokat. A lelőhelyről származó három egész edény 

egyike kézzel készült kisfazék (Farkas 2005. 7. ábra 1). A fennmaradó 32 töredék közül 9 

perem, 20 oldal- és 3 aljtöredék. Az oldaltöredékek a fazékanyag egészénél 

megfigyeltekhez képest alacsony arányának oka lehet, hogy a sütőharangok és a kézzel 

készített fazekak jó része ugyanazokból117 az objektumokból származik.118 

A fazekak anyagában a homok (100%), apró kavics (31 db, 93,9%) és a zúzott 

kerámia (17 db, 51,5%) aránya nem tér el jelentősen a többi fazéknál megfigyeltektől, a 

mészszemcse aránya azonban – részben az alacsonyabb esetszám miatt – magasabb, mit a 

kerámiaanyag egészét jellemzőnél (14 db, 42,4%). Grafitos töredék a kézzel készültek 

                                                 
112 Az égetés minősége terén lelőhelyenként jelentős az eltérés; Kemenespálfán a fazekak többsége 

közepesen átégett, mindössze az anyag 3,77%-a volt három színű (Pap 2012a 132) , míg a Sitkei-erdőben az 

edények 18,5%-a égett két színűre, és 21,3%-uk belső maggal három színűre (Pap 2015 s.a.). 
113 Kemenespálfán arányuk elenyésző, 0,2%, míg a Sitkei-erdőben egyáltalán nem volt redukált darab. 
114 A kézzel készült töredékek (5 db) aránya itt 1,37%. Kemenespálfán minden fazék korongon készült. 
115 A korábbra datált Vát-Telekesen 30,5% a kézzel készült fazekak aránya (Skriba 2010. 231). 
116 A folyamat már a század elején megkezdődött: a 9. század első évtizedeinél korábbra datált alsópáhoki 

házban csak korongolt edények voltak (Müller 2009. 463-464; 473). 
117 Mindkét tárgytípusból volt a 66., 123., 125, 126., 190., 300., 488., 490. objektumok leletei között. A 300. 

veremben sütőtál is volt. 
118 A kézzel készített fazekak előkerülési helye és száma: 66. objektum 2 db, 123. objektum 1 db, 125. 

objektum 1 db, 126. objektum 5 db, 131 objektum 1 db, 190. objektum 2 db, 300 objektum 3 db, 488. 

objektum 1 db, 490. objektum 4 db, 576. objektum 3 db. 
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között nem volt, ahogy fehér és narancssárga sem. A kézzel készült fazekak közül 7 

töredék két színűre, 12 három színűre égett. 

Az egész, zömök kisfazék 7,3 cm átmérőjű pereme ívelten kihajló, szögletesre 

vágott. Az edény 3 ágú hullámvonalköteggel díszített válla enyhén kónikus. 

A fazékperemek indítása 8 esetben ívelten (49. tábla 4), egyszer vízszintesen 

kihajló, formája kétszer elvékonyodó (38. tábla 4), kétszer – ebből egyik alkalommal 

háromszög alakban (29. tábla 3) – megvastagodó. Egy töredék volt fedőhornyos (38. tábla 

7). A peremek vége 6 esetben lekerekített (34. tábla 7 és 41. tábla 9), 3 alkalommal 

szögletesre vágott (32. tábla 3). A peremátmérők 8, 14, 15,5, 16, 16, 20, 22, 27 és 34 cm-

esek. 

A fazékperemek közül ötön látható díszítés. Hármat 3-3 ill. 6 ágú eszközzel felvitt 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel (38. tábla 4. és 7), egyet bekarcolt vonal alatt 

hullámvonallal és a perembelsőn helyenként egyenetlenül felvitt, sűrű fogú, 3 ágú fésűvel 

karcolt hullámvonalköteggel láttak el (56. tábla 4). Egy peremet ujjbenyomással tagoltak, 

ennek külsején vízszintes és függőleges bekarcolásból álló minta töredéke látható (48. 

tábla 1). 

Az oldalak közül 13 db volt díszített.119 A legtöbbet (8 eset) befésült vonalköteggel 

(3,3,6,7,7 ágú) ill. vonalkötegekkel (4-4 ágú, 8 ágú és töredékes, töredékes) látták el. 

Három oldal bekarcolt vonallal (1 eset) illetve vonalakkal (2 eset) volt díszítve. Egy fazék 

oldalán töredékes, legalább 3 ágú eszközzel karcolt vonalköteg, míg egy másikon 5 ágú 

hullámvonalkötegek között ugyanolyan eszközzel felvitt vonalköteg volt. 

Az aljtöredékeken (37. tábla 5) nem volt díszítés. Fenékátmérőjük 12 és 15 cm ill. 

nem mérhető. 

Egy fazékperem a használat következtében belül, míg egy aljtöredék kívül volt 

kormos. 

A kézzel és a kézikorongon készült edények között jelentős eltérés nem mutatható 

ki. Mérhető különbség a mészszemcsés soványítás nagyobb arányában állapítható meg, 

amely erősíti a meszes soványítás arányának csökkenő tendenciáját. Technikai oka is lehet 

annak, hogy a kézzel készült fazekak közt arányaiban több volt a nagyobb méretű darab. 

A díszítési módok alkalmazásában sincs lényeges különbség, a kézzel készített 

fazék (48. tábla 1) peremének benyomkodással való díszítése azonban inkább a késő 

népvándorlás kor korábbi időszaka felé mutat. 

                                                 
119 K.2011.7.1256, 1645, 2246-2256. 
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3.3.3.3.4. Fazekak. Díszítés 

A díszítési módok vizsgálatánál az összes fazekat figyelembe vettem, beleértve az 

előbb leírt kézzel készített darabokat is. 

Mindhárom teljes illetve kiegészíthető fazekat díszítették. A peremek 32,8%-a (80 

db), az oldalak 31,2%-a (696 db) és az aljtöredékek 2,9%-a (6 db) volt díszített. 

Összességében a fazéktöredékek 29,4%-át látták el valamiféle díszítéssel. Ugyanez az 

arány 56,0% Kemenespálfán (Pap 2012a 129) és 43,1% a közeli Sitkei-erdő anyagában. A 

díszített fazekak a többi korszakbeli lelőhelyhez képest alacsony arányának oka a 

fazéktöredékek magas száma is lehet. 

Az egész edények közül egyet a vállán háromágú vonalköteggel (Farkas 2005 7. 

ábra 1), egyet az edény felső felén két sorban négyágú eszközzel felvitt 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel, majd ez alatt fonatszerűen (ellentétes 

amplitúdóval) egymásra fésült hullámvonalkötegekkel (42. tábla 1), egyet pedig egész 

testén ritkásan besimított vonalakkal vagy csigavonallal (45. tábla 1) díszítettek. 

A peremek 35,0%-át (28 db) két vagy három120 motívum kombinációjával látták el. 

A díszítésmódok közül a sokszínűen felvitt hullámvonalköteg és vonalköteg dominál, a két 

dísz vagy ezek egyike a 28 fazékból 24-en megtalálható. A fennmaradó négy edényen 

bekarcolt vonal és hullámvonal van (3 töredék), illetve az egyik, már bemutatott kézzel 

készített fazekat a peremen ujjbenyomással tagolták, teste pedig – nyilván egy nagyobb 

minta részleteként – függőleges és vízszintes bekarcolásokkal díszített. 

A díszítéskombinációkat is figyelembe véve121 az összes díszített fazéktöredék 

esetében a legmagasabb a hullámvonalköteg (41 db, 36,6%) és vonalköteg (36 db, 32,1%) 

aránya (77 db, 68,7%). Gyakoriságban ezt követik a vonalas díszítések (15 db, 13,4%), a 

hullámvonalak (13 db, 11,6%), és az egyéb díszítési módok (7 db, 6,3%). 

A hullámvonalkötegeket és vonalkötegeket a leggyakrabban 3-5 ágú eszközzel 

vitték föl az edényekre. A hullámvonalkötegeknél a leggyakoribb a 3 ágú (17 eset), a 4 ágú 

                                                 
120 Négy töredéken volt háromféle minta; 3 ágú eszközzel felvitt hullámvonalköteg-vonalköteg az 

edénytesten, a perembelsőn és a peremkülsőn 2 ágú eszközzel készült szaggatott vonal (K.2011.7.1874), 5 

ágú eszközzel felvitt halszálkamintás beböködés és uo. hullámvonalköteg-vonalköteg (2258), bekarcolt vonal 

és hullámvonal kombináció az edénytesten, a perembelsőn pedig 3 ágú hullámvonalköteg (2983) és bekarcolt 

vonal alatt 5 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalköteg és vonalköteg (1875). 
121 A díszítések arányának kiszámolása során minden esetben az összes díszítésmódot figyelembe vettem, így 

a díszített edénytöredékek tényleges számánál a díszítések száma a kettes és hármas díszítéskombinációk 

számától függő mértékben (ez esetben 60-nal) több.  
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(10 eset) és az 5 ágú (7 eset). Három alkalommal 8, két esetben 6, és egy-egy alkalommal 

2, illetve 7 ágú eszközt használtak. 

A vonalkötegeknél hasonló a helyzet, 3 ágú eszközt használtak 12, 4 ágút 10, és 5 

ágút 8 alkalommal. Két-két esetben 2 illetve 6, egy alkalommal 7 ágú, illetve egy esetben 

töredékes volt a minta. 

A bekarcolt vonalak esetében 12 alkalommal egy, 2 esetben több vonal volt a 

fazéktöredéken, és egy esetben alkalmaztak csigavonalat (33. tábla 6). 

 A hullámvonalak közül 4 esetben több díszítés-sor is volt az edényen, további 9 

alkalommal egyszeres hullámvonalat figyeltem meg. 

A 7 egyéb díszítési mód megmintázására négy esetben fésűszerű eszközt, két 

esetben pecsétlőt használtak. A már többször említett kézzel készült fazék (48. tábla 1) 

peremét ujjbenyomással tagolták. A fésűs beböködést és a pecsételést nem feltétlen lehet 

elkülöníteni a K. 2011.7.2258-as töredék (43 tábla 4) esetében, ahol 5 ágú eszközzel 

halszálkamintát vittek fel az edény vállára. A K. 2011.7.412-es edénynél (30. tábla 3a) 

viszont egyértelmű, hogy pecsételővel történt a minta felvitele. A K. 2011.7.451-es 

fazéknál (31. tábla 1) 5 ágú fésűvel halszálkamintát szurkáltak a fazék vállába, míg a K. 

2011.7.671-es töredéknél (33. tábla 3) a hasonló minta kialakításához 6 ágú fésűt 

használtak. A K. 2011.7.3018-as fazék (58. tábla 3) vállát 4 ágú eszközzel váltakozó irányú 

ferde beszurkálás-sorokkal díszítették. Különleges fésűs díszítést kapott a K. 2001.7.1874-

es fazék (40. tábla 3) peremének külső és belső oldala, amelyeket 2 ágú, fésűszerű 

eszközzel felvitt szaggatott vonallal díszítettek. 

Az oldalak közül 184-et két díszítési mód kombinációjával láttak el. A 

leggyakoribb motívum itt is a hullámvonalköteg és vonalköteg, amely ilyen összeállításban 

161 alkalommal fordul elő, és a díszítések egyike más díszítési móddal együtt122 további 

12 esetben. Hullámvonal és vonal együtt 10 alkalommal figyelhető meg, és 1 apró 

töredéken négyágú ferde beszurkálás alatt hullámvonal helyezkedik el. 

A lelőhely összes fazekának adatait – beleértve az oldaltöredékek 

díszítéskombinációit is – a 2. táblázat tartalmazza. 

                                                 
122 Besimított vonallal 4, fésűs beszurkálással 3, hullámvonallal 2, bepecsételés-sorral, az egész testet kitöltő 

sraffozással és bevágás-sorral egy-egy alkalommal. 
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A díszítés helye Fazék Perem Oldal Alj ∑ ∑ Megoszlás 

Díszítési mód db db db db db db % 

Hullámvonalköteg 2 ágú  1 22  23   

Hullámvonalköteg 3 ágú 1 17 138 1 157   

Hullámvonalköteg 4 ágú 1 10 112  123   

Hullámvonalköteg 5 ágú  7 80 1 88   

Hullámvonalköteg 6 ágú   2 21  23   

Hullámvonalköteg 7 ágú  1 2  3   

Hullámvonalköteg 8 ágú  3   3   

Hullámvonalköteg 9 ágú   5  5   

Hullámvonalköteg 12 ágú   1  1   

Töredékes   13  13   

Hullámvonalköteg      439 43,8 

Vonalköteg 2 ágú  2 16  18   

Vonalköteg 3 ágú  12 112  124   

Vonalköteg 4 ágú 1 10 106 2 119   

Vonalköteg 5 ágú  8 68  76   

Vonalköteg 6 ágú  2 23  25   

Vonalköteg 7 ágú  1 8  9   

Vonalköteg 8 ágú   5  5   

Vonalköteg 9 ágú   2  2   

Vonalköteg, töredékes  1 26  27   

Vonalköteg      405 40,4 

Hullámvonal(ak)  13 40  53 53 5,3 

Bekarcolt vonal(ak)  14 62 2 78   

Csigavonal 1 1 1  3   

Vonalas díszítések      81 8,1 

Bevagdosás, -böködés sor   7  7   

Fésűs beszurkálás  3 4  7   

Bepecsételt halszálkaminta  2 2  4   

Bepecsételés sor  1 1  2   

Rácsminta   1  1   

Sraffozás   1  1   

V alakú bekarcolások   1  1   

Ujjbenyomkodás  1   1   

Egyéb      24 2,4 

Összesen 4 112 880 6    

Mindösszesen     1002 1002 100,0 

2. táblázat. A fazekak díszítési módja 

 

A lelőhely összes Karoling-kori fazekát tekintve változatlanul a hullámvonalköteg 

(439 eset, 43,8%) és vonalköteg (405 eset, 40,4%) alkalmazása a leggyakoribb, együttes 

arányuk 84,2%. Gyakoriságban ezt követik a vonalas díszítések, arányuk 8,1% (81 eset) és 

a hullámvonalak (53 eset, 5,3%). 

A hullámvonalkötegek és vonalkötegek felviteléhez leggyakrabban 3-5 ágú eszközt 

alkalmaztak. Leggyakoribb a 3 ágú, ezt követi a 4 ágú majd az 5 ágú eszköz használata. A 
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legkisebb „fésűfog szám” a 2, de előfordult 9, illetve 12 ágú eszköz123 alkalmazása is (41. 

tábla 7). A hullámvonalköteg és vonalköteg dominanciája az egész korszakra jellemző. 

Kemenespálfán a két díszítés együttes aránya a fazékanyag egészére nézve közel 85%, 

Sárvár-Sitkei erdőben 86,5%, míg a korábbra datált Vát-Telekesen 88,0% (Skriba 2010. 

233). 

A bekarcolt vonal és hullámvonal aránya a többi korszakbeli lelőhelyhez képest 

alacsonyabb, a hasonló korú Kemenespálfán a vonalas díszek aránya 9,4%, a hullámvonalé 

5,4%. A közeli Sitkei-erdőben a hullámvonal volt többségben (6,5%), míg a bekarcolt 

vonalak aránya 5,4% volt. Vát-Telekesen a vonalas díszítések 11,5%-a mellett a 

hullámvonal csak nagyon alacsony, 0,3%-os arányban volt jelen (Skriba 2010. 233). 

Kifejezetten ritkán alkalmaztak a gyakori díszítési módoktól eltérő mintákat, ezek 

aránya 2,4% (24 eset). Az egyéb, vagy ritka motívumok közül leggyakoribb a beböködés-

sor,124 valamint a fésűs beszurkálás125 (7-7 eset). Gyakoriságban ezeket követi a néhol 

halszálkamintában126 felvitt bepecsételés (6 eset), illetve 1-1 alkalommal fordult elő 

rácsminta,127 sraffozás, V alakú bekarcolások (41.tábla 12) és ujjbenyomkodás. 

Különleges a díszítés helye hét esetben; ezeket a fazekakat a peremen díszítették. 

Ötöt a perembelsőn, ezek közül hármat 3 ágú hullámvonalköteggel (44. tábla 2), kettőt 

hullámvonallal (36. tábla 3. és 38. tábla 5), egyet pedig a perembelsőn és a peremkülsőn 

egyaránt 2 ágú szaggatott vonallal díszítettek (40. tábla 3).128 A már említett 2618-as 

kézzel készített töredéket a peremen ujjbenyomkodással tagolták. A most felsorolt és a 

Sitkei-erdőben dokumentált129 esetek a perembelső és a peremszél díszítéséről tovább 

bővítik a Kemenespálfa-Zsombékos kapcsán felsorolt Vas megyei adatokat. 

A díszítés kivitele és iránya több esetben eltér a megszokottól: bár a díszítések 

általában az edény tengelyére merőlegesen futnak, mégis szokatlan a vízszintes 

                                                 
123 Hasonlóan néhány más magasabb fogszámú fésűvel karcolt díszhez (34. tábla 5, 43. tábla 6) a minta 

hullámzását figyelembe véve egészen valószínűtlen kevesebb ágú fésűvel több alkalommal eltalálni ugyanazt 

az ívet. 
124 Kemenespálfán mindössze két beböködött díszű fazék volt, arányuk 0,7% (Pap 2012a 131). Sárvár-ERTI 

telepen irdalás, körömbenyomás és vörös festés124 elszórtan fordultak elő (1-1 db, 0,5-0,5%). 
125 A fésűs beszurkálás egész Vas megyében ritka. Velem-Szentviden legalább egy (Fekete 2007. 29. ábra 6), 

Sárvár-Végh malom temetőjében két (Szőke 1992. 139; Abb. 5-6) ilyen edény található. Vát-Telekesen 

három edényen fordult elő a minta, 2 esetben hullámvonalköteggel, egyszer vonalköteggel kombinálva 

(Skriba 2010. 233). Az újabb anyagban Körmenden (Farkas-Pap 2011; Pap 2016b) és a feldolgozás alatt lévő 

pósfai palackon figyelhető meg ilyen díszítés. 
126 A két halszálkamintás töredékekhez igen hasonló darabot közöl Hajnal 2005: 12. kép. 1. 
127 K.2011.7.2034. A töredék legközelebbi párhuzama a lelőhelyről szórványként előkerült K.2011.7.3984. 

töredék (Pap 2013. 248), amelyhez hasonlót Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta (Petkes 2011. 13. kép) 

soros temetőjében találtak. 
128 A peremszél korlátozott vastagsága nem teszi lehetővé az eszköz fogainak meghatározását, ebben az 

esetben azonban a perembelső díszítése miatt valószínűsíthető a valóban kétágú eszköz használata.  
129 Innen egy, a perembelsőn hullámvonallal díszített fazék ismert (R. 74.16.75). 
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bevágásokkal díszített 2 fazékoldal (37. tábla 9) mintázata. Függőlegesen felvitt díszítést 6 

alkalommal találtam, ezek közül 4 esetben vonalköteggel (56. tábla 2, ill. Farkas 2005 6. 

ábra 7-8), egyszer bekarcolt vonallal (48. tábla 1), egyszer pedig a már említett 

rácsmintával (41. tábla 11) látták el az edényt. X alakban befésült vonalköteggel egy 

fazékperemet (45. tábla 3) és három oldalt (37. tábla 2; 39. tábla 6; 45. tábla 7) díszítettek. 

Girlandszerűen két fazékoldalra vittek fel egyszeres hullámvonalat ill. 6 ágú 

hullámvonalköteget (39. tábla 2), míg árkádszerű130 hullámvonalakkal egy fazékperemet 

díszítettek (28. tábla 2). Vas megyei településeken a girland és az árkád ritkán, de a mind 

Karoling, mind Árpád-kori edényeken megfigyelhető, hasonlóan a farkasfogmintában 

karcolt hullámvonalhoz illetve hullámvonalköteghez. A most vizsgált anyagban 4 

fazékoldalt díszítettek ilyen módon felvitt 3 (30. tábla 3 a-b és 32. tábla 10) ill. 7 ágú (34. 

tábla 7) hullámvonalköteggel. 

3.3.3.3.5. Fazekak. Bekarcolt vonalak, csigavonal 

A korszakot leginkább jellemző fésűs díszítések (Brather 2000b 114) mellett a 

Nyugat-Dunántúl 9–10. századi kerámiaanyagában a bekarcolt vonal és a kézikorong 

körbeforgatása segítségével felvitt csigavonal megjelenésével is számolnunk kell (Szőke 

1996. 127; Müller 2009. 467-468; Straub 2011. 396; Pap 2013. 248). Gyenesdiáson Müller 

Róbert írt le szabálytalanul fölvitt bekarcolt vonalakkal díszített edényeket (Müller 1994. 

64). Hasonló díszítésű fazekak voltak Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta temetőjében 

(Müller 1994. 68) és Zalaszabar-Borjúállás-sziget egyik, a 10. század első felére keltezhető 

településobjektumában (Müller 1994. 74-75). 

A lelőhelyen fellelhető legalább három131 csigavonalas töredék szűkebb és tágabb 

leletkörnyezetében megtalálható tárgytípusok szintén a csigavonal 9–10. századi jelenlétét 

erősítik. A csigavonalas töredékek közül kettő (32. tábla 11. és 33. tábla 6) a feltárás északi 

részén található 91-96. gödörkomplexum részét képező 95. és 96. objektumokból 

származik. Tágabb környezetükben sütőtál, sütőharangok, orsókarika, valamint fésűs 

díszekkel és hullámvonallal ellátott fazekakon kívül bepecsételt, bevagdosás-sorral és 

halszálkamintás bepecsételéssel díszített darabok vannak. A 95. és 96. objektumok leletei 

között szintén találunk sütőharangokat, dellés aljat, bepecsételt halszálkamintával, 

beböködéssel és több bekarcolt vonalakkal díszített fazekat. 

                                                 
130 Elgondolkodtató, hogy a díszítésmód, vagy ahhoz nagyon hasonló motívum az ikervári temető két 

sírjában, íjmarkolat csontokon is megtalálható (Kiss 2000a 78; 25. tábla 57/4; 47. tábla 114/10-11) 
131 A két díszítési mód elkülönítésének nehézsége miatt az apróbb töredék díszítését bekarcolt vonalként 

írtam le. 
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A harmadik edény (45. tábla 1) a gödörkomplexumtól csaknem 100 méterre délre, 

egy kisebb gödörből került elő. Kísérőleletei sütőharang peremek és oldalak, 

hullámvonalkötegekkel és vonalkötegekkel, valamint X alakban befésült vonalkötegekkel 

díszített fazekak töredékei voltak. 

3.3.3.3.6. Fazékperemek 

A fazékperemek formáját a nagyszámú variáció miatt több jellegzetességre – a 

perem indítása, formája, kialakítása és tagoltsága – lebontva külön elemeztem. 

A peremek indítása leggyakrabban ívelten (234 eset, 94,7%), ritkábban vízszintesen 

(12 eset, 4,9%) kihajló, és csak egy álló peremet találtam (0,4%). 

A peremforma leggyakrabban nem változik (160 db, 64,8%), és az esetek közel 

ötödében (44 db, 17,8%) elvékonyodó. Ezt követik a háromszög alakban megvastagodó 

(K. 2011.7.227, 451, 2258, 2475, 2476,) (26 db, 10,5%) és formájukat megtartva 

megvastagodó (16 db, 6,5%) peremek, és mindössze egy esetben fordult elő az Vas megyei 

anyagot áttekintve inkább az Árpád-kor felé mutató (ld. 3.4.3.2.4. fejezet) kör alakban 

megvastagodó (K. 2011.7.2505) perem (0,4%). 

A peremek végződése az esetek többségében lekerekített (143 db, 57,9%), a 

szögletesre vágott edények aránya 42,1% (104 db). 

A peremek ötödét (50 db, 20,2%) tagolták; legtöbbször fedőhoronnyal (22 db, 

8,9%), ezt követi a besimítással tagolt (16 db, 6,5%) és a ki-, fel- vagy lehúzott (2506) 

perem (12 db, 4,9%). 

3.3.3.3.7. Edényforma, méretek 

Amennyire a töredékekből megállapítható, fazekak túlnyomó többsége vállban 

széles, mindössze egy gömbös testű (48. tábla 9) és egy enyhén kónikus vállú (57. tábla 1) 

edény töri meg az egyhangúságot. 

A fazékperemek mérhető adatai132 közül – az egész edényeket is beleszámítva – a 

leggyakoribb a 15-17 cm (70 eset), ezt követik a 12-14 (43 eset) és 18-20 (41 eset) cm-es 

adatok, tehát a lelőhely fazekai több mint felének (154, 62,4%) peremátmérője 12-20 cm 

közötti. 21-23 cm-es peremeket mértem 17, 24-26 cm-eseket 10 esetben. További 10 fazék 

                                                 
132 A peremátmérő nem mérhető 26 esetben. A többi adat: 6 cm 1 eset, 7 cm 2 eset, 8 cm 2 eset, 9 cm 3 eset, 

10 cm 13 eset, 11 cm 6 eset, 12 cm 18 eset, 13 cm 4 eset, 14 cm 21 eset, 15 cm 29 eset, 16 cm 24 eset, 17 cm 

17 eset, 18 cm 14 eset, 19 cm 7 eset, 20 cm 20 eset, 21 cm 8 eset, 22 cm 3 eset, 23 cm 6 eset, 24 cm 3 eset, 

25 cm 6 eset, 26 cm 1 eset, 27 cm 6 eset, 28 cm 1 eset, 30 cm 3 eset, 33 cm 1 eset, 34 cm 1 eset, 40 cm 1 

eset. 
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pereme 27-30 cm közötti, és mindössze 3 a 33-40 cm-es peremátmérőjű, nagyméretű 

fazekak száma. 

Hasonlóan ritkák a kisfazekak; 6-8 cm-es peremátmérőt 5 esetben mértem, míg a 9-

11 cm közötti peremátmérőjű edények száma 22. 

A lelőhelyen tehát a nagy- és kisfazekak fordulnak elő legritkábban, míg az 

edények túlnyomó többsége a kis közepes, közepes és nagy közepes fazekak közé tehető. 

A fazékaljak egész edényekkel megnövelt száma 208, ezek adatait133 nézve úgy 

tűnik, hogy a 12-20 cm-es peremátmérőkhöz 8-16 cm-es fenékátmérőket párosíthatunk. A 

fazékaljak esetében ugyanis a leggyakoribb mért érték a 11-13 cm (58 eset), ezt követi a 

14-16 (47 eset) és a 8-10 cm (45 eset). A nagy edények itt hasonló mértékben figyelhetőek 

meg: 17-19 cm-t 5, 20 és 22 cm-t egy-egy alkalommal mértem. A kisfazekakhoz köthető 5-

7 cm-es aljtöredékeiből 7 db volt a vizsgált anyagban. 

3.3.3.3.8. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések 

A 208 korszakbeli fazékalj részletesebb vizsgálata alapján a fazekak közül 11 alá az 

edény korongról való könnyebb levétele érdekében homokot (8 eset), kavicsot (2 eset) 

illetve szerves anyagot (1 eset) szórtak. Egy töredéket jól láthatóan levágtak a korongról 

(44. tábla 8), amely rávilágít arra, hogy mivel ezt a technikát elszórtan már ebben az 

időszakban is alkalmazták, pusztán az edény korongról való levágásából kronológiai 

következtetéseket nem vonhatunk le. A fazekak közül 14 db a korongról lelógott (36. tábla 

1), vagy készítésekor a jobb tapadás érdekében az alj egy részét a korong külső oldalához 

simították, majd ennek nyomait nem dolgozták el. Hasonló történhetett a 6 alul kissé 

kihúzott illetve rosszul eldolgozott (30. tábla 6; 35. tábla 6; 36. tábla 6; 37. tábla 5; 40. 

tábla 4) töredékkel. Két aljtöredéken jól láthatóan megmaradt a nyoma az edény tálból való 

indulásának (31. tábla 2). 

Fenékbélyeges fazék a település Karoling-kori objektumaiban nem volt. Dellét 13 

alkalommal figyeltem meg az edények alján. Ezek közül egy pozitív (49. tábla 3), a többi 

negatív volt (34. tábla 9; 35. tábla 1; 37. tábla 3; 41. tábla 4; 44. tábla 9-10; 57. tábla 4; 58. 

tábla 1). A pozitív delle átmérője 1,0 cm, a negatívoké pedig elég széles skálán szóródik: 

1,2 cm 1, 1,7 cm 2, 1,8 cm 2, 2,0 cm 2, 2,1 cm 2, 2,2 cm 1 és nem mérhető 2 esetben. 

                                                 
133 A fazékaljak átmérője az anyag töredékessége miatt nem volt mérhető 44 alkalommal. A többi adat: 5,4 

cm 1, 6 cm 1, 7 cm 5, 8 cm 6, 9 cm 18, 10 cm 21, 11 cm 23, 12 cm 23, 13 cm 12, 14 cm 15, 15 cm 28, 16 cm 

4, 17 cm 2, 18 cm 2, 19 cm 1, 20 cm 1 és 22 cm 1 esetben. 
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Több fazék felső részén, leggyakrabban a vállrész belső oldalán jól látható 

ujjnyomok utalnak a forma és a felület utólagos igazítására, illetve egyengetésre, míg a 

külső oldalon és a nyakrészen simítófa nyomai láthatóak. 

3.3.4. Használati nyomok 

A 300. objektum humuszrétegéből származó sütőtál a pereme fölső részén kormos. 

A sütőharangokon – más, hasonló korú telepeken megfigyeltekkel ellentétben (Sz. 

Wilhelm 2010. 214) – nem látszott a használat nyoma. A fazekak közül 43 töredéken 

figyeltem meg koromnyomot. A peremek közül hét a belső oldalán, egy kívül volt 

koromtól fekete. A fazékoldalakon (22 db) kivétel nélkül belül volt elszíneződés vagy 

lerakódás. Az aljak közül egy kívül-belül, míg további 12 csak belül volt kormos. 

3.3.5. Faedények, fémtárgyak, agyag-, kő- és csonteszközök, egyéb leletek 

A három évig tartó feltárás gazdag eszközanyagot hozott felszínre. A tárgyak közül 

kiemelkedik a 296. kút 2 töredékes faedénye és egy vagy két favödör, melyekre 

vasalkatrészeik előkerülése utal. Mindezek mellett további 19 vas- és 4 bronztárgy, 7 

orsókarika és orsógomb, 14 csonteszköz, 6 őrlőkő, 2 fenőkő és 17 kova is származik a 

lelőhelyről, valamint 1 üvegtöredéket, fémsalakokat,134 és 3 tapasztásdarabot is 

nyilvántartásba vettem. 

A korszakban és különösen településen ritka leletnek számító faedények (42. tábla 

2-3) közül kettő a település egyik kútjából származik. A nagyobb méretű, 35 cm-es 

peremátmérőjű, talpgyűrűs, finoman kidolgozott peremű fatálat valószínűleg asztali 

használatra szánták, míg a kisebb, 12 cm-es szájú, vállban széles, gömbölyű aljú edény – 

egy kisebb tálka vagy csésze – inkább ivóedény lehetett (Garam 2009. 81). Mindkét 

faedény egyszerű, díszítetlen, a mindennapi életben használatos praktikus darabnak tűnik. 

 A mind településen, mind temetőkben gyakrabban előforduló, tároló funkciót ellátó 

vödör vagy vödrök vas alkatrészei a 66. kőkemencés épületben, annak délkeleti sarkában 

és északnyugati részén kerültek elő (Farkas 2005. 75). A 23-23,5 cm-es vödörfül és a 

három abronccsal megerősített, lefelé bővülő vödör (68. tábla 4-5. és Farkas 2005. 93. 9-

10. ábra) fémpántjainak méretei135 a két lelet egymáshoz tartozásához, míg az épületen 

                                                 
134 A 8 kiadott leltári szám ennél jóval több salakdarabot takar, melyek közt legalább három kovácssalak van. 

Vassalak került elő a 96., 121., 122., 123., 126. és 127. objektumból - tehát a feltárt terület ÉNy-i sarkában 

hosszan elnyúló, egymásba ásott gödrök környékén folyt a településen szép számmal előkerült vastárgyak 

előállítása vagy javítása. Vát-Telekes dűlőről is ismertek vasfeldolgozásra utaló leletek (Skriba 2010. 230), 

bár itt kohósításra utaló tárgyi anyag is előkerült. Figyelemre méltó még a 102. objektumból származó 

ezüstolvadék is (27. ábra 1). 
135 Az abroncsok méretei 29x26,8, 26x23,8 és 23,5x21cm (Farkas 2005. 75). 
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belüli elhelyezkedésük ez ellen szólnak. Akár egy, akár két edényről van szó, figyelemre 

méltó a vödör szokatlanul nagy mérete.136 

A 120. objektumból három jellegtelen fazéktöredék és egy kova kíséretében került 

elő egy bronz hajkarika letört, visszahajtott vége (68. tábla 7). A nagyrészt töredékes fém 

tárgyak meghatározható funkciójú darabjai közül kiemelkedő a 178. objektumban talált, 

egy szegecselt összefogó és három ráfűzött szemből álló láncból álló láncpáncélzathoz 

tartozó töredék (69. tábla 2). Két vaskés származik a 488. objektumból (69. tábla 6-7). 

Mindhárom vascsat (69. tábla 1. és 10; 69. tábla 1) nyesésből, humuszból illetve 

bizonytalan objektumból került elő, hasonlóan egy vas lap töredékéhez (68. tábla 3). 

Érdekes még egy vas horog (68. tábla 6), valamint vasszegek (69. tábla 3), ép137 (68. tábla 

2) és töredékes vas eszközök (68. tábla 9; 69. tábla 4-5). 

Az orsógombok (34. tábla 10; 41. tábla 5-6) kézzel készültek, míg a 4 orsókorongot 

a korszakban gyakori módon a lelőhelyen is rendelkezésre álló és könnyen megmunkálható 

római kori alapanyagokból; hármat római korsó oldalából (31. tábla 3), egyet római 

téglából csiszoltak. Egy fazékperemet (44. tábla 1) másodlagosan átfúrtak. Hasonlóra Vát-

Telekesen is volt példa (Skriba 2010. 11. kép 1). 

3.3.6. Belső kronológia, a település alapításának ideje 

A falu alapításának idejét a rendelkezésre álló információk alapján igen nehéz 

meghatározni. A 127. objektum környékéről nyesésből előkerült, a későavar korban 

elterjedt benyomott oldalú csat (69. tábla 1) keltező értékét jelentősen csökkenti, hogy csak 

feltételesen köthető objektumhoz. A borotvakéssel (Farkas 2005. 77) együtt a 190. házba 

temetett halott jelenléte, és a jellegtelen kerámiaanyaggal együtt előkerült visszahajtott 

végű hajkarika a település 9–10. századi fennállását erősíti. A láncinghez tartozó szemek, 

vaskések, faedények, eszközök és vassalakok előkerülése inkább a falu lakóinak 

életmódjához szolgáltatnak adatokat. 

A feltárt tárgyi emlékek nagy része a felület ÉNy-i részén található 

gödörkomplexumokból és a jelenségek egy részét határoló árokból (3. objektum) került ki. 

A leletben gazdagabb138 objektumok közül mindössze kettő – a 300. és 488-as – található a 

                                                 
136 Garam Éva a vaspántos vödrök szájátmérőjét 10-12 cm-esnek, míg magasságukat 14-15 cm-nek írja 

(Garam 2009. 85). 
137 A 3. objektum – a település egy részét határoló árok – tetejéről, szórványként került elő ez a tárgy, amely 

egy 19. századi csiholóvas is lehet (MNL 1982). Köszönöm dr. Kiss Gábornak, hogy erre felhívta a 

figyelmemet! 
138 100 tárgynál több lelet származik a következő objektumokból: 3. objektum - 153 db, 91-96. 

objektumkomplexum 351 db, 123 és 124. objektum - 284 db, 125 objektum 106 db, 126. objektum - 345 db, 

178.objektum - 223 db, 190. objektum - 137 db, 300. objektum - 183 db, 488. objektum - 100 db.  
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déli felület középső részén. A falu intenzívebben lakott része tehát a felület ÉNy-i részén 

feltárt római út (104. objektum) közelében lehetett, azonban a korszak jellegzetes 

edénytípusai, a sütőharangok, sütőtálak és a kézzel készült fazekak viszonylag 

egyenletesen oszlanak meg a feltárt terület egészén.139 

A Faképi dűlőben feltárt település Vas megyében negyedikként kerül feldolgozásra 

Vát-Telekes (Skriba 2010), Kemenespálfa-Zsombékos és Sárvár-Sitkei erdő után, melyek 

adatai alapján kísérletet teszek arra, hogy a település alapítási idejét a kerámiaanyag 

jellemzői alapján szűkítsem le. A 3. táblázatban a meghatározó edénytípusok, technikák, 

jellegzetességek és díszítési módok előfordulását tekintettem át. 

 
Objektum 

száma 

Sütőharang, 

sütőtál 

Kézzel készült 

fazék 

Delle Perembelső 

díszítése 

Csigavonal 

66. X X    
93. X X  X   
93-96.   X   
94. X     
95.     X 
96. X    X 
104. X     
122-125. X     
122.   X   
123. X X X   
124. X   X  
125.  X X   
126. X X X X  
131.  X    
178. X  X X  
190. X X    
300. X X X X X  
302. X     
429. X    X 
488. X X X X  
490. X X    
576.  X  X  

3. táblázat. A kronológiai szempontból jelentőséggel bíró jellemzők előfordulása az egyes 

objektumokban 

 

Mindezek alapján kitűnik, hogy a korszakban jellemző és a datálásban segítséget 

jelentő tárgytípusok és jellegzetességek leggyakrabban együtt fordulnak elő, mely alapján 

a Karoling-koron belül nem tudjuk pontosítani az egyes objektumok használati idejét. 

Figyelemre méltó azonban, hogy a csigavonalas díszítés sütőharanggal együtt ugyan 

                                                 
139 A középső felületen található az 576, a délin a 300, 302, 429, 488 és 490. objektum. 
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dokumentálható, azonban kézzel készült edénnyel még a különösen leletgazdag 93-96-os 

objektumokban sem találkozunk. 

A 9–10. és kora Árpád-kori települések kerámiaanyagának összehasonlítása során – 

bár a jellegzetességek gyakoriságában településenként különbségek lehetnek – több olyan 

általános jellemzőt sikerült elkülöníteni, amelyek együttes előfordulása a korszakon belül a 

datálás pontosítását elősegítheti. Ezek közül jelen esetben a mészszemcsés soványítás 

alkalmazásának mértéke, a kézzel készült edények aránya és a fésűs díszítések az Árpád-

kor elején mind szélesebb teret nyerő csigavonalhoz viszonyított gyakorisága nyújthat 

segítséget. 

A mészszemcsés soványítás aránya a 8. század végére, 9. század elejére keltezett 

Vát-Telekesen 50% (Skriba 2010. 231). A 9–10. századra datált Kemenespálfán 12,8%, 

míg a Sárvár-Sitkei erdei anyagban mindössze 3,6%. A Sárvár-Faképi dűlőről származó 

fazekak 27,3%-ának anyagában volt mészszemcse, míg ugyanezen település kora Árpád-

kori anyagában ez az anyag csak szennyeződésként, 0,7%-os arányban volt jelen (Pap 

2013. 248). 

A lelőhelyen 1,23%-os arányban jelen lévő kézzel készült edények a technikán 

kívül lényegesen nem térnek el a leletanyag korongolással készült részétől. A jóval kisebb 

mennyiségű leletanyagból, 362 fazéktöredékből álló Sárvár-Sitkei erdei településen 

hasonló, 1,4% a kézzel készült edények aránya. Vát-Telekesen a fazekak 30,5% a 

korongolatlan (Skriba 2010. 231), míg Kemenespálfán valamennyi edény kézikorongon 

készült. 

A Karoling-kori lelőhelyeken kiemelkedően sok a hullámvonalköteggel és 

vonalköteggel díszített fazekak aránya. Kemenespálfán 84,9%, Sárvár-Sitkei erdőben 

86,5%, Vát-Telekesen szintén 86% körüli volt a fésűs motívumok gyakorisága (Skriba 

2010. 233). Sárvár-Faképi dűlőn a fazekak 84,2%-án látható ilyen díszítés, ugyanakkor itt 

sikerült a megyében elsőként dokumentálni Karoling-kori objektumban az önmagában 

alkalmazott csigavonalas díszítés megjelenését. 

A kerámiaanyag vizsgált jellegzetességeit is figyelembe véve ki kell mondanom, 

hogy jelenleg sem a kerámiatárgyak, sem a feltárt egyéb leletanyag alapján nem tudom 

megnyugtatóan leszűkíteni a település alapítási idejét. Annyit viszonylagos biztonsággal 

tudunk, hogy a falu élete a 9. század első felében már elkezdődött, de – a hosszú életű 

fémtárgyak, a kerámiaanyag mészszemcsés soványításának viszonylag magas aránya és a 

kézzel készült edények jelenléte miatt – nem zárhatjuk ki a 8. század végi indulást sem. 
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Annyi bizonyos, hogy a Rába ezen stratégiai jelentőségű átkelőhelyének ellenőrzése mind 

az avarok, mind a Karoling grófság érdekében állt. 

3.3.7. A kora Árpád-kori telepjelenségek és leletanyaguk 

A 10-12. századra datált régészeti jelenségek a feltárt terület középső és déli részén 

helyezkednek el. Ugyan Karoling- vagy Árpád-kori objektumot egyik korszakbeli jelenség 

sem vág, azonban a bennük talált ugyanazon cserépbográcshoz tartozó töredékek alapján 

az 556. gödörkomplexum és 557. verem minden valószínűség szerint egykorú. A 

lelőhelyen földbe ásott padlójú lakóépületet a nagy felület ellenére sem sikerült 

megfigyelni.140 A kora Árpád-kori jelenségek zömmel kerek, ovális és négyzetes gödrök és 

tároló vermek (468, 503, 552, 557, 559, 564, 647, 648. objektum). Feltárásra került még 

egy gödörkomplexum (556), egy kút (780), és egy kivételesen gazdag leletanyaggal bíró 

többkemencés műhelygödör (668). Objektumszámot kapott a patak medrének egy 

megkutatott, a lelőhelyen fellelhető összes korszak leletanyagát tartalmazó része is (751. 

objektum). 

A lelőhelyről származó kerámia túlnyomó többsége (1155 töredék, 98,48%) 

fazéktöredék. Néhány cserépbogrács (3 db, 0,25%) és palack (4 db, 0,34%) töredéke 

mellett két orsógomb (0,17%), néhány vastárgy (6 db, 0,51%) és paticstöredékek (3 db, 

0,25%) leltárba vétele történt meg. 

3.3.7.1. Bográcsok 

A lelőhelyről származó összesen 30 bográcstöredék jórészt két edényhez tartozik 

(52. tábla). A korongolt, ívelt aljú, lapos fenekű, kerekded formájú edények közül az egész 

testén 3 ágú vonalkötegekkel díszített bogrács141 (52. tábla 1) darabjai az 556. objektum 

közepén található 556/1., és az objektumtól délre található 557. gödörből kerültek elő. 

 A bográcsok erősen soványítottak, belső maggal három színűre égettek, és a 

díszített edény peremén belül, valamint a test belső részén a használatból eredő 

koromnyomok is megfigyelhetőek. A vörös színű bogrács jellegzetes, felül kissé kihúzott 

pereme a kora Árpád-korra datálható (Takács 1993a 457) c típusba tartozik (Takács 1993a 

                                                 
140 A jelenség a Nyugat-Dunántúlon nem egyedülálló: Lébény-Kaszásdombon kb. 800 koraközépkori 

településobjektumból mindössze kettő bizonyult veremháznak (Takács 2002. 171).  
141 K. 2011.7.2803. Cserépbogrács perem és oldal. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, helyenként 

szürkésfeketére kormozódott. Pereme vízszintesen kihajló, négyzet alakban megvastagodó, fölül kissé 

kihúzott, lekerekített, alul finoman négyzetesre vágott. A perem alatt és a test egész felületén 3 ágú 

vonalkötegekkel díszített. A peremen kívül és a test belső részén kormos. Pátm.: 22 cm. 3,7x2,9x0,7-

14,0x9,0x0,5 cm. 2 ill. 3 darabból ragasztott és 7 hozzá nem illő darab. 
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13. tábla c). Hasonló peremkiképzésű, egyszeres hullámvonallal díszített bográcsperemet 

egy celldömölki kora Árpád-kori objektumból ismerünk (90. tábla 5). 

Az 557. gödörből kibontott, élénk narancsvörös színű, lapos aljú cserépbogrács142 

(52. tábla 2) alig kiszélesedő fülei kerek lyukkal átfúrtak. Az edény a Takács Miklós által 

elkülönített jó minőségű, narancssárga ill. narancsvörös színű főzőedények (Takács 1993c 

218) közé tartozik. 

A narancsvörös bográcson kívül a település leletei közül egy palackperem (780. 

kút) és három fazékoldal (51. tábla 4) készült szürke maggal narancssárga színűre égő 

agyagból. A töredékek az egykorú 556. és 557. gödrökből és a 780. kútból származnak. 

 Mindkét sárvári bográcson megfigyelhető a perem belső élének ferde levágása, 

amely – hasonlóan az edény aljának lapos kialakításához – az edénytípus korai formai 

jegyeként leírt jellegzetesség (Takács 2012a 242). 

 A két edény formai szempontból eltérő típusba sorolható. A mély és lekerekített 

testű narancsvörös edény formailag a Kisfalud Kázmér-dombi, a 12-13. század fordulójára 

keltezett kút bográcsához (Gömöri 2002, 169. kép 1) valamint a Lébény-Kaszás-dombi 

406. objektum 12-13. századra datált bográcsához (Takács 1993a 8. tábla 1) áll közel. Az 

556-557. objektum bográcsa pedig talán a korai időszakra keltezhető Koroncó-Bábotai 

(Takács 2010. Abb. 4. II D 2b) edényhez hasonlít legjobban, bár a formai 

összehasonlításnak ez esetben szűk határt szab az edény középső részének a hiánya. Így az 

s csak valószínűsíthető, hogy az adott bogrács a lekerekített változatba sorolható. 

3.3.7.2. Palackok 

A lelőhelyről legalább három palackhoz tartozó peremtöredék (46. tábla 2, 59. tábla 

1. és 67. tábla 2) és egy kiegészíthető edény (54. tábla) származik.143 A palackokat 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával soványították. 

Valamennyi kézikorongon készült, a kiegészíthető példány alján kör alakú fenékbélyeg 

kerete látszik. Két töredék háromszínűre égett. Az edények színe két esetben sárgásfehér 

(46. tábla 2. és 54. tábla), egy töredék feketére redukálódott (59. tábla 1), a negyedik perem 

pedig a már említett narancsvörös darabok közé tartozik (67. tábla 2). Valamennyi palack 

álló, lekerekített peremű. Két esetben megfigyelhető a szűk nyakkiképzés. A kiegészíthető 

                                                 
142 K. 2011.7.2858. Cserépbogrács perem és fül. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, három színűre égett, kívül-belül narancsvörös, törésfelületén 

szürke. Pereme négyzet alakban megvastagodó, finoman szögletesre vágott, füle alig szélesedő, ferde, 

nagyméretű lyukakkal átfúrt. Lyukátm.: 0,8 cm. Pátm.: 24 cm. 3,6x2,1x0,6-20,2x8,6x0,6 cm. 17 darabból 

ragasztott. 
143 A 468. objektum vörösre festett töredéke (47. tábla 4) szintén tartozhat palackhoz. 
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palack nyakát négy borda díszíti, a vállán hullámvonal, alatta az edény egész testét 

csigavonal borítja, alján kör alakú fenékbélyeg-keret figyelhető meg.144 

 A megye területéről viszonylag kevés palackot ismerünk. A tárgytípus nem csak 

kisebb településrészletek, hanem a 2,2 hektáron feltárt Celldömölk-Alsó dűlő anyagában 

sem található meg. A Faképi-dűlőről most megismert darabok részletes értékelését 

közelebbi párhuzamok híján nehezen tudom elvégezni. A töredékek datálásához a velük 

együtt előkerült kora Árpád-kori leletanyag nyújt segítséget. 

A palack a Vas megyei anyagban ritka leletnek számít és a helyi Karoling-kori 

anyagban kevés előképpel bír. A tárgytípus térben közeli párhuzamai között ismerünk 

természettudományos vizsgálattal a 10-11. század fordulójára datálható palackot; a 

történelmi Zala megyéhez tartozó Lendva (Lendava, Szlovénia) határában olyan, 

fogaskerékmintával díszített, tölcséresen kiszélesedő szájú, szűkülő nyakú palack került 

elő (Kerman 2008. 85, 43), amely a környezetéből származó faszénminta alapján a 10. 

század végére, 11. század elejére145 tehető (Kerman 2008. 86). 

A polírozott felületű palackok kapcsán írt munkájában Takács Miklós szintén említ 

érvet a tárgytípus 10-11. századi előfordulása mellett (Takács 2000. 31), azonban a legtöbb 

ismert adat amellett szól, hogy a polírozott palackok a 11/12. század fordulója után tűnnek 

fel gyakrabban a nyugat-dunántúli települések leletanyagában (Takács 2000. 32). 

A 10-11. századi cseréppalackok legújabb ismert adatainak térképre vitele alapján 

az egész Kárpát-medencében ritka (ld. Takács 2012b 494) edénytípus ebben az időszakban 

a Nyugat- és Közép-Dunántúlon látszik jellemzőbbnek (Takács 2012b 422). 

Vas megye kora Árpád-kori leletei közt az 559. gödör palackjának (54. tábla) két 

formai párhuzamát ismerem; a Savaria Múzeum Középkori Gyűjteményéből egy igen 

hasonló szombathelyi edényt, valamint egy Szombathely-Zanatról146 (Zanat 1. lelőhely) 

származó bordázott palackperemet. Szintén Szombathely határából, a hajdani Herény falu 

mellett egy 13-14. századi, hasonló formájú és díszítésű palack ismert (Pap 2004. 16. tábla 

1). A Faképi dűlőről megismert palackok formája, díszítése és peremkiképzése nem idegen 

a kora Árpád-kori darabokétól, távolabbi formai párhuzamaik a Kisalföldről (Takács 1996a 

Abb. 17) ismertek, ahol a leggyakoribb a kihasasodó (Takács 1993c 216-217, Takács 

1996a 175, Takács–Paszternák 2000. 269), tojásdad testű palackforma. 

                                                 
144 Pátm.: 8,5 Fátm.: 11,2 cm. M: 30,7 cm. 
145 SE 589. BP 1006 ± 0,0 2. ∑ AD 982-1042. A vizsgált minta 83,1%-os valószínűséggel datálható 982 és 

1042 közé (Kerman 2008. 86). 
146 A hivatkozás lehetőségét köszönöm az ásatást vezető dr. Kiss Gábornak és a lelőhely anyagát feldolgozó 

Skriba Péternek. 
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3.3.7.3.1. Fazekak 

A kerámiaanyag zömét adó fazekak mennyisége lehetővé teszi részletes statisztikai 

elemzés elvégzését, amely eredményeinek értelmezéséhez a dolgozatban bemutatott 

Karoling- és Árpád-kori lelőhelyek fazekainak vonatkozó adatai nyújtanak segítséget. 

3.3.7.3.2. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

A lelőhelyről származó kora Árpád-kori fazekak többsége (1136 db, 98,36%) vörös 

alapszínű, és a neutrális égetés147 következtében vörös, barna, fekete és szürkésfekete 

foltos. A cserépbográcsoknál említett narancssárga színű (51. tábla 4) fazékoldalak (3 db, 

0,26%) mellett jellegzetesek a sárgásfehér színű töredékek (16 db, 1,38%). Az utóbbiak 

közül 3 perem, 1 nyak- (59. tábla 4), 11 oldal és 1 aljtöredék. A két anyagtípus 

lelőhelyenként változó, a most leírthoz hasonló arányban mutatható ki más vasi lelőhelyek 

Karoling- és Árpád-kori anyagában. 

A fazekak készítéséhez felhasznált alapanyag a szabad szemmel elkülöníthető 

anyagok közül különböző minőségű homokot (1155 db, 100%), apró kavicsot (1155 db, 

100%) és zúzott kerámiát (287 db, 24,85%) tartalmazott, illetve valószínűleg 

szennyeződésként előfordult 8 töredék anyagában (0,7%) mészszemcse is. Az agyagban 

természetes módon is jelen lévő homok legtöbbször csillámos (1126 db, 97,49%), erősen 

csillámos (21 db, 1,82%), kisebb mértékben alig csillámos (7 db, 0,61%) és szórványosan 

(1 db, 0,08%) szennyeződésektől mentes, jól iszapolt volt. 

A felsorolt anyagok leggyakoribb kombinációja a csillámos homok és apró kavics 

(847 db, 73,3%), majd ezt követi a csillámos homok, apró kavics és őrölt vagy zúzott 

kerámia (23,5%). Az összes többi kombináció együttes aránya 3,2%. 

 Az égetés egyenletességére utal, hogy a két eltérő színűre (72 db, 6,23%) és a belső 

maggal három színűre égő (25 db, 2,16%) darabok aránya nem jelentős. 

A fazekak szinte kivétel nélkül kézikorongon készültek, mindössze egyetlen, a 668. 

műhelygödörből származó, formailag kiegészíthető, csigavonalas kisfazék (59. tábla 2) 

esetében nem teljesen bizonyos a korong használata. Azonban az alján kissé megroggyant, 

kifejezetten gyenge technikai kivitelű és egyenetlen díszítésű darab akár rontott példány is 

lehet, így az esetlegesen kézzel készült edény jelenlétének nagy kronológiai jelentőséget 

nem tulajdoníthatunk. 

                                                 
147 Redukált égetésű darabot a fazékanyagban egyáltalán nem találtam, a lelőhely egyetlen, az égetés során 

redukálódott darabja a 668. objektumból származó palackperem. A perem belső oldalán fogaskerékmintával 

díszített töredék (63. tábla 1) valószínűleg az égetés előtt vagy annak során deformálódott.  
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3.3.7.3.3. Fazekak. Díszítés 

Sárvár-Faképi dűlőn az összes fazék (1155 db, 100%) közül három volt 

kiegészíthető (46. tábla 3, 59. tábla 2, 67. tábla 1), és mindhármat díszítették. Az egész 

fazékanyag 9,6%-át kitevő 111 db fazékperem 36%-a volt díszítve, míg az oldaltöredékek 

(937 db, 71,1%) 71,2 %-át és az aljtöredékek (104 db, 9,0%) 27,9 %-át látták el díszítéssel. 

A fazékanyag egészének 64%-a volt díszített, amely viszonylag magasnak aránynak 

számít. Összesen 80 fazekat láttak el két vagy több (59. tábla 3, 63. tábla 6) díszítési mód 

kombinációjával, ez az összes díszített fazék 10,8%-a. 

A koraközépkori és kora Árpád-kori díszítéskombinációk között megfigyelhető 

alapvető különbségre Takács Miklós világított rá; a 10-11. században az edény testét két 

„mezőre” osztó díszítésmód (Takács 1998c 64) a késő népvándorlás kori fazekakra 

általában nem jellemző, ezeket leggyakrabban váltakozva díszítették különböző 

mintasorokkal. A koraközépkorban a bekarcolt, ill. befésült minták – a fazekas 

gondosságához mérten (ld. Pap 2012a 131) – legtöbbször önmagukba térnek vissza, 

eltérően az Árpád-kor korai időszakát jellemző csigavonalas felviteli módtól (Vaday–

Takács 2011. 533). 

A csigavonalas bekarcolás a lelőhely 9. századi anyagában, tipikus Karoling-kori 

fazekak és kézzel készített sütőharang társaságában, önálló díszítésmódként fordul elő. Az 

edény testén körbefutó csigavonalat más nyugat-dunántúli lelőhelyeken mind a 9. (Szőke 

1996. 127, Müller 2009. 467, 468, Straub 2011. 396), mind a 10. századi kerámiaanyagban 

(Cs. Sós 1963. 180, Tomka 2007. 70, Kvassay 2008. 105) megfigyeltek, ám a díszítésmód 

a kora Árpád-korban, más motívumokkal kombinálva vált általánossá. 

Sárvár-Faképi dűlő fazekain a többes díszítések között leggyakrabban a nyakon 

vagy a vállon elhelyezett hullámvonalköteg illetve a körömbenyomás, irdalás és beböködés 

figyelhető meg, amely minták alatt csigavonalban bekarcolt vonal, illetve néhány esetben 

szintén csigavonalban felvitt fogaskerékminta fut le az edény aljáig. Egyes fazekakon (51. 

tábla 3) az is megfigyelhető, hogy a vállon hullámvonalban kezdődő minta az edény testén 

bekarcolt vonalban folytatódik (ld. Kvassay 2003. 146). 

Érdekes, függőleges díszítéssel, rácsmintával láttak el egy szórványként előkerült 

fazéktöredéket (67. tábla 5), amelynek távoli párhuzama soros temetőből 

Törökszentmiklós-Szenttamáspusztáról ismert (Petkes 2011. 13. kép). 

A díszítéskombinációkat is figyelembe véve az összes díszített fazéktöredék (823 

db, 100,0%) esetében a legmagasabb a vonalas típusú díszítések (bekarcolt vonalak, 

csigavonal) aránya, ez 665 db, 80,8%. Gyakoriságban ezt követi a hullámvonal és többes 
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hullámvonal (68 db, 8,3%), a körömbenyomás, beböködés és irdalás (53 db, 6,3%), a 

fogaskerékminta (19 db, 2,3%), a 4 és 7 ágú vonalkötegek (6 db, 0,8%), valamint a 3, 4 és 

5 ágú fésűvel bekarcolt hullámvonalkötegek (3 db, 0,3%). Szintén 3-3 töredéken látható 

vörös festés, vörös festés és felfényezés, valamint a töredéket borító sűrű bordák. 

Más kora Árpád-kori lelőhelyekhez képest a hullámvonalköteges dísz aránya 

kifejezetten alacsony. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy a 9-12. század között 

folyamatosan lakott lelőhely Karoling- és kora Árpád-kori leleteit főként az archaikusnak 

tartott hullámvonalköteges díszítés alapján tudtam szétválasztani, így azokat a 

jelenségeket, amelyek betöltésében csak ilyen töredékek voltak, a koraközépkorba 

soroltam. 

3.3.7.3.4. Fazekak. Edényforma, méretek 

Az edényformát az anyag töredékessége miatt viszonylag kevés esetben lehetett 

megfigyelni. A kiegészíthető, illetve részben vagy egészben kiszerkeszthető fazekak 

formavilága változatos; kónikus (59. tábla 3), tojásdad (59. tábla 2) és vállban változó 

mértékben kiszélesedő (59. tábla 4-5) darabok egyaránt előfordulnak. 

Az edények arányaira a perem- és aljtöredékek méreteiből következtethetünk. A 

kiegészíthető edényeket is figyelembe véve148 kimondható, hogy a fazékperemek között – 

más, hasonló korú településeknél megfigyeltekkel összhangban – a közepes méretű,149 14-

18 cm-es szájátmérőjű edények vannak túlsúlyban, míg a nagyok (19-25 cm) kisebb, a 

kisméretűek (9-13 cm) pedig kifejezetten alacsony arányban fordulnak elő. 

Hasonlóak az adatok az aljak150 esetében, ahol a 10-16 cm közötti érték a 

leggyakoribb, míg az ennél nagyobb, 17-20 cm-es és kisebb a 7,5-9,5 cm között érték 

ritkábban fordul elő. A perem- és aljtöredékek méretének összehasonlítása arra enged 

következtetni, hogy az egész edények (46. tábla 3, 67. tábla 1) arányaihoz hasonlóan a 

töredékesen megmaradt fazekak is széles szájúak, széles aljúak és zömök testűek lehettek. 

 

                                                 
148 Ezek perem- és szájátmérőjét minden esetben figyelembe vettem, megnövelve velük a töredékek számát. 
149 A 114 fazékperem esetében a mért adatok a következőek: 9 cm - 1, 11 cm - 2, 12 cm - 3, 13 cm - 6, 14 cm 

- 18, 15 cm - 18, 16 cm - 13, 17 cm - 14, 18 cm - 10, 18,5 cm - 1, 19 cm - 2, 20 cm - 7, 21 cm - 3, 21,5 cm - 

1, 22 cm - 4, 24 cm - 1, 25 cm - 2, 26 cm - 1, 32 cm - 1 és nem mérhető 6 db. 
150 A 107 fazékalj adatai a következők: 7,5 cm - 1, 8 cm - 2, 9 cm - 8, 9,5 cm - 1, 10 cm - 10, 11 cm - 7, 12 

cm - 13, 13 cm - 15, 14 cm - 12, 15 cm - 6, 16 cm - 5, 17 cm - 2, 18 cm - 2, 19 cm - 1, 20 cm - 1 és nem 

mérhető 21 db. 
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3.3.7.3.5. Fazékperemek 

A fazékperemek formáját a nagyszámú variáció miatt itt is a perem indítása, 

formája, kialakítása és tagoltsága szerint elemeztem. 

A peremek indítása ívelten kihajló (53. tábla 1-2. és 5) volt az esetek 86,8%-ában 

(99 db), vízszintesen kihajló 13,2%-ában (15 db). 

A peremforma az esetek több mint felénél (60,5%, 69 db) háromszög alakban 

megvastagodó (65. tábla 4, 6, 9 és 11), míg a peremek ötödénél (21,0%, 24 db) nem 

változik (65. tábla 7 és 9). Ennél valamivel kevesebb alkalommal megvastagodó (14,9%, 

17 db, 50. tábla 2-3, 53. tábla 5, 62. tábla 6), és két-két esetben (1,8-1,8%) kör alakban 

megvastagszik (55. tábla 1) illetve elvékonyodik (63. tábla 3). 

A peremek végződése legtöbbször lekerekített (66,7%, 76 db, 47. tábla 2. 65. tábla 

7), kisebb részben szögletesre vágott (33,3%, 38 db) volt (46. tábla 3, 61. tábla 1). 

A peremek 52,6%-át valamilyen módon tagolták (58 eset). Fedőhornyos volt 40 

töredék (47. tábla 1), ez az összes perem 35,1%-a. Kissé felhúzott (61. tábla 3, 65. tábla 4) 

vagy lehúzott 17 perem (14,9%), melyek közül 11 pereme lecsüngő (47. tábla 2, 60. tábla 

2-3, 61. tábla 10, 65. tábla 4 és 11) is volt (9,6%). A peremszélen erőteljes besimítással 

mindössze három peremet tagoltak (53. tábla 2, 63. tábla 2, 65. tábla 9), arányuk 2,6%. 

3.3.7.3.6. Nyakban profilált fazekak 

Takács Miklós a Veszprém megyei 10-11. századi kerámiaanyag tanulmányozása 

során figyelt fel egy különleges formájú, a Veszprém és Vas megye határán elhelyezkedő 

Külsővatról származó, nyakban profilált fazékra (Takács 1996b 6. t. 8). Sárvár-Faképi dűlő 

668. objektumából két ilyen töredék származik (60. tábla 1. és 62. tábla 1). Hasonló 

darabok Celldömölk-Alsó dűlőn és Lukácsházán is kerültek elő. 

3.3.7.3.7. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések 

A fazékaljak közül 29 volt díszített, ezek nagy részét bekarcolt vonalakkal (27 

eset), egy-egy darabot pedig fogaskerékmintával díszítettek illetve felfényeztek. 

 Fenékbélyeg 11 töredéken volt megfigyelhető (10,3%), a leggyakoribb a kör alakú 

keretben elhelyezett különböző kereszt- és kerék alak (55. tábla 2, 61. tábla 6, 62. tábla 3. 

és 8), valamint a geometrikus minta (51. tábla 2). Három töredéken csak a kör alakú keretet 

lehetett megfigyelni. Keret nélküli kettőskereszt 1 alkalommal (47. tábla 6), a teljes 

edényaljat betöltő, többszörösen áthúzott vonalból álló minta szintén egy alkalommal 

fordult elő (50. tábla 1). Az utóbbi mintához igen hasonló darabok a 9-10. századi 

Kemenespálfa-Zsombékos lelőhely 33. házából ismertek (18. tábla 10, 19. tábla 3). 



82 

 

Két aljtöredéken domború, a korongba vésett kerekded bemélyedésekből adódó 

mintázat151 figyelhető meg (61. tábla 7, 66. tábla 2). A technika alkalmazása inkább a 

korábbi időszakot jellemzi; a lelőhely 488-as, Karoling-kori objektumában, illetve 

Kemenespálfán (19. tábla 6) hasonló, az edényalj közepén lévő, valószínűleg az edény 

korongon való stabilitását elősegítő rátett agyagdarab található. 

Az aljak peremén körben kiemelkedő borda tanúsága szerint a fazekak közül 

legalább 15 (14,0%) készítés közben lelógott a korongról vagy az arra helyezett rátétlapról 

(62. tábla 9, 65. tábla 2), azonban mivel a fazekas ennek nyomát könnyen eltüntetheti, a 

készítési technika alkalmazásának gyakoriságára nézve ebből az adatból nem vonhatunk le 

messzemenő következtetéseket. 

Szintén könnyen elsimítható a nyoma annak a technikának, amikor az edény alját 

egy kézzel elkészített, és a korongra helyezett tányérformából indítják el (61. tábla 7, 66. 

tábla 2), így küszöbölve ki az alj és az oldal összeillesztésével keletkező gyenge pont 

kialakítását.152 Az edény ilyen indításának jeleit mindössze 4 töredéken (3,7%) tudtam 

megfigyelni. 

3.3.7.3.8. Használati nyomok 

Használatból származó koromnyomot figyeltem meg a 780. kút egész edényének 

belső oldalán, a töredékek közül pedig a peremen kívül 1, belül a perem alatt 7 

fazékperemnél. Az oldalak közül 1 kívül, 17 a belső részén, míg a fazékaljak közül 4 a 

belső oldalán volt kormos. 

3.3.8. Eszközök 

Az 557. és 668. objektumokból kézzel készült, egyenes lyukkal átfúrt, kónikus 

formájú orsógombok kerültek elő (53. tábla 4, 61. tábla 9). Az Árpád-kori anyagban 

viszonylag kevés vastárgy volt; a 468-as objektumból egy vas kés, egy vaspánt vagy 

szintén kés és egy ívelt, valamint egy derékszögben meghajlított vastárgy származik (72. 

tábla 1-4). Az 557. gödörből egy, talán árnak meghatározható szerszám (72. tábla 6), az 

559-es gödörből pedig egy ívelt, egyik végén elkalapált, ismeretlen funkcióval bíró 

vastárgy került elő (72. tábla 5). 

 

                                                 
151 Köszönöm Udvardi Balázsnak, hogy a mintázat funkcióját segített értelmezni. 
152 Először az edény fenekét formázták meg, legtöbbször egy darabból és rendszerint 2-3 cm magas 

edényfalrésszel együtt, majd ehhez ragasztották az edény falát (Parádi 1955. 144). 
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3.3.9. Belső kronológia 

Az Árpád-kori objektumok időrendje korhatározó leletek és stratigráfiai 

összefüggések hiánya miatt régészeti módszerekkel csak a kerámiaanyag alapján 

határozható meg. 

Az objektumokból előkerült leletanyag mennyisége változó; többségükből 1-15 db 

kerámiatöredék származik (503, 564, 552, 559, 647, 648, 751. objektum). Mindössze öt 

jelenség (468, 556, 557, 780, 668)153 bontása eredményezett nagyobb mennyiségű 

leletanyagot, s ezek közül is kiemelkedő a 668. műhelygödörből származó 837 db töredék. 

A cserépbográcsokat kisalföldi párhuzamaik és korai formai jegyeik alapján az 

Árpád-kor korai, illetve középső szakaszába kell sorolnunk, a palackokról azonban a már 

említett okok miatt nagyon kevés állapítható meg. Az 559. objektum fehér anyagú, 

formailag teljesen kiegészíthető, és kevés más lelettel kísért palackja egy hosszan tovább 

élő, inkább az Árpád-kor közepe felé mutató darab. 

A fazekak jellegzetességei közül a lelőhely Karoling-kori edényei és más nyugat-

dunántúli lelőhelyek anyaga154 alapján a korai időszakra utal az önálló díszítésként 

előforduló csigavonal, amely Árpád-kori környezetben az 556/1155 és az 557. gödörben 

egy-egy (53. tábla 2) míg a 668. műhelyben három alkalommal156 figyelhető meg (59. tábla 

2, 22. tábla 8). Az archaikus díszítés jelenléte a két gödörben azért kiemelten érdekes, mert 

ez az első, a Vas megyei anyagban megfigyelhető régészeti érv a cserépbográcsok 10. 

századi datálása mellett. 

A 668. műhely csak csigavonallal díszített fazekai között találjuk az egyetlen olyan 

edényt, amely esetében annak gyenge kivitele miatt a kézikorong használata nem 

egyértelmű (59. tábla 2). A műhely leletei között van a körömbenyomás alatt 

fogaskerékmintával és a perembelsőn két sor fogaskerékmintával díszített (63. tábla 1) 

darab is. 

A lelőhely Karoling-kori, és a kemenespálfai 9-10. századi település anyaga alapján 

(19. tábla 6) a fazekaskorong az edényalj hatékonyabb rögzítése érdekében történő kör 

alakú bevésése, bevésései (61. tábla 7. és 66. tábla 2), illetve az utóbbi falurészlet 33. 

házából kibontott (19. tábla 3-5), nagyméretű, egész edényaljat elfoglaló fenékbélyeg (50. 

tábla 1) szintén a 10. század felé mutat. Ez alapján a most ismert adatok szerint az 552, 

668. és 751. objektumok anyaga is a kora Árpád-kor legelejére tehető. 

                                                 
153 468 - 66 db, 556 - 104 db, 557 - 83 db, 780 - 39 db, 668 - 837 db. 
154 ld. Müller 1994. passim, Tomka 2007. 70, Straub 2011. 396. 
155 K. 2011.7.2812. 
156 A táblákon nem szereplő darab leltári száma K. 2011.7.3471. 
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A 668. műhely leletei között az összes jelenleg elkülöníthető korai jellegzetesség 

megtalálható, az objektum 10. századi datálásának azonban látszólag ellentmond, hogy a 

lelőhely valamennyi fogaskerékmintás töredéke ebből az objektumból származik. A 

díszítés a perembelsőn (63. tábla 1), valamint kettes (59. tábla 4) és hármas (59. tábla 3) 

díszítéskombinációban is feltűnik. Az utóbbi, kónikus testű edény felületén a díszítés 

kivitele sem egyértelmű; az edény felső részén bekarcolt vonal alatt vízszintesen bekarcolt 

párhuzamos vonalak, alattuk és mellettük fésűs beszurkálás nyomai, míg hasvonalnál 

szintén bekarcolt vonal alatt már helyenként utólag részben elsimított fogaskerékminta 

látszik. Mivel a fogaskerékmintát hagyományosan a 11. századtól datáljuk, a 

következőekben ezzel a mintával részletesebben foglalkozom. 

3.3.10. A fogaskerékminta datálása 

Az a kutatás által általánosan elfogadott és sokat hivatkozott megállapítás, hogy a 

fogaskerékminta az Árpád-kori leletanyagban a 11. századtól van jelen, elsősorban Török 

Gyula a Veszprém megyei Halimba temetője kapcsán tett megfigyelésein alapul. Itt a 

temető érmekkel a 11. század második felére, 12. század elejére keltezett sírjaiban voltak 

fogaskerékmintával díszített töredékek (Török 1962. 69, 96). 

Kvassay Judit doktori értekezésének adatgyűjtése során mindössze két dunántúli 

temető, Halimba és Majs157 (Kiss 1983. passim) leletei között talált fogaskerékmintás 

fazekakat (Kvassay 1982. 31), és legjobb tudomásom szerint újabban feltárt temetőkből 

nem kerültek elő ilyen edények. 

Török Gyula megállapításával összhangban Parádi Nándor a pénzleletes edények 

elemzése során az andornaktállyai fazék (Parádi 1963. 1. kép 3) alapján a fogaskerékminta 

elterjedését a 11. század végére, 12. század elejére tette (Parádi 1963. 223). Szintén 

látszólag a díszítésmód késői volta mellett szól, hogy Esztergom-Szentgyörgymező 17. 

gödrében Salamon érme kíséretében kerültek elő fogaskerékmintás töredékek (Lázár 1998. 

71). 

Ezek az adatok világosan jelzik, hogy a díszítésmód érmekkel mind temetőkben, 

mind településeken csak viszonylag későn, a 11. századtól, illetve annak közepétől, végétől 

mutatható ki.158 Ez a tény azonban nem zárja ki a fogaskerékminta korábbi előfordulását, 

                                                 
157 A temető központi részén (Kiss 1983. 91. ábra), a nyitott hajkarikás sírok elterjedési területén éppen kívül 

(Kiss 1983. 90. ábra) a sírmező 75., 541., 573., 717., 718. sírjában, bronz gyűrű, ezüst S-végű hajkarika, 

tyúktojás társaságában, ill. egyéb melléklet nélkül.  
158 A korszak településkerámiájának részletes elemzése során a fémanyag és érmek alapján pontosabban 

korhatározható temetkezések anyagában később kimutatható, vagy a sírokba be nem kerülő edénytípusok, 

illetve díszítési módok és formai jegyek megjelenésének ideje is pontosabban megfoghatóvá válhat. 
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amelyre Vas megye területéről, a Nyugat-Dunántúlról és a nyugati, délnyugati határokon 

túlról egyre több adat utal. 

Némiképp színezi a képet, hogy a fogaskerékmintát 1959-es dolgozatában Parádi 

Nándor mind a 12. századra vonatkozóan (Parádi 1959. 26), mind a honfoglalás kori 

edényművesség alatt leírta. A zalavári ásatások leletei között olyan edénytöredékeket 

említ, amelyeket „egy vagy több sorban bemélyített pontokkal [láttak el] amelyeket 

általában fogazott koronggal készítettek” (Parádi 1959. 23). 

A díszítés nem ritka Vas megye eddig közzétett leletei között; Győrvár, Boda-

hegyen (Kiss–Tóth 1987. 9. kép 3), Szombathely mellett, Perint falu határában (Kiss–Tóth 

1998b 119) önálló díszítésként, míg a jáki Szent Jakab rotunda kora Árpád-kori rétegeiben 

mind önállóan, mind hullámvonallal (Valter 2005. 4. kép 4), a jáki Apáti ház területéről 

pedig bekarcolt vonallal kombinálva (Valter 2005. 8. kép 8) figyelhető meg. 

A Szombathely mellett, Zanat határában feltárt egyik kora Árpád-kori ház 

betöltésében bordás nyakú edényt és fogaskerékmintás töredékeket egyaránt találtak 

(Skriba 2009b 491-492). Skriba Péter a ház kerámiaanyagát a kora Árpád-korra datálta 

azzal a megjegyzéssel, hogy a kerámia keltezési lehetőségeit figyelembe véve az anyag 

inkább a 11. század felé mutat (Skriba 2009b 493). A ház közzétett kerámialeletei között 

kifejezetten magas, 49% az archaikus díszítésmódként számon tartott 

hullámvonalköteggel, vonalköteggel és a kettő kombinációjával díszített fazéktöredékek 

száma.159 A vonalas típusú díszítések aránya 15,7%, a fogaskerékmintás daraboké (Skriba 

2009b 10. ábra 1, 12. ábra 14) pedig 7,5%. 

Hasonlóan magas mind a hullámvonalköteges és vonalköteges, mind a 

fogaskerékmintás töredékek aránya Répcelak-Galagonyás kora Árpád-kori településrészlet 

leletei között. A falurészlet igen közel helyezkedik el a hajdan Karoling- és kora Árpád-

kori temetőt rejtő Répcelak-Várdombhoz (Kiss 2000a 135). A település egyik kerek 

házából160 (19. objektum) egy minden valószínűség szerint 10. századi grafitos import 

fazék161 származik, amely mellől számos fogaskerékmintával díszített fazékoldal került 

elő. A töredékek mintázata legalább öt biztosan elkülöníthető eszközzel készült; négyzet, 

háromféle méretű és formájú trapéz, illetve egy félkör alakú nyomot hagyó fogazott kerék 

                                                 
159 A százalékos arányt a publikációban közölt darabszámok alapján számoltam ki. 
160 Az épület szerkezete a 10-11. századra datált Ménfőcsanak-Szeles-dűlői 147. objektuméhoz (Sabján–

Takács 2002) igen hasonló.  
161 Grafitos anyagú, import edények nagy számban a Győr belterületén található 10. századi településen 

kerültek elő (Tomka 2011. 275). 



86 

 

nyoma látszik az edényeken. A szintén kora Árpád-kori, Táplánszentkereszt határában 

feltárt település fazekain háromszög alakú162 pecsétlőnyomok is megfigyelhetőek. 

A díszítés felviteléhez használt eszköz a fogazott kerék. Ez egy villás nyélbe 

erősített tengelyen forgó korong, melynek peremébe különböző formájú mintákat faragtak. 

A fogaskerékmintát az edény egész testére csigavonalban (Kvassay 1982. 31, Kiss 1983. 

82), a kézikorongot körbeforgatva vitték fel az edény aljától vagy nyakától ill. vállától 

indulva. A fogaskerékminta-sorok távolsága a csigavonalnál megfigyelhetőekhez 

hasonlóan változó. Az agyagba nyomott mintázat mélysége, egyenletessége, a fogak 

edényen látható távolsága és formája függ az edény és az eszköz által bezárt szögtől 

valamint a nyomás erejétől,163 így egy négyzet vagy téglalap alakú fogazatú eszköz trapéz 

alakú mintát is hagyhat. Mindezek alapján valószínűnek tűnik, hogy a változatos kivitelben 

dokumentálható díszítésmód különböző megjelenési formái nem alkotnak fejlődési vagy 

kronológiai sort, hanem egy időben léteztek. 

A dolgozatban vizsgált és más Vas megyei települések anyagában a 

fogaskerékminta az összes díszített fazék 2,6%-án figyelhető meg. A díszítésmód egyes, 

eddig vizsgált falvak anyagában való előfordulási arányát a következő grafikon szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. diagram. A fogaskerékminta gyakorisága Vas megyei lelőhelyeken 

 

                                                 
162 Ilyen mintázatú fogak nyomai látszanak a majsi edényeken, melyekkel kapcsolatban Kiss Attila 

megjegyezte, hogy a díszítés spirálisan fut körbe az edény testén (Kiss 1983. 82, 112, 114. és 125). 
163 A befésült hullámvonalköteg vonalszámával kapcsolatban hasonló megfigyelést tett Tomka Péter (Tomka 

2011. 269). 
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A grafikonon jól látszik, hogy Répcelakon és a zanati házban nagy arányban 

mutathatóak ki mind az archaikus díszű hullámvonalköteges, mind a fogaskerékmintás 

darabok. 

 Az Árpád-koron belül korai jegy a perembelső díszítése. A Faképi dűlő 668. 

objektumából ismert perembelsőn fogaskerékmintás darabnak (63. tábla 1) mindössze egy 

párhuzamát ismerem; Győr-Homokgödrökről Takács Miklós közölt ilyen, 

leletösszefüggések híján pontosabban nem korhatározható edényt (Takács 1996a Abb. 5. 

3). A Homokgödrök területén illetve szomszédságában végzett újabb feltárások egy 10. 

századi településrészletet is a felszínre hoztak (Tomka 2007. 70, Tomka 2011). 

Eddig közzétett nyugat-dunántúli települések tanúsága szerint a kora Árpád-korban 

a díszítés egyáltalán nem tekinthető ritkának. Sopronban (Bánfalvi út, Gömöri 2002. 157, 

Szent György u. 6., Gömöri 2002. 135-135., Új u. - Szt. György u. sarok. Gömöri 2002. 

126-130) és környékén (Fertőszentmiklós, Szeredre dűlő, III. lelőhely, Gömöri 2002. 165), 

Győrben (Tomka 2011. 274), Pápa-Hantán (Ilon 1996. 303 és 5. tábla), valamint a pápai 

várat megelőző Árpád-kori településen (Mithay 1988a 10. és 40, 3. ábra 5-6) volt ilyen 

díszű edény. Az ugodi vár területén a többek közt hullámvonalköteggel és kalászmintával 

díszített edényekkel kísért (Mithay 1988b 7-13, 9. ábra) legkorábbi rétegekben (Mithay 

1988b 89) szintén található fogaskerékmintával díszített edény (Mithay 1988b 9. ábra 12). 

Zala megyében Zalavár (Cs. Sós 1963. LXII. 1-2, LXXVI. 2), Fenékpuszta (Jankovich 

1991 192) és Muraszemenye (Kvassay 2005. 248) publikált leletei között is volt 

fogaskerékmintás töredék. 

A díszítés korai mivolta mellett természettudományos vizsgálatok eredményei is 

szólnak; Nagykanizsától kb. 25 km-re délre, a mai Horvátország területén, Torčec 

(Kethely, Rátkakedhely) falu határában 2002-ben egy 10-11. századi település objektumait 

tárták fel (Sekelj Ivančan et al. 2005). Az egyikből (SJ 16) más leletek mellett 

vonalköteggel és fogaskerékmintával ill. fogaskerékmintával díszített fazéktöredékek és 

egy fogaskerékmintás kisfazék került elő (Sekelj Ivančan et al. 2005. 185-186). Az 

objektumból vett faszénminta C14-es vizsgálata alapján annak kora 810-1020 közé 

tehető.164 

A palackok kapcsán már említett, Szlovénia területén elhelyezkedő Lendva 

(Lendava) határában feltárt lelőhelyen C14-es vizsgálattal egy olyan objektumot datáltak a 

                                                 
164 BP 1115 ± 90, AD 810-1020 (65,7%) (Sekelj Ivančan et al. 2005. 169; 175). Ezúton is köszönöm Takács 

Miklósnak, hogy az adatra felhívta a figyelmemet. 
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10. századra,165 amelynek leletei között hullámvonallal és besimított vonallal díszített 

fazekak mellett egy fogaskerékmintás fazék is volt (Kerman 2008. 81). 

Az OTKA 104533. projektje keretében módunk volt a 668. műhelyből származó 

két állatcsont C14-es vizsgálatára. Ennek eredményei azonban nem erősítik meg a 

régészeti datálást; a kalibrált kor mindkét minta esetében 1040-1150 közé tehető.166 

Összefoglalva a díszítés 10. századi megjelenése mellett szóló régészeti érveket, 

magukon a fogaskerékmintás töredékeken a perembelső díszítése (63. tábla 1) illetve a 

díszítésmód kétszeres és többszörös (Répcelak, Lukácsháza, Ják) díszítéskombinációban 

való jelenléte egyértelműen az Árpád-kor korai időszaka felé mutat. 

A töredékek kísérőleletei között több lelőhelyen (Szombathely-Zanat, Répcelak) 

nagy arányban fordulnak elő archaikus díszítéssel, hullámvonalköteggel és vonalköteggel 

ellátott töredékek. A 10. századra utal az, hogy Faképi dűlő 668. objektumából egyszerű, 

más díszítésekkel nem kombinált csigavonalas töredékek származnak. Szintén a korai 

datálás felé mutat a hullámvonalak közt fésűs beszurkálással díszített grafitos import 

kerámia jelenléte a répcelaki kerek házban, amely mellett a változatos mintázatú 

pecsételőkkel készített mintasorok tanúsága szerint a díszítést már az Árpád-kor elején 

viszonylag széles körben alkalmazták. A kónikus testű, fésűs beszurkálásokkal és 

fogaskerékmintával ellátott töredék (59. tábla 3) inkább a díszítés kivitele szempontjából 

érdekes. 

A fogaskerékmintás díszítés a Kárpát-medence régióiban minden valószínűség 

szerint eltérő időpontban jelent meg és terjedt el. A díszítésmód a publikált adatok alapján 

a Dunántúlon elterjedtebbnek látszik, mint az ország keleti részén, ahonnan ilyen díszítésű 

edényt egyelőre soros temetőkből sem ismerünk. A minta a jelenleg rendelkezésre álló 

adatok szerint elsőként a Dunántúl nyugati részén tűnt fel,167 elterjedésének idejét és 

mértékét további korszakbeli lelőhelyek anyagának összehasonlító elemzése tárhatja fel. 

3.3.11. A településrészlet datálása 

Sárvár-Faképi dűlő lelőhelyen az első és mindmáig egyetlen olyan Vas megyei 

falurészlet feltárása történt meg, amelyet a késő népvándorlás és a kora Árpád-kor között 

folyamatosan laktak. A falurészlet objektumaiból származó edényleletek részletes 

                                                 
165 SE 568. BP 1113 ± 27. 1. ∑ cal. AD 896-923 (28,7%), 941-978 (39,6%). 2. ∑ cal. AD 888-993 (95,4%). 

A minta tehát 95,4%-os valószínűséggel datálható 888 és 993 közé (Kerman 2008. 81). 
166 Vizsgálati jegyzőkönyv. Isotoptech Zrt, Debrecen. SMRA 3684-16. 
167 A minta nyugati irányból való elterjedését látszik erősíteni, hogy tőlünk jóval nyugatabbra a díszítésmód 

már a késő népvándorlás kortól, a 7/8. század fordulójától adatolható (Gross 2007. 694).  
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elemzése és az eredmények a megye más településein tett hasonló megfigyelésekkel való 

összevetése új adatokkal gazdagította a szűkebb régió kerámiaanyagáról kialakított képet. 

A késő népvándorlás kori tárgytípusok, készítési technika, soványítás és a 

kerámiaanyag más jellegzetességei alapján ugyan nem tudjuk pontosan meghatározni a 

település alapításának idejét, azonban a (8)9-10. és kora Árpád-kori objektumok anyagának 

összehasonlítása során kísérletet tehetünk a két, részben mesterségesen elkülönített korszak 

közötti átmeneti időszakot, a 10. századot jellemző jegyek elkülönítésére. 

Három olyan jellegzetességet találtam, amelyek mind a Karoling- mind a kora 

Árpád-kori anyagban jelen vannak; ezek az önmagában alkalmazott csigavonalas díszítés, 

a teljes edényaljat kitöltő, nagyméretű, keret nélküli fenékbélyeg, valamint a 

fazekaskorong az edény hatékonyabb rögzítése érdekében történő kör alakú bevésése, 

bevésései. A Karoling-kor felé mutató jellegzetességek alapján – nem számítva a 751. 

számú patakmedret, amelyből a lelőhelyen fellelhető valamennyi régészeti korszak leletei 

előkerültek – az 552, 556, 557. gödrök és 668. műhelykomplexum datálható a 10. 

századra. Az utóbbi két gödör betöltéséből származó cserépbográcsok a 10. századra 

(Vaday–Takács 2011. 554-555), pontosabban a 10/11. század fordulója elé való 

korhatározása nem példa nélküli (ld. Takács 2012b 434), a Nyugat-Dunántúlon azonban 

ismereteim szerint ez az első, a tárgytípus 10. századi előfordulása mellett szóló régészeti 

adat. A 668. műhely fogaskerékmintás fazekainak az Árpád-kor legkorábbi évszázadára 

való keltezése egyelőre újszerűen hangzik, a fogaskerékmintás edényeken megfigyelhető 

jellegzetességek, a kísérőleletek és a két független természettudományos vizsgálat adatai 

azonban egyaránt arra mutatnak, hogy Vas megye, és tágabban a Nyugat-Dunántúl 

településein a díszítésmód jelenléte legalábbis nem zárja ki a 10. századi datálást. 

A lelőhelyen más Vas megyei településekhez hasonlóan kora Árpád-kori 

környezetben fordultak elő narancssárga színű, jó minőségű főzőedények – fazekak és 

cserépbogrács –, valamint egy ugyanilyen palack töredéke, illetve jellegzetes, sárgásfehér 

színű fazekak és egy hasonló anyagú kiegészíthető palack darabjai. A falurészlet 668. 

objektumából származó nyakban profilált fazéktöredékek jelenléte tovább erősíti a formai 

jegy kora Árpád-kori mivoltát. 

A településrészlet a kerámiaanyag alapján kétségkívül lakott volt az Árpád-kor 

korai időszakában (10-11. század). Jelenlegi ismereteink szerint csak az 559. gödör 

palackja, illetve a narancsvörös bogrács indokolja a lelőhely korának a 12. századig való 

kitolását. 
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A település 12. század elején bekövetkezett felhagyásához és a népesség a környék 

más pontjaira való költözéséhez más okok mellett az Árpád-kor első évszázadában 

bekövetkezett hatalmi átrendeződés és a főbb közlekedési útvonalak, így a Rába-átkelőhely 

áthelyeződése vezethetett (Pap 2013. 243). A jelentőségét vesztett átkelő őrzésére ekkor 

már nem volt szükség, és a lakosság minden bizonnyal az újonnan kialakuló környékbeli 

falvak egyikébe, talán pont a közeli Sömjén falu területére (Pap 2012b) költözött. 

 

3.4. Celldömölk-Alsó dűlő, 10–12. századi településrészlet 

3.4.1. A lelőhely és az objektumok 

A celldömölki település (Pap–Ilon 2003. 197) a Ság hegyet keletről körülölelő 

honfoglalás- és kora Árpád-kori lelőhelyek egyike. Az Alsó-dűlőben a tervezett Vulkán 

fürdő létesítését megelőzően két ütemben folytak feltárások. 2003-ban vezetésemmel 2,2 

hektáron 100 leletanyag nélküli és kora Árpád-kori (Pap s.a.), majd 2005-ben Polgár Péter 

feltárása nyomán 326 m2 területen újabb 5 Árpád-kori objektum került napvilágra (Polgár 

2005. 220). 

 

 

9. kép. Celldömölk-Alsó dűlő. Összesítő térkép. 
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A csak a kora Árpád-korban lakott területen Vas megye jelenleg legnagyobb 

felületű falurészletét ismerhettük meg. A laza szerkezetű település objektumai168 

viszonylag nagy területen jelentkeztek igen csekély, alig 50, néha 30 cm-es mélységben. 

Az információvesztés minimalizálására törekvés érdekében 2004-ben Puszta Sándor 

vezetésével geofizikai felmérésre (SMRA 1732-04) került sor. A 2005-ös ásatás a vizsgálat 

során kirajzolódó anomáliák helyén történt. 

A feltárások során ismertté vált 105 objektum jó része lelet nélküli volt és fokozott 

figyelmünk ellenére a többiben is igen kevés leletanyagot találtunk. Hasonlóan 

leletszegény kora Árpád-kori objektum más lelőhelyen is előfordult (Takács 1996b 333). 

A lelőhelyről összesen 684 kerámiatöredéket leltároztam be. A leletek között 

feltűnően sok (28 db) a vastárgy, valamint számos kovács- és kohósalakot találtunk,169 

többször a kemencék sütőfelületébe ágyazva. Előkerültek viseleti tárgyak, csont170- és 

kőeszközök, valamint őrlőkövek171 töredékei. Utóbbiak egy részét tárolóvermek 

betöltésében találtuk, míg néhányat másodlagosan egyéb kövek mellett a kemencék 

szájnyílásának megerősítésére használtak fel. 

 Az objektumok közül hármat lakóháznak határoztam meg, ismét három ház vagy 

műhely lehetett, egy esetben földbe mélyített tüzelőhely vagy műhely, két műhely, tíz 

külső kemence, egy kemencebokor, egy nagyméretű, tüzelőhely nélküli munkagödör, két 

méhkas alakú gabonatároló verem, egy kút, öt oszlophely, mindössze egy keskeny árok, 

valamint 73 változatos méretű és formájú gödör került feltárásra. Ezek mellett számot 

kapott két látható folt nélküli leletcsoportosulás is. 

Az előkerült kerámiaanyag bemutatásánál a jobb áttekinthetőség kedvéért az 

objektumok száma mellett az elnevezést is szerepeltetem, annak ellenére, hogy a későbbi 

értékelés során a meghatározások egy része (ház, műhely) várhatóan finomodni fog. A 

település objektumainak részletes leírása és elemzése, lehetséges funkciójuk pontosabb 

meghatározása illetve a természettudományos vizsgálatok és régészeti eredmények alapján 

a településen lakók tevékenységi körére vonatkozó következtetések levonása egy későbbi 

munka része lesz. 

                                                 
168 A lelőhely alacsony intenzitása lehet az oka annak, hogy a fürdő új épületettel történő bővítése helyén 

2013-ban szintén vezetésemmel folytatott rövid feltárás során újabb objektumok nem kerültek elő. 
169 A 88E és 105B kemencék sütőfelületébe ágyazott salakok és a 92., valamint a 118. objektum 

vastárgyainak vizsgálatát Molnár Ferenc (ELTE-TTK Ásványtani Tanszék) végezte el. 
170 Az állatcsontok meghatározása és értékelése Nyerges Éva Ágnes munkája. 
171 Az eredmények a fejezet végén olvashatóak. 
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3.4.2.1. A falurészlet természettudományos korhatározása 

A lelőhely egyes objektumai korának meghatározását természettudományos 

vizsgálatok is segítik. A 2003-as feltárás során Márton Péter akadémikus négy kemencén 

(83, 88A, 92, 101) végzett archeomágneses kormeghatározást.172 Ennek eredményeképp a 

83. külső kemence 2 számú platnijának utolsó használatát a 10. század közepére/végére, a 

88. kemencebokor A kemencéjének, a 92. külső kemence sütőfelületének illetve a 101. 

ház173 kemencéjének utolsó használatát a 12. század elejére, első felére tette.174 Az OTKA 

104533. projektje keretében a 83. kemencéből származó két állatcsont C14-es vizsgálata175 

is megtörtént, aminek kalibrált eredménye (1050-1160 és 1180-1230) nem erősítette meg 

az archeomágneses datálás eredményét. 

A 110. kút (11. kép) fabélletéből 

kiemelt, kocsányos tölgyből származó 

deszkamaradványok meghatározása és 

dendrokronológiai vizsgálata Grynaeus 

András munkája. Eredményei szerint a 

felhasznált faanyag kivágására 1120 előtt 

került sor.176 

Mivel a közelben természetes 

vízfolyás nincs, valószínűsíthető, hogy a 

víznyerési lehetőség megteremtése az ide 

telepedők egyik első cselekedete volt. Azt 

sajnos nem tudjuk, hogy volt-e a településnek 

másik kútja, amely a feltárt előtt vagy azzal 

párhuzamosan,177 illetve betöltődése, 

elkoszolódása után (Kocsis et. al. 2003. 404) 

                                                 
172 A vizsgálatok elvégzését Márton Péternek köszönöm! A módszerről: Márton 2002.  
173 A településrészleten egymást vágó objektumok nem voltak, de a hasonló időszakra keltezett 88. 

kemencebokor és 101. ház – mivel az utóbbi tetőzete kb. 1 m-re a gödör szélétől támaszkodott a földnek 

(Sabján 1999. 132-133). – közelségük miatt egyszerre nehezen létezhetett. Leleteik egyelőre sajnos nem 

teszik lehetővé relatív koruk meghatározását. 
174 Külön köszönöm Márton Péternek, hogy az eredményeket az időközben kibővült adatbázis alapján 2011-

ben ismét megvizsgálta és pontosította. 
175 Vizsgálati jegyzőkönyv. Isotoptech Zrt, Debrecen. SMRA 3684-16. 
176 Ezúton is köszönöm Grynaeus Andrásnak, hogy az eredményeket időközben kibővült adatbázisa 

felhasználásával 2011-ben pontosította. 
177 Ordacsehi-Bugaszegen négy (Gallina et. al. 2007. 219), Kaposvár-Fészerlakon öt (Gallina 2001. 174) 

kutat tártak fel. Celldömölkön a feltárt viszonylag nagy felület ellenére több ásott kút létére nincs régészeti 

bizonyíték. 

10. kép. A 110. kút. 
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szolgálta a falu lakóit.  

A kutat a feltárt terület délkeleti részén találtuk meg. A kerek formájú gödör 

átmérője közel 5,5 méter. ÉNy-i és DK-i oldalán egy-egy sekély, félkör alakú, 80-140 cm-

es nyúlvány csatlakozott a 640 cm mélységig feltárt gödörhöz. Az ÉNy-i nyúlványban lelet 

nem volt, a DK-iből egy szarvasmarha koponyáját, vaskarikát (84. tábla 3), feltehetően 

vödörhöz tartozó vas veretet (84. tábla 4) és egy bronz, vékony huzalból hajlított S-végű 

hajkarikát (84 tábla 2) bontottunk ki. Az utóbbi ékszertípus megjelenése a 10. század 

végétől datálható (Szőke–Vándor 1987. 57), és a 12. század közepén is jelen van (Szőke–

Vándor 1987. 79). 

A két nyúlvány funkcióját egyelőre pontosan nem tudom meghatározni.178 Annyi 

azonban bizonyos, hogy az akna felett álló felépítmény valamely részére – minden 

bizonnyal bajelhárító célzattal (Méri 1964b 113-114) – egy lókoponyát erősítettek. A 

koponyát 250 cm mélyen, a fabélés számára ásott aknában, a már felhagyott kútba esve 

találtuk meg. Vizsgálata során felerősítésének csonton maradt nyomát nem sikerült 

megfigyelni.179 

A kút falai minimális mértékben szűkültek. Metszetének fölső részén, a gödör 

közepénél jól követhető volt a visszatöltődött négyzetes, kb. 100x80 cm széles, egyenes 

falú akna. A 60x80 cm-es belméretű fabélés első nyomaira 420 cm mélységben 

bukkantunk, ahol a nedves közeg viszonylag jó állapotban konzerválta a deszkákat.  

A kút egészét idő és felszerelés hiányában nem tudtuk feltárni. 420 cm-es relatív 

mélységig a teljes gödröt, 640 cm mélységig pedig a 12 kibontott deszkasorból álló 

szerkezet belsejét bontottuk ki. Itt egy összefüggő kőrétegre bukkantunk, és a munka 

veszélyessé válása, valamint a víz lassú szivárgása miatt a bontással felhagytunk. Az 

objektum alját nem értük el, a kőréteg alatt még három deszkasor mélységig tapintható volt 

a szerkezet folytatása. 

A kút bélését alkotó deszkák mindkét végére kampószerű nyúlványt faragtak (11. 

kép), s ezek a sarkoknál a szerkezet síkján túlnyúlva kapcsolták össze stabil építménnyé az 

eredetileg – a felépítményt nem számolva – több mint 7 m magasságban megépített a 

fabélést. A deszkák közét 1-2 cm, a sarkokat kissé vastagabb agyagréteggel tették 

vízzáróvá. A kút gödre és a faszerkezet közötti földet feltehetően visszadöngölték. A 

                                                 
178 A magyarázatot az itt lakók életmódjának részletes elemzése hozhatja meg. A nyúlványokat a kút gödrébe 

vájták, távolságuk közel 7 m. Néprajzi analógiák szerint a kutak és források mellett 5-10 méter hosszú 

itatóvályúkat helyeztek el (MNL V. 1982), így nem zárható ki, hogy a favályú sekélyen földbe mélyített 

gödrének nyomát találtuk meg. Ez azonban csak egy lehetséges magyarázat a nyúlványok létére; a 

mélyedéseknek illetve a rajtuk keresztbe fektetett szerkezetnek az építési folyamatban is lehetett szerepe.  
179 Köszönöm Nyerges Éva Ágnesnek, hogy ilyen szemmel újra megvizsgálta az említett koponyát. 

10. kép. A 110. kút. 
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kútszerkezet 2. és 3. deszkasorát (440-460 cm mélységből) konzerválás és 

dendrokronológiai vizsgálat céljára vettük fel. 

Az aknát körülölelő nagyméretű gödör kiásását minden bizonnyal a talajvíz 

viszonylag mély szintje indokolta. A hasonló méretű kutak nem számítanak ritkának 

(Gallina 2001. 174-175; T. Németh–Takács 2003. 102-103; Grynaeus 2003. 255, 404). A 

faszerkezet kialakításának pontosan megegyező párhuzamát nem találtam, hasonló korú 

(Cs. Sós 1963. Taf. 39; Szőke 2003. 314), valamint hasonlóan csapolt deszkaszerkezetet 

azonban számos lelőhelyen dokumentáltak.180 

A kútban mindössze 18 kerámiatöredéket találtunk, melyek közül a hullámvonallal 

díszített cserépbogrács-perem (83 tábla 5), az objektum felszínéről, egy girlanddal díszített 

fazékperem (83. tábla 9), egy hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített fazéktöredék 

(83. tábla 6) és a talpgyűrűs, ívelt oldalú, külső és belső oldalán csigavonallal díszített, 

fenékbélyeges tál (84. tábla 1) a kút gödrének betöltéséből, a faszerkezeten kívülről 

származik. Mivel a kút építésének menetében a gödör kiásása az első, ezt követi a 

faszerkezet építése,181 majd a deszkák behelyezésével párhuzamosan fokozatosan fel is 

töltik a gödröt, azt kell feltételeznem, hogy a kútszerkezeten kívül elhelyezkedő tárgyak az 

építési folyamat során182 kerültek az objektum betöltésébe. A legfiatalabb a felszínről és a 

DK-i nyúlványból kibontott, illetve a kútszerkezetből származó leletanyag. A viszonylag 

nagy mennyiségű fémtárgy közül kettő vödörből származhat; a kútszerkezetből két, 

valószínűleg vödör fülének beakasztására vagy kötél átfűzésére szolgáló veret (84. tábla 8-

9) került elő. 

3.4.2.2. A kút kora. A virágcserép alakú tál 

A kút létesítésnek korát tehát a hullámvonalköteg-vonalköteg ill. girland díszes 

fazék és a tál segíthet meghatározni. A tál formailag legjobban az ún. virágcserép alakú 

tálakra hasonlít.183 Az edény közepes csillámtartalmú homokkal, apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongon készült, kívül szürkéssárga, 

belül szürke színű. Egész testén kívül és belül egyaránt szélesen, sekélyen, változó közzel, 

                                                 
180 Zamárdi-Kútvölgyi dűlő (Grynaeus 2007. 288), Ordacsehi-Kis-töltés (Grynaeus 2007. 285), Zalavár-

Vársziget (Szőke 2003. 314) Ordacsehi-Bugaszeg (Gallina et. al. 2007. 219), Sopron, ispáni vár (Gömöri 

2002. 54. és 81) Sopron, Petőfi tér (Gömöri 2007. 197), Lébény-Bille domb (Takács 1998a 186). stb. 
181 A folyamat leírását ld. még Kocsis et. al. 2003. 404. és Gallina et. al. 2007. 219. 
182 Grynaeus András kizárta a kút javításának lehetőségét. Észrevételeit és az objektum értelmezésében 

nyújtott segítségét ezúton is hálásan köszönöm! 
183 A publikált tálak formája részlegesen eltérő (ld. Takács 1996a 179; Wolf 2006. 50), így nem meglepő, 

celldömölki tál ívesen kihajló oldalformájával pontosan megegyezőt nem találtam.  
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sűrűn besimított vonalakkal díszített. Talpa kihúzott, alig eldolgozott. Alján a rátétkorong 

lenyomata és domború, négyzet alakú fenékbélyeg részlete látható.184 

Honfoglalás kori településeink két jellemző tálformája, a behúzott peremű és 

virágcserép alakú közül az utóbbi a Kárpát-medence 9. századi leletanyagából nem 

vezethető le (Takács 1997. 208). A 10. századra datált tálforma számos példánya került elő 

a borsodi földvárból (Wolf 1992. 423, 429), de az ispáni vár építését megelőző falu 8. 

házából (Wolf 2002. 49; Wolf 2003. 91. 4. kép) és a település más objektumaiból (Wolf 

2006. 50) is ismert. A ritkának tekinthető edénytípus (Takács 1996a 179; Takács 2012b 

421) Celldömölkhöz közelebbi lelőhelyei185 Pápa-Hanta (Ilon 1996. 305. és 2. tábla); 

Zsitvabesenyő-Páskom (Takács 1996a Abb. 3. 13), valamint Oroszvár (Horváth et. al. 

2012. 6. kép), Nyitra-Zoboralja, Bánkeszi és Szob-Vendelin (Wolf 2006. 51). Viszonylag 

sok tál- és tálkatöredék került elő Esztergom-Szentgyörgymezőn (Lázár 1998. 75). A 

változatos formájú tálak között az egyik, 11. századra első felére keltezett házból (Lázár 

1998. 76) belső oldalán bekarcolt vonalakkal díszített (Lázár 1998. 22. 13. kép. 1) példány 

is akad. 

A tál keltezése a honfoglalás- és kora Árpád-koron belül jelenlegi ismereteink 

szerint nem szűkíthető. Wolf Mária a táltípust a 10–11. századra keltezi (Wolf 2006. 51), 

Takács Miklós azonban nem zárja ki a 12. századi datálását sem (Takács 1996a 184. Abb. 

19). A tárgytípus legújabb gyűjtése során az edénytípus továbbra is csak szórványosan volt 

kimutatható a Kárpát-medencében, ám az egyik terület, ahol az átlagnál gyakrabban kerül 

elő a Kisalföld186 (Takács 2012b 421), melynek lelőhelyünk a déli peremén helyezkedik el. 

A kút mérete, szerkezete és kialakítása kortól független, kis mennyiségű 

leletanyaga a 10–11. századra jellemző, azon belül nem határozható meg pontosabban. A 

betöltéséből előkerült tál és díszített fazéktöredékek a pontosabb korhatározáshoz nem 

visznek közelebb. Szintén nem alkalmas az időhatárok szűkítésére a DK-i nyúlványban 

talált, az objektum használata során földbe került S-végű hajkarika és hullámvonalas 

díszítésű cserépüst. 

 

                                                 
184 Fenékátmérő 8,5 cm, magasság 7,7 cm. A töredék mérete 7,7x8,7x0,7 cm. 
185 További kisalföldi példákra utal: Takács 1996b 338. 
186 Mivel a tárgytípus elterjedésének súlypontja mai tudásunk szerint a Nyugat-Dunántúlra esik, a tál 

elterjedése nem köthető a honfoglaló magyarok azon csoportjához, akik a Felső-Tisza-vidéken telepedtek 

meg (Takács 2012b 421). 
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3.4.2.3. A falurészlet régészeti korhatározása 

 A településrészletről előkerült viseleti tárgyak közül Szilágyi Katalin tipológiája 

alapján (Szilágyi 1994. 88. 16. típus) a 116. gödörből származó ezüstfóliás gyöngyöt187 

(85. tábla 14), a 10. század végétől, de inkább a 11. század elejétől a 12. század első feléig 

tartó időszakra datálhatjuk (Szőke–Vándor 1987. 62; 79; Szilágyi 1994. 107). 

Vas megyében Sorokpolány-Berekalja 204., 229., 289. és 304. sírjából került elő 

ebbe a típusba tartozó aranyfóliás gyöngy188 (Kiss 2000a 195). Szombathely, Kisfaludy 

Sándor u. 70. telkén lévő soros temetőben (Pap 2010) szintén négy halottnál (60., 110., 

135. és 145. sírok) találtunk ilyen ezüstfóliás gyöngyöt189. A 60. sírban a gyöngytípus több 

példánya más mellékletek mellett190 I. István CNH. I. 1. típusú érmével együtt került elő 

(Krizsán 2010. 126; 1. tábla 3. és 8; 2. tábla 15-20). Mindezek alapján a 116. gödör kora a 

11. századra, ill. ennél későbbre szűkíthető. 

S-végű hajkarikát a 110. kút DK-i nyúlványán kívül a 118. műhelyben találtunk. Az 

utóbbi objektum betöltéséből kibontott, négy bordával ellátott vékony ezüstlemez töredéke 

(K. 2004.9.646) és a nagyméretű, rombusz átmetszetű, végein szélesre kalapált és 5 

bordával ellátott ezüst S-végű hajkarika jelenléte a 11. század közepétől fiatalabb időszakra 

(Szőke–Vándor 1987. 57) keltezi az objektumot.191 

 A természettudományos vizsgálatok eredményei és a viseleti tárgyak alapján a Ság 

hegy lábainál napvilágra került Árpád-kori település a 10. század második felétől, végétől a 

12. század elejéig keltezhető. Az archeomágneses adatnak köszönhetően a falurészlet 

jelenleg a megye legkorábbra datált korszakbeli települése. 

 A következő fejezetrészekben a kerámiaanyag részletes vizsgálatát végzem el, 

melynek eredményeivel igyekszem árnyalni a természettudományos vizsgálatok és a 

viseleti tárgyak kronológiája alapján kirajzolódó képet. 

3.4.3. Az előkerült kerámiaanyag 

 A településrészlet objektumaiból kibontott 684 kerámiatöredék közül egy (0,2%) a 

fentebb már tárgyalt virágcserép alakú tálból származik, 25 darab (3,6%) cserépbogrács 

                                                 
187 Hasonló darab Németóvárról ismert (Obenaus 2006. 49). A legfrissebb gyűjtést a Nyugat-Dunántúlról ld. 

Horváth 2016. 
188 Kiss 2000a 69. t. 204/5; 70. t. 229/4.  
189 Részletesen ld. Horváth 2016. 
190 A sírban volt még S-végű hajkarika, három szálból sodrott hurkos-kampós záródású bronz nyakperec és 

nyitott végű huzalgyűrű. Krizsán 2010. 1. t. 3 és 8; 2. t. 15-20. 
191 A tárgytípus további Vas megyei párhuzamait ld. Pap 2012b 216. 
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töredéke, és a korszakban általánosan jellemzően a legnagyobb mennyiségben (658 db, 

96,2%) fazekak darabjai kerültek elő.192 

3.4.3.1. Cserépbográcsok 

Vas megyében a cserépbográcsok sokáig ritka leletnek számítottak. Takács Miklós 

1986-os összefoglalásában publikált adatok híján egyetlen szombathelyi lelőhelyet tudott 

feltüntetni (Takács 1986. Karte 1). A most ismertetett darabokon kívül a Savaria Múzeum 

régebbi és újabb ásatások és terepbejárások során előkerült bográcstöredékeket őriz 

további 13 lelőhelyről (22. kép). 

A 25 bográcstöredék közül három díszített és négy díszítetlen peremtöredék, egy 

díszített és két díszítetlen fültöredék, hét díszített és öt díszítetlen has- és oldaltöredék, 

valamint három csigavonalas aljtöredék. 

A cserépbográcsok anyagában minden megfigyelhető esetben volt csillámos 

homok. A töredékek 76%-a csillámos, 16%-a erősen csillámos, 8%-a durva szemcsés 

csillámos homokot tartalmazott. Apró kavicsot szintén valamennyi bogrács anyagában 

találtam, míg zúzott kerámia 64%-ban volt jelen. A fazekaknál megfigyelt egyéb 

anyagoknak (mészszemcse és grafit) a bográcsokban nem találtam nyomát. 

 A bográcsok és fazekak anyagát összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb 

méretű és főzésre, sütésre, pörkölésre (Takács 1998b 65) használt bográcsok formázásához 

előkészített agyagot az edény nagyobb mérete és a hőhatásnak való hatékonyabb ellenállás 

érdekében erősebben soványították. 

A fémbográcsokat utánzó formájú edények kivétel nélkül kézikorongon készültek, 

a hurkatechnika nyomai jól láthatóak és tapinthatóak a nagyobb töredékeken. 

Az elkülönített bográcstöredékek 48%-a (12 db) volt díszített. Ez a korszak 

átlagánál valamivel magasabb arány (Takács 2012a 239). A leggyakoribb díszítési mód a 

bekarcolt vonal vagy csigavonal volt (66,7%, 8 db), 3 töredéket hullámvonalakkal illetve 

hullámvonallal (83. tábla 5; 89. tábla 8, 90. tábla 5) díszítettek, valamint egy vonalakkal és 

hullámvonallal díszített darab is előfordult (81. tábla 5). 

 A 9 perem- és fültöredék alapformája négyzet vagy téglalap alakban megvastagodó. 

Egy perem belső oldala sérülés miatt hiányos (91. tábla 6). A keskeny vagy szélesebb 

peremek külső oldala a közeli Pápa-Hantán megfigyelthez hasonlóan (Ilon 1996; Takács 

                                                 
192 Nem került elő Celldömölkön bordás nyakú edény. Ez a tárgytípus a Nyugat-Dunántúlon kifejezetten 

ritka, Kvassay Judit a Nagykanizsa határában talált két példányt unikális leletként írta le (Kvassay 2007. 58). 

Veszprém megyében településről egy töredék, a temetőkből legalább négy példány ismert (Takács 1996b, 

336). Vas megyében mindeddig 6 példány ismert (21. kép). 



98 

 

2012a 237) az esetek túlnyomó többségében (7 töredék) négyzetesre vágott (75. tábla 1-2, 

81. tábla 1, 85. tábla 17, 89. tábla 8a, 90. tábla 5), két esetben inkább lekerekített (76. tábla 

6, 91. tábla 6). A keskeny, élesen metszett peremek (75. tábla 2, 81. tábla 1) 

megtalálhatóak a korai kisalföldi peremtípusok között (Takács 1993a 457). A perem belső 

élének ferde levágása (75. tábla 1-2; 89 tábla 8) szintén az edény korai voltára utaló jegy 

(Takács 2012a 242). A késői horizontba sorolt peremformák nem ismertek a celldömölki 

lelőhelyről, ahogy nem került elő az edény belseje és külseje irányába egyaránt kihúzott, 

T-profilú (Takács 1993a 456) perem sem. A 126. objektum bográcsának alul kissé kihúzott 

pereme (90. tábla 5) a kisalföldi bográcsperemek közt a korai horizontban jellemző 

(Takács 1996a Abb. 16. c. típus). Ritkának tekinthető193 a 117. objektum különösen 

keskeny peremű bográcsa (85. tábla 17). 

 A legépebb, 78. objektumból származó példány (75. tábla 1) fülei háromszög 

alakúak, távol állóak, a kerek furatok nagyok, 1,2 cm átmérőjűek és tölcséresen szűkülnek. 

Ugyaninnen kerek kiképzésű, 0,8 cm átmérőjű, tölcséresen szűkülő, kerek lyukkal átfúrt 

fül került elő (75. tábla 2). A 126. objektumból származó harmadik darab annyira 

töredékes, hogy csak a fül indítása figyelhető meg (90. tábla 5). 

 A rajzban részben rekonstruálható bográcsok (92. tábla) közül kettőnek a perem- és 

hasátmérője is ismert; a 78. objektumból származó ívelt oldalú bogrács peremátmérője 24 

cm, hasátmérője 29 cm, a 123. külső kemencéből kibontott kónikus edény pereme 25, hasa 

27 cm átmérőjű. Csak a hasátmérője ismert két másik bográcsnak, a kónikus darab 26, a 

horpasztott falú edény 28 cm átmérőjű. A többi bográcsperem átmérője 20, 23, 24, 26, 30, 

32 cm, ill. egy esetben az adat nem mérhető. 

A lelőhelyen a Takács Miklós által korai horizontba (10–11. század) sorolt formai 

csoportok (Takács 2010. 147. és Takács 2012a 242) közül a kónikus és a kerekded 

alapforma középmagas és magas alváltozatai találhatóak meg. A bográcsoldalak többsége 

kónikus formájú (76 tábla 7-8), elkülönítésük legtöbbször pont e jellemző alapján vált 

lehetővé. Ilyen oldaltöredék került elő a 88, 92, 118, 119. objektumokból. 

A 101. ház homorú ívelésű oldalfalú bográcsához (92. tábla 3) hasonlóakat a 

közelből Takács Miklós sorolt fel (Takács 2012a); ezzel a korai formai jeggyel bíró edény 

Lébény-Billedombról (Takács 1996a Abb. 2. 1; Takács 1996c 428. 3. t), Csornáról (Takács 

1993a 1. tábla 1), Ménfőcsanak-Szeles-dűlőről (Takács 1993a 1. tábla 3) és Zalavár-

Várszigetről (Cs. Sós 1963. 75. tábla 1) ismert. 

                                                 
193 Hasonló Karcagról (Takács 1986. Taf. 1.1) és a szerbiai Ópáváról (Oppova) (uo. Taf. 81. 1) ismert. 



99 

 

A bográcsaljak közül az igen jellegzetes, csigavonallal díszített példányokat tudtam 

a fazékoldalaktól különválasztani. Két ilyen töredék ismert a 78. (75. tábla 3), egy a 118. 

objektumból (85. tábla 18). 

A bográcsok formailag a 10–11. századi, nyugat-dunántúli darabokhoz sorolhatóak. 

A 123. külső kemence magas falú, kónikus oldalú, hullámvonallal díszített bográcsa 

megfelel a kisalföldi 1. típusnak, melyet a Ménfőcsanak-Szeles-dűlő 415. objektumából 

származó darab illusztrál (Takács 1993a 452; 1. tábla 3). A kónikus oldaltöredékek a típus 

celldömölki túlsúlyára engednek következtetni. A közepesen magas oldalfalú, az Árpád-

kor későbbi századaira keltezhető (Takács 1993a 479. 14. tábla) ívelt aljú, kisalföldi 2. 

típus (Takács 1993a 452) csak egy biztos példánnyal képviselteti magát. 

Az archeomágneses vizsgálatok tanúsága szerint a 12. század elején még 

használatban lévő objektumokban (88, 92, 101) és a bordázott S-végű hajkarikával a 11. 

századra, vagy annál későbbre datált 118. műhelyben találtunk bográcsot, ahogy a 78. 

munkagödörben, 119., 123. és 131. külső kemencében, 93. gödörben, 126. házban vagy 

műhelyben és a 110. kút felszínén is. 

3.4.3.2.1. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

A fazekak készítéséhez felhasznált agyag minden esetben (100%) tartalmazott 

homokot.194 A szabad szemmel és tapintással elkülöníthető anyagok közül túlnyomó 

többségben (82,8%) egyszerű csillámos homok volt jelen, előfordult durva szemcsés 

csillámos homok (11,1%), alig csillámos homok (2,7%), durva szemcsés homok (1,5%), 

finoman iszapolt csillámos homok (1,1%), illetve erősen csillámos homok (0,8%). 

Összességében valamilyen minőségű csillámos homok volt a fazekak 98,5%-ának 

anyagában. A csillám, illetve csillámos homok az agyagban szennyeződésként van jelen 

(Csupor–Csuporné 1998. 19), így magas arányú előfordulása a természetes állapotában 

fellelhető agyag iszapolás nélküli vagy gyenge iszapolás után történő felhasználására utal, 

azonban számolnunk kell az edény tűzállóságának növelésére irányuló tudatos 

soványítással is. 

 Szintén igen magas a finom szemcseméretű apró kavics aránya, amely a fazekak 

90,5%-ában található meg. Apró kavics változó mértékben a bányászott agyagban is 

előfordul. Míg a durva darabok égetéskor szétrepeszthetik az edényt (Csupor–Csuporné 

1998. 19), a finom szemcseméretű kavicstól az agyag erősebbé válik és nagyobb méretű 

                                                 
194 A homok gyakoriságára vonatkozó hasonló megfigyelést tett (Simonyi 2001. 370; Wolf 2003. 86; 95) 
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fennálló edény készíthető belőle,195 ezért feltételezhető, hogy szándékosan, soványító 

anyagként is gyúrták az agyagba. 

 Mindenképp tudatos soványítás eredménye a zúzott kerámia vagy samott jelenléte a 

fazekak anyagában. Használata tömörebb, keményebb edény előállítását teszi lehetővé, 

(Csupor–Csuporné 1998. 20). Előfordulását a töredékek 52,4%-ánál figyeltem meg. 

 A fazekak 2,2%-ának anyagában fordult elő kis mennyiségű grafit. A lelőhelyről a 

Kisalföldön dokumentált, osztrák importra utaló formák (Tomka 1976. Abb. 9; Tomka 

1996. 424; Takács 1993a 8. tábla 2; Tomka 2007. 76) teljesen hiányoznak, importnak 

tartható edényt Vas megye területéről csak Répcelak-Galagonyásról ismerek. A 

celldömölki grafitos soványítású darabokat technikai, formai vagy díszítésbeli 

jellegzetesség nem különbözteti meg a többi fazéktöredéktől. Mindezek és a viszonylag 

közel, Celldömölktől létvonalban kb. 60 km-re, Velem-Szentviden található földfelszíni 

grafitos kőzet (Kreiter et. al. 2009. 169) jelenléte az edények helyi készítésére enged 

következtetni. 

Mészszemcse mindössze a töredékek 0,3%-ában van jelen. Alacsony aránya miatt 

szinte bizonyosra vehető, hogy a koraközépkori gyakorlattal szemben csupán 

szennyeződésként fordul elő. 

A felsorolt anyagok leggyakoribb kombinációja (44%) csillámos homok, apró 

kavics és őrölt kerámia. Csillámos homok és apró kavics volt a fazekak 32,6%-ában, míg a 

fennmaradó 23,4% változatos módon oszlott meg a különböző minőségű homok és a már 

említett soványító anyagok számos egyéb kombinációja között. 

Celldömölkön hét objektumban (73, 78, 88, 92, 93, 111. és 116) nyolc jellegzetes, 

narancssárga színű töredéket találtam (74 tábla 10; 79. tábla 4; 80. tábla 1; 85 tábla 10). A 

sajátos színen kívül az edények közös jellemzője a világosszürke törésfelület. Mintáik 

között előfordul besimított vonal, hullámvonal, irdalás, girland és fenékbélyeg is. 

Szintén határozottan elkülönülő, karakterisztikus része az anyagnak a kevés számú 

reszelős tapintású, szürkésfehér fazéktöredék. Mindössze négy ilyen volt a lelőhelyen, ezek 

közül kettő a 111. házból (85. tábla 2), egy a 116. gödörből származik (85. tábla 7) a 

negyedik szórvány. A 11. századra keltezhető 116. objektum erőteljes irdalással és ez alatt 

besimított vonalakkal díszített fazekához nagyon hasonló darabok Táplánszentkereszten, 

Lukácsházán és Sárvár-Faképi dűlőn is megtalálhatóak. 

                                                 
195 Simonyi Erika egy Mezőkeresztes-Cethalomról származó edény kapcsán felvetette, hogy az edény alját 

statikai okokból kavicsos soványítással tették masszívabbá (Simonyi 2001. 370). Wolf Mária ezt ritka 

jelenségnek tartja, és okát a hőállóság növelésének elősegítésében vagy az edényalj kevésbé gondos 

elsimításában látja (Wolf 2003. 87). 
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Az égetés minőségének egyenetlenségére utal, hogy 20 töredék törésfelülete (2,9%) 

két-, 110 darabé (16,7%) pedig háromszínűre égett. Az utóbbiakon felül 4 bográcstöredék 

is belső maggal égett. Az edények égetése szürke, vörös és barna színük tanúsága szerint 

oxidált (Takács 1996b 341) vagy neutrális volt. Mindössze 28 fazéktöredékre volt jellemző 

a redukált égetésből eredő fekete szín. 

 Valamennyi fazekat a korszakban általánosan jellemző módon és más, hasonló korú 

lelőhelyeken megfigyeltekhez hasonlóan (Wolf 2003. 90) kézikorongon, hurkatechnikával 

(Holl 1956. 184; Parádi 1959. 12) készítették. A település fazekain számos esetben 

megfigyelhető volt az edényalj és edényperem utólagos, simítófával történő alakítása. 

3.4.3.2.2. Fazekak. Díszítés 

A fazekak mennyiségét és arányát, valamint a töredékek jellege szerinti 

megoszlását a következő táblázat tartalmazza. 

A töredék jellege Mennyiség 

(db) 

Mennyiség 

(db) 

Megoszlás 

(%) 

Megoszlás 

(%) 

Teljes profil, díszített196 5 5 0,8 0,8 

Peremtöredék 72  11,0  

Perem, díszített  36  5,5 

Perem, díszítetlen  36  5,5 

Oldaltöredék 505  76,7  

Oldal, díszített  283  43,0 

Oldal, díszítetlen  222  33,7 

Aljtöredék 76  11,5  

Díszített, fenékbélyeges  1  0,2 

Díszített  11  1,7 

Fenékbélyeges  13  2,0 

Alj, díszítetlen  51  7,6 

Összesen 658 658 100,0 100,0 

4. táblázat. A fazéktöredékek jellege, a díszítettek aránya 

 Az összes díszített fazéktöredék aránya 51%. Legnagyobb arányban a fazékdarabok 

többségét jelentő oldaltöredékeknél figyelhető meg minta. Az alj- illetve aljhoz közeli 

töredékek közül – nem számítva díszítésnek a fenékbélyeget – már csak az esetek közel 

felénél találtam díszítést, ami megfelel a korszak kerámiájáról alkotott eddigi képnek; az 

edények többségében a nyakon, vállon, a test alsó harmadáig díszítettek (Kvassay 1982. 

35; Lázár 1998. 75; Wolf 2003. 91). 

 Az edények gazdag mintakincsű díszítését a következő táblázat szemléleti. 

 

                                                 
196 Mindössze két edény szerkeszthető ki teljesen, ezek egyike fenékbélyeges (73. tábla 1), míg a másiknál 

csak az alj kis csonkja került elő (91. tábla 1). A fennmaradó három edény aljrészén hiányos. 
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A fazekak díszítése Mennyiség 

(db) 

Mennyiség 

(db) 

Megoszlás 

(%) 

Megoszlás 

(%) 

Kombinációk 42 42 12,5 12,5 

Vonal 61  18,1  

Kettősvonal 5  1,5  

Vonalak 151  44,9  

Csigavonal 3  0,9  

Vonalas típusú díszítések197  220  65,4 

Hullámvonal 7  2,1  

Kettős hullámvonalak 1  0,3  

Hullámvonalak 4  1,2  

Hullámvonal, hullámvonalak  12  3,6 

Fogaskerék minta 3  0,9  

Fogaskerék minta sorok 9  2,7  

Fogaskerék minta  12  3,6 

Beböködés-sor 2  0,6  

Beböködés-sorok 1  0,3  

Körömbenyomás/irdalás sor 2  0,6  

Girland 4  1,2  

Egyéb  9  2,7 

Hullámvonalköteg összesen198 25 25 7,4 7,4 

Hullámvonalkötegek összesen199 3 3 0,9 0,9 

Vonalköteg összesen200 9 9 2,7 2,7 

Vonalkötegek összesen201 4 4 1,2 1,2 

Díszített összesen  336 336 100,0 100,0 

5. táblázat. Díszítési módok 

 

A fazekak 12,5%-ánál (42 eset) a fazekas az edény testét mezőkre osztva (Takács 

1996b 339) különböző típusú díszeket vitt fel az edény felületére. Két esetben kettőnél 

több díszítési módot is kombináltak: hullámvonal és irdalás sor alatt bekarcolt vonalakkal 

díszítettek egy fazekat (76. tábla 1), vonalak közt hullámvonallal, alatta csigavonallal, 

majd megint hullámvonallal láttak el egy edényt (91. tábla 1). 

Az esetek nagy többségében kétféle díszítés tűnik fel az edényeken. Hat 

alkalommal figyeltem meg hullámvonalköteg-vonalköteg202 (76. tábla 9; 83. tábla 2; 83. 

                                                 
197 A csoport magában foglalja az egyszeres vagy többszörös, sűrűn vagy tág közökkel, keskenyen és 

sekélyen, keskenyen és mélyen, szélesen és sekélyen, szélesen és mélyen besimított és bekarcolt vonalakat, 

valamint a kisebb töredékeken el nem különíthető csigavonalat. 
198 A hullámvonalkötegeket 2-6 ágú eszközzel karcolták be. 2 ágú eszközt használt a fazekas 1, 3 ágút 6, 4 

ágút 9, 5 ágút 3, 6 ágút 1 esetben. A díszítés töredékes volt 5 esetben. 
199 3 ágú eszközzel karcolták be a mintát 1, 4 ágú eszközzel 2 esetben. 
200 3 ágú eszközt használt a fazekas 1, 4 ágút 4, 5 ágút szintén 4 esetben.  
201 A vonalkötegeket 3 ágú fésűvel vitték fel 2, 4 ágúval 1, 6 ágúval 1 esetben. 
202 4 ágú hullámvonalköteg alatt ugyanolyan vonalköteg fordult elő két egymás alatti sorban (76. tábla 9), 5 

ágú hullámvonalkötegek között uo. vonalköteggel (83. tábla 2), 4 ágú hullámvonalköteg alatt uo. (83. tábla 6) 

ill. 3 ágú eszközzel díszítettek (85. tábla 3) egy-egy fazekat. 3 ágú eszközt használtak egy (89. tábla 2), 6 ágút 

egy másik (85. tábla 12) vonalköteg-hullámvonalköteg kombinációhoz. A 10–11. században jellemző 
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tábla 6; 85 tábla 3; 85 tábla 12; 89 tábla 2) és öt esetben hullámvonalköteg, 

hullámvonalkötegek és vonalas díszítés (79. tábla 7; 81. tábla 6) együttes előfordulását.203 

Hullámvonallal és vonallal díszítettek 15 edényt. Vonalak közt volt hullámvonal 

két esetben (74. tábla 7; 85 tábla 2), hullámvonalak közt vonalak egy alkalommal (80. tábla 

2). Hullámvonalak alatt vonalakkal négy (73. tábla 1; 85. tábla 1; 86. tábla 10), 

hullámvonal alatt vonalakkal három (74. tábla 1; 86. tábla 9) fazekat díszítettek. Vonal 

alatt hullámvonal ill. hullámvonalak egy-egy edényen, vonalon hullámvonal (74. tábla 5) 

két fazékon volt. Beböködés-sor alatt hullámvonalak egy esetben voltak megfigyelhetőek 

(89. tábla 4). 

 A beböködést bekarcolt vonalakkal kombinálták három alkalommal (77. tábla 5; 

86. tábla 1; 76. tábla 4). Körömbenyomás vagy irdalás alatt vonalköteggel egy, vonallal 

vagy vonalakkal (77. tábla 3; 85 tábla 7-8) hat edényt láttak el. Girland alatt besimított 

vonalakkal kettő (79. tábla 10; 89. tábla 13), árkád alatt sekélyen besimított vonallal egy 

(81. tábla 2) fazekat díszítettek. 

 Összegezve a kombinációk közt előforduló díszítéseket, a hullámvonalköteg 

összesen 11, vonalköteg 6, hullámvonal 16, beböködés 4, körömbenyomás vagy irdalás 8, 

girland 2, árkád 1 és a vonalas típusú díszítések 31 alkalommal fordulnak elő. 

Mindezekkel kiegészítve a díszítések adatait tartalmazó táblázat eredményeit, jól 

látszik, hogy a celldömölki telepen egyértelműen a vonalas típusú díszítések dominálnak. 

Ilyet 251 esetben (67,5%) figyeltem meg. Gyakoriságban ezt követi az egyszeres vagy 

többszörös hullámvonalköteg (39 eset, 10,5%), egyszeres vagy többszörös hullámvonal (28 

eset, 7,5%), valamint a vonalköteg ill. vonalkötegek (19 eset 5,1%). A 12 alkalommal leírt 

fogaskerékminta ezen a lelőhelyen más díszítéssel kombinálva nem fordult elő. Főképp 

más mintával együtt jellemző a körömbenyomás és az irdalás (9 eset). Beböködött 

pontsorokat 7, girlandot 6, árkád díszt 1 alkalommal figyeltem meg. Az egyéb díszítések 

(35 db) együttes aránya 9,4 %. 

 A 10–11. századi temetkezésekből megismert edények leggyakoribb díszítése az 

edény vállán sűrű közökkel bekarcolt csigavonal (Kvassay 1982. 28. és 35). Korszakbeli 

településeken is nagy számban van jelen a 10. századtól datálható csigavonalas (Kvassay 

2008. 105) és a besimított ill. bekarcolt vonalas díszítés (Török 1962. 65-79; Heckenast et. 

                                                                                                                                                    
díszítésmódot ritkának írja le és a késő avar hagyományokból eredezteti Mesterházy Károly (Mesterházy 

1975. 215). 
203 3 ágú eszközzel karcolt hullámvonalkötegek alatt bekarcolt vonalak voltak egy esetben (79. tábla 7). 

Kettősvonal alatt 4 ágú hullámvonalköteg volt egy fazékon, egyszeres vonal alatt 4 és 5 ágú (81. tábla 6), 

illetve töredékes hullámvonalköteg volt egy-egy edényen. 
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al. 1968. 74-76; Mesterházy 1975. 217; Jankovich 1991. 191; Takács 1996b 339; Ilon 

2000. 112-113; Sabján–Takács 2002. 113; Lázár 1998. 75; Wolf 2003. 2-8 kép), valamint a 

kora Árpád-kori kerámia legfőbb jellegzetességeként leírt hullámvonalköteg (Parádi 1958. 

131; Mesterházy 1975. 215; Kovalovszki 1980. 47; Jankovich 1991. 191). 

Az archeomágneses keltezéssel 10. századra datált 83. külső kemence teljes, 9 

fazéktöredékből álló leletanyaga közül egy hullámvonalköteggel (76. tábla 4) és három 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített (76. tábla 5). Három díszítetlen 

fazékoldal mellett két kisméretű, díszítetlen, egyik esetben rátétlapon készült vagy szárított 

fazékalj-töredék volt még az objektumban. 

A településen megtalálható díszítésmódok közül a korszakban gyakori még a 

hullámvonal, beböködés és körömbenyomás, valamint a fogaskerékminta (Mesterházy 

1975. 217; Takács 1996b 339). Ez utóbbi díszítés a 10–11. századi sírokban már előfordult 

(Jankovich 1991. 191), a 11. században terjedt el (Parádi 1963. 223), és ritkán, de az 

Árpád-kor végéig megtalálható (Takács 1996b, 340). 

Körömbenyomással díszített edények szintén ismertek 10–11. századi sírokból 

(Jankovich 1991. 191), de a díszítési mód a 11. századtól vált jellemzővé (Parádi 1959. 25; 

Kvassay 2003. 146). A Kvassay Judit által vizsgált, sírokból származó kerámiákon 

körömbenyomás csak az alatta bekarcolt csigavonallal együtt fordult elő (Kvassay 1982. 

30). Lébény-Billedombon körömbenyomással díszített fazék a korai horizontba sorolt 

horpasztott falú bográccsal egy objektumból ismert (Takács 1996a 142). Irdalással és alatta 

bekarcolt vonalakkal vagy csigavonallal díszített tárolóedény töredékeit Nagykanizsa 

határában bordás nyakú edénnyel együtt bontották ki (Kvassay 2007. 58). 

Ritkán leírt díszítés a girland és az árkád. Girland díszt a környéken Sopron, Szent 

György utcából (Gömöri 2002. 133), Ménfőcsanak-Szeles-dűlőről (Takács 1993a 467. 2. 

tábla 1. és 7), Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont lelőhelyről (Merva 2012 276-277), 

Fenékpusztáról (Jankovich 1991. 7. kép. 2) és Halimbáról (Török 1962. Abb. 12. 274; 

Abb. 13. 300; Abb. 19. 708), távolabb Esztergom-Szentgyörgymezőről (Lázár 1998. 69 és 

55. kép 1) publikáltak. 

Az árkád elfordulására a nyugat-dunántúli publikált anyagban elég kevés adatot 

sikerült találnom; Sopron-Potzmann dűlőben árkádsorokkal és rájuk karcolt vonalakkal 

díszített, a 10. század középső harmadába keltezhető fazekat írt le Gömöri János (Gömöri 

1999. 191). A díszítés Zalavár-Kápolna lelőhelyen a temető korai sírjai által vágott (Cs. 

Sós 1963. 168) „J” és „K” gödör (Cs. Sós 1963. Abb. 78. 3; Abb. 82. 3) anyagában is 
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előfordult. Esztergom-Kovácsi árkádmotívummal díszített bográcsát Takács Miklós a 

díszítés alapján sorolta a kora Árpád-kori leletek közé (Takács 2012a 232). 

3.4.3.2.3. Fazekak. Edényforma, méretek 

A formailag változó mértékben rekonstruálható fazekak (73. tábla 1; 74 tábla 1; 90. 

tábla 8; 91. tábla 1) alapformája a korszakra jellemzően inkább zömök (Parádi 1959. 25; 

Kvassay 1982. 20; Takács 1996a 135; Wolf 2003. 96). Az edények a kisalföldi 1. 

fazéktípushoz (Takács 1996a 157-158) kevésbé, a Veszprém megyei közepesen vagy 

erősen kihasasodó edényekhez (Takács 1996b 335) inkább közel állnak (73. tábla 2; 77. 

tábla 5; 81. tábla 3; 83. tábla 3). Egy, a 118. műhelyből származó fazék formája 

különleges; válla élesen törik (87. tábla 1). 

 A fazékperemek mérhető adatai szerint a lelőhelyen a közepes méretű edények 

voltak túlsúlyban, kevés nagyobb, és elenyésző mennyiségű kisméretű fazék került elő. 9-

11 cm átmérőjű volt 7, 12-14 cm-es 17, 15-17 cm-es 22, 18-20 cm-es 8, 21-24 cm-es 6 

fazékperem.204 

 A fazékaljaknál 43 esetben a töredékesség miatt nem tudtam rögzíteni a 

fenékméretet. 7 cm-t mértem 1, 8 cm-t 6, 9 cm-t 6, 10 cm-t 13, 11 cm-t 6, 12 cm-t 4, 14 

cm-t két esetben. A szájátmérőknél kisebb átlagos fenékátmérő a fazekak lefelé szűkülő 

voltára enged következtetni. 

3.4.3.2.4. Fazékperemek 

A 77 vizsgálható fazékperem kiképzését a korábban megadott szempontok szerint 

elemeztem. A peremek indítása az esetek döntő többségében ívelten kihajló (62,3%, 48 db. 

73. tábla 1; 81. tábla 3; 82. tábla 1), kevesebb a magasan, ívelten kihajló (32,5, 25 db, 76. 

tábla 9; 79. tábla 7) és néhány vízszintesen kihajló (5,2%, 4 db, 85. tábla 10; 86. tábla 4).  

A fazékperemek formája legtöbbször nem változik (29,9%, 23 eset; 77. tábla 4; 79. 

tábla 7; 83. tábla 3; 86. tábla 4). Gyakori a háromszög alakban megvastagodó (27,2%, 21 

eset; 74. tábla 2; 83. tábla 4; 86. tábla 2 és 5-6; 87. tábla 1; 90. tábla 7), és előfordul 

megvastagodó (16,9%, 13 db) fazékperem. Megegyezik az elvékonyodó (74. tábla 3; 77. 

tábla 4 és 8; 81. tábla 2; 85. tábla 10) és a kör alakban megvastagodó (77. tábla 10; 79. 

tábla 8; 82. tábla 1; 83. tábla 9; 85. tábla 9 és 11) peremforma aránya (13,0%, 10 db). 

                                                 
204 A peremátmérők a következőek: 9 cm 1 esetben, 10 cm 2 esetben, 11 cm 4 esetben, 12 cm 7 esetben, 13 

cm 3 esetben, 13,5 cm 1 esetben, 14 cm 6 esetben, 15 cm 12 esetben, 16 cm 7 esetben, 17 cm 3 esetben, 18 

cm 4 esetben, 19 cm 1 esetben, 20 cm 3 esetben, 21 cm 2 esetben, 22 cm 1 esetben, 24 cm 3 esetben, és nem 

mérhető 21 esetben. 
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A peremek végződése jellemzően inkább lekerekített (54,5%, 42 db; 79. tábla 8; 83 

tábla 9; 85. tábla 8-9; 86. tábla 1, 3, 8; 89. tábla 1), kisebb részben szögletesre, négyzetesre 

vagy ferde síkokkal vágott (39,0%, 30 db, 77. tábla 1. és 6-8; 79. tábla 7; 86. tábla 2 és 4-7; 

87. tábla 1. és 3; 89. tábla 10; 90. tábla 7-8; 91. tábla 1-2. és 5). Kevéssé jellemzően fölül 

lekerekített, alul szögletesre vágott (3,9%, 3 eset) vagy fölül szögletesre vágott, alul 

lekerekített (2,6%, 2 eset). 

A peremek tagoltságát a típustól függetlenül, az egyes jegyek együttes előfordulását 

külön is kezelve vizsgáltam. Az esetek 41,5%-ában (32 db) az edény peremét egyáltalán 

nem tagolták (82. tábla 1). Finom fedőhornyot (74. tábla 2; 76. tábla 9; 77. tábla 3) a 

fazekak 29,9%-ánál írtam le (23 eset). A fedő205 számára történő peremkiképzés 

viszonylagos gyakoriságát több kutató megfigyelte (Takács 1996b 335; Wolf 2003. 96). A 

fedőhornyos fazekak közül 9 esetben (11,7%) a peremet csak a fedőhorony jellemezte, 3 

alkalommal a perem alja lecsüngött (3,9%), 2 esetben felhúzott volt 2,6%, 9 peremet 

(11,7%) kívül besimítással tagoltak. Ugyanezt figyeltem meg további 10 esetben, így a 

kívül besimítással tagolt peremek (77. tábla 3. és 5; 81. tábla 3-4; 85. tábla 15; 86. tábla 5 

és 7; 91. tábla 5) együttes aránya 24,7% (19 eset). Két fedőhornyos peremet felhúztak (75. 

tábla 4), arányuk 2,6%. 

Kisebb mértékben alákarcolt volt két (77. tábla 5; 79. tábla 8), visszahajtott és 

alákarcolt egy perem (85. tábla 9), így alákarcolt peremek aránya 3,9%. Ez a formai jegy 

csak a kör alakban megvastagodó, lekerekített peremeket jellemezte. 

Lecsüngő volt 9 perem (11,7%), ezek aránya kiegészítve a fedőhornyos darabokkal 

(3 db) már 15,6% (74. tábla 1; 76. tábla 1; 86. tábla 7; 91. tábla 1. és 3). A peremforma 

számos párhuzama található meg Letenye környékén (Kvassay 2005. 248; 4. kép 7; 6. kép 

7-8; Kvassay 2008. 104). 

Parádi Nándor megfigyelése szerint a korszak fazekainak kihajló peremét 

legtöbbször szögletesre, ritkábban legömbölyítettre alakították (Parádi 1959. 23). A 

sírokban talált kerámiák vizsgálata során Kvassay Judit a lekerekített, majd a ferdére 

vágott peremet írta le legtöbbször (Kvassay 1982. 20). Veszprém megye kerámiaanyagát 

áttekintve Takács Miklós a kihajló peremek ferde levágását gyakoribbnak találta, mint a 

lekerekedő peremvégződést (Takács 1996b 335). A borsodi település fazekainál Wolf 

                                                 
205 Cserépfedőt a korszakból sokáig nem ismert a kutatás. Wolf Mária a közelmúltban két 10. századi darabot 

is publikált (Wolf 2006. 53), ezek peremének kialakítása azonban nem igényli fedőhorony létét. 

Celldömölkön egy töredék kapcsán merült föl a fedőként való értelmezés (74. tábla 3), azonban ezt 

párhuzamok és egyéb bizonyíték híján kénytelen voltam elvetni. 
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Mária a többségében ívelten, kisebb részben vízszintesen kihajló peremek végét 

legömbölyítettnek, kifelé ferdén és függőlegesen levágottnak írta le (Wolf 2006. 49). 

Két várpalotai fazékperem (Takács 1996b 6. tábla 4. és 11) kapcsán Takács Miklós 

felhívta a figyelmet a 13. század elejétől főképp városi környezetben gyakoribbá váló 

(Takács 1996b 335), háromszög átmetszetű peremtípusra, amelyre Celldömölkön is több 

példa akad (86. tábla 2. és 5-6; 87. tábla 1). Zala megyei települések anyagában a 

peremtípust gyakoriként írta le Kvassay Judit (Kvassay 2007. 58). 

Két Veszprém megyei, különösen jellegzetes fazékperem megfelelője is akad a 

most bemutatott településen; a 92. külső kemence egyik fazeka (79. tábla 8) formailag 

teljesen megfelel egy Pápa-hantai darabnak (Ilon 1996. 4. tábla jobbra lent). A 126. ház 

vagy műhely egyik fazekának sajátos, erősen profilált nyakkiképzése (90. tábla 7) nagyon 

hasonlít az egyik külsővati (Takács 1996b 6. tábla 8) és egy muraszemenyei (Kvassay 

2005. 4. kép. 2), 11/12. század fordulója és a 12. század első fele közé keltezhető (Kvassay 

2005. 248) fazéktöredéknél megfigyeltekhez. 

3.4.3.2.5. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések 

A 81 fazékalj közül 7 (8,6%) volt a korongról lecsüngő. Ezeket a kézikorongon 

vagy az erre helyezett kisebb fakorongon (Parádi 1959. 13-14) készítették úgy, hogy a 

koronghoz való rögzítés érdekében a fazekas az edény aljának szélét körben rákente a 

fakorong lapjára, minek következtében az edény alján pár mm-es apró borda képződött. A 

gyakorlat ennél jelentősebb arányban is jellemző lehetett; a technika nyomai utólagos 

felületkezeléssel eltüntethetőek. Az alátétdeszka alkalmazását Takács Miklós a Veszprém 

megyei anyagban gyakorinak találta (Takács 1996b 335). 

 A fazékaljaknál 43 esetben a töredékesség miatt nem tudtam rögzíteni a 

fenékméretet. 7 cm-t mértem 1, 8 cm-t 6, 9 cm-t 6, 10 cm-t 13, 11 cm-t 6, 12 cm-t 4, 14 

cm-t 2 esetben. A szájátmérőknél kisebb átlagos fenékátmérő a fazekak lefelé szűkülő 

voltára enged következtetni. 

 Húsz fazékon figyeltem meg fenékbélyeget (24,7%). A legtöbb töredékes volt; csak 

a kör (7 eset) vagy négyzet alakú (4 eset) fenékbélyeg részletét tudtam megfigyelni az 

esetek több mint felében. A kevésbé töredékes darabok közül csillag alakú volt négy (78. 

tábla 9; 82. tábla 4. 91. tábla 2b), kört (73. tábla 1-2; 74. tábla 10), kereket (75. tábla 5) 

vagy sugaras napot (80. tábla 9) formázó volt összesen öt minta. A kútból származó tál 

fenékbélyege négyzet alakú volt (84. tábla 1). 
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3.4.3.2.6. Fazekak. Használati nyomok 

Az edényeken kevés használatból származó lerakódott koromnyom volt; ez 2 

bográcsoldal külső oldalán és 9 fazéknál volt dokumentálható. Utóbbiak közül két perem 

kívül, egy a peremen kívül-belül volt fekete foltos. Egy oldaltöredék kívül, két fazékalj 

szintén kívül, egy aljtöredék pedig belül volt kormos. A 73. ház vagy műhely egyik fazeka 

belül (73. tábla 1), a 126. szintén lakóháznak vagy műhelynek meghatározott objektumból 

származó nagyméretű fazék (90. tábla 8) kívül-belül volt koromtól foltos. 

3.4.4. Eszközök 

 A szokatlanul nagy mennyiségű, az összes lelet közel 4%-át jelentő (28 db) 

fémtárgy, valamint a csont- és kőeszközök részletes feldolgozása későbbi munkám része 

lesz, most csak az eszközök egy részének felsorolására vállalkozom. 

A 73. házból egy vaskampó (73. tábla 3), a 92. külső kemencéből egy vaspánt és 

egy vasszeg (80. tábla 12-13), valamint egy vaskés töredéke, a 101. házból vas veret 

töredéke (82. tábla 9) került elő. A 110. kútban szembetűnően sok volt a vastárgy; ezek a 

valószínűleg vödörhöz tartozó vereteken (84. tábla 4; 84. tábla 8-9) kívül egy vaskarika 

(84. tábla 3), vaskapocs (84. tábla 10) és pontosan meg nem határozható töredékek (84. 

tábla 5-7. és 10). 

A legtöbb eszköz a 118. műhelyből származik. A teljesen ép vágószerszám (88. 

tábla 11) funkcióját régészeti párhuzamok híján nem könnyű meghatározni. A hosszú 

nyéltüske hosszú fanyelet feltételez, így néprajzi párhuzamok alapján az eszközben egy 

nád-, sás- vagy vesszővágót kell látnunk, amely főképp lágy szárú növények suhintó 

mozdulattal való levágására alkalmas. Emellett vas sarlóvég (88. tábla 9), kés töredéke (88. 

tábla 4), feltehetően favödörhöz tartozó vasveretek (88. tábla 5, 8 és 10. vö. Miklós 2003. 

231) és két vastárgy (8. tábla 3 és 6) volt még az objektumban. 

 A 120. házban két kova és egy vaskampó, a 123. külső kemencében egy négyzetes, 

közepén lyukas vas veret volt (90. tábla 4). 

 Kónikus orsókorong (80. tábla 14; 90. tábla 6) a 92. külső kemence és a 126. ház 

vagy műhely betöltéséből került elő. Az orsókorong nem ritka a megye korszakbeli 

lelőhelyein, Sé-Doberdóról kettő is ismert (Ilon 2000. 113). 
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3.4.5. Belső kronológia 

A dolgozatban áttekintett koraközépkori és Árpád-kori településanyag alapján úgy 

tűnik, hogy az Árpád-kori kerámiaanyag jellegzetességei közül a virágcserép alakú tál, a 

palackok és bográcsok előfordulása, egyes formai jegyek, a díszítés helye és a különböző 

díszítési módok előfordulásának gyakorisága segíthet a datálás pontosításában. 

A tál korának 10-11. századnál pontosabb meghatározása régészeti módszerekkel 

sajnos nem lehetséges. A cserépbográcsok pontosabb keltezése annak ellenére sem 

lehetséges, hogy a megyében már szól érv a tárgytípus 10. századi felbukkanása mellett 

(Pap 2013. 255). 

A fazékperemeknél a ritkán látható kerek átmetszet egyelőre kifejezetten kora 

Árpád-kori sajátosságnak tűnik. A korszakon belül legkorábban 11. századi környezetben 

(Kvassay 2007. 59) fordulnak elő különböző mértékben lecsüngő fazékperemek. A 

peremforma jelenlétére az Árpád-kor későbbi évszázadaiból számos példa akad.206 A 

celldömölki település fazekai közül 12 pereme (15,6%) volt lecsüngő (74. tábla 1; 76. tábla 

4; 85. tábla 16; 86. tábla 7; 91. tábla 1 és 3). Ezek lelőhelye a 73. ház vagy műhely (2 db), 

79. tüzelőhely, 117. műhely, 118. műhely (4 db), 120. ház, 127. ház vagy műhely 128. 

külső kemence (2 db). 

Az edények díszítésének motívumai közül mindenképp vizsgálnom kell az 

archaikus jegynek tekinthető hullámvonalköteget és hullámvonalat, és a kora Árpád-kort 

jellemző beböködést, irdalást/körömbenyomást, fogaskerékmintát, valamint girlandot és 

árkádot. A következő táblázatban a település valamennyi, régészeti leltet tartalmazó 

objektumát és viszonyítási alapként a belőlük előkerült leletanyag mennyiségét is 

feltüntetve kísérletet teszek a látszólag időbeli jelentőséggel bíró díszítési jegyek és az 

egyetlen formai jegy, a lecsöngő peremtípus alapján kronológiai összefüggések 

megállapítására. A táblázatban a cserépbográcsok jelenlétének tényét illetve 

darabszámukat is rögzítettem. 

 

 

                                                 
206 Előfordul Letenye környékén a 11/12. század fordulója és a 12. század első fele közötti időszakba 

sorolható objektumokban (Kvassay 2005. 248.; 4. kép 7; 6. kép 7-8). Ölbőn (Ilon 2000. 99. és II. ábra) a 11. 

század közepe és a 13. század eleje közé keltezhető objektumban, az Árpád-kori Győrvár-Boda-hegyen 

(Kiss–Tóth 1987. 11. kép 3, 11, 14), Zirc-Kistemplom kora Árpád-kori lelőhelyen (Takács 1996b 5. tábla 3-

4), Lébény-Billedomb az Árpád-kor középső harmadára keltezhető 1700. és a 13–14. századi 3739. 

objektumaiban (Takács 2000. 29; VII. tábla 2, X. tábla 2) Fenékpusztán 12–13. századra keltezett 

objektumokból (Jankovich 1991. 10. kép 1, 3, 5, 13) és Sopronban a 12. század végére, 13. század első felére 

keltezett (Holl 1973. 203 és 23. kép 7) és 13. századi rétegből (Holl 1973. 25. kép 10-12) ismertek ilyen 

peremű fazekak. 
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Obj. 

szám. 

Hullám-

vonal-

köteg 

Hullám-

vonal 

Bebö-

ködés 

Irda-

lás 

Rádli Girland Árkád Lecsün-

gő 

perem 

Bogrács KOR 

(század) 

∑ 

kerámia 

(db) 

52.           2 

66.           1 

73.  9      2   59 

78.  1       7  40 

79.  1  1    1   11 

82.           5 

83. 1         10. 9 

85.           2 

88. 4 2 1 1 3    4 11–12. 72 

92. 5 1 1 1 2 1   1 11–12. 51 

93.         1  20 

96.       1    7 

101. 6 1  1 4 1   1 11–12. 72 

104.           5 

105. 1          5 

106.           1 

110. 1     1   1 10–11. 18 

111. 4 4   1      30 

116. 4 1  3  1    11. 14 

117.   1     1   9 

118. 1 1 3 2    4 6 11–12. 119 

119.         1  7 

120. 11 2 1   1  1   34 

123. 1 2   1 1   1  20 

126.  1       1  15 

127.  2   1   1   29 

128.        2   19 

130.           2 

131.         1  3 
Szórvány 

          3 

∑ 39 28 7 9 12 6 1 12 25 – 684 
6. táblázat. Az egyes objektumok leletanyagának mennyisége jellegzetességei. 

 

A celldömölki település fenti adatai alapján úgy tűnik, hogy a hullámvonalköteg 

jelenléte és gyakorisága nem teszi lehetővé a belső kronológia finomítását. A díszítés a 10. 

századra datált külső kemencében ugyanúgy jelen van, mint a 12. század elejére 

korhatározott objektumokban, az utóbbiakban a leletanyag darabszámának arányában is 

számottevő mennyiségben. Hasonló mondható el a hullámvonalról, amely a település 

számos objektumában előfordult, legnagyobb darabszámban a 73. lakóház vagy műhely 

anyagában. 
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A beböködött és irdalt díszítések előfordulása már jóval gyakoribb a leletanyagban 

gazdagabb 11–12. századra tehető objektumokban, ahogy ezen a településen a 

fogaskerékminta is inkább ezek anyagában tűnik gyakoribbnak. 

Girland a késői időszakra datált 92. és 101. objektumokon kívül a korábbinak 

tartható 110. kútban, a 11. századi 116. gödörben, valamint a hullámvonalköteggel, 

vonalköteggel és beböködéssel díszített fazekakkal jellemezhető 120. házban, és a 127. 

objektumban fordult elő, az utóbbiban hullámvonallal, valamint fogaskerékmintával 

díszített edények társaságában. Mindezek alapján a díszítés 11. századi, és talán 12. 

századra átnyúló jelenléte egyértelműnek tűnik. 

Az egyetlen árkád díszű fazék mellett sajnos semmilyen pontosabb datálásra 

alkalmas jellemzővel bíró edénytöredék nem volt. Az árkád kivételével valamennyi 

díszítésmóddal adatolható lecsüngő peremtípus a legnagyobb számban, az esetek 

harmadában a 11–12. századra datált 118. műhelyben fordult elő. Mindezek alapján 

biztosan csak annyit mondhatunk el, hogy a peremkialakítási mód a telepen a 11. 

században már jelen van. Ugyanez mondható el a cserépbográcsok leletkörnyezetének 

áttekintése során; az edénytípus a 11. században már biztosan adatolható a celldömölki 

településen. 

A táblázatban összefoglaltak alapján három olyan objektum különíthető el, melyek 

leletanyaga alapján talán lehetővé válhat koruk szűkítése. 

A 120. házban feltűnően sok, 11 db hullámvonalköteggel díszített, két 

hullámvonalas és egy beböködött díszű, egy girland mintás, valamint egy lecsüngő peremű 

fazekat találtunk. 

A 123. külső kemence kerámialeletei között egy hullámvonalköteggel, két 

hullámvonallal, egy fogaskerékmintával és egy girlanddal díszített fazék mellett magas 

falú, hullámvonaldíszes cserépbogrács is volt. 

A 127. ház vagy műhely anyagában két hullámvonallal és egy fogaskerékmintával 

díszített edény és egy lecsüngő peremű fazék volt. A lecsüngő perem jelenléte inkább a 11. 

század felé mutat. A girland és árkád ritkán, a hullámvonal gyakrabban adatolható mind a 

Karoling-, mind az Árpád-kori leletanyagban. A felsorolt jegyek együttes jelenléte a 

fentiek alapján az objektumok 11. századnál nem korábbi datálását látszik alátámasztani. 

 Összefoglalva a településrészletről nyert információkat, a celldömölki kora Árpád-

kori település kerámiatöredékeinek statisztikai elemzése a leletanyag egészének tényszerű 

leírásán túl leginkább a 11. századtól adatolható, illetve a 12. század elején is jelen lévő 

jegyek elkülönítésében vezetett eredményekre. A korai archeomágneses adat ellenére a 
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kerámiaanyag alapján nem sikerült kimutatni a legkorábbi leletperiódus jellegzetességeit, 

azonban a leletanyag sajátosságai a 10. századi datálást sem zárják ki. 

A fazekak alapanyaga, készítési technikája, formai jellemzői és mintakincse alapján 

levonható következtetések megerősítik és részben finomítják a természettudományos 

vizsgálatok és a bővebb irodalommal rendelkező edény- és tárgytípusok alapján végzett 

datálást. Az ismertetett fazéktöredékek zömmel 11. századi párhuzamokkal datálhatóak és 

a lecsüngő peremtípus az egyetlen olyan elkülöníthető jegy, amely a 12. század felé is 

mutat. 

Mindezek alapján a településrészlet korát egyelőre a 10. század vége és a 12. 

század eleje közé teszem azzal a megjegyzéssel, hogy a korhatározást a későbbi 

eredmények módosíthatják. A 10. század végi alapítás történelmi adatok fényében 

egyáltalán nem tűnik valószínűtlennek. A falu lakói minden valószínűség szerint a Ság-

hegyen lévő korai erősség207 szolgálónépei voltak, akik a vassalakok archeometriai 

vizsgálatának tanúsága szerint kovácsoltvas termékeket készíthettek. 

A korai vár jelenlétéről Lázár-gyűjtemény korszakbeli leletei mellett a hegyet 

keletről körülölelő, az ekkor már nyugatról várható veszély elől a hegy mögött megbúvó 

korszakbeli lelőhelyek is tanúskodnak. Celldömölkön, a Zsidó temetőben 10. század végi 

körte formájú, vállába kovácsolt fülű vaskengyel került elő (Kiss 2000a 21). A bencés 

apátság mellett, egy attól jól elkülöníthető dombon Holéczy Zoltán egy 11-12. századi 

soros temető sírjait tárta fel (Kiss 2000a 18). Mesteri-Intapusztán szintén Holéczy 12 

Árpád-kori temetkezést (Kiss 2000a 128), Ilon Gábor pedig további 282 Árpád-kori vázat 

tárt fel (Krizsán 2010. 127). Terepbejárásból mind a mai Celldömölk területéről, mind 

Izsákfa-Bokodpusztáról ismerünk Árpád-kori leletanyagot. Mindezek alapján azonban csak 

a korai erősség meglétére lehet következtetni, annak datálására nem. Az viszont nehezen 

képzelhető el, hogy a vitathatatlan stratégiai jelentőségű hegyet a magyarok nem vonták a 

lehető leghamarabb ellenőrzésük alá. 

 

                                                 
207 A Ság-hegyen – a bazaltbányászás során szintén szinte nyom nélkül elpusztult középkori vár előtt – egy 

annál korábbi erősség is feltételezhető. A hegyen 1944-ben előkerült és szinte maradék nélkül megsemmisült 

soros temető leletei elvesztek. Adataikat Kiss Gábor közli (Kiss 2000a 19). 
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3.4.6. A természettudományos vizsgálatok eredményei 

3.4.6.1. Fitolitvizsgálat 

Az 52., 78., 101., 104., 116., 117., 126., 127. objektumok őrlőköveiben található 

gabonamaradványok vizsgálatát Persaits Gergő (SZTE TTIK Földtani és Őslénytani 

Tanszék) végezte (Persaits et. al. 2010). A vizsgált 8 mintából mindössze három 

tartalmazott gabonafitolitokat, ezek közül a Triticum aestivum (közönséges búza) 

maradványai voltak meghatározhatóak. Ezeket sikerült kimutatni a 104. külső kemence 

száját alkotó köveken (CVF-4), valamint a 116. gödörből (CVF-5) és a 126. műhelyben 

(CVF-7) lévő kemence szájának megerősítésére szolgáló töredékeken. 

Az őrlőköveken a szintén vizsgált kemenespálfai lelőhelyhez képest feltűnően 

kevés a fellelhető gabonamaradvány. Ennek két valószínű oka közül az egyik, hogy a 

legtöbb őrlőkövet másodlagosan, a kemencék szájának megerősítésére használták. 

Beépítésük az utolsó őrléshez képest akár sok idő elteltével is történhetett. A másik, 

figyelemre méltó magyarázat a celldömölki faluban lakók életmódjával függ össze. A 

településről nagy mennyiségű vassalak került elő, amelyek – a nagy mennyiségű fémlelet 

jelenlétével és a műhelyek szerkezetével összhangban – intenzív vasfeldolgozásra utalnak. 

Így előfordulhat, hogy a kovácsolás során megmaradt, magas fémtartalmú salak 

újraolvasztás előtti őrlésére is használtak őrlőkövet.208 

 

11. kép. A fitolitok megoszlása a vizsgált mintákban. Persaits Gergő munkája. 

                                                 
208 A felvetést Molnár Ferenc geológusnak köszönöm. 
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3.4.6.2. A vassalakok archeometriai vizsgálata 

 A vassalakok archeometriai vizsgálata dr. Molnár Ferenc (geológus, földtani 

szakértő) munkája.209 A kiválasztott salakminták másodlagos helyről, kemencék 

sütőfelületébe tapasztva kerültek elő a 88. kemencekomplexum E kemencéjéből (1 db) és a 

105. külső kemence B platnijából (3 db). 

A vizsgálatra szánt késztermékek kiválasztásának legfontosabb szempontja az volt, 

hogy helyben készült, egyszerű kivitelű tárgyak legyenek. Így a vizsgálat a 92. kemencéből 

származó vasszeg és a 118. műhelyből származó vaspánt összetételét vetette össze a 

lelőhely salakjaival. 

A salakösszetétel-vizsgálat újszerű és meglepő eredménye szerint a lelőhelyen 

minden valószínűség szerint nem helyi eredetű, gyepvasércből származó vas feldolgozása 

történt, hanem importált vasbucákból kovácsoltak késztermékeket. A nyersanyag 

összetétele Északkelet-Magyarország (pl. Rudabánya), illetve Észak-Dalmácia (pl. Ljubija, 

Bosznia-Hercegovina) nyersanyagaival mutat rokonságot. A Celldömölkről származó, 

megvizsgált vassalakok különböző méretű és feladatú tűzhelyeken helyben történő 

kovácsolás maradványai. A 105. és a 88. kemencék salakjai a fayalit összetételének 

különbsége alapján eltérő tűzhelyeken, eltérő lelőhelyről származó salakképző anyagok 

felhasználásával képződtek. A 105. objektum salaklepényei és kovácssalakja rokonítható 

egymással a főkomponensek kémiai összetétele alapján.210 

3.4.6.3. Archeozoológiai vizsgálat 

A lelőhelyről származó állatcsontok vizsgálatát Nyerges Éva Ágnes végezte. A 

következő táblázat a lelőhely egészén előkerült csonttöredék faunaarányát tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
209 Hasonló vizsgálatról számol be Molnár 2006. 
210 Az adatok forrása Molnár Ferenc: A Celldömölk-Alsó dűlő régészeti lelőhely salakjainak és 

fémtárgyainak archeometriai vizsgálata c. 2011-ben készült jelentése. 
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Fajok db % 

  

Szarvasmarha Bos taurus (L. 1758) 50 17,67 

Juh Ovis aries (L. 1758) 1 0,35 

Kecske Capra hircus (L. 1758) 1 0,35 

Juh/Kecske Ovis aries / Capra hircus (L. 1758) 17 6,01 

Sertés Sus domesticus (Erxl. 1777) 69 24,38 

Ló Equus caballus (L. 1758) 7 2,47 

Házityúk Gallus domesticus (L. 1758) 4 1,41 

Háziállat  149 52,65 

Vaddisznó Sus scrofa (L. 1758) 1 0,35 

Mezei nyúl Lepus europaeus (Pall. 1778) 2 0,71 

Patkány Rattus rattus (L.1758) 12 4,24 

Ponty Cyprinus carpio (L. 1758) 2 0,71 

Vadállat  17 6,01 

Marhaféle Bovidae 5 1,77 

Kecskeforma Caprinae 4 1,41 

Sertésféle Suidae 1 0,35 

Lóféle Equidae 1 0,35 

Nagypatás nagy Ungulata  35 12,37 

Kispatás kis Ungulata  52 18,37 

Rágcsáló Rodentia 3 1,06 

Béka Anura 1 0,35 

Emlős Mammalia 3 1,06 

Madár Aves 5 1,77 

Hüllő Reptilia 2 0,71 

Hal Pisces 3 1,06 

Nem meghatározható sp. indet 2 0,71 

Fajra pontosan nem határozható 117 41,34 

Összesen 283 100,00 

7. táblázat. A csonttöredékek faunaaránya. Nyerges Éva Ágnes munkája. 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a legtöbb előkerült csont háziállat; sertés, 

szarvasmarha, illetve juh/kecske maradványa volt. A ló aránya meglehetősen alacsony, 

hasonlóan a vadászott állatokéhoz, melyek előfordulása a 73. és 79. objektumokból 

előkerült patkánycsontoktól eltekintve elenyésző. 

3.5. Hegyfalu 

3.5.1. A lelőhely és az objektumok 

 A Répce és a Kőris patak között elhelyezkedő Hegyfalu magja az első katonai 

felmérés szerint a település jelenlegi temploma környékén lehetett. A falu neve elsőként 

1337-ben bukkant fel írott forrásokban Hegfalu, Hygfalu néven (Kálmán 1985. 5). Ekkor a 

sárvári vár birtokai közé tartozott, majd a Ják nemzetségé lett (Bajzik 2009. 25). Nevét a 
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település melletti dombról kapta. A 14. századtól a gersei Pető, a Gős, Hegyi, Egerszegi és 

Markalfi családok birtokolták. A települést 1399-ben kapták meg Gersei Pető fiai, János és 

Tamás (Herényi 2000. 246). 

 A Hegyfalu keleti határában, az OMV üzemanyagtöltő állomás helyén végzett 

leletmentés során 2003 nyarán Farkas Csilla 52 őskori objektumot, 7 vaskori sírt és 2 

Árpád-kori objektumot talált.211 

 A feltárt terület DK-i végében található a 405x335 cm-es, ÉNy-DK-i tájolású, 

viszonylag meredek falú, egyenes aljú, földbe mélyített, kemencés épület (40. objektum). 

A padlószintet és a bejáratot nem sikerült megfogni. A ház gödre 38 cm-re mélyedt a 

nyesési szint alá. Az ovális formájú kemence platnija 3-4 cm mélységben égett ki, fölötte 

néhány kerámiatöredék volt. Az objektum északi felében több határozott faszenes betöltésű 

cölöplyuk van, ezek szerepe kérdéses. 

 Az 55. számú gödör kifejezetten nagyméretű, 370x340 cm-es volt. Tájolása ÉK-

DNy, mélysége keleten 56 cm, nyugaton 48 cm. Fekete, humuszos foltban jelentkezett. 

Szélei határozottak voltak, jól látszottak a sárgásfehér, löszös talajon. Betöltése barna 

humusz volt, K-i feléből vörösre égett tapasztás darabok és sok faszén került elő. Oldalai 

szabálytalanok, függőlegesek, meredekek és ívesek voltak. Több kisebb gödröt bontottak 

ki benne, amelyeket sekély padkák választottak el egymástól. 

3.5.2.1. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

 A házból 18, a gödörből 8 fazéktöredék származik. Szórványként két díszített 

(közte az egyetlen hullámvonalköteggel ellátott darab) és két díszítetlen fazékoldal került 

elő. A kemence platniján és a platni alól igen hasonló, bekarcolt vonalakkal díszített 

darabok származnak. 

 Az összesen 30 fazéktöredék közül 5 perem, 19 oldal és 6 aljhoz tartozik. Arányuk 

16,7, 63,3 és 20,0%. A fazékperemek közül 1, az oldalak közül 14, az aljak közül 2 

díszített. Az összes díszített kerámia aránya 56,7% (17 db), a díszített peremtöredékeké 

20,0%, az oldalaké 73,7%, az aljaké 33,3%. 

 A fazekak anyagában szabad szemmel minden esetben megfigyelhető volt 

csillámos homok és apró kavics, arányuk 100,0%). 14 esetben fordult elő zúzott kerámia 

(46,7%) és 2 esetben grafit (6,6%). Ez utóbbi két darab százalékos aránya a lelőhely 

alacsony töredékszáma miatt ilyen kiemelkedően magas. 

                                                 
211 SMRA 1996-06. 
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 A fazekak égetésének jó minőségére utal, hogy 5 esetben belső maggal 3, míg 1 

esetben két rétegben két eltérő színűre égett az edény. 

3.5.2.2. Fazekak. Díszítés. Fazékperemek, edényforma, méretek 

 A fazékperem, egy kivételével valamennyi fazékoldal és a fazékaljak (93. tábla 6; 

94. tábla 3) besimított illetve bekarcolt vonalakkal díszítettek (16 db). Egy szórványként 

előkerült fazékoldal 5 ágú hullámvonalköteggel díszített (94. tábla 4). 

 Az edények formájáról keveset tudunk, a kiszerkeszthető töredékek a korszakban 

általános vállban széles fazékformától nem mutatnak látványos eltérést. 

 A fazékperemek indulása valamennyi esetben ívelten kihajló (100,0%). 3 töredék 

háromszög alakban (60,0%), két töredék formáját megtartva vastagodik meg (40,0%). A 

peremek végződése 4 esetben finoman szögletesre vágott, 1 alkalommal inkább lekerekített 

(arányuk 80,0 ill. 20,0%). A peremek közül kettőt tagoltak (40,0%), mindkettő lehúzott ill. 

kissé lecsüngő volt. 

 A fazékperemek mérhető értékei 11, 14 és 3 esetben 15 cm. Az aljaknál 1 esetben 

nem mérhető az adat, a fennmaradó öt töredék közül 11 cm-es 2, 12 cm-es 3 darab. 

Valamennyi a közepes méretűek közé sorolható. 

3.5.2.3. Fazekak. Fazékaljak, fenékbélyegek, használati nyomok 

 Az aljtöredékek közül 1 tálból indul (94. tábla 3), 3 homokkal alászórt és 1 az 

aljának peremén végigfutó apró borda tanúsága szerint lelógott a korongról. Egy fazék az 

alján kihúzott (93. tábla 5). Fenékbélyeg szintén 1 edény alján volt, egy keret nélküli, 

4,0x1,5 cm-es domború kereszt (94. tábla 1). 

 Használati nyomot 1 fazékaljon tudtam megfigyelni, amely alsó részén volt 

kormos. 

3.5.3. A leletanyag datálása 

Az objektumokból származó leletanyag a kora Árpád-korra tehető, azonban a 

leletek kis mennyisége miatt pontosabban nem szűkíthető. Mindezek miatt a lelőhelyre 

vonatkozó statisztikai adatokat a dolgozat Vas megye leletanyagát értékelő részében a 

százalékos adatokat csak korlátozottan, megjegyzésekkel illetve az esetleges torzulásokra 

való tekintettel egyáltalán nem veszem figyelembe. 
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3.6. Lukácsháza, Varga Ottó utca 

3.6.1. A lelőhely és az objektumok 

 Lukácsháza területe a honfoglalás után királyi birtok lehetett, majd a kőszegi vár 

birtokába került (Gulner 2000. 14). Nagy- és Kiscsömöte területét a középkor folyamán 

főképp köznemesi családok bírták (Gulner 2000. 15). 

 2011 késő nyarán Lukácsháza belterületén, a Gyöngyös patak partjától 100 m-re 

elhelyezkedő kiemelkedésen Mrenka Attila végzett leletmentést, melynek során 41 kelta, 

Árpád-kori és későközépkori településobjektum kerültek elő. A feltárt területen a 

leletanyag alapján két gödör (46. és 47. objektum) bizonyult Árpád-korinak, melyek egy 

nagyobb kora Árpád-kori település jelenlétére utalnak. 

3.6.2. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

 A településrészlet két feltárt kora Árpád-kori objektumából összesen 219 

edénytöredék származik, valamennyi fazék darabja. A töredékek közül 193 a 46-os, 26 a 

47-es objektumból került elő. A fazekak közül három volt kiegészíthető, mindhárom 

díszített volt. A 31 peremtöredék közül 18 (58,1%), a 166 oldalból 148 (89,2%), a 19 

edényaljból 8 (42,1%) volt díszített. A teljes fazékanyag (219 db) 80,8%-án (177 töredék) 

figyeltem meg díszítést. 

 A fazekak anyaga minden esetben tartalmazott homokot. A homok szabad szemmel 

és tapintással megállapítható minősége szerint erősen csillámos homokkal 10 esetben 

(4,6%), csillámos homokkal 209 esetben (95,4%) tették szilárdabbá az agyagot. Az apró 

kavics aránya 98,2% (215 eset), míg zúzott kerámiát az edények 42,0%-ánál (92 eset) 

alkalmaztak. Egy-egy esetben (0,5%) fordult elő kagylóhéj és az ebben az időszakban 

inkább már csak szennyeződésként az anyagba kerülő mészszemcse. 

 A fehér, sárgásfehér vagy bézs anyagú töredékek aránya az anyagban kiemelkedő: 

18 ilyen töredéket találtam, arányuk 8,2%. Narancssárga színű és grafitos soványítású 

töredék a lelőhelyen nem került elő. 

 Az edények készítése a korszakra jellemző módon kizárólag kézikorongon történt. 

A fazekak közül mindössze egyen voltak láthatóak kör alakú keretes fenékbélyeg nyomai 

és az edény aljának peremén megfigyelhető apró borda tanúsága szerint hét fazék (31,8%) 

lógott le a korongról. 

 Az edények közül 48 db (21,9%) két, míg 23 db (10,5%) három színűre égett. 
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3.6.3. Fazekak. Díszítés 

Az egész edények közül egyet láttak el három díszítés kombinációjával; ennek 

nyakát körömbenyomás-sorral és hullámvonallal, testét pedig fogaskerékmintával 

díszítették (98. tábla 4). A másik két edény közül egyet vállán 4 ágú eszközzel bekarcolt 

vonalköteggel (95. tábla 1), egyet pedig hullámvonalakkal (95. tábla 2) díszítettek. 

Az fazékperemeknél kettőt három módon (irdalás-sorral, hullámvonallal és 

bekarcolt vonallal) díszítettek (95. tábla 4-5), hatot két díszítéssel láttak el. Négy esetben 

körömbenyomás sort kombináltak besimított vonalakkal illetve csigavonallal, egyszer 

irdalás sorok alatt besimított vonalakkal díszítették az edényt (95. tábla 3), egyszer pedig 

besimított vonalakra vagy csigavonalra vitték fel a körömbenyomást (96. tábla 1). 

Az egyszeres díszítések közül öt esetben bekarcolt vonalat vagy csigavonalat (97. 

tábla 2), négy alkalommal hullámvonalat, egy esetben pedig irdalás-sort figyeltem meg. 

A fazékoldalak közül ötöt díszítettek több módon; egy töredéknél bekarcolt vonalat, 

körömbenyomás-sort és hullámvonalat, egy töredéknél hullámvonalat és bekarcolt vonalat, 

és egy töredéknél hullámvonalon fogaskerékminta-sort figyeltem meg (98. tábla 6). 

Az egyszeres díszítések közül a legtöbbször, százkét alkalommal bekarcolt 

vonalakat illetve csigavonalat, tizenhárom alkalommal bekarcolt vonalat, tizenkét esetben 

hullámvonalakat, tíz esetben hullámvonalat, két alkalommal körömbenyomás-sort, 

ugyanannyi esetben fogaskerékmintát, és két esetben négy ágú vonalköteget (98. tábla 9) 

írtam le. 

Az aljtöredékek közül hét vonallal vagy csigavonallal (97. tábla 9), egy pedig 

hullámvonalakkal volt díszített. 

A díszítéskombinációk közül együttesen négy alkalommal fordult elő hármas, 

tizenegy alkalommal kettős kombináció. A díszítéskombinációk (15 db) aránya az összes 

díszített kerámiához (177 db) viszonyítva 8,5%. 

A díszítések mintakincsét – a többszörös díszítéseket díszítési módonként számolva 

– a következő táblázatban foglaltam össze. 

Díszítés jellege Mennyiség 

(db) 

Megoszlás 

(%) 

Vonalköteg, 4 ágú 3 1,6 

Irdalás-sor 4 2,0 

Körömbenyomás sor 9 4,6 

Fogaskerékminta sor és sorok 4 2,0 

Hullámvonal és hullámvonalak 35 18,0 

Besimított és bekarcolt vonal és vonalak 140 71,8 

Összesen 195 100,0 
8. táblázat. A díszítések jellege. 
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 A díszítési módok elemzésénél összevontam az egyszeres (18 eset) és többszörös 

(17 eset) hullámvonalakat, illetve a besimított és bekarcolt vonalat és vonalakat és a 

mindössze egy esetben megfigyelt csigavonalat, mert a díszítés-sorok száma nagyban függ 

a töredék méretétől, illetve a bekarcolás mélysége a használt eszközre alkalmazott nyomás 

mértékétől. 

 A 8. táblázatból jól látszik, hogy – a korszakban megfigyeltekkel összhangban – a 

vonalas típusú díszítések fordulnak elő leggyakrabban. Ezt követik a hullámvonalak, az 

irdalás és körömbenyomás, valamint a fogaskerékminta. Az utóbbi három díszítés 

jellemzően más motívumokkal kombinálva fordul elő. A korszakra kevésbé jellemző a 

négy ágú vonalköteg alkalmazása, ez a díszítés inkább a magyar honfoglalás előtti időszak 

sajátossága. 

 A díszítések kivitelét vizsgálva két esetben sikerült megfigyelni a díszítések 

felvitelének sorrendjét; egy fazékperemen a besimított vonalat felülrétegezte a 

körömbenyomás-sor (95. tábla 5), és egy fazékoldalra a hullámvonal hamarabb került sor, 

mint a fogaskerékminta (98. tábla 6). A 47. objektum fogaskerékmintás fazekán szintén 

felülrétegezte a hullámvonalat a fogaskerékmintás díszítés (98. tábla 4). Ugyanezen az 

edényen a hullámvonal egymásra karcolt indítása és vége is megfigyelhető. 

3.6.4. Fazékperemek 

 A peremtípusok elemzését a peremek indulása, formája, végződése és tagoltsága 

bontásban végeztem el. A lelőhely 31 peremtöredéke mellett a 3 egész edény adatait is 

figyelembe vettem. A peremek indítása kivétel nélkül ívelten kihajló volt (100%). A 

megvastagodó peremek aránya 32,3% (11 db), míg a háromszög alakban megvastagodóaké 

44,1% volt (15 db). A peremforma nem változott 8 esetben (23,6%). 

 A peremek végződése az esetek többségében lekerekített (19 eset, 55,8%), kisebb 

részben négyzetesre vágott (14 eset, 41,2%) és egy esetben (3,0%) sérülés miatt nem volt 

megállapítható. 

 A peremek 38,2%-a (13 db) fedőhoronnyal volt tagolt, két peremet (5,9%) fel-, 

négyet lehúztak (12,5%) a készítés során. A valamilyen módon tagolt peremek együttes 

aránya 56,6% (19 eset). 

3.6.5. Fazekak. Edényforma, méretek 

 A fazekak formavilága gazdag. Az egész edények közül egy gömbös testű (95. 

tábla 2), kettő vállban széles, zömökebb darab. A formailag kiszerkeszthető töredékek közt 
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széles szájú és vállú (96. tábla 1) és vállban alig széles (97. tábla 8) darabok egyaránt 

megfigyelhetőek. Összességében elmondható, hogy az Árpád-kor utolsó évszázadait 

jellemző egységesedő, vállban széles, zömök fazékforma itt még nem általános. 

 A mindennapos használatra szánt edények között jellemzően a közepes méretűek 

vannak túlsúlyban. Az eddig vizsgált Karoling-kori és Árpád-kori településeken 

megfigyeltekkel ellentétben a lukácsházi anyagban az edények többsége nagyobb méretű. 

A méretbeli eltérés oka talán a település lakóinak életmódjában kereshető, vagy a település 

azon kis részletét sikerült feltárni, ahol a nagyobb edényeket igénylő tárolóedények 

töredékei voltak. A fazekak peremátmérőjének212 vizsgálata szerint 11-15 cm-es volt 11, 

16-20 cm-es 13, 21-25 cm 2, és 26-28 cm 3 fazék pereme. Öt esetben az adatot a tárgy 

töredékessége miatt nem tudtam felvenni. Az aljak méretének vizsgálata hasonló 

eredményt hozott: 9-10 cm-es 7, 10,5-12 cm-es szintén 7, és 13-15 cm-es 6 töredék. Két 

esetben az adat nem volt mérhető.213 

 Mind a fazékperemek, mind a fazékaljak méretei alapján kimondható, hogy a 

kisméretű fazekak teljes egészében hiányoznak a településről, és a közepes méretű edények 

mellett a nagyméretűek fordulnak elő jelentősebb mértékben. 

 A peremátmérők vizsgálata alapján a lelőhelyen a közepes és nagyobb méretű 

edények voltak túlsúlyban. 11-13,5 cm-es peremet 4, 14-16 cm-eset 8, 17-19 cm-eset 9, 

20-23 cm-eset 4, 24-28 cm-eset 4 alkalommal mértem. 5 esetben az edény töredékessége 

miatt nem tudtam adatot rögzíteni. 

 A fazékaljak méreteinek áttekintése214 hasonló eredményt hozott. A 19 aljtöredék 

és 3 egész edény közül 9-10,5 cm-es volt 8, 11-13 cm-es 8 és 14-15 cm-es 4 

fenékátmérője. Két esetben az adat nem volt mérhető. 

3.6.6. Nyakban profilált fazekak 

A Takács Miklós által leírt, a Vas és Veszprém megye határán fekvő Külsővatról 

származó fazék (Takács 1996b 6. tábla 8) több párhuzamát is sikerült felfedezni a 

közelmúltban a Vas megyei leletanyagban. Lukácsházán a 46. objektumban egy kisméretű, 

díszítetlen, nyakban erősen profilált (96. tábla 4) töredék került elő. 

                                                 
212 11 cm 1, 12 cm 1, 12,5 cm 1, 13,5 cm 1, 14 cm 2, 14,5 cm 2, 15 cm 3, 16 cm 1, 17 cm 2, 18 cm 5, 19 cm 

2, 20 cm 3, 22 cm 1, 24 cm 1, 26 cm 1, 27 cm 1, 28 cm 1 alkalommal. Öt töredéknél a peremátmérő nem volt 

mérhető. 
213 9 cm 3, 10 cm 4, 10,5 cm 1, 11 cm 4, 11,5 cm 1, 12 cm 1, 13 cm 2, 14 cm 2, 15 cm 2, és nem mérhető 2 

esetben. 
214 9 cm 3, 10 cm 4, 10,5 cm 1, 11 cm 4, 11,5 cm 1, 12 cm 1, 13 cm 2, 14 cm 2, 15 cm 2 esetben, nem 

mérhető 2 alkalommal. 
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Figyelemre méltó emellett az ugyanebből az objektumból származó, nagy 

amplitúdójú hullámvonalakkal díszített nagyobb méretű fazék is (96. tábla 7), amely 

erősen kihajló pereme alatt határozott, széles nyak figyelhető meg. 

3.6.7. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések, használati nyomok 

Az edényaljakon tett megfigyelések szerint 7 töredék az aljának peremén végigfutó 

apró borda tanúsága szerint a koronglapról lelógott (98. tábla 3). Mivel ennek az edény 

korongon történő stabilitását szolgáló műveletnek könnyen eltűntethető a nyoma, így ebből 

az adatból következtetéseket nem tudunk levonni. 

Mindössze egy aljtöredéken volt megfigyelhető töredékes fenékbélyeg, domború, 

körcikk alakú keretben vonal, talán kerék vagy kereszt alakú bélyeg részlete (98. tábla 2). 

 Egy egész fazék és két peremtöredék a peremen kívül és belül, egy peremtöredék 

belül, egy nyaktöredék belül, hét oldaltöredék a belső oldalán, négy aljtöredék belül és egy 

aljtöredék alul volt kormos. 

3.6.8. Egyéb leletek 

 A kerámiaanyagon kívül mindössze egy eszköz származik a lelőhely Árpád-kori 

részéből: a 46. objektum betöltéséből egy ép vas kést bontottak ki. 

3.6.9. A leletanyag datálása 

 A kora Árpád-koron belül viszonylag kevés lehetőségünk van a tárgyi anyag 

korának szűkítésére. Archaikus elemnek tekinthető az önmagában alkalmazott csigavonal 

(97. tábla 1-2), a hármas díszítéskombináció (98. tábla 4) és az edényformák gazdagsága. 

A fehér színű edények magas, 8,2 %-os aránya, a díszített edények 80,8 %-os gyakorisága 

és a díszített fazekak 71,8 %-án feltűnő csigavonal azonban a kora Árpád-kor második 

évszázada felé mutat. A hullámvonal alkalmazásának feltűnően magas, 18%-os aránya 

egyelőre helyi sajátosságnak tűnik, hasonlóan a díszítés fogaskerékmintával történő 

felülrétegzéséhez (98 tábla 6). 

 A lukácsházi objektumok kerámiaanyagát jelenlegi ismereteink alapján az Árpád-

kor első két évszázadára tehetjük. 

3.7. Répcelak-Galagonyás, 10–11. századi településrészlet 

3.7.1. A lelőhely környezete. A lelőhely és az objektumok 

Répcelak Vas megye északkeleti részén, Vas és Győr-Moson-Sopron megye 

határán és Veszprém megye határához igen közel, a Répce folyó jobb oldali, déli partján 

terül el. A Galagonyás dűlőben feltárt településrész közelében, Répcelak-Várdombon 
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1960-ban P. Buocz Terézia folytatott leletmentést. A Répce árteréből 1-2 méterre 

kiemelkedő, 70-80 m átmérőjű homokdomb a Répce szabályozása előtt talán sziget lehetett 

(P. Buocz–Kiss 2000a 135). Az évtizedek óta folyó homokbányászat során szinte a teljes 

dombot elhordták, 1960-ban az utolsó, részben bolygatott 15 sír leletmentése történt meg. 

A kiemelkedésen eredetileg 8–9. és 10–11. századi temetkezések voltak, amelyek jelenléte 

a terület koraközépkori jelentőségére utal. 

Vas megye egyik legkiemelkedőbb népvándorlás kori sírlelete, egy az 5. század 

második felében eltemetett, előkelő, feltehetően herul nő aranymellékletes sírja is a 

dombon került elő (Kiss 2001). Szintén innen származik a honfoglalás és kora Árpád-kori 

lelőhelykataszter (FÉK 1962) által tévesen csániginak nevezett Karoling-kori kard, 

lándzsacsúcs és hullámvonaldíszes agyagedény, egy 1958-ban a Magyar Nemzeti 

Múzeumnak ajándékozott „Karoling jellegű kard”, valamint a Savaria és Rábaközi 

Múzeumokba került lándzsacsúcsok. A kard és lándzsacsúcsok téves lelőhely 

megnevezését és keltezését Kiss Gábor korrigálta, a leletek a Répcelak-Várdombon 

elpusztult 8–9. századi temetőhöz tartoznak (Kiss 2000a 271-272). 

A mára teljesen elpusztult 10–11. századi temető elkülöníthető leletanyagát 

nyílcsúcsok, tokaji típusú fülbevalópár, hurkos-kampós fülbevaló, huzalkarperec, gyöngy, 

nyakperec, rovásírásos(?)- és pántgyűrűk, sima, S- és pödrött (?) végű hajkarikák, és kések 

alkották (P. Buocz–Kiss 2000). 

A Várdombtól 700 méterre délnyugatra lévő Galagonyás dűlőben 2000-ben feltárt 

10–11. századi település objektumai (Farkas 2000. 198) és a temető között valószínűsíthető 

a kapcsolat. A feltárt telepnyom helye minden valószínűség szerint azonos a Kiss Gábor 

által terepbejáráson lokalizált településsel (Kiss 2000a 139). 

 A Galagonyás dűlőben végzett leletmentő feltárás a Kapuvár-Répcelak gázvezeték 

építéséhez kapcsolódott, ennek következtében csak a vezeték és a biztonsági sáv 

terjedelmében, összesen 7 méter szélességben volt lehetőség kutatásra. A Répce árteréből 

kiemelkedő hosszú dombhát keleti-délkeleti lejtőjén kora- és késő bronzkori, kevés kelta és 

római kori, valamint a folyóhoz legközelebb eső részen koraközépkori 

településmaradványokat tárt fel Farkas Csilla. A 77 objektum közül mindössze három 

keltezhető a kora Árpád-korra (5., 19., 37. objektum). Ezeken kívül két középkori lelet 

származik még a feltárásból: a 74. objektum egyetlen lelete, egy irdalt kancsófül a 12–14. 

századra, és egy szórvány, vörösesbarna, majdnem álló, végein szögletesre vágott, 

nagyméretű fazékhoz tartozó fazékperem a 13–14. századra tehető. 
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 A kora Árpád-kori objektumok közül az 5. műhely lekerekített sarkú téglalap alakú, 

315x250 cm-es, mélysége az ÉNy-i oldalán 89, a DK-i részen 45 cm-es. Tájolása ÉK-DNy 

50-230°. Betöltése sötétbarna humusz volt, az objektum közepén kevert. DK-i sarkában 

félköríves, vörösre égett, 45 cm átmérőjű kemence vagy tűzhely volt. É-i felében egy 

nagyobb, szabálytalan, nagyjából téglalap alakú, mély gödör, amelynek K-i végében 

tüzelésnyomot és egy kemenceszerű, de nem kiégett bevájást találtak. A gödör két 

hosszanti oldalának közepén egy-egy mély oszlophely volt. A déli felett szarvasmarha 

koponya lehetett. A feltárt gödrön kívül nem találtak újabb oszlophelyet, vagy a tető 

megtámasztására utaló jelenséget. 

Az objektum északi részét elfoglaló gödör szélén, a padkán kisebb karólyukak 

helyeit figyelték meg egy sorban. Az objektum D-i felében az É-i gödörhöz kapcsolódóan 

egy sekélyebb és kisebb, nagyjából téglalap alakú mélyedés volt. Feltehetően egy félfödém 

alatt lévő kisebb műhely lehetett, amely a kemence, azaz az ÉK-i rész felé volt nyitott. A 

bejárat is ezen az oldalon, nagyjából középen lehetett, ahol az É-i nagy gödör 

lépcsőszerűen mélyed lefelé.  

12. kép. Répcelak-Galagonyás 5. ház. 
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A 19. objektum 

ovális formájú, hosszú-

kás, nagyjából Ny-K-i 

irányú, 215x290 cm-es 

szabályos gödör volt. 

Sekélyebb, padkaszerű 

keleti feléből nagyobb 

mennyiségű vassalak 

került elő 16 cm-es 

mélységben. A nyugati részben 25 cm mélyen vastag, faszenes-hamus réteget dokumentált 

Farkas Csilla. Az égett réteg a salakos törmelék alatt is követhető volt. Az objektum oldala 

homorú, enyhén befelé ívelt. Alja fehér, agyagos, határozott. Szélén körben és alján 

számos, kisebb-nagyobb karólyukakat dokumentáltak. Az objektum közepén egy kisebb 

lemélyedő rész talán egy 

oszlop helyeként szol-

gált. 

A jelenség lehet-

séges formai párhuzama 

az Esztergom-Zsidódon 

feltárt 10. századra 

keltezett (Molnár 2011. 

676) és a Ménfőcsanak-

Szeles-dűlőn megismert 

(Takács 1993b 16) jurta 

típusú ill. kerek 

házaknak. Esetünkben 

azonban a lakó funkció 

nem igazolható, a benne 

előkerült leletek alapján 

– az ásató régész 

véleményét megerősítve 

– műhelyként határoz-

hatjuk meg. 

12. kép. Az 5. ház kemencéje. 

14. kép. 19. objektum „kerek ház” 
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A kerek objektumok kérdését Sabján Tibor és Takács Miklós járta alaposan körül. 

Elvégezték az ilyen típusú épületek eddigi legteljesebb gyűjtését, leírták típusait (Sabján-

Takács 2001. 106-107). Az épületforma időrendjét vizsgálva rávilágítottak arra, hogy 

önmagában a kerek forma semmiképp nem indokolja az objektum kora Árpád-kori 

keltezését, mert a legtöbb ilyen épület ugyan a 10-11. századra keltezhető, de 

előfordulásukra az Árpád-kor későbbi időszakából és a későközépkorból is vannak adatok 

(Sabján-Takács 2001. 103). 

 A harmadik korszakbeli objektum (37. objektum) egy nagyméretű, szabálytalan 

gödör, amely eredetileg egy gödörkomplexum vagy szintén műhely része lehetett. Oldalai 

íveltek, aljában több 

sekélyebb mélyesét figyeltek 

meg. Funkciója meghatá-

rozásának lehetőségét erősen 

lekorlátozza, hogy csak kb. 

negyede esett a feltárható 

felületbe. Részben a 31. kelta 

kemence hamusgödrébe ásták 

bele. 

3.7.2. Az előkerült kerámiaanyag 

 A lelőhely kerámiaanyaga kizárólag fazekakból áll. A lelőhelyről 151 középkori 

töredéket leltároztam be. Ezek közül 41 darab kerámia és 1 orsógomb az 5. házból, 82 

fazéktöredék a 19. műhelyből, 25 edénydarab pedig a 37. objektumból származik. 

Mindezek mellett a 74. gödörből 1 12–14. századi irdalt kancsófül, nyesésből 1 13–14. 

századi fazékperem származik. Az elemzésbe a három kora Árpád-kori objektum 148 

fazéktöredékét és az orsógombot vontam be. 

3.7.2.1. Grafitos import fazék 

A hajdani falu lakóinak nyugati 

kapcsolataira utal egy erősen grafitos, idegen 

formavilágú fazéktöredék215 jelenléte. Vas 

megyében jelenleg mindössze két lelőhelyről 

ismerek hasonló, erősen grafitos töredéket. A 

                                                 
215 A lelőhelyről kelta leletanyag is ismert, az edény formája és díszítése azonban határozottan ellentmond a 

kelta korba való datálásnak. 

15. kép. 37. objektum.  

16. kép. A grafitos fazék.  
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most bemutatott fazéktöredéken kívül egy kora Árpád-kori, díszítetlen darab került elő 

Gencsapáti-Besenyősziget lelőhelyen.216 

 A répcelaki fazék (100. tábla 2) a 19. kerek műhelyből származik. Nagy 

mennyiségű grafittal soványított, inkább lágy tapintású, kézikorongon hurkatechnikával 

készült, belül függőleges mozdulatokkal, simítófával elsimított, jól égetett, kívül-belül 

fekete, nagyméretű fazék 6 db-ból ragasztott felső harmada. Pereme kihajló, 

háromszögletűre vágott, nyaka hangsúlytalan. Belső részén vastag koromlerakódás. A 

perem alatt két szélesen, mélyen besimított kis amplitúdójú hullámvonal között 4 ágú 

fésűvel benyomkodott függőleges pontsorok. Két helyen csak három fognyom látszik. 

Pátm.: 16,8 cm. 17,2x9,2x0,9 cm. 6 db-ból ragasztott. 

A fazék nem hasonlítható a Kisalföldön számottevő mennyiségben előforduló, 

osztrák importra utaló formákhoz (Tomka 1976. Abb. 9; Tomka 1978. 51; Tomka 1996. 

424; Takács 1993a 8. tábla 2; Tomka 2007. 76). Erősen grafitos anyaga és formavilága 

miatt mindenképp importnak kell tekintetünk. A korszakbeli vasi grafitos anyagú fazekak 

közös jellemzője, hogy azokat technikai, formai vagy díszítésbeli jellegzetesség nem 

különbözteti meg a többi fazéktöredéktől. Az alacsony grafittartalmú edények helyi 

eredetét közvetve erősíti a Velem-Szentviden földfelszínen nyerhető grafitos kőzet (Kreiter 

et. al. 2009. 169; Szöllősi et. al. 390). Újabb kutatások szerint (Merva s.a.) a grafit illetve a 

technológia Csehország déli részéről is származhat. 

A répcelaki fazék jelen pillanatban ismereteim szerint pontos párhuzam nélkül áll. 

Hullámvonalak által keretezett fésűs beböködésből álló díszítése a koraközépkori, a 

mellette előkerült leletek (beböködés-sorok, hullámvonal, vonalköteg, vonalas díszítések 

és a településrészleten található összes fogaskerékmintás fazéktöredék) a 10–11. századi 

datálást valószínűsíti. 

Az edény korának szűkítése céljából az OTKA 104533. számú projektje keretében 

a 19. objektumból származó állatcsontok C14-es vizsgálatát217 végeztettük el. Ennek 

eredménye alapján a csontok kalibrált kora 1050-1160, illetve 1020-1050 és 1100-1150 

közé tehető, így a természettudományos vizsgálat a régészeti datálásnál jóval későbbi 

keltezést feltételez. 

                                                 
216 Az információt Koller Melindának köszönöm! 
217 Vizsgálati jegyzőkönyv. Isotoptech Zrt, Debrecen. SMRA 3684-16. 
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3.7.2.2.1. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

A három objektumból megismert 148 fazék közül 16 db perem- (10,9%) és 15 db 

aljtöredék (10,2%). Az anyag zöme itt is a fazékoldalak közül került ki (116 db, 78,9%). 

A peremek közül 5 (31,2%), az oldalak közül 92 (79,3%) díszített, míg az aljaknál 

4 esetben figyeltem meg díszítést (26,7%). A díszített kerámia aránya a településrészlet 

egészét nézve 68,7%. 

 A fazekak között fehér, sárgásfehér anyagú töredéket az anyagban nem találtam, 2 

díszítetlen és 2 hullámvonalakkal díszített (99. tábla 5) töredék azonban a narancssárga 

főzőedények csoportjába tartozik. Arányuk 2,7%. 

Az edények alapanyaga a szabad szemmel érzékelhető soványító anyagok közül a 

grafitos töredék kivételével tartalmazott homokot (147 db, 99,3%). A homok minőségének 

arányai a következők: homok 5 db, 3,4%, alig csillámos homok 77 db 52,0%, csillámos 

homok 63 db 42,6%, erősen csillámos homok 2 db 1,3%. 

 A tudatosan az agyagba kevert soványító anyagok közül az apró kavics aránya a 

legmagasabb, ez 88,4% (130 db). Zúzott kerámiával, vagy samottal az edények 44,9%-

ának (66 db) tűzállóságát növelték. Szennyeződésként mindössze 1 esetben került 

mészszemcse a felhasznált alapanyagban, aránya 0,7%, hasonlóan a grafitos töredékéhez. 

Az égetés minőségére utal, hogy 21 db (14,2%) két színűre, míg 41 db (27,7%) 

belső maggal három színűre égett. Az anyagban alacsony számban redukált vagy 

redukálódott töredékek is előfordultak (3 db, arányuk 2,0%). 

 Az edények készítése a korszakra jellemző módon kizárólag kézikorongon történt. 

A fazekak utólagos alakításra utaló simítófa-nyomokat több esetben figyeltem meg. Az 

aljakon körbefutó apró borda tanúsága szerint legalább kettő (13,3%) biztosan 

korongrátéten készült. Szintén a kézikorong használatára utalnak a homokkal (3 eset, 

20,0%) és finom apró kaviccsal (1 eset, 6,7%) való alászórás nyomai, amelyek az edény 

korongtól való elválasztását szolgálják. A répcelaki fazekakon és más vasi lelőhelyek 

anyagában is gyakran figyelhető meg az alászórás és korongrátétre utaló borda együttes 

előfordulása, mely egyrészt a korongrátét gyakori használatára, másrészt az edényt készítő 

azon törekvésére utal, hogy az edény közepét a korongról könnyen leválaszthatóvá tegye 

oly módon, hogy a szélét stabilan rögzíti. A szél lesimításának nyomai kevés utómunkával 

maradéktalanul eltüntethetőek. 
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3.7.2.2.2. Fazekak. Díszítés 

Az edények díszítése viszonylag gyakori, a töredékek 68,7%-át (101 db) látták el 

valamilyen mintával. Azok a fazékperemek, melyekkel oldaltöredék volt együtt, minden 

esetben díszítettek voltak (5 db, 31,2%). A fazékoldalak 79,3%-án (92 db) és az 

aljtöredékek 26,7%-án (4 db) volt megfigyelhető minta. Az aljtöredékek negyedének 

díszítettsége arra utal, hogy ezeknek az edényeknek teljes felületét mintával látták el. 

A fazekak közül 2 fazékperem és 6 fazékoldal (8 db, 7,9%) két díszítés 

kombinációjával volt ellátva. Hullámvonalak közt 4 ágú eszközzel ejtett függőleges 

beszurkálással díszítették a grafitos fazekat és hullámvonal alatt bekarcolt vonalakkal egy 

másikat (99. tábla 1). Az oldalakat egy alkalommal hullámvonal alatt bekarcolt vonalakkal, 

egy alkalommal bekarcolt vonalon körömbenyomással, egy-egy esetben 3, 4, ill. 5 ágú 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel, egy alkalommal pedig 3 ágú hullámvonalköteg 

alatt bekarcolt vonalakkal díszítették. Figyelemre méltó, hogy a díszített fazékperemek 

közül 4 esetében csak egyszeres díszítést alkalmaztak; 3 alkalommal bekarcolt vonalakkal, 

1 esetben hullámvonallal díszítették a fazekak nyakát és vállát. Az önmagában alkalmazott 

csigavonal a 9-12. századra keltezett Sárvár-Faképi dűlő kerámiaanyaga alapján inkább a 

10. század felé mutat (Pap 2013. 255). 

Az aljtöredékek közül 4 volt díszített, egyet 5 ágú eszközzel karcolt vonalköteggel, 

egyet fogaskerékmintával, kettőt pedig bekarcolt vonalakkal díszítettek. 

 A kombinált díszítéseket, a díszített oldalakat és a díszített aljtöredékeket is 

figyelembe véve a díszítési módok mennyiségét és arányát a következő táblázatban 

foglaltam össze. 
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Díszítés jellege Mennyiség 

(db) 

Mennyiség 

(db) 

Megoszlás  

(%) 

Függőleges beszurkálás 4 ágú eszközzel  1 1 0,9 

Hullámvonalköteg, 3 ágú 2   

Hullámvonalköteg, 4 ágú 1   

Hullámvonalköteg, 5 ágú 4   

Hullámvonalkötegek együtt  7 6,4 

Vonalkötegek, 3 ágú 4   

Vonalkötegek, 4 ágú 2   

Vonalköteg,3 ágú 6   

Vonalköteg,4 ágú 2   

Vonalköteg, 5 ágú  2   

Vonalköteg, 6 ágú 1   

Vonalkötegek együtt  17 15,6 

Hullámvonalak 5   

Hullámvonal 7   

Hullámvonalak együtt  12 11,0 

Körömbenyomás 1 1 0,9 

Beböködés 4 4 3,7 

Fogaskerékminta  11 11 10,1 

Vonalas díszítések  56 51,4 

Besimított vonal 4   

Besimított és bekarcolt vonalak, csigavonal 52   

Összes díszítőmotívum 109 109 100,0 
9. táblázat. Díszítési módok. 

 

A fenti adatok fényében jól látszik, hogy a lelőhelyen ugyan a korszakra jellemző 

módon dominál a bekarcolt vonalas díszítés (Török 1962. 65-79; Heckenast et. al. 1968. 

74-76; Mesterházy 1975. 217; Kvassay 1982. 28, 35; Jankovich 1991. 191; Takács 1996b 

339; Ilon 2000. 112-113; Sabján–Takács 2002. 113; Lázár 1998. 75; Wolf 2003. 2-8 kép; 

Kvassay 2008. 105), azonban 51,4%-os aránya nem olyan mértékben kiemelkedő, mint 

más Árpád-kori településeknél. Magas a fésűs díszítések aránya, a vonalköteg és a 

hullámvonalköteg együttesen a motívumok 22,0%-át teszi ki. Gyakoriságban ezt követi a 

hullámvonal (11,0%) és a viszonylag jelentős mértékben jelen lévő fogaskerékminta 

(10,1%), amely Vas megyében már a 10. századtól adatolható (Pap 2013. 254). A 

beböködés és a 10 században megjelenő (Jankovich 1991. 191), és a 11. században 

elterjedt (Parádi 1959. 25; Kvassay 2003. 146) körömbenyomás viszonylag ritka – ezek a 

díszítések jellemzően az ezen a lelőhelyen önálló mintaként alkalmazott bekarcolt vonalak 

vagy csigavonal kísérőjeként fordulnak elő. A korszakban szokatlan és időben visszafelé 

mutat a grafitos fazék fésűs beszurkálása is. 
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Különlegesnek mondható a 37. objektumból származó girlandszerűen befésült 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített töredék (101. tábla 6). 

3.7.2.2.3. Fazékperemek 

A peremtípusok elemzését itt is a peremek indulása, formája, végződése és 

tagoltsága bontásban végeztem el. A répcelaki peremek túlnyomó többsége (13 db, 81,2%) 

ívelten kihajló volt, mindössze 3 (18,8%) vízszintesen kihajló peremindítást találtam. 

A peremforma jellemzően változatlan volt, néhány esetben elvékonyodó (5 db, 

31,2%), 1 alkalommal (6,3%) háromszög alakban megvastagodó formát különítettem el. A 

peremforma nem változott 10 esetben (62,5%). 

 A peremek vége kisebb mértékben lekerekített (7 db, 43,7%), jellemzőbben 

négyzetesre vágott volt (9 db, 56,3%). 

A peremek tagolása az esetek közel harmadában fedőhoronnyal történt (5 db, 

31,3%), 1 töredék volt kívül besimítással tagolt (6,3%). Az összes tagolt perem (6 db) 

aránya 37,6%. 

3.7.2.2.4. Edényforma, méretek, használati nyomok 

Az anyag töredékessége miatt az edények formájára csak igen korlátozottan tudunk 

következtetni, a nagyobb perem- és oldal-, valamint aljtöredékek alapján azonban a 

korszakban általános vállban szélesedő fazékforma látszik általánosnak. 

A 16 db fazékperem közül 10-12 cm-es volt 5 db, 15-17 cm-es 8 db, és 21-22 cm-es 

2 db. Egy esetben az adatat nem tudtam mérni.218 

A fazékaljaknál 8-10 cm-es volt 6 és 12-16 cm-es további 6 töredék, míg 3 esetben 

az adat nem volt mérhető.219 

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy a településrészleten a közepes és nagyobb 

fazekak jellemzőek. 

Használati nyomot az edényeken mindössze hat esetben tudtam megfigyelni. A 

grafitos fazék peremének belső oldalán koromlerakódás volt, míg 4 oldaltöredék belül és 1 

peremtöredék kívül volt kormos. 

                                                 
218 A mért adatok a következőek: 10 cm 3 eset, 11 cm 1 eset, 12 cm 1 eset, 15 cm 5 eset, 16 cm 1 eset, 16,8 

cm 1 eset, 17 cm 1 eset, 21 cm 1 eset, 22 cm 1 eset, nem mérhető 1 eset. 
219 8 cm 1 eset, 9 cm 3 eset, 10 cm 2 eset, 12 cm 3 eset, 15 cm 2 eset, 16 cm 1 eset, nem mérhető 3 eset. 
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3.7.3. Egyéb leletanyag 

Az 5. házból egy kettőskónikus orsógomb (99. tábla 7) származik. Alig csillámos 

homokkal, kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézzel készült, kívül-belül 

szürke, kettőskónikus, egyenes lyukkal átfúrt orsógomb. 2,7x1,9 cm. Lyukátm: 1,0 cm.  

 Az Árpád-kori objektumokból egyáltalán nem ismerünk fémleleteket és 

csonteszközöket, annak ellenére, hogy a 19. gödörből számos vassalak került elő. 

3.7.4. A lelőhely és a leletanyag datálása 

A falurészlet elsősorban a település egyetlen előforduló edénytípusát jelentő 

fazekak általános jellemzői és díszítése alapján a C14-es vizsgálat eredménye ellenére 

viszonylagos biztonsággal datálható a 10-11. századra. 

Az Árpád-koron belül archaikusabbnak tekinthető elemek a hullámvonalköteg és a 

vonalköteg viszonylag magas, és a csigavonal illetve vonalas díszítések a korszakhoz 

képest alacsony aránya. Szintén a 10. század felé mutat az önmagában alkalmazott 

csigavonalas díszítés előfordulása (99. tábla 8). A fogaskerékminta jelenléte a környéken 

nem mond ellen a 10. századi datálásnak (Pap 2013. 255). A vasi anyagban kifejezetten 

ritka grafitos töredék előkerülése szintén az Árpád-kor legkorábbi időszakára utal (ld. 

Tomka 2011 279). A kerek építmény jelenléte közvetetten erősíti a korai datálást, és a 

közeli Karoling- és soros temető is arról tanúskodik, hogy a 9-11. század között 

mindenképp számolnunk kell a közvetlen környék lakottságával. 

Az előkerült leletanyag alapján a Répce jobb partján húzódó dombhát feltárt 

területén a 11. századig adatolható az élet. Azt, hogy a falu lakói csak néhány méterrel 

arrébb költöztek, vagy el is hagyták a dombhátat, nem tudhatjuk. Valószínű azonban, hogy 

a környéken maradtak, hiszen Répcelak közvetlen közelében két Árpád-kori eredetű 

egyházi épületet is találunk. A mai Répcelakkal szinte összenőtt Csánig Mindenszentek 

titulusú templomát elsőként 1438-ban említik, a közelmúlt művészettörténeti kutatásai 

alapján azonban a 13. században már felépült (Kelemen–Nemes 2012a 4). A Répcelaktól 

délre elhelyezkedő Nick Szent Miklós titulusú templomáról220 első alkalommal 1328-ban 

ad hírt írott forrás (C. Harrach–Kiss 1983. 285, Kiss 2000a 281). 

 

                                                 
220 Az épület későbbi sorsáról ld. Kelemen–Nemes 2012b. 
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3.8. Táplánszentkereszt 

3.8.1. A lelőhely és az objektumok. A tárgyi anyag megoszlása 

 A Szombathely délkeleti szomszédságában található település határában, a 

Gyöngyös patak mellett fekvő egyik dombháton 1995. május 2. és május 17. között dr. 

Kiss Gábor vezetésével folyt feltárás. A megyeszékhelyet elkerülő út nyomvonalán 11 kora 

Árpád-kori objektumot bontottak ki. 

A megismert falurészletet kettő lakóházból (4. és 7. objektum), egy 

kemencebokorból (11. objektum), négy kemencéből (1., 5., 6. és 10), két árokrészletből (2. 

és 9. objektum) és két gödörből (3. és 8. objektum) áll. Az előkerült leletanyagot összesen 

246 fazéktöredék, 1 palacknyak, két vasszeg, egy vas pánt és egy fenőkő alkotja. 

Az egyes objektumok datálását és belső kronológia felállítását szinte lehetetlenné 

teszi az, hogy a tárgyi anyag eloszlása nagyon egyenetlen. A leletek legnagyobb része a 3. 

és a 8. gödrökből származik; az előbbiből 46 fazéktöredék és egy palack darabja, az 

utóbbiból 146 kerámiatöredék, egy fenőkő és egy pánt darabja került elő. 

Az 1. és 5. kemencéből egyáltalán nem került elő tárgyi anyag. Kifejezetten kevés, 

1-4. edénytöredék származik a 2. árokból, a 4. házból, a 10. kemencéből és a 11. 

kemencebokorból. Hét kerámiatöredék és egy vasszeg darabja volt a 9. árokban, 11 illetve 

12 töredék a 6. kemencében és a 7. házban, és szintén 12 edénytöredék szórványként került 

elő a településről. 

3.8.2. Palack 

A palacknyak csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított 

agyagból kézikorongon készült, vörösesbarna színű (102. tábla 4). A díszítetlen, kisméretű 

töredékből az edény 3 cm-es nyakátmérője mérhető. 

3.8.3.1. Fazekak. Alapanyag, soványítás, égetés, technika 

 A fazekak között nem volt kiegészíthető darab. A töredékek közül 30 perem, 190 

oldal- és 26 aljtöredék, arányuk 12,2, 77,2 és 10,6%. A peremek közül 14 (46,7%), az 

oldalak közül 153 (80,5%), az aljak közül 4 db (15,4%) volt díszített. A díszített darabok 

(171 db) aránya a fazékanyag egészéhez (246 db) viszonyítva 69,5%, amely a többi 

korszakbeli települések hasonló adatához képest alacsonyabb. 

 A fazekak közül 1 narancssárga (105. tábla 5) és 16 fehéres színű (104. tábla 1). A 

fazekak anyagában minden esetben volt homok (homok 11 eset, 12,2%, csillámos 203 eset, 

82,5% és alig csillámos 6 eset, 2,4%). Gyakori az apró kavics (239 eset, 97,2%), 
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viszonylag ritka a zúzott kerámia (95 eset, 38,6%) és elenyésző a mészszemcse 

előfordulása (2 eset, 0,8%). Grafitos soványítású darab az anyagban nem volt. 

 Különleges a K. 2011.4.60. töredék anyaga és kidolgozása (103. tábla 1). Az erősen 

homokos soványítású, érdes, reszelős tapintású, körömbenyomással és sűrűn bekarcolt 

vonalakkal díszített töredék darabjai a 6. és a 8. objektumból egyaránt előkerültek. Mind 

anyagra, mind kidolgozásra rendkívül hasonló fazéktöredék ismert Celldömölk-Alsó dűlő 

116. objektumából, amelyet egy hordó alakú ezüstfóliás gyöngy alapján viszonylagos 

biztonsággal lehet a 11. századra keltezni. 

 Az edények közül 35 db (14,2%) két, míg 44 db (17,9%) három színűre égett. Az 

anyagban 4 redukált égetésű darab is volt, arányuk 1,6%. 

 Az edények készítése a korszakra jellemző módon kizárólag kézikorongon történt. 

3.8.3.2. Fazekak. Díszítés 

Két vagy több díszítési mód együttes alkalmazása a településrészlet leletei között 

viszonylag ritkán fordult elő. Hármas kombinációt 1 fazékoldal, kettes kombinációt 6 

fazékperem és 9 oldal esetében alkalmaztak. A díszítéskombinációk aránya együttesen 

9,9% (17 eset). 

A fazékperemeknél egy esetben jól megfigyelhetően bekarcolt vonalba ment át a 

körömbenyomás (104. tábla 3), és ez alatt további bekarcolt vonalak voltak. Hasonlóan 

körömbenyomással és bekarcolt vonalakkal díszítettek még egy, irdalás-sor alatt bekarcolt 

vonalakkal egy másik edényt. Hullámvonallal és fogaskerékmintával láttak el egy, és 

hullámvonallal és bekarcolt vonalakkal további három edényt. 

Az egyszeres díszítések közül a fazékperemeknél 5 esetben bekarcolt vonalat vagy 

csigavonalat, egy esetben hullámvonalat figyeltem meg. Több szempontból különleges az a 

fazék (103. tábla 2), amelyet önálló díszítésként alkalmazott csigavonallal láttak el, és 

peremének külső oldalán V alakú bevágást ejtettek. Az önállóan alkalmazott csigavonal 

mellett a peremszél díszítése is archaikus elemnek tekinthető. 

A hármas díszítéskombinációval ellátott fazékoldal (104. tábla 8) motívumai vonal 

alatt körömbenyomás vagy beböködés-sor és ez alatt hullámvonalak (az egyik végződése is 

tisztán látszik). A kettes minták közül a körömbenyomás és besimított vonal 6 alkalommal 

fordul elő, és ezek közül egy esetben megfigyelhető, hogy a körömbenyomást a vonalra 

vitték fel (104. tábla 6). Egy edényen vonalak közt hullámvonal, egyen vonalak alatt 

hullámvonalak és egy másikon két ágú vonalköteg vagy kettősvonal alatt hullámvonal 

fordult elő. 
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Az egyszeres díszítések közül a leggyakoribb a bekarcolt vonal illetve vonalak 

vagy csigavonal (139 eset), ezt követi a körömbenyomás (9 eset), a fogaskerékminta (8 

eset), a hullámvonal (5 eset), valamint a 2 ágú vonalköteg (2 eset) és a négy ágú 

hullámvonalköteg (1 eset). 

A fazékaljak közül négyet díszítettek, valamennyit bekarcolt vonalakkal vagy 

csigavonallal. 

A falurészlet fazekait jellemző díszítéseket – a díszítéskombinációk eltérő 

motívumait egyenként számolva – a következő táblázatban foglaltam össze. 

 

Díszítés jellege Mennyiség 

(db) 

Megoszlás 

(%) 

V alakú bevágás a peremen 1 0,5 

Hullámvonalköteg, 4 ágú 1 0,5 

Vonalköteg, 2 ágú 2 1,0 

Irdalás-sor 1 0,5 

Körömbenyomás sor 11 5,8 

Fogaskerékminta 9 4,8 

Hullámvonal és hullámvonalak 10 5,3 

Besimított és bekarcolt vonal és vonalak, csigavonal 154 81,6 

Összesen 189 100,0 
10. táblázat. A díszítés jellege. 

 A fenti táblázatból jól látszik, hogy – a korszakban megfigyeltekkel összhangban – 

a vonalas típusú díszítések dominálnak. Gyakoriságban ezeket követi a jellemzően döntően 

más motívumokkal (legtöbbször a besimított vonalakkal, csigavonallal) kombinálva 

alkalmazott körömbenyomás, hullámvonal és a fogaskerékminta illetve az irdalás. Az 

utóbbi díszítés felvitelének (104. tábla 6) durva és keresetlen módja kifejezetten érdekes. 

Egy késő Árpád-korra keltezett Budaújlakról származó fazekat hasonló kivitelű mintával 

láttak el (Kárpáti 2002 591. és 7. kép, 99.70.30.). 

 A fogaskerékmintás töredékek érdekessége, hogy egy objektumból származó 

töredékeket sem ugyanazon mintázó segítségével díszítették, sőt a lelőhelyen nincs két 

azonos kivitelű és fogsűrűségű mintasor. Négyzet (102. tábla 8; 104. tábla 9), trapéz és 

téglalap (102. tábla 9; 104. tábla 10; 105. tábla 2) alakú minta egyaránt előfordul. A minta 

formája függ a nyomás erejétől és a fogazott kerék az edény felületéhez viszonyított 

szögétől, azonban a minta eltérő sűrűsége több eszköz használatára utal. 

Elvétve található a lelőhely anyagában az ebben az időszakban archaikus, többágú, 

fésűszerű eszközzel felvitt hullámvonalköteg és vonalköteg. Különleges díszítés a 

fazékperem V alakú bevágása. 
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3.8.3.3. Fazékperemek 

 A peremtípusok elemzését a peremek indulása, formája, végződése és tagoltsága 

bontásban végeztem el. A peremek (30 db) indítása kivétel nélkül ívelten kihajló volt 

(100%). A megvastagodó peremek aránya 10,0% (3 db), háromszög alakban 9 (30,0%), 

négyzet alakban 6 (20,0%) töredék vastagodott meg, míg 12 esetben a perem formája nem 

változott (40,0%). 

 A permek végződése 1 esetben sérülés miatt nem volt megállapítható (3,3%), 22 

alkalommal lekerekített (73,4%) és 7 esetben szögletesre vágott (23,3%) volt. 

 A peremek túlnyomó többségét valamilyen módon tagolták (28 db, 93,4%). 

Fedőhornyos volt 11 töredék (36,7%), felhúzott illetve lecsüngő 6-6 töredék (arányuk 20,0-

20,0%), és besimítással tagoltak 5 peremet (16,7%). 

3.8.3.4. Fazekak. Edényforma, méretek 

A kerámiaanyag nagyfokú töredezettsége miatt az edényformáról csak igen kevés 

mondható el. A megfigyelhető darabok nagyrészt vállban szélesek, de alig szélesedő darab 

is (103. tábla 2) előfordul. 

 A fazekak méretére a peremátmérő és a fenékátmérő alapján tudunk következtetni. 

A 30 peremtöredék közül 5 esetében nem tudtam adatot felvenni. 10-13,5 cm-es volt 5, 14-

16 cm-es 9, 17-19 cm-es 8, 20-25 cm-es 3 töredék.221 

 A peremátmérőkét megközelítő mennyiségű (26 db) aljtöredék közül 7,5-10 cm-es 

volt 2, 11-13 cm-es 8, 13,5-16 cm-es 5, és 17-19 cm-es 3. 8 esetben az adatot az anyag 

töredékessége miatt nem tudtam mérni.222 

 Az edények méreteit áttekintve a kisméretű edények kifejezetten alacsony száma, a 

nagyobb közepes méretű edények túlsúlya és kevés nagyobb fazék írható le a településen. 

3.8.3.5. Fazékaljak, fenékbélyegek, technikai megfigyelések, használati nyomok 

Az edényaljakon tett megfigyelések szerint 9 töredék az aljának peremén végigfutó 

apró borda tanúsága szerint a koronglapról lelógott. Három fazekat homokkal szórtak alá. 

Fenékbélyeget négy aljon figyeltem meg, ezek közül valamennyi domború, 2 négyzetes 

minta töredéke (105. tábla 1), és 1-1 esetben körben kereszt (102. tábla 11) illetve küllős 

kerék (105. tábla 7) fordult elő. 

                                                 
221 A mért adat 10 cm 1, 12 cm 3, 13,5 cm 1, 14 cm 2, 15 cm 4, 16 cm 3, 17 cm 3, 18 cm 4, 19 cm 1, 20 cm 1, 

21 cm 1, 25 cm 1 alkalommal. Öt töredéknél a peremátmérő nem volt mérhető. 
222 7,5 cm 1, 9 cm 1, 11 cm 2, 12 cm 4, 13 cm 2, 13,5 cm 1, 14 cm 2, 15 cm 2, 17 cm 1, 19 cm 2 esetben, nem 

mérhető 8 alkalommal. 
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 Két peremtöredék a peremen kívül illetve belül, 2 oldaltöredék a belső oldalán, 2 

aljtöredék belül és 1 aljtöredék kívül volt kormos. 

3.8.3.6. A településrészlet datálása 

 A település kerámiaanyagában kifejezetten az Árpád-kor legkorábbi évszázadára 

mutató jellegzetességet nem sikerült megfigyelni. A peremszél bevágása nem feltétlenül 

tekinthető díszítésnek, valószínűbb, hogy jelzés (mesterjegy, jelölés) lehetett. 

 A palack jelenléte, a fehéres színű, erősen reszelős tapintású fazék jól datálható 

párhuzama és a vonalas típusú díszítések 81,6 %-os aránya mind arra utal, hogy a 

településrészlet élete a 11. században kezdődhetett, és valószínűleg a következő 

évszázadban véget is ért. 
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4. VAS MEGYE KAROLING-KORI KERÁMIAANYAGA 

 A dolgozatban statisztikai módszerekkel összesen 4119 Karoling-kori 

edénytöredéket vizsgáltam meg. A tárgyak Vas megye három nagyobb kiterjedésű és 

gazdagabb leletanyagú, ásatásból megismert régészeti lelőhelyéről származnak. A most 

feldolgozott településeken kívül jelenleg a Skriba Péter által közzétett Vát-Telekes dűlő és 

az általam a közeljövőben publikálásra kerülő Pósfa-Almás alja lelőhelyről ismert Vas 

megyében nagyobb korszakbeli településrészlet. Ezek adatai mellett, a Savaria Múzeum 

gyűjteményében fellelhető, Velem-Szentvidről és Szombathelyről származó korszakbeli 

településkerámiát a leletek értékelésénél figyelembe vettem. A korszak kerámiaanyagának 

értelmezéséhez mindezek mellett a közvetlen és a tágabb környék szakirodalomból ismert 

leletei nyújtottak segítséget. 

4.1. Edénytípusok 

 A korszak edénytípusainak darabszámát és megoszlását a következő táblázat 

foglalja össze. 

 

Lelőhely neve Fazék Tál Sütőtál Sütőharang Összesen 
Tárgytípus mennyisége 

és aránya 
db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 1007 100,0 – – – – – – 1007 100,0 

Sárvár-Sitkei erdő 362 99,5 2 0,5 – – – – 364 100,0 

Sárvár-Faképi dűlő 2683 97,6 – – 2 0,1 63 2,3 2748 100,0 
9–10. sz. összesen 4052 98,4 2 0,05 2 0,05 63 1,5 4119 100,0 

11. táblázat. A vizsgált 9–10. századi települések edénytípusai 

 

A megyében megfigyelhető tárgytípusok spektruma a Pósfai település 

megismerésével bővült; innen további tálak és palackok töredékei kerültek elő. Mindeddig 

nem ismert azonban a megye területéről avar kori sárga vagy szürke kerámiához, polírozott 

palackhoz, a Zalaváron fellelhető díszkerámiák tárgytípusaihoz, valamint kézzel készült 

cserépbográcshoz tartozó töredék. 

4.1.1. Sütőtálak, sütőharangok 

 A sütőtálak és sütőharangok a feldolgozott anyagban meglehetősen ritkák; csak 

Sárvár-Faképi dűlőn és ott is igen alacsony arányban találhatóak meg. Leírásuk és 

értékelésük a lelőhely anyagát feldolgozó alfejezetben olvasható. 

 A Faképi dűlőn talált darabokon kívül a megye most ismert leletei között három 

sütőharang perem és egy nagyméretű agyagtál darabjai kerültek elő Vát-Telekes dűlőn 

(Skriba 2010. 232). 
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 Az egyszerű kivitelű, kézzel, valószínűleg háziipari termékként készült (Vaday–

Takács 2004. 530) tárgyak helyben föllelhető alapanyagból készülhettek. Vas megye 

régészeti módszerekkel elkülöníthető kerámia anyagcsoportjainak reprezentatív mintáin 

Tóth Mária által elvégzett archeometriai vizsgálatok eredménye (Tóth 2015. 5) mindezt 

megerősítette. A vizsgált sütőharang (30. tábla 4) anyagában ugyan a többi edénytípus 

anyagától eltérően viszonylag nagy mennyiségben mészkövet és alacsony arányban 

kerámiát is kimutattak, ám ezek nem az edény funkciója miatt, hanem soványító anyagként 

kerültek az agyagba. Hasonló eredményre jutott a petrográfiai vizsgálatot végző Gherdán 

Katalin (Gherdán 2015. 4-5), aki a sütőharangot a legáltalánosabb, soványítás nélkül 

készült és ugyanezen anyag mészkővel soványított darabjaival rokonította. 

 A sütőharangok és sütőtálak égetésének rossz minőségére a töredékek metszetében 

jól látható belső mag utal. Ezt a megállapítást erősíti, hogy az archeometriai vizsgálat 

tanúsága szerint a választott minta égetése 650 fok alatt történt (Tóth 2015. 14). 

 A tálak formája lapos, peremük álló és lekerekített. A sütőharangok kiszélesedő 

harang formájúak lehettek, és legalább egy edényt ovális szalagfüllel láttak el. A 

sütőharangok pereme lekerekített vagy szögletes volt. 

 A sütőtálak mérete a peremátmérők alapján 23-33, a sütőharangoké 15-41 cm 

között mozgott. A tárgyak kidolgozása a funkcionalitásnak megfelelően a legegyszerűbb, 

seprűs díszítést is csak egy darabon feltételezhetünk (Farkas 2005. 5. ábra 6). 

 Egyik tárgytípus darabjain sem sikerült megfigyelni használatból adódó 

koromnyomot vagy koromlerakódást. 

 A magpörkölésre, terményaszalásra és lepénysütésre alkalmas sütőtálakat 

sütőfedővel, sütőharanggal együtt (Vida 2011. 713), illetve két tálat összeborítva (Tomka 

2004. 421-424) is használhattak. Előfordulásuk valószínűleg nem hozható kapcsolatba a 

településen lakók etnikumával vagy életmódjával. Vas megye területén a késő 

népvándorlás korában még minden bizonnyal teljes épségben, széles körben és egyszerűen 

hozzáférhető volt a sütőtálak funkcióját teljes mértékben ellátni képes római tegula. Ez a 

tárgytípus megtalálható azokon a településeken, ahol római kori emlékek is előkerültek 

(Sárvár-Sitkei erdő, Sárvár-Faképi dűlő), és ott is, ahol a korszak emlékeit nem tártuk fel. 

Vát-Telekesen a 108. gödörben tegula- és kődarabok voltak felhalmozva (Skriba 2010. 

230), Pósfa-Almás alján a 167. gödörből és szórványként is nagyobb mennyiségű római 

tégla került elő, Kemenespálfa-Zsombékoson pedig három gödörből (15, 52 és 56) több 

téglatöredék származik. Római téglák másodlagos felhasználását a Vas megyei anyagban 
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még a kora Árpád-korban is nyomon tudjuk követni, használatuk módjára azonban 

egyelőre csak következtetni tudunk. 

4.1.2. Tálak 

 A három vizsgált településen szintén ritka agyagtálak példája jól szemlélteti a 

kisebb mennyiségben fellelhető tárgytípusok adatainak értelmezési nehézségeit és ennek 

buktatóit. Pósfa-Almás alja 2012-2013-as feltárásáig a megyében csak két lelőhelyről volt 

ismert két-két agyagtál; Sárvár-Sitkei erdő leletanyagában egy-egy álló és behúzott peremű 

edényhez tartozó apró peremtöredék és Velem-Szentvidről, Miske Kálmán gyűjtéséből egy 

kiegészített és egy a peremén töredékes behúzott peremű tál. 

 Pósfán azonban 190 fazéktöredék mellett 5 tál darabjai kerültek elő. A tálak közül 

egy kiegészíthető behúzott peremű és egy további behúzott peremtöredék volt. Két másik 

peremtöredék álló peremű edényből származik, az ötödik pedig egy oldaltöredék. Részletes 

közzétételükre a pósfai telep anyagával együtt kerül sor. 

 A Vas megye területéről ma ismert tálak kézikorongon készültek. Peremük álló 

vagy behúzott, vége lekerekített vagy szögletesre vágott. A Sitkei-erdőben gyűjtött darabok 

hullámvonallal illetve 4 ágú hullámvonalkötegekkel, a velemi edények 2 illetve 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszítettek. A pósfai tálak egyikén sem volt díszítés. 

 A tálak peremátmérői 10-28 cm között szóródnak. A mért értékek 10, 12, 16, 17, 

18, 21, 25 és 28 cm. Aljátmérőt csak három esetben tudtam rögzíteni, ezek 8,5, 9 és 10 cm-

esek voltak. Az 54.718.49. leltári számú velemi töredék alján bemélyedő, 2,5 cm átmérőjű, 

a forgás koncentrikus nyomait magán viselő delle látható. 

4.1.3. Palackok 

 A feldolgozott települések anyagában egyáltalán nem, a megyében pedig a 

közelmúltig csak egy lelőhelyről volt ismert palack vagy annak tartható edény.223 Velem-

Szentvidről két magasabb, hengeres nyakú, peremén töredékes edényt őriz a 

népvándorláskor törzsgyűjtemény. Ezek egyike (54.718.7.) peremén töredékes, hengeres 

nyakú, vállban enyhén kónikus, vállán egyetlen ferdén bekarcolt vonallal díszített. Az 

54.718.6. számú edény vállban szélesedő, szintén hengeres nyakú, peremén hiányos. 

Széles, végein fogazott eszközzel a nyakán és vállán ritkásan bekarcolt vonalakkal, a hasán 

                                                 
223 Földrajzilag közel Zalavár 9. századi rétegeiből ismert frank palack (Parádi 1955. 145). Ugyanitt, a 

kápolna körüli temető kútjában kisméretű, zömök, vállán több sorban erőteljes beböködéssel vagy 

fogaskerékmintával, hasán csigavonalas bekarcolással díszített kora Árpád-kori palack is származik (Cs. Sós 

1954. 2. kép 7, Cs. Sós 1963. XCIII. 12). 
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ugyanezzel az eszközzel egyenetlenül bekarcolt hullámvonalakkal díszítették. Az edények 

előkerülési körülményei ismeretlenek. 

 Az első, jól dokumentált módon előkerült korszakbeli palack és egy másik töredéke 

Pósfán, Mladoniczki Réka 2012-es feltárásán került elő. Az egész edény a 2. kút alján 

feküdt. A palack közel 24 cm magas, hengeres nyakú, ívelten alig kihajló és lekerekített 

peremű, hasban szélesedő. Nyakán és vállán 4 ágú fésűszerű eszközzel sűrűn beszurkált 

sormintával ellátott, alján domború fenékbélyeg látható. 

 A másik palackból a hengeres nyakú, vállban szélesedő edény nyakának- és 

vállának 12 cm-es díszítetlen töredékét találtuk meg. 

4.1.4. Fazekak 

 A korszak a legelterjedtebb kerámiatípusa a fazék, amely az összes edény 98,4%-át 

adja. Kemenespálfa-Zsombékoson más tárgytípusba tartozó töredék nem is került elő. A 

fazékanyag nagy mennyisége (4052 db) lehetővé teszi a tárgytípus részletes, 

összehasonlító statisztikai elemzésének elvégzését. 

4.1.4.1. Alapanyag 

 Az OTKA 104533. számú pályázatának köszönhetően a megye korszakbeli 

kerámiáinak reprezentatív mintáin petrográfiai és archeometriai vizsgálat készült, melynek 

eredményei részben megerősítik, részben cáfolják, de mindenképp kiegészítik a 

kerámiaanyagról eddig alkotott képünket. 

 Vas megyei kerámiákon tudomásom szerint mindeddig nem készült 

természettudományos vizsgálat, ezért az egyik alapkérdés a helyben rendelkezésre álló és 

nagy tömegben felhasznált alapanyag milyensége, illetve a szabad szemmel is érzékelhető 

soványító anyagok (mészszemcse, zúzott kerámiatöredék, grafit) jelenlétének igazolása 

vagy cáfolata, illetve esetlegesen más, csak vizsgálattal kimutatható anyagok elkülönítése 

volt. 

A korszak kerámiáinak leírása során a vörös színűre égő, gyakran csillámos 

homokot tartalmazó edények tűntek a legáltalánosabbnak, azonban ezek mellett a 9-10. 

században szórványosan, míg a kora Árpád-koriban kis mennyiségben narancssárga színű, 

és a tömeganyagból markánsan kitűnő, fehér (sárgásfehér, világos) edények is 

előfordultak. Kifejezetten alacsony arányban, de mindkét időszakban vannak 

feltételezésem szerint kis mennyiségű grafitot224 tartalmazó darabok is. 

                                                 
224 A grafitos darabokról elsősorban színük és tapintásuk árulkodik, illetve a töredék fehér lapon csíkot húz. 

Ez utóbbi azonban nem csak a grafitos töredékek jellemzője. 
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A vörös színű edények népes csoportja a természettudományos vizsgálatok 

tanúsága szerint is egységes. Ásványos összetételük nagyon hasonló; kvarc, pagioklász, 

káliföldpát, 10A-ös filloszilikát, klorit, szmektit, kevés kalcit, kevés dolomit, hematit. A 

fázisok aránya a kiégetési hőmérséklet függvényében változó. A vörös szín oxidatív égetés 

eredménye (Tóth 2015. 4). A petrográfiai vizsgálat alapján a kerámiák többségét 

természetes finomszemcsés üledék (közép- és finomszemcsés homokszemcséket 

tartalmazó agyag) soványítás nélküli felhasználásával készítették, vagy az agyagot közép- 

és durvaszemcsés homokkal illetve apró kaviccsal, mészkővel, kerámiatöredékkel 

soványították. Az anyagban vasborsók is találhatóak. Jelenlétük arra enged következtetni, 

hogy a nyersanyag egy része vízfolyás közelében található üledék lehetett (Gherdán 2015. 

4-5). 

Az általam narancssárgának leírt edénytöredékek külső felületükön narancssárga, 

törésfelületükön szürke színűek. Kemenespálfán egy hullámvonalköteggel és 

vonalköteggel díszített fazékperem, egy mindkét oldalán kormos fazékperem, egy 

hullámvonallal, egy hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített valamint egy 

díszítetlen fazékoldal és egy fazékalj, Sárvár-Sitkei erdő anyagából egy fazékperem, egy 

hullámvonalkötegek között hullámvonalköteggel díszített fazékoldal és egy fazékalj 

sorolható a narancssárga edények közé. Sárvár-Faképi dűlőről egy fazékperemet, három 

díszített fazékoldalt és egy fazékaljat írtam le narancssárgaként. Az oldalakat 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel, farkasfogszerűen felvitt hullámvonalköteggel 

illetve vízszintesen körbefutó vonalakkal díszítették. 

A narancssárga fazekakból kiválasztott minták (Kemenespálfa K.2010.1.1023;225 

Sárvár-Sitkei erdő 71.2.54., Sárvár-Faképi dűlő K.2011.7.2628.) a petrográfiai vizsgálat 

alapján a legáltalánosabb, soványítás nélküli vagy homokkal, apró kaviccsal soványított 

darabok közé kerültek (Gherdán 2015. 4). Az archeometriai eredmény szerint az egész 

csoportra – beleértve a kora Árpád-kori töredékeket is – nagymértékű fázis összetételbeli 

hasonlóság jellemző (Tóth 2015. 4). A vizsgált 9-10. századi töredékek közül kettő 

viszonylag magas hőfokon (750-850 C° alatt), a kemenespálfai töredék 650 fok alatt égett 

ki. 

Fehér vagy világos kerámia alatt egy olyan csoportot értek, amelynek darabjait az 

anyag egészétől jelentősen eltérő, világosabb színe miatt vajszínűként, bézsnek, 

szürkésfehérnek vagy világosszürkének írtam le. A tárgycsoportnak valószínűleg 

                                                 
225 16. tábla 4. 



143 

 

semmilyen kapcsolata nincs a Vas megyében egyébként is csak elvétve felbukkanó jó 

minőségű Árpád-kori fehér kerámiával. Sokkal valószínűbb, hogy a fazekak többi 

kerámiánál világosabb színe a felhasznált alapanyagban természetes módon fellelhető 

eltérő kémiai összetételű zárványoknak köszönhető. Mivel ilyen anyagú fazekakból csak 

kisméretű töredékeket ismerek, nem tudunk következtetni egy-egy fazék egészének színére 

és minőségére sem. 

Kemenespálfa-Zsombékosról egy díszítetlen és négy díszített fazékoldal sorolható 

ebbe a csoportba. Az edények díszítése 2 esetben befésült vonalköteg, 2 esetben 

hullámvonalköteg volt. Sárvár-Sitkei erdőből egy fazékperem és egy vonalköteggel ellátott 

fazékoldal, Sárvár Faképi dűlőről pedig egy fazékperem, két befésült vonalköteggel 

díszített és egy díszítetlen fazékoldal, valamint két aljtöredék tartozik a világos színűek 

közé. Az edények a színtől eltekintve semmilyen más jellemzőjükben nem különböznek a 

leletanyag egészétől. 

A természettudományos vizsgálatnak alávetett, ebbe a csoportba sorolt töredékek 

(Kemenespálfa K.2010.1.949., Sárvár-Faképi dűlő K.2011.7.2987.) anyagában a 

petrográfiai elemzés meszes soványítóanyagot mutatott ki; a nyers agyagot egy bádeni 

(miocén) korú ősmaradványos mészkőfeltárás közvetlen közeléből származó anyaggal 

elegyítették (Gherdán 2015. 5). Az archeometriai vizsgálat a két kerámia között nagyfokú 

hasonlóságot talált; mindkettő nagy mennyiségű kalcitot tartalmaz, amely az alacsony 

hőmérsékletű égetés során el nem reagált mészkő soványító anyag maradéka. Mindkét 

vizsgálat tehát azt az eredményt hozta, hogy a fehér illetve a többinél világosabb színt 

mészkő jelenléte okozza. 

A szemrevételezés alapján vörös, fehér/világos és narancssárga kategóriákba sorolt 

fazekak megoszlását a következő táblázat szemlélteti. 

Lelőhely Vörös Fehér Narancssárga Összesen 

db % db % db % db % 

Kemenespálfa 996 98,9 5 0,50 6 0,60 1007 100,0 

Sárvár-Sitkei erdő 357 98,6 2 0,60 3 0,80 362 100,0 

Sárvár-Faképi 9-10. 2672 99,6 6 0,22 5 0,18 2683 100,0 

Karoling-kor összesen 4025 99,33 13 0,32 14 0,35 4052 100,0 
12. táblázat. A fazekak anyagának mennyisége és megoszlása 

 Ahogy az a táblázat adataiból is kitűnik, a „fehér” és „narancssárga” anyag 

mennyisége gyakorlatilag elenyésző; arányuk együttesen sem éri el az egész 

fazékmennyiség egy százalékát. 
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4.1.4.2. Soványítás 

 Mind a természettudományos vizsgálatok alapján, mind gyakorlati okokból 

feltételezhető, hogy a feldolgozott lelőhelyek fazekai helyben, a környéken fellelhető 

agyagból készültek. A vizsgálatok megerősítették azt, hogy a kerámiaanyag egy részét 

biztosan soványították, azt azonban, hogy a szabad szemmel látható anyagok természetes 

úton találhatóak meg az anyagukban, vagy szándékosan kerültek bele, nem feltétlen tudjuk 

eldönteni.  

A fazekak anyagában szabad szemmel megfigyelhető anyagok megoszlását a 

következő táblázat szemlélteti. 

Lelőhely   Homok Apró kavics Samott Mészszemcse Grafit ∑ 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 1007 100,00 971 95,4 810 80,40 129 12,8 13 1,30 1007 

Sárvár-Sitkei erdő 362 100,00 308 85,0 309 85,40 13 3,6 44 12,20 362 

Sárvár-Faképi226 2671 99,55 2631 98,1 1144 42,60 733 27,3 2 0,07 2683 

Karoling-kor  4040 99,70 3910 96,5 2263 55,80 875 21,6 59 1,46 4052 

13. táblázat. A fazekak anyagában jelen lévő anyagok előfordulásának aránya 

 

 A vizsgálatok megerősítették, hogy a soványítás nélkül készült edények anyagában 

is van homok. Ennek tapintás és megfigyelés alapján történő osztályozását külön 

táblázatban foglaltam össze. 

Lelőhely  Homok Fin. isz. csh Alig csh Csh Erősen csh ∑ 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 104 10,3 9 0,90 355 35,3 528 52,4 11 1,10 1007 

Sárvár-Faképi — — — — 145 5,4 2518 94,3 8 0,30 2671 

Sárvár-Sitkei erdő 9 2,5 — — 99 27,3 248 68,5 6 1,70 362 

Karoling-kor  113 2,8 9 0,22 599 14,8 3294 81,3 25 0,62 4052 

14. táblázat. A homok minőségének megoszlása. 

 

Az agyag előkészítése során történő tisztítás és iszapolás következtében előállított 

lágy tapintású, finoman iszapolt anyag az edények között igen ritkán volt fellelhető. Alig 

csillámos homok volt a három lelőhely anyagának 14,8%-ánál és csillámos homok 81,3%-

ban. Erősen csillámos homokot szintén csak elvétve írtam le. 

Az egyes lelőhelyeket tekintve szintén minden esetben a csillámos homok aránya a 

legmagasabb, így egyelőre ezt tekinthetjük a leginkább általánosnak a fazekak anyagában. 

 Szintén gyakori az apró kavics, amely szándékosan vagy az iszapolás hiányában 

lehet jelen. Aránya a három lelőhelyen 85-98,1% között, együttesen 96,5%-ot tesz ki. A 

kavics, hasonlóan a zúzott kerámiához, szilárdítja a Vas megyében kifejezetten kövér 

                                                 
226 A lelőhelyen 1-1 alkalommal kagylóhéj és csillámpala is volt az edények anyagában. Arányuk egyenként 

0,04%. 
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agyagot. A zúzott kerámia – vagy az ezzel könnyen összekeverhető természetes vasas 

zárványok, vasborsók – jelenléte szintén viszonylag gyakori. Aránya a vizsgált három 

lelőhelyen 42,6-85,4% közötti, és együttesen a fazekak 55,8%-ában van jelen. 

 A mészkő minden bizonnyal tudatos soványítás eredményeképp került az agyagba. 

Mivel a környéken nem lelhető fel, valószínűsíthető, hogy importként került a területre. 

Magas arányú előfordulása miatt sokkal inkább feltételezhető az alapanyag, és nem a 

késztermék behozatala. A mészszemcse aránya 3,6-27,3, együttesen 21,6%, tehát az 

edények több mint ötödében látható. 

 Az alacsony, 0,07-12,2%-os arányban, együttesen 1,46%-ban megfigyelhető 

grafitos darabok esetében a fizikai jellemzők alapján feltételeztem a grafit alacsony arányú 

jelenlétét. Az általam leírt korszakbeli töredékek (Sárvár-Sitkei erdő 71.2.13., Sárvár-

Faképi dűlő K.2011.7.3209, és Kemenespálfa K. 2010.1.128., mely utóbbi anyagában 

mészszemcsével is volt) a petrográfiai értékeléskor a soványítás nélküli és az apró 

kaviccsal, homokkal, valamint mészszemcsével soványított edények csoportjába kerültek 

(Gherdán 2015. 4-5). Az archeometriai vizsgálat során a grafit kimutatása a sok kvarc 

miatt bizonytalan, ennek ellenére a három edénytöredékből kettőben sikerült grafit 

jelenlétét igazolni (Tóth 2015. 13). Továbbra is nyitott kérdés azonban a grafit származási 

helye, melyet a vizsgálat az alacsony grafittartalom és a kísérő ásványok hiánya miatt nem 

tudott leszűkíteni. Figyelemre méltó azonban a kemenespálfai töredék, amelynek magas 

ősmaradványos mészkőtartalma a tárgy importból való származásának lehetőségét is 

felveti (Tóth 2015. 4). 

 Végül elenyésző mennyiségben, a három lelőhely együttes anyagában is csak egy 

darabban kagylóhéj és szintén egy edényben csillámpala töredéke is látható, ezek 

feltehetően szennyeződésként vannak jelen az agyagban. 

4.1.4.3. Égetés 

 Az edények égetése a fazekak 99,8%-ánál neutrális, csak elvétve találtam az 

anyagban redukált vagy nem biztosan szándékosa redukálódott töredékeket (arányuk 

0,2%). Az egyenetlen égetési hőmérsékletre az edények törésfelülete utal; 36,1%-uk 

rétegesen két színűre, míg 12,4%-uk belső maggal három színűre égett. Sárvár-Faképi 

dűlőn egy töredék másodlagos égés következtében hólyagos. 

 A röntgen-pordiffrakciós vizsgálat eredményeképp tudjuk, hogy a vizsgált 9-10. 

századi fazekak (15 db) közül 7 edény 650 C° alatt, 8 pedig 700 és 850 C° közötti 

hőmérsékleten égett ki. 
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A fazekak égetésére vonatkozó adatokat a következő táblázat foglalja össze.  

Lelőhely Két színű Három színű Redukált Neutrális Összesen 

db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 94 9,3 62 6,2 3 0,30 848 84,2 1007 100,0 

Sárvár-Faképi 1303 48,6 364 13,6 6 0,20 1010 37,6 2683 100,0 
Sárvár-Sitkei erdő 67 18,5 77 21,3 — — 218 60,2 362 100,0 

Karoling-kor227 1464 36,1 503 12,4 9 0,2 2076 51,3 4052 100,0 
15. táblázat. A fazekak égetése. 

4.1.4.4. Technika 

 A fazekak túlnyomó többsége (99,06%-a) kézikorongon készült. Kemenespálfa 

anyagában egyáltalán nem, a két sárvári településen pedig alig több, mint 1%-os arányban 

találhatóak kézzel készült edényekhez tartozó töredékek. A készítési technikák arányát a 

következő táblázat szemlélteti. 

 

Lelőhely Kézzel készült Kézikorongolt Összesen 

db % db % db % 

Kemenespálfa – – 1007 100,0 1007 100,0 
Sárvár-Sitkei erdő 5 1,37 357 98,63 362 100,0 

Sárvár-Faképi 33 1,23 2650 98,77 2683 100,0 

Karoling-kor 38 0,94 4014 99,06 4052 100,0 
16. táblázat. A fazekak készítési technikája 

  

A 8-9. század fordulójára és a 9. századra datált Vát-Telekesen (Skriba 2010. 235) 

Skriba Péter a kézikorong használatát az anyag 70%-ánál írta le (Skriba 2010. 231). Bár az 

általam feldolgozott települések korát részben pont a korongolás aránya miatt ennél 

későbbre kelteztem, a hasonló korú települések anyagában megmutatkozó eltérés oka a 

kerámia leírásának és értékelésének különböző metódusa is lehet. 

Munkámban nem különböztettem meg „utánkorongolt” edényeket; kézikorongon 

készültnek tekintettem az összes olyan edényt, amelynek alján, oldalán és peremén a 

korongolás és utólagos felületegyengetés nyomai látszottak. A kézikorong használata jól 

látható az edények alján, az aljak belső részén, a hasvonal felépítésén és a peremnél. Egész 

edényeknél kiválóan látszanak a hurkás felépítés és a külső-belső felületegyengetés nyomai 

a fazekak vállának belső, peremének külső és belső oldalán. Ezekkel részletesen a 

technikai megfigyelések fejezetben foglalkozom. 

A kézikorong használatának általánossá válása a Nyugat-Dunántúl számos publikált 

lelőhelye alapján (Pap 2012a 138-139) a 9. század folyamán bekövetkezett. Ennél később 

                                                 
227 A 100,0%-ra való kerekítés miatt a szürkével jelzett összeg 0,1%-kal több a matematikai eredménynél. 
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csak elvétve találunk olyan edényt, amelynél felmerül a kézzel készítés lehetősége (Pap 

2013. 248). 

A Sárvár-Faképi dűlő anyagában elkülöníthető kézzel készült edények részletes 

elemzése alapján nagyon kevés különbséget találtam a kézzel készült és kézikorongolt 

fazekak jellemzői között. A természettudományos vizsgálatnak alávetett K.2011.7.2618-as 

leltári számú peremtöredék anyaga a megyében általános finomszemcsés üledék 

kerámiatöredékes soványítással, mely nem különbözik a vörös tömeganyagtól. A kevés 

adat ellenére régészeti módszerekkel a mészszemcsés soványítás magasabb aránya 

mutatható ki a kézzel készült daraboknál, illetve az utóbbi technikát – valószínűleg 

gyakorlati okok miatt – szívesebben alkalmazták nagyobb edényeknél (Pap 2015. 118-

119). 

4.1.4.5. Díszítés 

A vizsgált időszakban a legtöbb jól nyomon követhető változás a fazekak 

díszítésében követhető. A díszítés aránya, helye és módja a késő népvándorlás kor és a 

kora Árpád-kori között jelentősen átalakult. 

A következő táblázat a díszítés mennyiségét és arányát szemlélteti. 

Lelőhely neve Σ Fazék Díszített fazék Motívumok 

száma 

Díszítés mennyisége és aránya db db % % db 

Kemenespálfa 1007 564 56,0 100,0 650 

Sárvár-Sitkei erdő 362 156 43,1 100,0 186 

Sárvár-Faképi dűlő  2683 785 29,3 100,0 1002 

Karoling-kor összesen 4052 1505 37,1 100,0 1838 

17. táblázat. A díszítés mennyisége és aránya. 

A díszítés gyakoriságát illetően az egyes települések adatai között jelentős eltérések 

vannak.228 Ennek okát számos tényezőben kereshetjük; az adatot befolyásolja az anyag 

töredezettsége, a leletanyag nagysága és az edények díszített felületének nagysága. 

Összességében a 9-10. századi kerámiaanyag 37,1%-án figyeltem meg valamilyen 

díszítést. A táblázat harmadik oszlopában a díszítőmotívumok számát jelenítettem meg, 

amely a kettes és hármas díszítéskombinációk számától függ, és amely az egyes 

díszítőmotívumok arányának kiszámítási alapjául szolgált. 

 

 

 

                                                 
228 Vát-Telekesen a díszített illetve díszítetlen edények pontos arányát a publikáció alapján nem tudom 

meghatározni. Skriba Péter ritkaként említi díszítetlen fazekak előkerülését (Skriba 2010. 233). 
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4.1.4.5.1.1. A díszítés helye 

  Arra vonatkozóan, hogy a fazekakat a korszakban elsősorban mely részeiken 

díszítették, az egész edények szolgáltatnak adatokat. Az általam vizsgált leletanyagban 

mindössze hat egész illetve kiegészíthető fazék volt, ezeket a vállukon, illetve a válluktól 

az edény középső részéig, alsó harmadáig illetve egy esetben az egész testén díszítették. A 

három feldolgozott településen nem fordult elő díszítetlen egész vagy kiegészíthető fazék, 

Szombathelyről a Nagykar utcából azonban ismerek egy rendkívül igényes kidolgozású, 

díszítetlen egész fazekat. Ugyaninnen Kiss Gábor és Tóth Endre a felső harmadán ferdén 

egymásra fésült nagyívű vonalakkal díszített kiszerkeszthető edény ábráját közölte (Kiss-

Tóth 1998a 95). Skriba Péter Vát-Telekesről szintét közzétett díszítetlen kiszerkeszthető 

(Skriba 2010. 11. kép 2) hosszú fazekat, valamint egész (Skriba 2010. 9. kép 1) és szinte 

egész (Skriba 2010. 9. kép 4) vállán és a hasvonaláig díszített edényt. Ugyanitt az alj 

közelében vonalköteggel díszített fazekak töredékei is előfordultak (Skriba 2010. 9. kép 6; 

13. kép 15b). 

 Vas megyében a felsoroltakon kívül temetőkből ismerünk egész edényeket; Sárvár-

Végh malom temetőjében (Szőke 1992. Abb. 5. 11; Abb 6. 33, 36) három egész fazék 

került elő, amelyek közül kettő vállán és hasán fésűs beszurkálás-sorokkal, míg a harmadik 

ugyanott három sor hullámvonalköteg alatt egy sor vonalköteggel díszített. 

Károlyi Mária 1975-ben a Sitkei erdőben előkerült leletek párhuzamaiként tette 

közzé a Répcelak-Várdomb temetőjében előkerült két fazék rajzát (Károlyi 1975. 230), 

melyek az alsó részükig hullámvonalakkal illetve hullámvonalakkal, bekarcolt vonallal és 

ez alatt hullámvonalköteggel díszítettek. Az utóbbi edény (Ltsz. 66.14.2.) peremének 

belsején is látható egy sor hullámvonal. A Károlyi Mária cikkének további tábláin 

publikált, a leírás szerint a Sitkei erdőben feltárt településről származó edények egyelőre a 

Savaria múzeum gyűjteményében lappanganak. Az edények közül egy a vállán 

irdalásokkal, egy fonatszerűen befésült hullámvonalkötegekkel, egy vállán és hasán 

hullámvonalkötegekkel és vonalkötegekkel díszített. 

 A három feldolgozott korszakbeli település fazekainak felületére felvitt 

díszítőmotívumok az edény testén belül elfoglalt helyére vonatkozó adatait a következő 

táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 



149 

 

Lelőhely Egész fazék Perem Oldal Alj 

db % db ∑db % db ∑db % db ∑db % 

Kemenespálfa 3 100 52 120 43,3 500 777 64,4 9 107 8,4 

Sárvár-Sitkei erdő  – – 17 72 23,6 135 238 56,7 4 52 7,7 

Sárvár-Faképi 3 100 80 244 32,8 696 2231 31,2 6 205 2,9 

Karoling-kor 6 100 149 436 34,2 1331 3246 41,0 19 364 5,2 

18. táblázat. A díszítés helye a Karoling-kori fazekakon. 

 A táblázat adataiból kitűnik, hogy mindhárom lelőhelyen a fazék legnagyobb részét 

kitevő oldaltöredékeken figyelhető meg legtöbbször díszítés. A díszített oldalak aránya a 

három lelőhelyet együttesen vizsgálva 41,0%. Ennél csak kicsit kevesebb, 34,2% a díszített 

peremtöredékek aránya, viszont beszédesen kevés, az egész korszakban 19 db, 5,2% a 

díszített aljtöredékek mennyisége. Mindez alátámasztja az egész edényeknél 

megfigyelteket; a fazekakat a korszakban a nyakukon, vállukon díszítették elsősorban és 

nagyon kevés a teljes testfelületen végigfutó díszítés. 

 A díszítőmotívumok felvitele az esetek túlnyomó többségében vízszintes irányú 

volt. Függőleges díszítéssel Kemenespálfán 1, Sárvár-Faképi dűlőn 6 fazekat láttak el. 

4.1.4.5.1.2. A perembelső és a peremszél díszítése 

Kemenespálfa-Zsombékoson négy, Sárvár-Sitkei erdőn egy, Sárvár-Faképi dűlőn 

nyolc, tehát összesen tizenhárom fazék peremét belül vagy kívül, illetve ezek közül kettőt a 

peremen belül és a peremszélen is díszítettek. 

Kemenespálfán egy fazekat a perembelsőn 3 ágú hullámvonalkötegekkel, vállán 5 

ágú vonalköteg alatt 3 ágú hullámvonalköteggel díszítettek. Egy másikat csak a 

perembelsőn 5 ágú hullámvonalköteggel, egyet csak a peremkülsőn beböködött 

pontsorokkal díszítettek. Egy fazék a perembelsőn 5, a jóval kisebb felületű peremkülsőn 

3, míg vállán 6 ágú hullámvonalas mintát kapott. 

 A Sárvár-Sitkei erdei fazék peremét belül hullámvonallal, vállát hullámvonalakkal 

látták el.  

Sárvár-Faképi dűlőn két kézzel készített edény peremét díszítették, az egyiket a 

peremkülsőn 3 ágú fésűvel bekarcolt hullámvonalköteggel, a másik peremét 

ujjbenyomással tagolták, a perem alatt pedig vízszintes és függőleges bekarcolásokból álló 

nagyméretű mintát vittek fel a fazék testére. A korongolt darabok közül hármat 3 ágú 

hullámvonalköteggel, kettőt hullámvonallal díszítettek, míg egy fazékba a perembelsőn és 

a peremkülsőn egyaránt 2 ágú szaggatott vonalat karcoltak. 

 Összességében vizsgálva a három lelőhelyet a perembelsőn az utóbbi eset 

kivételével hullámvonal (3 eset) vagy hullámvonalköteg (7 eset) volt megfigyelhető. Két 

fazéknál csak a perem volt ujjbenyomással tagolt vagy beböködött pontsorokkal díszített. 
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 Azokban az esetekben, amikor a perembelső és fazék válla is díszített volt, a 

hullámvonallal díszített perembelső mellett az edényt is hullámvonalakkal (Sitkei erdő), 

míg a perembelső hullámvonalköteges díszítésekor az edény vállát is ugyanolyan mintával 

(Kemenespálfa-Zsombékos) díszítették. Szintén hullámvonalköteggel díszítették a 

kemenespálfai, perembelsőn, peremkülsőn és vállon mintázott példányt. A Faképi dűlőn 

alkalmazott kétfogú fésűs bekarcolt vonal is visszaköszön a perembelsőn és a peremkülsőn 

egyaránt. A díszítéskor tehát a dokumentálható esetekben leggyakrabban ugyanazzal a 

mintával látták el a fazék peremét és oldalát. 

 A permbelső és a peremszél díszítésére vonatkozó adatok 1988-as gyűjtése (Tomka 

1988. 47-50) óta a díszítést mind Vas megyében (Skriba 2010. 233), mind a nyugat-

dunántúli publikált (Pap 2012a 135) leletek között egyre több esetben sikerült megfigyelni. 

Vas megyében mindezeken és a feldolgozás alatt lévő késő népvándorlás kori temetők 

korszakbeli anyagán (Lukácsháza és Vasasszonyfa) kívül Répcelak-Várdomb egyik 

edényén figyelhető meg a perem belső oldalán hullámvonal részlete (Károlyi 1975. 1. tábla 

4). 

4.1.4.5.2. Díszítéskombinációk 

 A fazekak egy részét külső oldalán egyidejűleg több, kettő vagy három229 díszítési 

mód kombinációjával láttak el. A három feldolgozott lelőhely fazekainak vonatkozó 

adatait a következő táblázat foglalja össze. 

 

Lelőhely 
Fazekak Díszítettek  Díszítéskombinációk 

db % db db % 

Kemenespálfa 1007 100,0 564 84 14,9 

Sárvár-Sitkei erdő 362 100,0 156 28 18,0 

Sárvár-Faképi 2748 100,0 785 60 7,6 

Karoling-kor ∑  4117 100,0 1505 172 11,4 
19. táblázat. A díszítéskombinációk aránya. 

 

 A három lelőhelyen a fazekak 7,6-18,0%-át díszítették két vagy három 

motívummal. A díszítéskombinációk gyakorisága a korszakot nézve 11,4%. 

 A következő fejezetben az egyes díszítési módokat illetve azok gyakoriságát 

tekintem át. A díszítőmotívumok százalékos adatait minden esetben az adott lelőhelyen 

előforduló összes díszítési mód együttes arányához viszonyítottam, amelyet az egyszeri 

díszítések és a kettős- illetve hármas díszítések adatainak összeadásával nyertem. 

                                                 
229 Három különböző díszítési mód kifejezetten ritkán fordult elő; négy ilyen töredék volt Sárvár-Faképi dűlő 

anyagában. 
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4.1.4.5.3. Díszítési módok 

 

 A díszítési módokat és azok gyakoriságát a három lelőhelyre együttesen a 

következő táblázat szemlélteti. 

 
Díszítési mód 

/ 

Lelőhely 

Hullámvonal-

köteg/ek 

Vonalköteg/ek Hullámvonal Vonal Egyéb ∑ 

db % db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 330 50,7 222 34,2 35 5,4 61 9,4 2 0,3 650 100,0 

Sárvár-Sitkei  89 47,8 72 38,7 12 6,5 10 5,4 3 1,6 186 100,0 

Sárvár-Faképi 439 43,8 405 40,4 53 5,3 81 8,1 24 2,4 1002 100,0 

Összesen 858 46,7 699 38,0 100 5,4 152 8,3 29 1,6 1838 100,0 

20. táblázat. A díszítésmódok aránya a vizsgált Karoling-kori települések fazekain 
 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy mind az egyes lelőhelyek díszített fazekait, mind 

a lelőhelyek egészét nézve a hullámvonalköteg és a vonalköteg a leggyakoribb díszítés. A 

bekarcolt vonal és a hullámvonal aránya alacsony, és az egyéb díszítési módok – melyeket 

külön alfejezetben mutatok be – kifejezetten ritkán fordulnak elő. 

4.1.4.5.3.1. Fésűs díszítések. Hullámvonalköteg, vonalköteg 

A fésűs díszítések, melyek együtt (84,7%) és külön is a leginkább jellemzőek erre a 

korszakra, leggyakrabban az edény fölső harmadán, fölső felén, lazán felvitt kötegekben 

figyelhetőek meg. A 2-12 ágú eszközzel bekarcolt díszítés kivitele a Karoling-korban 

kifejezetten sokszínű; a hullámok különböző amplitúdóval, néhol hanyagul és esetlegesen, 

helyenként ellentétes irányban, szalagfonatszerűen egymásra fésülve kerülnek az edényre. 

A sávos minta számos esetben az edényen körbefutva nem önmagába tér vissza. A fésűk 

fogszáma nem minden esetben állapítható meg pontosan, mert az eszközt ferdén fogták 

vagy egyenetlen erővel érintették az agyaghoz. Ennek ellenére mindhárom lelőhelyen a 3-5 

ágú eszköz használata tűnik a legelterjedtebbnek. 

4.1.4.5.3.2. Vonalas díszítések. Hullámvonal, bekarcolt vonal, csigavonal 

Az egyszeres hullámvonal alacsony arányú előfordulása (5,4%) az egész 

korszakban jellemző. Önálló díszítésként, vagy bekarcolt vonallal kombinálva egyaránt 

megfigyelhető. 

Az ekkor még ritka vonalas díszítési mód (8,3%) töredékeken történő megjelenése 

nem teszi lehetővé, hogy nagy biztonsággal elkülönítsük a bekarcolt vonal és a csigavonal 

megjelenési formáit. Az utóbbi díszítést csak nagyobb töredékek esetében tudtam 

meghatározni. A kézikorong körbeforgatása segítségével felvitt csigavonal a vizsgált 
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települések közül Karoling-kori környezetben Sárvár-Faképi dűlő anyagában adatolható 

elsőként (Pap 2013. 248). 

4.1.4.5.3.3. Egyéb díszítési módok 

Az egyéb díszítési módok aránya lelőhelyenként 0,3-2,4, együttesen 1,6%. 

Kemenespálfán egy fazekat V alakban beböködött pontsorral, egy peremet pedig 

beböködött pontsorral díszítettek. Ugyanitt egy fazék vörös festést kapott. Sárvár-Sitkei 

erdőben egy körömbenyomással és egy irdalással díszített edény mellett egyet szintén 

vörösre festettek. Sárvár-Faképi dűlő fazekain volt megfigyelhető a díszítési módok 

legtöbb variációja. Ezen a lelőhelyen 7 esetben bevagdosás- illetve beböködés sort, szintén 

7 esetben fésűs beszurkálást írtam le. Négy fazekat bepecsételt halszálkamintával 

díszítettek. Kettő töredéken bepecsételés-sort, 1-1 darabon pedig rácsmintát, sraffozást, V 

alakú bekarcolásokat illetve ujjbenyomkodást lehetett megfigyelni. Két töredéken látható 

teljes külső felületén volt vörös festés.230  

Girlandot illetve farkasfogmintát nem írtam le, azonban elszórtan a szándékosság 

látszata nélkül megfigyelhető volt, hogy a hullámvonalköteget girlandszerűen vitték föl, 

illetve a vonalköteg egy részlete farkasfogmintát alkotott. 

Összességében az egyéb, tehát nem a négy leggyakoribb dísz közé tartozó mintázat 

olyan ritkán figyelhető meg, hogy statisztikai vizsgálatuk nem hozna értékelhető 

eredményt. A három vasi lelőhelyen a fésűs beszurkálás, beböködés és bepecsételés a 

legelterjedtebb a ritka díszítések között, a többi motívum pedig szórványosan fordul elő. 

Ritkaságuk miatt ezen díszek dokumentálása inkább színesíti az erről az időszakról 

alkotott képünket, az egyes települések szűkebb korának meghatározásában csak igen 

korlátozott mértékben építhetünk jelenlétükre, illetve más jellemzőkkel együtt tudjuk őket 

figyelembe venni. 

4.1.4.6. Fazékperemek 

A fazékperemeket azok indítása, formája, végződése és tagoltsága szerint 

elemeztem, melynek során minden esetben az adott szempont szerint vizsgálható összes 

töredék231 adatait figyelembe vettem. 

 

 

 

                                                 
230 Az egyik festett töredéket szintén alávetettük a természettudományos vizsgálatoknak, ezek során azonban 

semmilyen lényeges eltérés nem mutatkozott az edény összetételében az általános vasi anyaghoz képest. 
231 A végződések vizsgálatánál a sérült darabokat figyelmen kívül hagytam. 
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A peremek indítása 

Lelőhely 

Ívelten kihajló Vízszintesen kihajló Álló Összesen 

db % db % db % db 

Kemenespálfa 95 77,3 25 20,3 – – 120 

Sárvár-Sitkei erdő 72 100 – – – – 72 

Sárvár-Faképi dűlő 234 94,7 12 4,9 1 0,4 247 

Összesen 401 91,4 37 8,4 1 0,2 439 

21. táblázat. A Karoling-kori fazékperemek indítása 

 

A fazekak peremének túlnyomó többsége ívelten kihajló. Viszonylag alacsony 

arányban figyelhetőek meg vízszintesen kihajló, vagy ehhez közel álló peremek, az álló 

perem előfordulása pedig kifejezetten ritka. 

 

Peremforma 

Lelőhely 

Nem 

változik 

Megvasta-

godó 

▼alakban 

megvastagodó 
● alakban 

megvastagodó 

Elvékonyodó Összesen 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 60 48,8 4 4,1 47 38,2 – – 8 6,5 119 

Sárvár-Sitkei 31 43,1 3 4,2 33 45,8 – – 5 6,9 72 

Sárvár-Faképi  160 64,8 16 6,5 26 10,5 1 0,4 44 17,8 247 

Összesen 251 57,3 23 5,3 106 24,2 1 0,2 57 13,0 438 

22. táblázat. A Karoling-kori fazékperemek formája. 

 

 A peremek alapformája összességében az esetek több mint felében (57,3%) nem 

változik. Gyakori a háromszög alakban megvastagodó (24,2%) és az elvékonyodó (13,0%) 

perem, míg a formáját megtartva megvastagodó (5,3) ritka. Egy esetben figyeltem meg a 

vasi anyagban az Árpád-kor felé mutató kör alakban megvastagodó (0,2%) fazékperemet. 

 
A peremek végződése 

Lelőhely 

Négyzetesre vágott Lekerekített Összesen 

db % db % db 

Kemenespálfa 76 61,8 44 35,8 120 

Sárvár-Sitkei erdő 31 43,1 41 56,9 72 

Sárvár-Faképi dűlő 104 42,1 143 57,9 247 

Összesen 211 48,0 228 52,0 439 

23. táblázat. A Karoling-kori fazékperemek végződése 

 

A peremek végződése lelőhelyenként változó arányban négyzetesre vágott vagy 

lekerekített. A két forma gyakorisága a három település anyagát nézve viszonylag 

kiegyenlített. 

 

 
Peremforma 

Lelőhely 

Fedőhornyos Besimítással 

tagolt 

Lecsüngő Ki- vagy 

felhúzott 
Összes tagolt 

db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 30 24,4 28 22,8 3 2,4 – – 61 49,6 

Sárvár-Sitkei 37 51,4 15 20,8 3 4,2 – – 55 76,4 

Sárvár-Faképi  22 8,9 16 6,5 1 0,4 11 4,4 50 20,2 

Összesen 89 53,6 59 35,6 7 4,2 11 6,6 166 – 

24. táblázat. A Karoling-kori fazékperemek tagoltsága 
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 A peremek tagoltságának aránya az összes fazékperemhez viszonyítva Sárvár-

Faképi dűlőn 20,2, Kemenespálfán 49,6, Sárvár-Sitkei erdő anyagát nézve pedig 76,4%. A 

nagy változatosságot mutató adatok a peremek lelőhelyenként eltérő mennyiségéből is 

fakadnak. 

Fedőhorony összességében a tagolt peremek több mint felénél előfordul. 

Figyelemre méltó, hogy már a 9-10. századi települések fazekainál is találunk lecsüngő, 

illetve ki- és felhúzott peremeket. 

4.1.4.7. Edényforma 

A vizsgált vasi településeken az egész vagy kiegészíthető fazekak alacsony száma 

ellenére az edényformák kifejezett gazdagsága figyelhető meg. A legelterjedtebbnek a 

vállban széles fazekak látszanak, de gömbös testű (14. tábla 5; 48. tábla 6), hordószerű (7. 

tábla 3) és vállban szélesedő, enyhén kónikus darabok (57. tábla 1) is előfordulnak. A 

változatosság miatt az edényformák között fejlődési sort nem is tudunk felállítani. 

Megjegyzésre és további vizsgálatra érdemes, hogy a vizsgált három település anyagában 

egyáltalán nem fordult elő a Szombathelyen és Váton adatolt magas, vállban alig 

szélesedő, hosszú fazék. 

4.1.4.8. Méretek 

 A fazekak metrikus adatait – eltekintve az egész illetve kiegészíthető edényektől, 

amelyekből mind Kemenespálfán, mind Sárvár-Faképi dűlőn 3-3 volt – a peremek és az 

aljak esetében tudtam felvenni. 

A kemenespálfai település 123 fazékpereme közül 40 töredékessége miatt nem volt 

mérhető. A 113 aljnál ugyanezen okból 38 alkalommal nem tudtam adatot rögzíteni. 

Sárvár-Sitkei erdőben a 72 fazékperem közül 8, az 52 aljból 11 esetében nem 

tudtam mérni. 

Sárvár-Faképi dűlőn 247 peremtöredék közül 26, az aljaknál 208-ból 44 szintén 

nem volt mérhető. 

A három lelőhelyről egyenként 83, 64 és 221, tehát összesen 368 perem-, és 75, 41 

valamint 164, tehát együttesen 280 aljtöredék adatai tudtam vizsgálni. Valamennyi lelőhely 

fazekainál jóval több adat állt rendelkezésre a fazékperemekről, mint az aljakról. 

Valószínűleg ennek egyik oka az edény peremének sérülékenysége és a vékonyabb anyag 

könnyebb aprózódása lehet. 

A 368 peremátmérő adatait a következő diagram szemlélteti. 
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2. diagram. A fazékperemek mérete és darabszáma. 

 

 A 280 aljtöredék átmérőit a következő diagram foglalja össze. 
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3. diagram. A fazékaljak mérete és darabszáma. 

 A diagramokon jól látszik, hogy a használati kerámia arányának megfelelően az 

egész korszakban a közepes méretű edények vannak túlsúlyban. A kisfazék látszik a 

legkevésbé elterjedtnek, míg a kifejezetten nagy edényekből ezeknél valamivel több 

található a vizsgált települések fazekai között. A közepes méretű edények legjellemzőbb 
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peremátmérője 12-16 cm, és ezekhez 9-16 cm-es aljméretek társulnak. Mindezek alapján a 

fazekak leginkább elterjedt formája az alj felé enyhén keskenyedő lehetett, amely megfelel 

a vállban széles fazekak arányainak. 

4.1.4.9. Fazékaljak, delle és fenékbélyegek 

A fazékaljak egy részénél az edények 

készítői nem minden esetben tartották fontosnak, 

hogy eldolgozzák az edény készítésének nyomait. 

Így több esetben megfigyelhető volt, hogy az 

agyagot az edény aljának a fából készült 

koronglaphoz való jobb tapadása érdekében 

lehúzták a korong szélére, ami nyomán az edény alján egy kicsi, lecsüngő peremforma 

keletkezett. Ezt Kemenespálfán 12, Sárvár-Sitkei erdőben 5, Sárvár-Faképi dűlőn 14 

alkalommal figyeltem meg. 

A fenti eljárással ellentétes hatást ér el – 

az edény a korongról való könnyebb leemelését 

szolgálja – a koronglap kaviccsal, homokkal vagy 

szerves anyaggal való alászórása való alászórása, 

amelyre Kemenespálfán 11, Sárvár-Sitkei erdei 

településen 1, Sárvár-Faképi dűlőn pedig szintén 

11 esetben volt példa. Kemenespálfán a 

homokkal való alászórást egy alkalommal 

fenékbélyeges edénynél is alkalmaztak. 

Sárvár-Faképi dűlő egyik fazekán (44. tábla 8) jól látszik, hogy az edényt – ebben a 

korban még ritkán megfigyelhető technikát alkalmazva – levágták a korongról. 

Karoling-kori edényeken dellét és fenékbélyeget egyaránt találunk. Delle alatt a 

szakirodalom az edény alján látható kör alakú bemélyedést vagy kiemelkedést érti. A 

kutatás a bemélyedő dellét a koronglapon átütő tengely lenyomataként írja le. Parádi 

Nándor szemléletes leírása szerint „…sok edény fenekén található olyan homorú mélyedés, 

amelyiken meglátszik a forgástól eredő kopás örvénylő nyoma” (Parádi 1959. 30). Török 

Gyula azonban azt is megfigyelte, hogy a delle nem mindig az alj közepén van, sőt egy 

esetben többször egymásra nyomott bemélyedést is talált (Török 1973 43). 

A vasi fazekak alján egyszerű, benyomott korong alakú, és tengelylenyomatként 

értékelhető, koncentrikus forgásnyomot őrző delle egyaránt megfigyelhető. Kemenespálfán 

18. kép. Apró kaviccsal alászórt alj  

17. kép. Tálból induló, alján lehúzott edény  
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2 alkalommal volt 1,9 illetve 3 cm átmérőjű bemélyedő minta, egy aljtöredéken pedig 0,8 

cm átmérőjű, rátettnek tűnő kiemelkedő agyagkorongot találtam, amely pozitív delleként 

vagy a tapadást szolgáló megoldásként egyaránt értékelhető (13. tábla 6). Sárvár-Sitkei 

erdőben csak fenékbélyeg fordult elő, Sárvár-Faképi dűlőn pedig 13 alkalommal volt 

megfigyelhető delle. Ezek közül egy pozitív (átmérője 1,0 cm), a többi negatív volt. Az 

utóbbiak átmérője viszonylag széles spektrumon szóródik: 1,2 cm 1, 1,7 cm 2, 1,8 cm 2, 

2,0 cm 2, 2,1 cm 2, 2,2 cm 1 és nem mérhető 2 esetben. 

A bemélyedő dellék méretadatai a három település fazekait nézve 1,9-3 cm között 

mozognak, és csak elvétve találunk két megegyező méretet. 

Fenékbélyeges edények a vizsgált települések közül Sárvár-Faképi dűlőn nem 

voltak. Kemenespálfán 10 esetből kilenc minta töredékes volt, mindössze a K.2010.1.123. 

fazék (1. tábla 1) egymást vágó négyzetekből álló fenékbélyege volt teljes.232 A töredékes 

kemenespálfai fenékbélyegek nagyobb részt kisebb méretűek és kör formájúak vagy kör 

alakú keretük látszik, de az edény egész alját betöltő, hosszú vonalat keresztirányban 

metsző minta is előfordult. A minták töredékessége miatt nehezen dönthető el azok 

formája, azonban 5 bélyeg biztosan keret nélküli és hosszanti mintázatú. 

Sárvár-Sitkei erdőben 6 fenékbélyeget tudtam megfigyelni. Ezek közül három kör 

alakú keretben domború keresztet formáz. Az egyetlen egész bélyeg 3,6 cm átmérőjű. 

Másik három fazék alján a korszakban ritkábban jelen lévő négyzetes minták figyelhetőek 

meg. Egy edényen csak a négyzet alakú keret egy részlete látható, míg a két másikon 

koncentrikusan elhelyezkedő négyzetes minta figyelhető meg. A teljesebb bélyeg 4,8x4,8 

cm-es. 

A vizsgált három településen mind delle, mind fenékbélyeg 16 esetben volt 

megfigyelhető. Arányuk az összes fazékaljat (442 db) tekintve 3,6%. Ez az adat még azt 

figyelembe véve is igen alacsony, hogy az aljtöredékek közepe viszonylag ritkán marad 

épen. Az Árpád-kori gyakorlattal összehasonlítva érdekes a gyakrabban kör, ritkábban 

négyzetes keretbe foglalt és az önmagukban álló keret nélküli minták előfordulása. Ez 

utóbbiból 5 példa akad a kemenespálfai anyagban, tehát már a Karoling korban is a kisebb 

méretű, keretes bélyegek vannak többségben. 

 

 

 

 

 

                                                 
232 A jellegzetes minta párhuzamait a település anyagának vonatkozó fejezetében soroltam fel. 
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4.1.4.10. Technikai megfigyelések 

A fazékanyag 0,94%-át kitevő kézzel 

készült daraboktól eltekintve az edények 

kézikorongon készültek, és a folyamat számos 

technikai részlete megfigyelhető az egyes 

edényeken. 

Kézikorong használata esetén az edény 

testét agyagszalagokból építik fel, amelyeket a 

korongot körbeforgatva dolgoznak össze. Az 

edényt készítő egyik első mozdulata, hogy az előkészített agyagot lepénnyé formázva a 

koronglapra helyezi, majd ehhez csatlakoztatja az első ellapított hurkákat. Ebből adódik, 

hogy ha a korong és az első agyagszalag összedolgozása nem sikerül kellően, ezen a 

szakaszon az edény könnyen elpattan (35. tábla 1). 

A gyenge illesztés kialakulása megelőzhető azzal, ha nem korongot, hanem eleve 

tányérformát alakítanak ki, és ennek pereméhez csatlakoztatják az első agyagszalagot. 

Ennek a technikának a nyoma viszonylag könnyen eldolgozható, ám erre nem mindig 

fektettek hangsúlyt (8. tábla 4). Kemenespálfán 12, Sárvár-Sitkei erdőben 9, Sárvár-Faképi 

dűlőn 2 aljnál volt megfigyelhető az edény tányérból való indításának nyoma (Tomka 

1988. 45; Vékony 1988. 287). 

Az edény falának belső oldalán gyakran tapintható ki a hurkatechnika nyoma, ezt 

azonban kívül és a vállrész öblösítése során és gyakran belül is jól látható nyomok alapján 

különböző eszközökkel – fakéssel, simítófával, bőrrel, esetleg kaviccsal – dolgozták el.  

A peremek mindkét oldalát a korong forgatása közben helyenként vizes kézzel 

illetve bőrdarabbal igazították meg, melynek nyomai töredékeken könnyen 

összekeverhetőek a gyorskorong nyomával. A fazekak külső felületét dolgozták el 

gondosabban, a peremen és a vállvonalon vízszintesek, a hasvonalon és az aljakon kívül 

inkább függőlegesek a felület egyengetésének nyomai. 

4.1.4.11. Használati nyomok 

 A fazekak égetés során gyakran foltossá vált felületén számos esetben azok 

használatához köthető koromnyomok, helyenként koromlerakódások voltak 

megfigyelhetőek. 

Az egész edények közül két Kemenespálfáról származó fazék belseje illetve az 

egyik belsejének felső harmadán és a perem fölső részén volt kormos. Fazékperemeken 

19. kép. Függőleges felületegyengetés nyoma 
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leggyakrabban a peremen kívül-belül (24 eset), a peremen kívül (11 db), a peremen belül 

(13 db), az oldalakon kívül-belül 1, kívül 94, és csak kívül 2 alkalommal volt 

megfigyelhető koromnyom. Az aljtöredékek közül 3 kívül és alsó részén, 13 csak belül 

volt kormos. Néhány fazék peremén és alján pár mm vastagságban rakódott le korom. 

Köztük meszes soványítású, lyukacsos edények is voltak, amelyeket valószínűsíthető 

folyadékáteresztő tulajdonságuk ellenére minden bizonnyal főzésre és tárolásra is 

használtak. 

4.1.5. Faedények 

 A Sárvár-Faképi dűlőn előkerült faedényekről részletesen volt szó a lelőhelyet 

elemző fejezetrészben, mégsem mehetünk el annak a jelentősége mellett, hogy a település 

egyik kútjában Farkas Csilla egy nagyméretű fatálat és egy kisebb faedényt talált (42. tábla 

2-3). 

 

4.2. Eszközök 

A megyében elsőként Sárvár-Sitkei erdő ásatásán (Károlyi 1975. 235) kerültek elő 

nagyméretű, lapított gömb alakú, 1,3-1,5 kg súlyú agyagnehezékek. A Rába egyik holtága 

által körülölelt természetes félszigeten fekvő Sitkei erdei anyagában a 13 db nehezéken 

kívül egy vas csáklya is van (24. tábla 5-6). A Marcal magaspartján létesült kemenespálfai 

településen 11 agyagnehezék került elő, melyek egy része egy kisméretű, ovális formájú, 

sekély gödörben feküdt. 2012-ben a Kőris-patak mentén fekvő Pósfa-Almás aljáról újabb 3 

nehezék került napvilágra, míg a folyóvíztől távolabb eső Sárvár-Faképi dűlőből nem 

ismerünk hasonló darabokat. 

Az agyagtárgyak funkciójának értelmezésében a nehezékek formája, kivitelezése és 

néprajzi párhuzamai (Herman 2008. 162-163) nyújtanak segítséget. Ezek a tárgyak minden 

bizonnyal a hálós rekesztő halászat eszközei, amelyek a vízfolyás teljes szélességében 

kifeszített hálót tartották egy helyben. 

 A nehezékeken kívül a települések lakóinak életmódjára számos más eszköz utal. 

Kemenespálfán vas sarlók, fenőkövek, őrlőkövek, és a használattól fényesre kopott, 

lyukasztásra alkalmas csonteszközök kerültek elő (18. tábla). Sárvár-Sitkei erdőből a már 

említett csáklyán kívül egy vas csoroszlya, egy vödörhöz tartozó fém pánt (24. tábla), 

fenőkő, vas kés és orsókorongok, valamint orsógomb származnak. Ennek a két 

településnek a lakói halászattal, állattartással, vadászattal és földműveléssel 

foglalkozhattak. 
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Némiképp eltérő képet kapunk Sárvár-Faképi dűlő esetében, ahol csonteszközök 

(70-71. tábla), fa vödrök, orsókarikák, őrlőkövek, fenőkövek mellett vas kés és csatok, 

töredékes fémtárgyak és fémsalakok, valamint egy láncpáncél szemei (69. tábla 2) kerültek 

elő. A földművelésre alkalmas eszközök hiánya az eszközök megbecsüléséből is fakadhat, 

azonban a település stratégiai elhelyezkedése miatt talán nem ok nélkül gondolhatjuk, hogy 

az itt lakók egyik feladata a közeli Rába-átkelő forgalmának ellenőrzése volt. 
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5. VAS MEGYE KORA ÁRPÁD-KORI KERÁMIAANYAGA 

A vasi Árpád-kori településeket zömmel kis felületű feltárásokból ismerjük, melyek 

mennyisége és néhány esetben hozzáférhetősége nem teszi lehetővé, hogy az itt bemutatott 

települések kerámiaanyagának értékeléséhez a megye teljes publikálatlan korszakbeli 

edényleletét áttekinthessem. 

Az általam közreadott két nagyobb településnyom, Celldömölk-Alsó dűlő és 

Sárvár-Faképi dűlő mellett a közelmúlt nagyobb felületű feltárásai Skriba Péter (Vát-

Telekes, Vát-Bodon tábla, Szombathely-Zanat, Trátai dűlő) és Koller Melinda 

(Gencsapáti-Sziget) jóvoltából feldolgozás alatt állnak. Nekik köszönhetően lelőhelyeik 

adatait az Árpád-kori edénytípusok és a grafitos edények terén figyelembe tudtam venni. 

A hat bemutatott településről származó összesen 2456 egyedileg leírt edénytöredék 

általános értékeléséhez elsősorban a Vas megyei és nyugat-dunántúli települések már 

közzétett anyagát hívtam segítségül. 

5.1. Edénytípusok 

A kora Árpád-kori települések leletei között a megyében két új edénytípus jelent 

meg: a cserépbogrács és az általam vizsgált lelőhelyek anyagából hiányzó bordás nyakú 

edény. Az utóbbi tárgytípus egyenetlen elterjedéséről tanúskodik, hogy Zanat és Vát 

lelőhelyein összesen 10 bordás nyakú edényhez tartozó töredék ismert (Skriba s.a.). 

A dolgozatban vizsgált hat falurészlet anyagában előforduló edények típus szerinti 

megoszlását a következő táblázat foglalja össze. 

 

Lelőhely neve Fazék Grafitos 

fazék 
Tál Palack Bogrács Összesen 

Tárgytípus mennyisége 

és aránya 
db % db % db % db % db % db % 

Sárvár-Faképi 1155 99,4 – – – – 4 0,34 3 0,26 1162 100,0 

Celldömölk 658 96,2 – – 1 0,1 – – 25 3,7 684 100,0 

Hegyfalu 30 100,0 – – – – – – – – 30 100,0 

Lukácsháza 219 100,0 – – – – – – – – 219 100,0 

Répcelak 148 99,3 1 0,7 – – – – – – 149 100,0 

Táplánszentkereszt 246 99,6 – – – – 1 0,4 – – 247 100,0 

10–12. század ∑ 2456 98,62 1 0,04 1 0,04 5 0,2 28 1,1 2491 100,0 

25. táblázat. A vizsgált Árpád-kori települések edénytípusai. 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a 10–12. században is a fazék a legelterjedtebb 

tárgytípus. Aránya a répcelaki grafitos import fazekat is számolva (98,66%). A fennmaradó 

1,34% a cserépbográcsok (1,1%), tál (0,04%) és palack (0,2%) között oszlik el, 

meglehetősen egyenetlenül. 
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5.1.1. Tál 

A hat település anyagából mindössze egy tartozik tálhoz. A celldömölki település 

kútjában, a faszerkezet mellé visszadöngölt földben találtunk virágcserép alakú233 tálat (84. 

tábla 1). Jelenleg a megye más lelőhelyeiről sem ismerek hasonló példányokat. 

A tál anyagában szabad szemmel csillámos homokot, apró kavicsot és kevés zúzott 

kerámiát figyeltem meg. A petrográfiai vizsgálat az edényt anyaga alapján a 

legelterjedtebb csoportba sorolta (Gherdán 2015. 4). Az archeometriai vizsgálat kvarcot, 

10Å-filloszilikátot (szericit-illit), plagioklászt, káliföldpátot, kloritot, és nyomokban 

maghemit/magnetit, kalcit és dolomit maradványait különített el az edény anyagában (Tóth 

2015. 16). Az eredmények összesítése során megerősítést nyert, hogy az edények 

fázisösszetétele nem különbözik azok funkciója szerint (Tóth 2015. 5), tehát a 

természettudományos vizsgálatok alapján a tál nagy valószínűséggel helyi alapanyagból 

készülhetett. 

Az edény testét kézikorongon építették fel. Kívül szürkéssárga, belül szürke színű. 

Az archeometriai vizsgálat eredménye szerint égetése 650 C° alatt történt. Egész testén 

kívül és belső oldalán egyaránt szélesen, sekélyen, változó közzel, sűrűn besimított 

vonalakkal díszített. Talpa kihúzott, alig eldolgozott. Alján a rátétkorong lenyomata és 

domború, négyzet alakú fenékbélyeg részlete látható. Az edény pereme töredékes, 

átmérője eredetileg 11 cm körül lehetett. Az edény magassága 7,7 cm, aljátmérője 8,5 cm.  

A tál ugyan a kút szerkezetének építésekor került a földbe, mégis – anélkül, hogy a 

gondolat régészeti érvekkel való alátámasztásának akár csak elvi lehetőségét látnám – azt 

feltételezem, hogy a belül is díszített, széles, kis űrtartalmú edény, melynek kihúzott talpa 

kézre álló, kellemes és stabil fogást biztosít, eredetileg vízmerő- vagy ivóedényként 

szolgálhatott. 

A virágcserép alakú tál a honfoglalás korában régészetileg kimutatható előzmény 

nélkül jelent meg (Takács 1997. 208). Az edénytípus megjelenésének ideje egybeesik a 

magyarság Kárpát-medencébe költözésével, a virágcserép alakú tálak korhatározása 

azonban a 10–11. század (Wolf 2006. 51), illetve Takács Miklós nem zárja ki a 12. századi 

datálását sem (Takács 1996a 184. Abb. 19). A tárgytípus legújabb gyűjtése alapján az 

edényforma szórványosan volt kimutatható a Kárpát-medencében, ám az egyik terület, 

ahol az átlagnál gyakrabban kerül elő, a Kisalföld (Takács 2012b 421). Celldömölk a 

tájegység déli peremén helyezkedik el. 

                                                 
233 A publikált tálak formája részlegesen eltérő (ld. Takács 1996a 179; Wolf 2006. 50), így nem meglepő, 

celldömölki tál ívesen kihajló oldalformájával pontosan megegyezőt nem találtam. 
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A celldömölki településen előkerült és hagyományosan a honfoglaló magyarsághoz 

kötött virágcserép alakú tál jelenléte megerősíti azt a feltételezést, hogy a honfoglaló 

magyarság Vas megye területének stratégiai pontjait vette elsőként birtokba. Az itt a 10. 

század végén létesült falu minden valószínűség szerint a közeli Ság-hegyen létesült korai 

erősség egyik szolgálófalva lehetett. 

5.1.2. Bordás nyakú edények 

Az általam vizsgált települések anyagából teljesen hiányzó edénytípus Vas megyei 

lelőhelyeit a következő térkép szemlélteti. Az edénytípus vasi darabjainak részletesebb 

bemutatását Skriba Péter a közeljövőben megjelenő munkájától várhatjuk (Skriba s.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. kép. Bordás nyakú edények Vas megyében 

 

5.1.3. Palackok 

 Korszakbeli palack és palackhoz tartozó töredékek Sárvár-Faképi dűlő Árpád-kori 

anyagából és Táplánszentkeresztről származnak. Az öt töredék anyagában szabad szemmel 

csillámos homokot, apró kavicsot és négy esetben zúzott kerámiát tudtam elkülöníteni. 

Valamennyi kézikorongon készült, és a Faképi dűlőről származó példány alján kör alakú 

fenékbélyeg is megfigyelhető volt. A palackok színe igen változatos. A 

Táplánszentkeresztről származó töredék vörösesbarna, a Faképiek közül 2 sárgásfehér, 1 

narancsvörös és 1 az égetés közben fellépett redukció következtében fekete színű. A 
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petrográfiai vizsgálat a Fakép dűlőről származó palackot a népes, durva szemcsés 

homokkal soványított csoportba sorolta (Gherdán 2015. 4). 

 A palackok pereme álló és lekerekített. A megfigyelhető esetekben nyakuk 

határozottan szűkülő. A kiegészíthető palack nyakán négy borda, vállán hullámvonal és 

egész testén csigavonal látható. A mérhető peremátmérők 8,5, 9, 9 és 9,5 cm. Az egész 

edény magassága 30,7 cm, fenékátmérője 11,2 cm. 

Az edények kísérőleletei között körömbenyomással, hullámvonallal, csigavonallal 

és fogaskerékmintával díszített fazekak és cserépbográcsok egyaránt vannak. 

A palackok használata az általam feldolgozott településeken a kora Árpád-kortól 

kimutatható. Skriba Péter Vát és Zanat anyagát vizsgálva alacsony, de értékelhető 

mennyiségben inkább a 12-13. században tudott palackokhoz tartozó töredékeket 

elkülöníteni (Skriba s.a.). Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a tárgytípus alacsony 

arányban, de Vas megye teljes Árpád-kori anyagában használatos volt. 

5.1.4. Cserépbográcsok 

 A fazékon kívül fellelhető tárgycsoportok között a legnépesebb a bográcsoké. A 

feldolgozott települések anyagában Sárvár-Faképi dűlőben 3, a celldömölki településen 25 

edényhez tartozó töredékeket tudtam elkülöníteni. A mellékelt térképen az edénytípus Vas 

megyei lelőhelyeit tüntettem föl. 

 

21. kép. Cserépbográcsok Vas megyében 
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A sárvári lelőhelyen 30 bográcstöredék került elő, amelyek összesen 3 edényből 

származnak. Ezek közül kettő kiszerkeszthető. Celldömölkön 3 díszített és 4 díszítetlen 

peremtöredék, 1 díszített és 2 díszítetlen fültöredék, 7 díszített és 5 díszítetlen has- és 

oldaltöredék, valamint 3 csigavonalas aljtöredék került elő. 

Az edények zömmel vörösre égő agyagból készültek, azonban a sárvári darabok 

egyike narancsvörös színű volt. A bográcsok anyagában szemrevételezés útján csillámos 

homokot, apró kavicsot és 19 esetben (67,9%) zúzott kerámiát fedeztem fel. 

 A petrográfiai vizsgálat az edénytípus összes példányát, tehát a narancsvörös 

töredéket is az elterjedtebb, soványítás nélküli, valamint közepesen durva és durva 

szemcsés homokkal soványított agyagból készültek közé sorolta (Gherdán 2015. 4-5).  

Az archeometriai vizsgálat eredményei szerint a narancssárga és a vörös színű 

bográcsok ásványos összetétele között szignifikáns különbség nem volt kimutatható (Tóth 

2015. 5). Az egyes bográcsok anyagában a vizsgálat kvarcot, 10Å-filloszilikátot (szericit-

illit), plagioklászt, káliföldpátot, és nyomokban kalcit, kaolinit, dolomit, amfibol, gipsz 

maghemit/magnetit maradványait különítette el. A narancssárga bogrács 650 Cº alatt, a 

többi edény 750-850 Cº alatt égett ki (Tóth 2015. 15-16). 

A fémbográcsokat utánzó formájú edényeket kivétel nélkül kézikorongon, 

agyagszalagokból építették fel. A 28 edényből viszonylag sok, 13 volt díszített (46,4%). A 

leggyakoribb motívum a bekarcolt vonal vagy csigavonal (8 eset, 61,5%), amely az aljak 

tanúsága szerint legalább 2 alkalommal az egész edénytestet bevonta. 3 töredéket 

hullámvonallal vagy hullámvonalakkal (23,1%), míg egy-egy edényt vonalakkal és 

hullámvonalakkal illetve 3 ágú vonalkötegekkel láttak el.  Az utóbbiak aránya 7,7-7,7%. 

 Mind a 11 perem- és fültöredék alapformája négyzet vagy téglalap alakban 

megvastagodó. Egy perem belső oldala sérülés miatt hiányos. A peremek végződése 9 

esetben (81,8%) négyzetesre vágott, és csak 2 alkalommal mondható inkább 

lekerekítettnek (18,2%). 

A Takács Miklós által felsorolt korai jellegzetességek közül (Takács 2012. 242) a 

perem belső élének ferde levágása a két sárvári bogrács, valamint egy celldömölki példány 

(89. tábla 8) jellemzője. A perem alsó részének kihúzása (Takács 1996a Abb. 16. c) az 

egyik celldömölki edényen (90. tábla 5) jól megfigyelhető. A bográcsoldalak között 

kónikus formájú (76. tábla 7-8), kerekded (52. tábla 1) és homorú oldalfalú (92. tábla 3) 

egyaránt előfordul. Az utóbbihoz hasonlókat a Nyugat-Dunántúlon több lelőhelyen; 

Lébény-Billedombon (Takács 1996a Abb. 2. 1; Takács 1996c 428. 3. tábla), Csornán 
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(Takács 1993. 1. tábla 1), Ménfőcsanak-Szeles-dűlőn (Takács 1993. 1. tábla 3) és Zalavár-

Várszigeten (Cs. Sós 1963. 75. tábla 1) találunk. 

A sárvári és celldömölki településeken a Takács Miklós által korai horizontba (10-

11. század) sorolt formai csoportok (Takács 2010. 147. és Takács 2012. 242) közül a 

kónikus és a kerekded alapforma középmagas és magas alváltozatai találhatóak meg. A 

kónikus oldaltöredékek a típus celldömölki túlsúlyára engednek következtetni, míg 

sárváron két ívelt oldalú, egy esetben alig ívelt aljú edény került elő. 

 A bográcsok fülei a kevés megfigyelhető alkalommal (75. tábla 1) háromszög 

alakúak, távol állóak, a kerek furatok nagyok, 1,2 cm átmérőjűek és tölcséresen szűkülnek. 

Ugyanitt egy kerek kiképzésű, 0,8 cm átmérőjű, tölcséresen szűkülő, kerek lyukkal átfúrt 

fül került elő (75. tábla 2). A sárvári narancssárga színű edény (52. tábla 2) füle alig 

szélesedő, és ferdén befúrt kerek, nagyméretű, végig ugyanazon átmérőjű lyukakkal fúrták 

át. A lyukátmérő 0,8 cm. 

 A bográcsperemek átmérője 20, 22, 23, 24, 24, 26, 30, 32 cm, ill. egy esetben az 

adat nem mérhető. 

 A sárvári vörös bogrács (52. tábla 1) a peremen kívül és a test belső részén egyaránt 

kormos volt.  Celldömölkön egy edénynél a peremen kívül, és két oldaltöredéken szintén 

kívül figyeltem meg a használatból adódó koromnyomokat. 

5.1.5. Fazekak 

 Mind a hat lelőhelyen az edényanyag csaknem egészét (2456 db, 98,62%) a fazekak 

jelentették. Hegyfalun és Lukácsházán nem is került elő más tárgytípushoz tartozó 

edénytöredék. Hasonlóan a Karoling-kori fazekakhoz, a fazekak mennyisége itt is lehetővé 

tette az egyes vizsgált jellegzetességek statisztikai elemzését. 
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5.1.5.1. Alapanyag 

 A következő táblázat a fazekak szín szerinti megoszlását szemlélteti.  

Lelőhely Vörös Fehér Narancssárga Összesen 

db % db % db % db % 

Kemenespálfa 996 98,9 5 0,50 6 0,60 1007 100,0 

Sárvár-Sitkei erdő 357 98,6 2 0,60 3 0,80 362 100,0 

Sárvár-Faképi 9-10. 2672 99,6 6 0,22 5 0,18 2683 100,0 

Karoling-kor Ʃ 4025 99,33 13 0,32 14 0,35 4052 100,0 

Sárvár-Faképi 1136 98,36 16 1,38 3 0,26 1155 100,0 

Celldömölk 646 98,2 4 0,60 8 1,20 658 100,0 

Répcelak 144 97,3 — — 4 2,70 148 100,0 

Táplánszentkereszt 229 93,1 16 6,5 1 0,4 246 100,0 

Lukácsháza 201 91,8 18 8,2 — — 219 100,0 

Hegyfalu 30 100,0 — — — — 30 100,0 

Árpád-kor Ʃ 2386 97,2 54 2,2 16 0,6 2456 100,0 

MINDÖSSZESEN 6411 98,5 67 1,0 30 0,5 6508 100,0 
26. táblázat. A fazekak szín szerinti megoszlása 

 

 A táblázat adataiból jól látszik, hogy a vörösre égő edények túlsúlya (97,2%) az 

Árpád-kori anyagot is jellemzi. A Karoling-korhoz képest mind darabszámban, mind 

arányaiban viszonylag jelentős mértékben nőtt a fehér különböző árnyalataira égő edények 

előfordulása. A narancssárga töredékek száma a korábbi lelőhelyek adataihoz 

darabszámban kevésbé, arányaiban viszont csaknem duplájára nőtt. 

 Együttesen nézve a két időszakot látszik, hogy a vasi tömeganyag alapszíne vörös, 

és nagyon alacsony (1%) illetve elenyésző (0,5%) a fehér és a narancssárga darabok 

aránya. 

 A természettudományos vizsgálatok legfőbb tanulsága, hogy mindhárom edényszín 

köthető a helyben is megtalálható alapanyaghoz, így pusztán a szín alapján nem 

feltételezhetjük egy-egy példány idegen voltát. Ez természetesen nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy ezek egy részét regionális műhelykörzetben készítették, ezek 

azonosításához azonban újabb természettudományos vizsgálatok szükségesek. 

5.1.5.2. Soványítás 

 A fazéktöredékekből néhány, az egész korszakbeli anyagot reprezentáló darabot az 

OTKA 104533-as pályázata támogatásával Tóth Mária és Gherdán Katalin archeometriai 

és petrográfiai vizsgálatnak vetett alá. Ennek eredménye megerősíti és finomítja a 

következő táblázatba foglaltakat. 
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Lelőhely Homok Apró kavics Samott Mészszemcse Grafit ∑ 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 1007 100,00 971 95,4 810 80,40 129 12,8 13 1,30 1007 

Sárvár-Faképi 2671 99,55 2631 98,1 1144 42,60 733 27,3 2 0,07 2683 

Sárvár-Sitkei erdő 362 100,00 308 85,0 309 85,40 13 3,6 44 12,2 362 

Karoling-kor Ʃ 4040 99,70 3910 96,5 2263 55,80 875 21,6 59 1,46 4052 

Sárvár-Faképi 1155 100,00 1155 100,0 287 24,85 8 0,7 — — 1155 

Celldömölk 658 100,00 619 90,5 358 52,40 2 0,3 15 2,20 658 

Répcelak 147 99,30 130 87,8 66 44,60 1 0,7 1 0,70 148 

Táplánszentkereszt 246 100,00 239 97,2 95 38,60 2 0,8 — — 246 

Lukácsháza 219 100,00 215 98,2 92 42,00 1 0,5 — — 219 

Hegyfalu 30 100,00 30 100,0 14 46,70 — — 2 6,60 30 

Árpád-kor Ʃ 2455 99,96 2388 97,2 912 37,10 14 0,6 18 0,73 2456 

MINDÖSSZESEN 6495 99,80 6298 96,8 3175 48,8 889 13,7 77 1,18 6508 

27. táblázat. A fazekak alapanyagában látható és tapintható anyagok 
 

 A természettudományos vizsgálatok megerősítették, hogy a soványítás nélkül 

készült edények anyagában is van homok. Az utóbbi anyag tapintás és megfigyelés alapján 

történő osztályozását külön táblázatban foglaltam össze. 

 

Lelőhely Homok Fin. isz. csh Alig csh Csh Erősen csh ∑ 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 104 10,3 9 0,90 355 35,3 528 52,4 11 1,10 1007 

Sárvár-Faképi — — — — 145 5,4 2518 94,3 8 0,30 2671 

Sárvár-Sitkei erdő 9 2,5 — — 99 27,3 248 68,5 6 1,70 362 

Karoling-kor  113 2,8 9 0,22 599 14,8 3294 81,3 25 0,62 4052 

Sárvár-Faképi — — 1 0,08 7 0,61 1126 97,49 21 1,82 1155 

Celldömölk 10 1,50 7 1,10 18 2,70 618 93,90 5 0,80 658 

Répcelak 5 3,4 — — 77 52,4 63 42,8 2 1,4 147 

Táplánszentkereszt — — — — 6 2,5 203 82,5 37 15,0 246 

Lukácsháza — — — — — — 209 95,4 10 4,6 219 

Hegyfalu — — — — — — 30 100,0 — — 30 

Árpád-kor összesen234 15 0,6 8 0,3 108 4,40 2249 91,6 75 3,1 2456 

MINDÖSSZESEN 128 2,0 17 0,3 707 10,9 5543 85,2 100 1,6 6508 

28. táblázat. A homok minőségének megoszlása 

 

 Az agyagba természetes úton jelen lévő vagy szándékosan belekevert homok 

minőségében a két korszak között kevés lényegi változás mutatható ki. Mindvégig a 

csillámos homok a leggyakoribb, ezt követi az alig csillámos homok, amely az idő 

előrehaladtával megfigyelhetően csökken. A finoman iszapolt csillámos homok, amely az 

edény anyagának alapos előkészítésére és jobb minőségére utal, mindkét időszakban 

kifejezetten ritkán adatolható. Az erősen csillámos homok aránya az Árpád-korban nem túl 

jelentős mértékben nő, míg a csillám nélküli homoké hasonló tendenciával csökken. A 

homok minőségének kimutatható változásaiból messzemenő következtetéseket azért sem 

érdemes levonni, mert a szubjektív megfigyelésen alapuló leírás magában rejti a 

pontatlanság lehetőségét. A táblázatban leírtak azonban erősíthetik azt az önmagában is 

                                                 
234 A sötétített adatok a 100,0%-ra történő kerekítés miatt matematikailag 0,1%-kal eltérnek a valós 

eredménytől. 
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logikus feltételezést, hogy a 9-12. század folyamán a fazekak készítéséhez elsősorban 

különböző anyagnyerő helyeken gyűjtött, helyi alapanyagot használhattak. 

 Figyelemre méltó, hogy Sárvár-Faképi dűlő 9-10. és 10-12. századi fazekai röntgen 

pordiffrakciós vizsgálata nagyobb eltérést mutatott ki a kvarc jelenlétében a későbbi 

időszak javára (Tóth 2015. 7-8). Ez megerősítheti azt, ami a soványítási kombinációk 

lelőhelyen belüli összehasonlítása alapján sejthető volt; valószínűleg a település életének 

későbbi időszakában az alapanyag egy részét más – valószínűleg szintén közeli – 

anyagnyerő helyről szerezhették be. 

 Az edények anyagában a leíráskor megfigyelt apró kavics az egész vizsgált 

időszakban magas arányban (96,5 és 97,2%), míg a zúzott kerámia vagy samott csökkenő 

tendenciával (a korábbi 55,8%-ról 37,1%-ra mérséklődik) figyelhető meg. 

 A mésztartalmú anyaggal történő soványítás szinte kizárólag a Karoling-kort 

jellemzi (aránya ekkor 21,6%). Az Árpád-kori edények anyagában 0,6%-os gyakorisággal 

megfigyelhető mészszemcse sokkal inkább szennyeződésnek tekinthető, mint tudatosan 

alkalmazott soványító anyagnak. Hasonlóan gondolhatunk a Sárvár-Faképi dűlő Karoling-

kori anyagában 1 (0,04%), illetve Lukácsházán szintén 1 alkalommal (0,04%) a fazekak 

anyagában lévő kagylóhéjra. 

 A helyi eredetű grafitos edények a korábbi időszakban is alacsony (1,46%) aránya 

az Árpád-korra tovább csökken (0,73%). 

 Az archeometriai vizsgálat eredményei szerint az egyes fazekak anyagában a 

leggyakoribb összetevő kivétel nélkül a kvarc volt, ezt követte a 10Å-filloszilikát (szericit-

illit), plagioklász és káliföldpát. Ezeken kívül kalcit, dolomit, hematit, maghemit/magnetit, 

amfibol, gipsz és grafit volt nyomokban kimutatható. 

  

5.1.5.3. Égetés 

 A fazekak égetési hőmérséklete az archeometriai vizsgálat eredményei szerint 

kisebb mértékben 650 Cº alatt, nagyobbrészt 750-850 Cº alatt volt (Tóth 2015. 15-16).  

 A következő táblázat az égetési minőségre utaló nyomok és az égetés közben 

végbemenő folyamatok megfigyelhető eseteit foglalja össze. 
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Lelőhely 2 színű 3 színű Redukált Neutrális Összesen 

db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 94 9,3 62 6,2 3 0,30 848 84,2 1007 100,0 

Sárvár-Faképi 1303 48,6 364 13,6 6 0,20 1010 37,6 2683 100,0 

Sárvár-Sitkei erdő 67 18,5 77 21,3 — — 218 60,2 362 100,0 

Karoling-kor Ʃ235 1464 36,1 503 12,4 9 0,2 2076 51,3 4052 100,0 

Sárvár-Faképi 72 6,2 25 2,2 — — 1058 91,6 1155 100,0 

Celldömölk 20 3,0 110 16,7 1 0,2 527 80,1 658 100,0 

Répcelak 21 14,2 41 27,7 3 2,00 83 56,1 148 100,0 

Táplánszentkereszt 35 14,2 44 17,9 4 1,60 163 66,3 246 100,0 

Lukácsháza 48 21,9 23 10,5 — — 148 67,6 219 100,0 

Hegyfalu 1 3,3 5 16,7 — — 24 80,0 30 100,0 

Árpád-kor Ʃ 197 8,0 248 10,1 8 0,30 2003 81,6 2456 100,0 

MINDÖSSZESEN 1661 25,5 751 11,5 17 0,3 4079 62,7 6508 100,0 

29. táblázat. A fazekak égetése a vizsgált 9-12. századi lelőhelyeken 

 

 A fazekak égetése neutrális módon (99,7%) az edények a vörös és a barna 

árnyalatait felvonultató színe alapján minden bizonnyal jó levegőellátással bíró 

égetőgödrökben történhetett. Redukálódott edény az egész vizsgált időszakban igen 

alacsony arányban (0,2 ill. 0,3%) figyelhető meg. Az égetés javuló minőségét mutatja, 

hogy míg a Karoling-korban az edények 36,1%-ánál volt megfigyelhető az alacsony 

égetési hőmérséklet következtében a kialakult 2 színű edénymetszet, az ilyen töredékek 

aránya az Árpád-korra 8,0%-ra csökkent. A belső maggal 3 színűre égett darabok aránya a 

két időszak között lényegesen nem változott. 

5.1.5.4. Technika 

 Az edények készítési technikája az Árpád-korban egységes; már szinte kizárólag 

kézikorongon, hurkatechnikával felépített, utólagosan felületkezelt darabokat találunk. A 

korszak most vizsgált lelőhelyeit nézve egyedül Sárvár-Faképi dűlő 668. objektumának 

egyik gyenge kivitelű fazeka esetében merült fel annak a gyanúja, hogy az edényt esetleg 

kézzel formálták (Pap 2013. 248).  

 A Karoling-kori edényekhez hasonlóan a fazekak peremén, nyakán illetve belső 

oldalán több esetben megfigyelhetőek a rosszul eldolgozott agyaghurkák és a 

felületegyengetés utólagos nyomai. 

5.1.5.5. Díszítés 

 A kora Árpád-korban két díszítés felvitelénél játszott jelentős szerepet a 

kézikorong; a csigavonalban bekarcolt vonalat és a fogaskerékmintát az edény gyakran 

egész testére, a korongot körbeforgatva vitték föl. Elsősorban ennek a gyakorlatnak 

köszönhető, hogy a Karoling-kori fazekakhoz képest a díszített Árpád-kori edények aránya 

                                                 
235 A 100,0%-ra való kerekítés miatt a szürkével jelzett összeg 0,1%-kal több a matematikai eredménynél. 
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csaknem a duplájára nőtt. A következő táblázat a díszített edények arányát mutatja a 

vizsgált időszakban. 

 

Lelőhely neve Σ Fazék Díszített 

Díszítés mennyisége és aránya db % db % 

Kemenespálfa 1007 100,0 564 56,0 

Sárvár-ERTI telep és Sitkei erdő 362 100,0 156 43,1 

Sárvár-Faképi dűlő 2683 100,0 785 29,3 

9–10. század összesen 4052 100,0 1505 37,1 

Sárvár-Faképi dűlő 1155 100,0 739 64,0 

Celldömölk 658 100,0 336 51,0 

Hegyfalu 30 100,0 16 53,3  

Lukácsháza 219 100,0 177 80,8 

Répcelak 148 100,0 101 68,2 

Táplánszentkereszt 246 100,0 171 69,5 

10–12. század összesen 2456 100,0 1540 62,7 

MINDÖSSZESEN 6508 100,0 3045 46,8 

Lelőhely neve Σ Fazék Díszített 

30. táblázat. A díszítés mennyisége és aránya a vizsgált 9-12. századi lelőhelyek fazekain. 

 

5.1.5.5.1.1. A díszítés helye 

 Míg a Karoling-kori fazekakat elsősorban vállukon és testük felső harmadában 

díszítették, az Árpád-korban a fazekakat leggyakrabban a vállukon és az egész testükön, de 

gyakran egészen az aljukig díszítés borítja. Ellentétben a korábbi időszakkal, az Árpád-kori 

anyagban nincs olyan egész vagy kiegészíthető edény, amely biztosan díszítetlen. 

 

Lelőhely Egész fazék Perem Oldal Alj 

db % db ∑db % db ∑db % db ∑db % 

Kemenespálfa 3 100,0 52 120 43,3 500 777 64,4 9 107 8,4 

Sárvár-Sitkei erdő  – – 17 72 23,6 135 238 56,7 4 52 7,7 

Sárvár-Faképi 3 100,0 80 244 32,8 696 2231 31,2 6 205 2,9 

Karoling-kor Ʃ 6 100,0 149 436 34,2 1331 3246 41,0 19 364 5,2 

Sárvár-Faképi 3 100,0 40 111 36,0 667 937 71,1 29 104 27,9 

 Celldömölk 5 100,0 36 72 50,0 283 505 56,0 12 76 15,8 

Hegyfalu – – 1 5 20,0 14 19 73,7 2 6 33,3 

Lukácsháza 3 100,0 18 31 58,1 148 166 89,2 8 19 42,1 

Répcelak – – 5 16 31,2 92 116 79,3 4 15 26,7 

Táplánszentkereszt – – 14 30 46,7 153 190 80,5 4 26 15,4 

Árpád-kor Ʃ 11 100,0 114 265 43,0 1357 1933 70,2 59 246 24,0 

MINDÖSSZESEN 17 100,0 263 701 37,5 2688 5179 51,9 78 610 12,8 

31. táblázat. A díszítés helye a vizsgált 9–12. századi lelőhelyek fazekain 

 A táblázatba foglalt adatok megerősítik, hogy a két korszak edényművessége közt a 

díszítési módokat tekintve a fő eltérés az, hogy az oldalakat és aljakat nagyobb arányban 

látták el díszítéssel. Különösen szembeötlő az aljtöredékek díszítésének 5,2-ről 24%-ra, 

tehát csaknem ötszörösére növekedése. 
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5.1.5.5.1.2. A perembelső és a peremszél díszítése 

 A perembelső díszítése a kései avar korban volt elterjedt (Garam 1981. 145). 

Számos példája ismert a közelből 8. századi edényeken (Tomka 1988. 47), és a kora 

Árpád-korban is előfordul (Takács 1996. 338), míg a peremkülső díszítése ritkább. 

 A perem belső oldalán hullámvonalkötegekkel díszítették Esztergom-

Szentgyörgymező, 5. kemence-maradvány edényét (Lázár 1998. 30. 21. kép 2). A díszítés 

alapján keltezte Lázár Sarolta a kemencét a 10. századra (Lázár 1998. 76). 

 Cs. Sós Ágnes egy Zalaváron előkerült ugyanilyen díszű töredéket a 9. századra 

datált (Cs. Sós 1963. 299. 87. tábla), Szabó János Győző Dormánd-Hanyipuszta „A” 

temetőjének 5. sírját a perembelsőn hullámvonalas díszítés előfordulása miatt korhatározta 

a 9. századra (Szabó 1966. 50). 

Az Árpád-korban már archaikusnak tekinthető, a perembelsőn és a peremszélen 

elhelyezett díszítésre a vizsgált lelőhelyeken egy-egy példa akad. Sárvár-Faképi dűlőn egy 

nyakán körömbenyomás-sor alatt sűrű fogaskerékminta-sorokkal díszített fazék peremének 

belső oldalát fogaskerékminta-sorokkal díszítették (63. tábla 1). 

 A peremkülső díszítése, vagy inkább jelöléssel ellátása Táplánszentkereszt egyik 

fazekán figyelhető meg. Az edény peremét egy határozott, V alakú bevágással látták el 

(103. tábla 2). A fazék testét csigavonal borítja. 

5.1.5.5.2. Díszítéskombinációk 

 Az összehasonlítás lehetősége miatt a következő táblázatban az összes Árpád-kori 

edénytípus díszítéskombinációit feltüntettem. 

 

Lelőhely ∑ edény Fazék Bogrács Palack Tál 

Megnevezés db ∑ 

dísz 

Kombi 

db 

Kombi 

% 

∑ 

dísz 

Kombi 

db 

Kombi 

% 

∑ 

dísz 

Kombi ∑ 

dísz 

Sárvár-Faképi  1162 739 80 10,8 1 – – 1 1 – 

Celldömölk 684 336 42 12,5 14 1 7,1 – – 1 

Répcelak 148 101 8 7,9 – – – – – – 
Táplánsztkereszt 247 171 16 9,4 – – – – – – 

Lukácsháza 219 177 15 8,5 – – – – – – 

Hegyfalu 30 17 – – – – – – – – 

Árpád-kor Ʃ 2490 1541 161 10,5 15 1 6,7 1 1 1 

32. táblázat. A díszítéskombinációk aránya. Árpád-kor. 

 

 Az 1541 díszített fazék közül 161-et láttak el egy vagy több díszítés 

kombinációjával, ezek aránya 10,5%. A 15 díszített bogrács közül mindössze egyen volt 

két motívum, aránya 6,7%. Az 5 palackból egyet díszítettek, ezt viszont két mintával 
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(100,0%). Az egyetlen tál pedig díszített volt, a kívül-belül bekarcolt csigavonalon kívül 

más minta azonban nem volt rajta. 

 Összességében elmondható, hogy az Árpád-kori edények között a tálon kívül 

minden más tárgytípuson előfordult különböző díszítőmotívumok együttes alkalmazása. 

Ezek aránya megfelel a tárgytípusok arányának is. A leggyakoribb edénytípus, a fazék 

esetében az edények több mint tizedét jellemezte kettős vagy hármas minta. 

5.1.5.5.3. Díszítési módok 

 A következő táblázat a díszítéskombinációk mintaszámát is figyelembe véve 

összesíti a fazekakon megfigyelhető motívumok számát az egész vizsgált időszakban. 

 

Lelőhely neve Σ Fazék Díszített fazék Motívumok 

száma 

Díszítés mennyisége és aránya db db % % db 

Kemenespálfa 1007 564 56,0 100,0 650 

Sárvár-ERTI telep és Sitkei erdő 362 156 43,1 100,0 186 

Sárvár-Faképi dűlő (9–10. sz.) 2683 785 29,3 100,0 1002 

9–10. század összesen 4052 1505 37,1 100,0 1838 

Sárvár-Faképi dűlő (10–12. sz.) 1155 739 64,0 100,0 823 

Celldömölk 658 336 51,0 100,0 372 

Hegyfalu 30 16 53,3  100,0 16 

Lukácsháza 219 177 80,8 100,0 195 

Répcelak 148 101 68,2 100,0 109 

Táplánszentkereszt 246 171 69,5 100,0 189 

10–12. század összesen 2456 1540 62,7 100,0 1704 

MINDÖSSZESEN 6508 3045 46,8 100,0 3542 

33. táblázat. A díszített edények és az alkalmazott motívumok száma a vizsgált 9-12. századi 

lelőhelyeken. 

 

 A Karoling-korban az edények 37,1, az Árpád-korban 62,78 %-át díszítették. A 

vizsgált négy évszázad vonatkozó adata 46,8 %, tehát majdnem minden második edényen 

látható valamilyen minta. A következő alfejezetekben elsősorban az 1704 Árpád-kori 

díszítőmotívum összetételét vizsgálom, gyakoriságukat és kivitelüket összehasonlítva a 

Karoling-kori edények 1838 mintájával. 
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Díszítési mód 

/ 

Lelőhely 

Hullámvonal-

köteg/ek 

Vonalköteg/ek Hullámvonal Vonal Egyéb ∑ 

db % db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 330 50,7 222 34,2 35 5,4 61 9,4 2 0,3 650 100,0 

Sárvár-Sitkei  89 47,8 72 38,7 12 6,5 10 5,4 3 1,6 186 100,0 

Sárvár-Faképi 439 43,8 405 40,4 53 5,3 81 8,1 24 2,4 1002 100,0 

9–10. század Ʃ 858 46,7 699 38,0 100 5,4 152 8,3 29 1,6 1838 100,0 

Sárvár-Faképi 3 0,3 6 0,8 68 8,3 665 80,8 81 9,8 823 100,0 

Celldömölk 39 10,5 19 5,1 28 7,5 251 67,5 35 9,4 372 100,0 

Hegyfalu – – – – – – 16 100 – – 16 100,0 

Lukácsháza – – 3 1,6 35 18,0 140 71,8 17 8,6 195 100,0 

Répcelak 7 6,4 17 15,6 12 11,0 56 51,4 17 15,6 109 100,0 
Táplánsztkereszt 1 0,5 2 1,0 10 5,3 154 81,6 22 11,6 189 100,0 

10–12. század Ʃ 50 2,9 47 2,8 153 9,0 1282 75,2 172 10,1 1704 100,0 

Mindösszesen 908 25,6 746 21,1 253 7,1 1434 40,5 201 5,7 3542 100,0 

34. táblázat. A fő díszítőmotívumok megoszlása a vizsgált 9–12. századi fazekakon 

 A táblázat adataiból jól leolvashatóak a két korszak fő díszítőmotívumainak 

hasonlóságai és különbözőségei, melyeket a következő alfejezetekben részletesen 

ismertetek. 

5.1.5.5.3.1. Fésűs díszítések. Hullámvonalköteg, vonalköteg 

 Az Árpád-korban a fésűs díszítések aránya drasztikusan lecsökkent (84,7%-ról 5,7 

%-ra). A hullámvonalköteg alkalmazása 46,7%-ról 2,9, a befésült vonalkötegé 38%-ról 

2,8%-ra mérséklődött. Megváltozott a díszítés kivitele is; a korábbi időszak lazán 

egymásra fésült, változó amplitúdójú hullámvonalkötegeit és vonalkötegeit kötöttebb, 

szabályosabb módon, helyenként mélyen bevésve (77. tábla 13) vitték föl. 

5.1.5.5.3.2. Vonalas díszítések. Hullámvonal, bekarcolt vonal, csigavonal 

 A vonalas díszítések közül az egyszeres vagy többszörös hullámvonal kedveltsége a 

Karoling-kori 5,4%-hoz képest kis mértékben, 9,0%-ra nőtt. A legszembetűnőbb változás a 

vonalas díszítések; az egymástól a kisebb töredékek esetében nehezen különválasztható 

csigavonal és bekarcolt vonal esetében figyelhető meg. A szélesen és mélyen, szélesen és 

sekélyen, keskenyen és mélyen, keskenyen és sekélyen illetve ritkán széles, egyenetlen 

végű eszközzel (belül osztott vonalas mintát eredményezve) karcolt díszítések aránya a 

Karoling-kori 8,3%-ról 75,2%-ra nőtt. 

 A díszítések elhelyezésében és kivitelében is történt változás. A hullámvonalat 

önálló díszítésként, vagy bekarcolt vonallal és csigavonallal kombinálva mindkét 

időszakban megtaláljuk, az Árpád-korban azonban körömbenyomás, irdalás vagy 

beböködés alatt az edény egész testén futó mintaként is előfordul. 

 A bekarcolt vonal vagy csigavonal az előbb leírt, a hullámvonallal együtt történő 

alkalmazásán kívül az Árpád-kor elején még önálló díszítésként is feltűnik (Pap 2013. 



175 

 

255). Árpád-korban pedig széles körben alkalmazták a hullámvonalhoz hasonlóan, ám 

annál lényegesen gyakrabban a fazék nyakán körbefutó körömbenyomás, irdalás vagy 

beböködés alatt, az edény egész testén körbefutó csíkokban. 

5.1.5.5.3.3. Fogaskerékminta 

 Több jel mutat arra, hogy Vas megyében, és tágabban a Nyugat-Dunántúlon a 

fogazott kerékkel felvitt díszítés már az Árpád-kor legelején megjelent. A díszítés 

felbukkan egy Sárvár-Faképi dűlőről származó fazék peremének belső oldalán, és 

ugyanezen fazék testén körömbenyomással együtt, számos esetben önálló díszítésként, 

valamint hullámvonallal (Valter 2005. 4. kép 4; Lukácsháza 4. tábla 6), bekarcolt vonallal 

(Valter 2005. 8. kép 8), illetve körömbenyomással és hullámvonallal kombinálva (98. tábla 

4). 

A fogaskerékmintát az edény egész testére csigavonalban (Kvassay 1982. 31, Kiss 

1983. 82), a kézikorongot körbeforgatva vitték fel legtöbbször megfigyelhetően az edény 

aljától vagy nyakától ill. vállától indulva. Több edényen az alj közvetlen közelében ér 

véget a minta (101. tábla 3; 98. tábla 4). Répcelakon és Zanaton a fogaskerékmintás 

töredékeket számos hullámvonalköteges díszű fazék, Sárvár-Faképi dűlőn pedig 

önmagában alkalmazott csigavonallal díszített fazék kísérte. 

A díszítés korai mivolta mellett természettudományos vizsgálatok eredményei is 

szólnak; Nagykanizsától kb. 25 km-re délre, a mai Horvátország területén, Torčec 

(Kethely, Rátkakedhely) falu határában 2002-ben egy 10-11. századi település objektumait 

tárták fel (Sekelj Ivančan et al. 2005). Az egyikből (SJ 16) más leletek mellett 

vonalköteggel és fogaskerékmintával ill. fogaskerékmintával díszített fazéktöredékek és 

egy fogaskerékmintás kisfazék került elő (Sekelj Ivančan et al. 2005. 185-186). Az 

objektumból vett faszénminta C14-es vizsgálata alapján annak kora 810-1020 közé 

tehető.236 

A Szlovénia területén elhelyezkedő Lendva (Lendava) határában C14-es 

vizsgálattal egy olyan objektumot datáltak a 10. századra,237 amelynek leletei között 

hullámvonallal és besimított vonallal díszített fazekak mellett egy fogaskerékmintás fazék 

is volt (Kerman 2008. 81). 

A fogaskerékmintás díszítés a Kárpát-medence régióiban minden valószínűség 

szerint eltérő időpontban jelent meg illetve terjedt el. A díszítésmód a publikált adatok 

                                                 
236 BP 1115 ± 90, AD 810-1020 (65,7%) (Sekelj Ivančan et al. 2005. 169; 175). 
237 SE 568. BP 1113 ± 27. 1. ∑ cal. AD 896-923 (28,7%), 941-978 (39,6%). 2. ∑ cal. AD 888-993 (95,4%). 

A minta 95,4%-os valószínűséggel datálható 888 és 993 közé (Kerman 2008. 81). 
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alapján a Dunántúlon elterjedtebbnek látszik, mint az ország keleti részén, ahonnan ilyen 

díszítésű edényt egyelőre soros temetőkből sem ismerünk. A minta elterjedésének idejét és 

mértékét további korszakbeli lelőhelyek anyagának összehasonlító elemzése tárhatja fel, 

azonban Vas megyében a fogaskerekes díszítés jelenléte a most ismert adatok szerint nem 

zárja ki a 10. századi keltezést. 

5.1.5.5.3.4. Körömbenyomás, irdalás, beböködés 

 Az három, néha a kiviteli mód és annak egy edényen belül történő változása miatt 

nehezen szétválasztható díszítési mód közül a beböködés az egyetlen, a Karoling-korban 

elszórtan már jelen lévő minta. A vizsgált településeken Sárvár-Faképi dűlő 9-10. századi 

leletei között dokumentálható a díszítés. A körömbenyomás és irdalás annak ellenére 

tekinthető előzmény nélkül megjelent díszítésnek, hogy Sárvár-Sitkei erdő részben 

objektumhoz nem köthető Karoling-kori leletei között egy-egy edényen megtalálható volt. 

 A kora Árpád-korban ez a három díszítés minden esetben az edény nyakán vagy 

ritkábban vállán fut körbe, leggyakrabban egy, néha két sorban (95. tábla 3). Azokban az 

esetekben, amikor az edény palástjának a nyak és váll alatti része is megvan, az minden 

alkalommal díszített. Legtöbbször bekarcolt vonal, ritkábban hullámvonal vagy 

fogaskerékminta borítja az edény testét. 

 A díszítés kivitele változó, sűrű vagy ritkás, gondosan vagy hanyagul felvitt minták 

mellett egészen vad, bevésés-szerű (105. tábla 6) irdalás is előfordul. 

5.1.5.5.3.3. Egyéb díszítési módok 

 Az egyéb díszek aránya az Árpád-korban a korábbi évszázadokhoz képest 1,6%-ról 

10,1%-ra nőtt. Ennek oka, hogy az eddig is alkalmazott minták mellett részben új díszítési 

módok jelentek meg illetve terjedtek el. A lenti táblázat az Árpád-korban kevésbé gyakori 

díszítések számát és arányát mutatja lelőhelyenkénti bontásban. Az egyes díszítések száma 

mellett található %-os adat az adott minta lelőhelyen belüli arányát mutatja. 

 

Díszítési mód 

/ 

Lelőhely 

∑Egyéb ∑ díszített fazék Irdalás, beböködés 

körömbenyomás 
Fogaskerék Festés „Más” 

db % db % db % db % db % db % 

Sárvár-Faképi 81 9,8 823 100,0 11 1,34 16 1,94 6 0,73 3 0,36 

Celldömölk 35 9,4 372 100,0 16 4,30 12 3,23 – – 7 1,88 

Hegyfalu – – 16 100,0 – – – – – – – – 

Lukácsháza 17 8,6 195 100,0 13 6,67 4 2,05 – – – – 

Répcelak 17 15,6 109 100,0 5 4,59 11 10,1 – – 1 0,92 
Táplánsztkereszt 22 11,6 189 100,0 12 6,35 9 4,76 – – 1 0,53 
10–12. század Ʃ 172 10,1 1704 100,0 57 3,35 52 3,05 6 0,35 12 0,70 

35. táblázat. Egyéb díszítési módok az Árpád-kori lelőhelyeken 
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 A kevésbé gyakori díszítési módok közül a legelterjedtebb az irdalás, 

körömbenyomás, beböködés (3,35%) és a fogaskerékminta (3,05%). Az előbbi díszítések 

megoszlása 1,34-6,67% között mozog, a fogaskerékmintánál azonban kicsit szélesebb 

skálán szóródnak az eredmények; az 1,94 és 10,1% között jelentősebb a különbség. Az 

utóbbi motívum lelőhelyenként változó adata alapján a minta kedveltsége esetlegesebb. 

 Vörös festést csak Sárvár-Faképi dűlőn figyeltem meg, aránya a lelőhelyen belül 

0,73, a korszakbeli településeket nézve 0,35%. 

 Külön oszlopban soroltam fel az egyéb díszítési módok között is csak ritkán 

felbukkanó motívumokat. Sárvár-Faképi dűlő anyagában 3 fazéktöredéken sűrű bordák 

voltak megfigyelhetőek. Celldömölkön 6 fazekat girlanddal, 1 edényt árkáddal díszítettek. 

Répcelakon a grafitos fazék 4 ágú fésűszerű eszközzel függőlegesen beszurkált dísze volt 

különleges, míg Táplánszentkereszten a perem V alakú bevágása. 

 A fenti kényszerűségből „más” kategóriába sorolt, a ritkák között is ritka díszek 

közül mindenképp ki kell emelnem a girlandot és az árkádot. A két, egymással ellentétes 

irányban felvitt minta közül a lefelé hasasodó girland a népszerűbb. Mindkét motívum csak 

egy feldolgozott lelőhelyen fordult elő, és az egész korszakban való ritkaságuk folytán 

jelenlétükből annak puszta tényén kívül más következtetést nem tudok levonni. 

 A táblázat adataiból jól látszik, hogy a gyakoriságban az irdalás, körömbenyomás 

és beböködés, valamint a fogaskerékminta után következő díszítések együttes aránya is 

alig haladja meg az 1%-ot. 

5.1.5.6. Fazékperemek 

 A fazekak peremeit a korábbiakhoz hasonlóan meghatározott szempontok szerint 

vizsgáltam. A peremek indítását a vizsgált lelőhelyeken a következő táblázat összegzi. 

A peremek indítása 

Lelőhely 

Ívelten kihajló Vízszintesen kihajló Álló Összesen 

db % db % db % db 

Kemenespálfa 95 77,3 25 20,3 – – 120 

Sárvár-Sitkei erdő 72 100 – – – – 72 

Sárvár-Faképi dűlő 234 94,7 12 4,9 1 0,4 247 

Karoling- kor Ʃ 401 91,4 37 8,4 1 0,2 439 

Sárvár-Faképi dűlő 99 86,8 15 13,2 – – 114 

Celldömölk 73 94,8 4 5,2 – – 77 

Hegyfalu 5 100,0 – – – – 5 

Lukácsháza 34 100,0 – – – – 34 

Répcelak 13 81,2 3 18,8 – – 16 

Táplánszentkereszt 30 100,0 – – – – 30 

Árpád-kor Ʃ 254 92,0 22 8,0 – – 276 

Mindösszesen 655 91,6 59 8,3 1 0,1 715 

36. táblázat. A fazékperemek indítása 
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 A vizsgált Árpád-kori a peremek 92,0%-a ívelten, míg 8,0%-a vízszintesen kihajló. 

Ez az arány szinte alig tér el a korábbi időszak vonatkozó adatától. Összességében a 715 9–

12. századi fazékperem 91,6%-a különböző mértékben ívelten, míg 8,3%-a vízszintesen 

kihajló. 

Peremforma 

Lelőhely 

Nem 

változik 

Megvasta-

godó 

▼alakban 

megvastagodó 
● alakban 

megvastagodó 

Elvékonyodó Ʃ 

db % db % db % db % db % db 

Kemenespálfa 60 48,8 4 4,1 47 38,2 – – 8 6,5 119 

Sárvár-Sitkei 31 43,1 3 4,2 33 45,8 – – 5 6,9 72 

Sárvár-Faképi  160 64,8 16 6,5 26 10,5 1 0,4 44 17,8 247 

Karoling-kor Ʃ 251 57,3 23 5,3 106 24,2 1 0,2 57 13,0 438 

Sárvár-Faképi  24 21,0 17 14,9 69 60,5 2 1,8 2 1,8 114 

Celldömölk 23 29,9 13 16,9 21 27,2 10 13,0 10 13,0 77 

Hegyfalu – – 2 40,0 3 60,0 – – – – 5 

Lukácsháza 8 23,6 11 32,3 15 44,1 – – – – 34 

Répcelak 10 62,5 – – 1 6,3 – – 5 31,2 16 

Táplánszentkereszt 12 40,0 3 10,0 15 50,0 – – – – 30 

Árpád-kor Ʃ 77 27,9 46 16,7 124 44,9 12 4,3 17 6,2 276 

Mindösszesen 328 45,9 69 9,7 230 32,2 13 1,8 74 10,4 714 

37. táblázat. A fazékperemek formája238 

 Az Árpád-kori peremek finomabb kidolgozását jelzi, hogy szemben a Karoling-kor 

57,3%-ban változatlan peremformájával itt már csak 27,9% azon peremek száma, 

amelyeket nem formáltak át. 

A fazékperemek 16,7%-a megvastagodó, és 44,9%-uk háromszög alakban 

vastagszik meg. Mindkét adat jelentős növekedést jelent a Karoling-kor 5,3 illetve 24,2%-

os adatához képest. A megvastagodó peremek háromszorosára, a háromszög alakban 

megvastagodóak csaknem duplájára nőttek. Mégis az utóbbi adat a szembetűnőbb; az 

Árpád-kori fazekak közel fele háromszög alakban vastagszik meg. 

 A Karoling-korhoz képest számottevően növekedett a kör alakban megvastagodó 

peremforma aránya, amely 0,2%-ról 4,3%-ra nőtt. Az elvékonyodó peremforma az 

egyetlen, amely csökkenő tendenciát mutat; a Karoling-korban a peremek 13,0, az Árpád-

korban 6,2%-a vékonyodott el. 

 Összességében a két időszakot nézve még mindig a változatlan peremforma a 

leggyakoribb (45,9%), ezt követi a háromszög alakban megvastagodó (32,2%), 

elvékonyodó (10,4) majd a formáját megtartva megvastagodó (9,7) perem. A kör alakban 

megvastagodó forma egyelőre inkább Árpád-kori sajátosságnak tűnik, Sárvár-Faképi 

Karoling-kori anyagában mindössze egy korábbi esetet írtam le. 

 

 

                                                 
238 Kemenespálfán egy perem formája sérülés miatt nem volt megállapítható. 
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A peremek végződése 

Lelőhely 

Négyzetesre vágott Lekerekített Összesen 

db % db % db 

Kemenespálfa 76 61,8 44 35,8 120 

Sárvár-Sitkei erdő 31 43,1 41 56,9 72 

Sárvár-Faképi dűlő 104 42,1 143 57,9 247 

Karoling-kor Ʃ 211 48,0 228 52,0 439 

Sárvár-Faképi  38 33,3 76 66,7 114 

Celldömölk 44 57,1 33 42,9 77 

Hegyfalu 4 80,0 1 20,0 5 

Lukácsháza 14 41,2 19 55,8 33239 

Répcelak 9 56,3 7 43,7 16 

Táplánszentkereszt 7 73,4 22 23,3 29240 

Árpád-kor Ʃ 116 42,3 158 57,7 274 

Mindösszesen 327 45,9 386 54,1 713 

38. táblázat. A fazékperemek végződése 

 A fazékperemek végződése a Karoling-kori telepeken inkább négyzetesre vágott, az 

Árpád-korban pedig inkább lekerekített. Szignifikáns különbség azonban nem figyelhető 

meg a két időszak között; a négyzetesre vágott peremek előfordulása 5,7%-kal csökkent, a 

lekerekítetteké pedig ugyanennyivel nőtt az idő előrehaladtával. A két korszak együttesen 

vizsgált aránya is csak kis mértékben tér el a lekerekített peremek javára. 

 

Peremforma 

Lelőhely 

Fedőhornyos Besimítással 

tagolt 

Lecsüngő Ki- le- vagy 

felhúzott 
Alákarcolt241 Tagolási 

módok Ʃ 

db % db % db % db % db % db % 

Kemenespálfa 30 24,4 28 22,8 3 2,4 – – – – 61 49,6 

Sárvár-Sitkei 37 51,4 15 20,8 3 4,2 – – – – 55 76,4 

Sárvár-Faképi  22 8,9 16 6,5 1 0,4 11 4,4 – – 50 20,2 

Karoling-kor Ʃ 89 53,6 59 35,6 7 4,2 11 6,6 – – 166 – 

Sárvár-Faképi  40 35,1 3 2,6 11 9,6 17 14,9 – – 71 – 

Celldömölk 23 29,9 19 24,7 12 15,6 4 5,2 3 3,9 61 – 

Hegyfalu – – – – 1 20,0 1 20,0 – – 2 40,0 

Lukácsháza 13 38,2 – – – – 6 18,4 – – 19 56,6 

Répcelak 5 31,3 1 6,3 – – – – – – 6 37,6 

Táplánszentkereszt 11 36,7 5 16,7 6 20,0 6 20,0 – – 28 93,4 

Árpád-kor Ʃ 92 49,2 28 15,0 30 16,0 34 18,2 3 1,6 187 – 

Mindösszesen 181 51,3 87 24,6 37 10,5 45 12,7 3 0,9 353 – 

39. táblázat. A fazékperemek tagoltsága 

 A fazékperemek tagoltsága történhetett fedőhoronnyal, a perem felső vagy külső 

oldalát érintő besimítással, a perem ki- vagy felhúzásával illetve aljának lehúzásával 

(lecsüngő perem), valamint alákarcolásával. Ezek a jellegzetességek együtt, vagy önállóan 

egyaránt megfigyelhetőek, ezért a tagolási módok száma néhány esetben több a tagolt 

peremek számánál. 

                                                 
239 Lukácsházán 1 perem végződése sérülés miatt nem volt megállapítható, aránya 3,0%. 
240 Táplánszentkereszten 1 perem végződése sérülés miatt nem volt megállapítható, aránya 3,3%. 
241 Ezen a lelőhelyen további 3, kivétel nélkül kör alakban megvastagodó fazékperem alákarcolt volt. 
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 Sárvár-Faképi dűlő és Celldömölk fazekainál a tagolt peremek tényleges aránya a 

táblázatban feltüntetett adatoknál kisebb, 52,6% (58 db) illetve 58,4% (45 db). A többi 

településnél a jellegzetességek száma megegyezik a tagolt peremek számával. Az egyes 

jellegzetességek a korszakra vonatkozó adatait a tagolási módok számához (187 db) 

viszonyítottam. 

 A fazekak peremét a leggyakrabban finom vagy határozottabb fedőhoronnyal látták 

el; a Karoling-korban 53,6, a kora Árpád-korban 49,2% a fedőhornyos edények aránya. 

Fedő alkalmazását azonban egy esetben sem tudtuk dokumentálni, egyedül egy 

kemenespálfai szórvány – és a telephez bizonytalanul köthető – edénytöredék esetében 

merült fel annak a gyanúja, hogy cserépfedőhöz tartozhat (17. tábla 12). Mivel a 

kemencében való főzéshez és a tárolóedények tartalmának védelmében egyaránt szükséges 

vagy legalábbis praktikus az edény lefedése, joggal feltételezhetjük nem maradó anyagból 

készült fedők használatát az egész vizsgált időszakban. 

 A peremek tagolása a késő népvándorlás korában ezen kívül besimítással (35,6%), 

ki-, lehúzással (6,6%) történt, illetve ritkán (4,2%) lecsüngő peremek is megfigyelhetőek. 

Az Árpád-kor elején a peremek ki-, le- vagy felhúzása gyakoribbá vált (18,2%), hasonlóan 

a lecsüngő (16,0%) és a besimítással tagolt (15,0%) peremek aránya is megnőtt. Egyelőre 

csak Celldömölkön (85. tábla 9) tudtam megfigyelni a perem alákarcolását (3,9%), amely 

akár helyi jellegzetesség is lehet. 

 A két időszakot együtt vizsgálva ismét a fedőhorony a leggyakoribb, ez a peremek 

több mint felét jellemezte. Szintén népszerű a besimítás (24,6%), a ki-, le- vagy felhúzott 

peremvég (12,7%) és a lecsüngő perem (10,5%). A legritkábban a peremek alákarcolása 

dokumentálható (0,9%). 

 Mindezek alapján a fenti jellegzetességek közül az alákarcolt perem tűnik inkább 

későbbi, míg a lecsüngő perem és a peremek kihúzással, lehúzással illetve felhúzással való 

formálása az idő elteltével népszerűbbé váló formai jegynek. A fedőhorony népszerűsége 

viszonylag töretlen a vizsgált időszakban, a besimítással való tagolás azonban jelentősen 

visszaesett az Árpád-kor első szakaszában. 

 Összességében tekintve a peremek tagoltságának mértékét kitűnik, hogy mindkét 

időszakban jelentős az eltérés az egyes vizsgált települések vonatkozó értékei között. A 

Karoling-korban 20,2-76,4%, az Árpád-korban 37,6-93,4% a két szélső érték. Ez 

alátámasztja ugyan azt a megállapítást, hogy az idő előrehaladtával a peremek tagoltsága 

nő, azonban az azonos időszakra datálható lelőhelyek értékeinél megfigyelhető 50% körüli 
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különbség nem teszi lehetővé azt, hogy pusztán a peremek tagoltsága alapján kronológiai 

következtetéseket vonjunk le. 

5.1.5.7. Nyakban profilált fazekak 

 A Nyugat-Dunántúl korszakbeli fazekai közül kitűnik néhány nagyon jellegzetes, 

nyakban erőteljesen profilált fazék. Az első ilyen darabot Takács Miklós tette közzé a 

Veszprém megyei Külsővatról (Takács 1996b 6. t. 8). Az általam feldolgozott települések 

kora Árpád-kori anyagában Celldömölkről 2 (90. tábla 7 és 91. tábla 2a), Sárvár-Faképi 

dűlőről 2 (60. tábla 1; 62. tábla 1) és Lukácsházáról 1 (96. tábla 4) hasonló darabra 

akadtam. Ugyan a Karoling-kori fazekak között is akadnak olyanok, amelyek a többinél 

határozottabb nyakkidolgozás miatt talán ezen fazekak formai előképeinek tűnhetnek, 

egyelőre úgy tűnik, hogy ez a ritka formai jegy csak a kora Árpád-kori fazekakat jellemzi. 

5.1.5.8. Edényforma 

 A fazekak formavilágát illetően igen korlátozott következtetéseket tudunk 

levonni a kevés egész és rajzban kiegészíthető edény alapján. Tendenciaként annyi látszik, 

hogy a népvándorlás kor végén megfigyelhető formagazdagság ebben az időszakban már 

kevésbé jellemző. Bár elvétve gömbös (95. tábla 2) és kónikus (53. tábla 2; 59. tábla 3; 87. 

tábla 1) edények előfordulnak, a legtöbb edény vállban különböző mértékben szélesedő 

formájú.242 

5.1.5.9. Méretek 

 A hat lelőhelyről összesen 276 fazékperem származik,243 melyek közül 38 átmérője 

nem volt mérhető. A 257 fazékalj244 jóval töredékesebb volt, itt 78 fenékméretet nem 

tudtam mérni. 

 Az Árpád-kori edényeknél a peremek és aljak számában nem volt olyan jelentős 

eltolódás a peremek javára, mint a korábbi lelőhelyek anyagában, azonban a peremek 

mennyisége itt is meghaladja az aljakét. 

 A 238 peremtöredék adatait a következő diagram szemlélteti. 

 

                                                 
242 A Zala megyei kora Árpád-kori anyagban jelen lévő nyúlánk fazékforma (Kvassay 2003. 2. kép, Kvassay 

2005. 6. kép 13) egyelőre egyáltalán nem ismert Vas megyéből. 
243 Sárvár-Faképi 114, Celldömölk 77, Répcelak 13, Táplánszentkereszt 30, Lukácsháza 34, Hegyfalu 5 db. 
244 Sárvár-Faképi 107, Celldömölk 81, Répcelak 15, Táplánszentkereszt 26, Lukácsháza 22, Hegyfalu 6 db. 
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4. diagram. Az Árpád-kori fazékperemek mérete és darabszáma 

 A fazékperemek adatait összevetve a korábbi évszázadok edényeinek ugyanezen 

jellemzőivel szembetűnő, hogy az Árpád-kori edények között egyáltalán nincs 6-8 cm-es 

peremű kisfazék, és a 9-10 cm-es méretből is viszonylag kevés van. 

 A leggyakoribb edénymérethez itt is 12-17 cm-es peremátmérő társul, a közepes 

méretű edények dominanciája tehát nem változott. Eltérés figyelhető meg azonban a 

nagyméretű fazekak esetében; a Karoling-kor diagramján viszonylag egyenletes csökkenés 

figyelhető meg a 18-20 cm-es mérettől a 40 cm-esig, az Árpád-korban viszont kevesebb a 

nagyobb méretű edények darabszáma, és a legnagyobb mért érték 32 cm. Még 

szembetűnőbb a nagyméretű fazekak ritkasága, ha figyelembe vesszük, hogy a legnagyobb 

perem- és aljátmérők túlnyomó részt Lukácsháza leleteiből került ki. A fazékperemek 

alapján tehát hasonló megállapítást tehetünk, mint az edények ismert formáját tekintve; az 

Árpád-korra egy nehezen megfogható, de határozott egységesedés figyelhető meg. 

 A 179 fazékalj méreteit következő diagram foglalja össze. 
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5. diagram. Az Árpád-kori fazékaljak mérete és darabszáma. 

 A fazékaljakat vizsgálva hasonló eredményt kapunk, mint a peremek esetében. A 

kisméretű edények hiánya és a nagyobb fazekak ritkasága itt is szembetűnő. A korszakban 

leggyakoribb 12-17 cm-es peremátmérőjű edények alja 7-16 cm-es lehetett. Összevetve 

mindezt a korábbi évszázadok adataival (itt a legtöbb edénynek 12-16 cm-es pereme és 9-

16 cm-es alja volt) úgy tűnik, hogy a fazekak peremének és aljának egymáshoz 

viszonyított aránya lényegesen nem változott. 

5.1.5.10. Fazékaljak, fenékbélyegek 

 A feldolgozott kora Árpád-kori települések fazekai közül 37 darabon (20,7%) volt 

megfigyelhető fenékbélyeg. A korábbi időszak 3,6%-os adatához képest ez jelentős 

növekedést jelent. 

 A bélyegek gyakorisága egy-egy lelőhelyen belül igen eltérő; Répcelakon nem volt 

bélyeges alj, Lukácsháza és Hegyfalu anyagában 1-1, Táplánszentkereszten 4, Sárvár-

Faképi dűlő Árpád-kori horizontjában 11 és Celldömölkön 20 fenékbélyeges fazekat írtam 

le. 

 A legelterjedtebb minta a domború, kör alakú keretben lévő kereszt, kerék vagy 

sugaras nap, ez összesen 12 alkalommal volt megfigyelhető. További 9 esetben a kör alakú 

domború keret meglétét tudtam rögzíteni. Kör alakú keretbe helyezett hálószerű 

geometrikus minta 1 alkalommal fordult elő. Szintén gyakoribb a négyzet alakú keret, 

amely 6 edényen látható. Keret nélküli csillag 4, keret nélküli kereszt 1, keret nélküli 

kettőskereszt szintén 1 edényen volt megfigyelhető. 
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 Különlegesebb volt a fennmaradó három edényalj, melyek közül egyen a teljes 

edényaljat kitöltő, többszörösen áthúzott vonalból álló minta (50. tábla 1) volt. Ez 

utóbbival szinte teljesen megegyező motívum Kemenespálfa-Zsombékos 33. házának 

anyagából ismert (12. tábla 10; 13. tábla 3). 

 Két másik aljtöredéken kiemelkedő, több kisebb (61. tábla 7) illetve egy nagyobb 

(66. tábla 2) agyaglencse figyelhető meg, amelyek a koronglap kerekded bevésésének 

lenyomatai. Ennek a technikának szintén vannak Karoling-kori előzményei; Sárvár-Faképi 

dűlő 488-as objektumában és Kemenespálfán (13. tábla 6) hasonló kiemelkedések 

láthatóak. 

5.1.5.11. Technikai megfigyelések 

 Az egyetlen elgondolkodtató Sárvár-Faképi dűlőről származó kisfazék (59. tábla 2) 

kivételével a vizsgált Árpád-kori fazekak kézikorongon készültek. Az agyagszalagok 

közötti rések eldolgozására és az edények kivitelének szebbé tételére azonban a fazekasok 

a korábbi időszak edényeinek készítőinél nagyobb gondot fordítottak. A váll belső és a 

perem mindkét oldalán már csak ritkán figyelhetőek meg az utólagos felületkezelés 

nyomai, simítófa vagy bőr lenyomatát sem figyeltem meg az edényeken. 

 A készítés folyamatára utaló nyomk közül a leggyakoribb az edény aljáról lelógó 

kis perem, amelyet 39 alkalommal írtam le. Homokkal mindössze 6 edényt szórtak alá, az 

alján kihúzott volt 1 fazék és tálból indítottak 5 fazekat. Mindezek nyomai viszonylag 

könnyen eldolgozhatóak, ezért feltételezem, hogy a leírt eseteknél lényegesen gyakrabban 

alkalmazták ezeket a korábbi edényeken nagyobb számban megfigyelhető technikákat. 

5.1.5.12. Használati nyomok 

Az Árpád-kori fazekak közül összesen 64 esetében figyeltem meg koromnyomot. 

Az egész edények közül Sárvár-Faképi dűlő 780. kútjából származó fazék belső oldalán és 

a grafitos répcelaki fazék belső oldalán volt koromlerakódás. Lukácsházán egy egész fazék 

a peremen kívül és belül volt kormos. 

 A fazékperemek közül 8 belül, 4 kívül, és 3 kívül-belül, az oldalak közül 2 kívül, 

30 belül, 1 kívül-belül, az aljtöredékek közül kívül 2, belül 9 és alul további 2 volt kormos. 
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5.2. Eszközök, viseleti tárgyak 

 A legtöbb maradó anyagból készült eszköz a két nagy felületű feltárás anyagából 

származik. Répcelak-Galagonyáson mindössze 1 kónikus orsógomb került elő (99. tábla 

7). Ugyanez a forma köszön vissza Celldömölk 2 (80. tábla 14; 90. tábla 6) és Sárvár-

Faképi dűlő szintén 2 orsógombján (53. tábla 4; 61. tábla 9). 

 Sárvár-Faképi dűlő Árpád-kori objektumaiból mindössze egy vas kés pengéje, egy 

ár és további három vas tárgy került elő (72. tábla). Lukácsházáról egy vas kés származik. 

 A minden valószínűség szerint vasfeldolgozással is foglalkozó celldömölki 

településről kiemelkedő mennyiségű, összesen 28 db fémtárgyat leltároztam be. A 

lelőhelyről vödörfülek (84. tábla 4. és 8-9), vaskampó (73. tábla 2), vaspánt, vasszegek, 

vaskarika, vaskapocs és vas kések pengéihez tartozó töredékek ismertek. Sarló és egy 

teljesen ép, minden valószínűség szerint nád- vagy sás vágására használt eszköz (88. tábla 

9. és 11), valamint két kova és két kónikus orsókorong is származik innen. 

Táplánszentkereszten két vasszeg, egy vas pánt és egy fenőkő került elő. 

 Viseleti tárgyakat csak Celldömölkön találtunk; innen egy Szombathely-Kisfaludy 

Sándor utca temetőjében (Pap 2010; Horváth 2016 20. és 14. tábla) CNH. I. érmével 

kísérve is előkerült, a 10. század végétől, 11. század elejétől a 12. század első feléig 

datálható ezüstfóliás üveggyöngy (Szilágyi 1994. 88. 16. típus) származik (85. tábla 14). A 

tárgy környékbeli párhuzamai Mesteri-Intaháza anyagában találhatóak, illetve 

Sorokpolány-Berekalján (Kiss 2000a 195) a gyöngytípus aranyfóliás változata is sírba 

került. 

 A celldömölki település kútjából egy bronz sima hajkarikát (84. tábla 2), egy 

műhelyépületből pedig egy rombusz átmetszetű, ezüst, öt bordával ellátott S-végű 

hajkarikát bontottunk ki (88. tábla 7). Ugyanebben a műhelyben négy bordával ellátott 

vékony ezüstlemez is előkerült, amely szintén hajkarika töredéke lehet. 
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6. VAS MEGYE KERÁMIAMŰVESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSAI A KAROLING- ÉS A KORA ÁRPÁD-

KOR KÖZÖTT 

A dolgozat keretében bemutatott Karoling-kori települések élete a 9. században 

kezdődött, és a magyar foglalást követően is békésen folytatódott. Sárvár-Faképi dűlő 

lakossága a kora Árpád-korban is helyben maradt. A honfoglalást követően, a 10. század 

végén illetve a 11. században alapított falvak életének egy részében a század vége és a 12. 

század eleje hozott megfigyelhető változást. Ennek hátterében az állhat, hogy a Szent 

István által hozott törvények előírásait követve a falvak lakói ekkorra már nagyobb 

számban építették fel templomaikat, nyitották meg körülöttük temetőiket és lassanként, 

eddigi otthonaikat elhagyva az egyházi épületek közelébe költöztek. 

A feldolgozott Vas megyei 9-10. és 10-12. századi települések kerámiaanyagának 

összehasonlítása alapján megkísérlem leírni azokat a jegyeket, amelyek a két időszakban 

hasonlóak és különbözőek, és amelyek alapján a 10. századi kerámia a feldolgozás 

jelenlegi állása mellett elkülöníthetőnek látszik. Törekszem arra, hogy a lehető 

legkevesebb átfedés legyen az előző kettő, a Karoling- és az Árpád-kori edények 

jellegzetességeit bemutató fejezetben leírtakkal. 

Az edények alapanyagát és készítési módját tekintve viszonylag kevés különbség 

mutatható ki a két korszak között. A legtöbb változás az edények egyes formai jegyei és a 

díszítések kapcsán figyelhető meg. 

A Karoling-korban különösen kedvelt hullámvonalköteg és vonalköteg mellett 

ebben az időszakban alacsony arányban mutatható ki a hullámvonal és szórványosan a 

bepecsételés, kalászminta, fésűs beböködés, csigavonal illetve bekarcolt vonal. A 

koraközépkori díszítésmódok közül az Árpád-kor elején még jelentős arányban figyelhető 

meg a hullámvonalköteg és vonalköteg, ám az idő előrehaladtával e két díszítésmód 

rovására számottevően megnőtt a csigavonal és bekarcolt vonal aránya, míg a hullámvonal 

népszerűsége alig változott. 

A továbbélő motívumok mellett a kora Árpád-kor elején új díszítésmódok jelentek 

meg; a körömbenyomás, az irdalás és az edény nyakán körbefutó beböködés-sor, a 

fogaskerékminta, valamint kifejezetten alacsony arányban feltűnt az egyszeres bekarcolt 

árkád és a girland. 

Az utóbbi díszítések ritkasága miatt előfordulásuknak kronológiai jelentőséget nem 

tulajdoníthatunk. Girlandszerűen illetve árkádszerűen befésült hullámvonalköteg a 

Karoling-kori anyagban is megfigyelhető volt, és az adatok növekedésével a későbbiekben 
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valószínűleg a díszítések egyszeresen felvitt változata is kimutatható lesz nyugat-dunántúli 

Karoling-kori lelőhelyeken. 

Két olyan kora Árpád-kori díszítés ismert, amelyeket a kézikorong körbeforgatása 

során, csigavonalban vittek föl az edény testére; a bekarcolt vonal és a fogaskerékminta. 

Vas megye településein az előbbi a 9, az utóbbi a 10. században mutatható ki először. A 

csigavonalas bekarcolás a 9-12. században folyamatosan lakott Sárvár-Faképi dűlő 9. 

századi objektumaiban, tipikus Karoling-kori fazekak és kézzel készített sütőharang 

társaságában, önálló díszítésmódként fordult elő, valamint megfigyelhető a 9-10. századi 

Sitkei erdő és ERTI telepek anyagában is. A díszítést más nyugat-dunántúli, 9. századi 

lelőhelyeken is dokumentálták,245 azonban csak a kora Árpád-korban, más motívumokkal, 

elsősorban körömbenyomással,246 irdalással, beböködéssel, kisebb mértékben 

hullámvonallal és fogaskerékmintával kombinálva vált általánossá. 

 A fogaskerékminta 10. századi nyugat-dunántúli megjelenése mellett egyre több 

adat szól. Az így díszített edényeken megfigyelhető formai jegyek közül a korai időszak 

felé mutat a perembelső fogaskerekes díszítése és a díszítésmód alkalmazása többszörös 

díszítéskombinációkban. A fogaskerékmintás edénytöredékek kísérőleletei között több 

lelőhelyen247 magas arányban fordul elő hullámvonalköteges díszítés (5. diagram). A 10. 

századi keltezést két független természettudományos vizsgálat is erősíti,248 azonban egy 

másik vizsgálat249 Sárvár-Faképi dűlő 668. objektumának mintáit későbbre datálta. 

Az edényekre felvitt díszítés iránya leggyakrabban vízszintes, azonban néhány 

Karoling-kori, és egy bizonytalanul a kora Árpád-korra datálható töredék esetében (67. 

tábla 5) függőleges irányú díszítés is megfigyelhető volt. 

A többszörös díszítésmódok alkalmazása az egész vizsgált időszakban jellemző, de 

a két korszak díszítéstechnikája250 és az edénytest díszítésének mértéke között jelentős a 

különbség. A koraközépkorban leggyakrabban váltakozva alkalmaztak két vagy több 

mintát, amelyek gyakran csak ez edény vállán futnak körbe, vagy testének felső harmadát, 

kétharmadát fedték.251 Ezzel szemben a későbbi két évszázadban készített edények nyakán 

                                                 
245 Szőke 1996. 127; Müller 2009. 467-468; Straub 2011. 396. 
246 Egy-egy körömbenyomással díszített fazék Sárvár-ERTI telep és Sitkei erdő Karoling-kori leletei között is 

van, azonban a kedvezőtlen előkerülési körülmények (Károlyi 1975. 234-235) miatt jelenleg még csak 

valószínűsíthető, hogy későbbi, jól dokumentált leletek alapján ezen díszítéstípus Vas megyei 10. századi 

megjelenése mellett is több adat lesz. 
247 Köztük a Skriba Péter által publikált zanati ház (Skriba 2009) kerámiaanyagában. 
248 Sekelj Ivančan et al. 2005. 169; 175; Kerman 2008. 86.  
249 SMRA 3684-16. 
250 Ld. Takács 1998. 64. 
251 Az edények díszítési helyével kapcsolatban ld. Tomka 1988. 52. 
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vagy vállán körbefutó motívum vagy motívumok alatt az edénytest többi részét, gyakran 

annak aljáig egy bizonyos díszítés, jellemzően csigavonal, hullámvonal vagy 

fogaskerékminta borítja. A két korszak fazéktöredékeit összehasonlítva kiderül, hogy a 

díszített edényfelületek nagysága az Árpád-korra csaknem duplájára nőtt. 

 A fazekak formai jegyei közül a peremek esetében is több változás fogható meg. 

Tendenciaként kimondható, hogy a 9–10. században a peremek túlnyomó többsége ívelten 

vagy vízszintesen kihajló, végük pedig legtöbbször szögletesre vágott és kisebb mértékben 

lekerekített. Már ebben az időszakban jelentős a háromszög alakban megvastagodó 

peremek aránya. A peremek tagoltságának mértéke ugyan lelőhelyenként változik, de már 

ebben az időszakban közel 50 %-os és az idő előrehaladtával százalékos arányban 

kimutatható módon növekszik. 

 A kora Árpád-kori fazekak peremének többsége ívelten kihajló, szögletesre vágott 

vagy lekerekített, ám mind a háromszög és kör alakban megvastagodó, mind a lekerekített 

peremek aránya növekszik. Hasonlóan emelkedő tendenciát mutat a peremek 

fedőhoronnyal és besimítással való tagolása is. Mindezek mellett a Karoling-korhoz képest 

nagyobb arányban vannak jelen a változó mértékben lecsüngő és alákarcolt (85. tábla 9) 

példányok is. 

 A perem belső oldalának alacsony arányban megfigyelhető díszítése a 

koraközépkori anyagra jellemzőbb, hasonlóan a peremszél díszítéséhez, amelyre – a 

táplánszentkereszti peremén bevágott edény kivételével – az Árpád-kori anyagból nem 

ismerek példát. 

 A 10–11. századi nyakban profilált fazekak markánsan elkülöníthető csoportja 

egyelőre nyugat-dunántúli jellegzetességnek látszik. 

 A településekre általánosan jellemzően mindkét időszakban kevés a teljesen 

kiegészíthető edény, ennek ellenére megfigyelhető a koraközépkori fazekak nagyobb 

formagazdagsága. Az általam feldolgozott lelőhelyek anyagában nem fordult elő az a 

nyúlánk fazékforma, amely Szombathelyen252 és Váton253 megtalálható volt; a legtöbb 

edény széles szájú, vállban változó mértékben kiszélesedő és szűkülő talpú. Előfordulnak 

enyhén kónikusodó vállú és hordós valamint gömbös testű edények is. Az Árpád-kor 

elejére jellemző fazekak valamivel egységesebbek, bár fellelhetőek köztük kónikus és 

gömbös testű darabok is, az edények többsége zömök, vállban szélesedő, széles szájú és 

talpú. 

                                                 
252 Kiss–Tóth–Z. Czigány 1998. 95. 
253 Skriba 2010. 11. kép 2. 
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 A használati kerámia arányainak megfelelően a fazekak között mindkét korszakban 

a közepes méretűek vannak túlsúlyban, gyakoriságban ezeket követik a nagy- és kisméretű 

edények. 

 A koraközépkori edények alján a bemélyedő, delle illetve korong alakú 

fenékbélyeg mellett nagyobb számban teljes edényfeneket kitöltő, geometrikus, keret 

nélküli, illetve kisebb mértékben már keretes bélyegek is előfordulnak. Jellemzőek az 

edény korongon való hatékonyabb rögzítésére szolgáló bemélyítések nyomai, melyek az 

edény alján egy vagy több „pozitív delleként”, lencse nagyságú kitüremkedésként 

jelentkeznek. Sárvár-Faképi dűlőn ebből az időszakból már van példa az edény korongról 

való levágására is. 

 Az Árpád-kor elején még biztosan fennmaradnak a teljes edényaljat kitöltő 

bélyegek és jellemzőek az edényaljon megfigyelhető kiemelkedő agyaglencsék, azonban 

ebben az időszakban lényegesen gyakoribbá válnak a kör, vagy ritkán négyzetes formájú 

keretbe helyezett geometrikus minták. 

 Összefoglalva a két, részben mesterségesen elválasztott korszak között eltűnő és az 

Árpád-korban felbukkanó új elemeket és változásuk megfigyelhető főbb tendenciáit a 40. 

táblázatban összesítettem. Kérdőjellel jelöltem azokat a jellegzetességeket, amelyek 

esetében – elsősorban alacsony előfordulási arányuk miatt – az adatok bővülése során az 

eredmények későbbi módosulását feltételezem. 
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Jellegzetesség A Karoling-korban is jelen 

lévő, továbbélő elemek 

A két időszak közt 

kivesző elemek 

Az Árpád-korban 

megjelenő új elemek 

Tárgytípus Fazék – Kézzel készült 

fazék, 

  sütőharang, sütőtál 

(?) 

– Behúzott peremű tál 

– Bordázott nyakú    

   edény 

– Kézikorongolt   

   cserépbogrács 

– Virágcserép alakú tál 

Alapanyag Sárgásfehér és narancssárga 

anyagú edények (nő) 

  

Soványítás Grafit (csökken) Mészszemcsés 

soványítás 

 

Formai jegy   Nyakban profilált 

fazekak (?) 

Technika – Kézikorong használata 

– Kézikorong bevésése,  

  „pozitív delle” (csökken) 

  

Díszítés helye Perembelső díszítése Peremszél díszítése (?) Az egész edénytest 

díszítése 

Díszítés módja – Kettős és hármas   

  díszítéskombinációk 

– Hullámvonalköteg– 

   vonalköteg (csökken) 

– [Önállóan alkalmazott]  

   csigavonal (nő) 

– Hullámvonal (nem változik) 

– Bepecsételés és 

fésűs beszurkálás (?) 

– Függőleges díszítés 

(?) 

– Fogaskerékminta 

– Körömbenyomás,  

   irdalás és beböködés 

– Árkád, girland (?) 

– Az egész edénytest  

   díszítése (nő) 

Edényforma Kónikus, gömbös és vállban 

széles fazék. 

Nyúlánk fazékforma 

(?) 

 

Peremkiképzés – Fedőhorony és tagoltság (nő) 

– Háromszög átmetszetű  

   fazékperem (nő) 

 Kör alakban 

megvastagodó perem 

(?) (nő) 

Fenékbélyeg – Teljes edényaljat kitöltő  

   fenékbélyeg (csökken)  

– Keretes fenékbélyeg (nő) 

Delle  

Import   Grafitos import 

40. táblázat. Továbbélő, eltűnő és új elemek Vas megye 9-12. századi kerámiájában 

 

 A Karoling- és kora Árpád-kori települések kerámiaanyagának részletes 

összehasonlítása során ugyan egyetlen olyan jegyet sem sikerült megfigyelni, amely csak a 

10. századra jellemző, azonban – részben a szakirodalom eddigi megállapításait 

megerősítve, részben azokat kiegészítve – sikerült körvonalazni azokat az elsősorban a 

leletanyag zömét adó fazekakon megfigyelhető jellegzetességeket, amelyeknek kronológiai 

jelentőséget tulajdoníthatunk, s amelyek alapján a 10. századi kerámiaanyag 

elkülöníthetőnek látszik. 

 A statisztikai elemzések alapján a sárgásfehér színű, valamint a szürke belső 

maggal narancssárgára vagy narancsvörösre égő töredékek mindkét korszakban alacsony 
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aránya növekvő tendenciát mutat, míg az edények soványító anyagai közül a mészszemcse 

és a grafit előfordulása csökken. 

A régióban már a 9. században megfigyelhető a kézikorong szinte kizárólagos 

használata, és az általam vizsgált anyagban egyelőre semmi nem mutat a kézzel készült 

tárgytípusok Árpád-kori fennmaradására. A fazekaskorong apró bevéséseinek az edények 

alján mindkét időszakban megfigyelhető nyoma egyelőre 10. századi, vagy lokális 

jellemzőnek látszik. 

A vizsgált időszakban a legtöbbet a fazekak díszítése változott. A perembelső 

díszítésének aránya csökkent, míg az egész edénytest díszítése az Árpád-kort jellemzi 

inkább. A két, esetleg három díszítés együttes alkalmazása az egész 9-12. században 

megfigyelhető, azonban az Árpád-kori anyagot tekintve a kettős és hármas 

díszítéskombinációk magas aránya archaikus jegynek tekinthető. 

A díszítés motívumai közül a 9. században megjelenő csigavonal/bekarcolt vonal 

idővel kiszorítja a hullámvonalköteget és vonalköteget. Egyelőre a két díszítésmód aránya, 

és a csak a peremtöredékek esetében megfigyelhető, önmagában alkalmazott csigavonal 

előfordulása a látszik a legmarkánsabb korjelző tényezőnek. 

A hullámvonal az egész vizsgált időszakban viszonylag alacsony arányban, de 

töretlenül jelen van, azonban míg a Karoling-korban és az Árpád-kor legelején inkább az 

edény vállán és hasán több sorban futó egyetlen díszítésként, vagy bekarcolt vonallal 

váltakozva, a későbbi időszakban jellemzően az edény vállán, csigavonallal kombinálva 

figyelhető meg. 

A körömbenyomás, irdalás és beböködés megjelenésének ideje minden 

valószínűség szerint a 10. századra tehető, ennek megerősítésére azonban további, jól 

dokumentált megfigyelések szükségesek. Az Árpád-kori települések fazekainak részletes 

vizsgálata alapján az azonban kimondható, hogy Vas megyében, és tágabban a Nyugat-

Dunántúlon a felsorolt díszítési módok és a fogaskerékminta előfordulása nem zárja ki a 

10. századi datálást. 

Az alacsony arányban, egyelőre látszólag inkább az Árpád-kori edényeken 

megfigyelhető árkád és girland kifejezett ritkasága nem teszi lehetővé a két díszítésmód 

kora Árpád-kornál szűkebb időszakhoz való kötését. 

A kutatás eddigi megállapításával összhangban a perem tagoltságának mértéke 

idővel nő, míg a kisebb méretű, keretbe foglalt fenékbélyegek kedveltsége a teljes 

edényaljat kitöltő, nagyméretű bélyegek rovására változik meg. Az edények formájának 

gazdagsága szintén a korábbi időszak felé mutató tényezőnek látszik. 
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Mindezek alapján Karoling-kori környezetben a 10. század felé mutat a sárgásfehér 

és narancssárga edények növekvő aránya, a mészszemcsés soványítás hiánya, a grafitos 

soványítás alacsony aránya, valamint a kézikorong kizárólagos használata. A díszítési 

módok közül az egész edénytest díszítése, az önmagában alkalmazott csigavonalas díszítés, 

valamint bekarcolt illetve besimított vonalak. Mindezek mellett a hullámvonalköteg és 

vonalköteg csökkenő aránya, a körömbenyomás, irdalás és vállon körbefutó egyszeres 

beböködés előfordulása, a tagolt, háromszög és kör átmetszetű fazékperemek növekvő 

aránya, a fazekak formájának egységesedése, a delle hiánya, a nagyméretű fenékbélyegek 

csökkenő aránya és a korong bevésésből származó kiemelkedések, valamint keretes 

fenékbélyeg jelenléte. 

Árpád-kori leletkörnyezetben archaikus jegy az önállóan alkalmazott csigavonalas 

díszítés, a perembelső díszítése, az edény fölső harmadát-kétharmadát borító 

hullámvonalas, vagy váltakozva felvitt hullámvonalas és vonalas, valamint a 

hullámvonalköteges és vonalköteges díszítés, a kétszeres és többszörös 

díszítéskombinációk nagyarányú alkalmazása, a csigavonal és bekarcolt vonal alacsony és 

a hullámvonalköteg-vonalköteg magas aránya, a teljes edényaljat kitöltő nagyméretű 

fenékbélyegek magas aránya, valamint az edény alján megfigyelhető, a korong 

bevéséséből származó kiemelkedések jelenléte. 

A dolgozatban főként a 9-12. század kerámialeleteinek 98,5 %-át adó 

„tömeganyag”, a fazék jellegzetességeit vizsgálva igyekeztem körvonalazni a 10. századi 

kerámia elkülönítésének lehetőségeit. Az elemzés tanúsága szerint az alacsony arányban 

jelen lévő jellegzetességek, tárgytípusok, díszítési módok és formai jegyek 

bizonytalanságával szemben az átlagos, szokványos és nagyobb mennyiségben fellelhető 

elemek vizsgálata vezethet eredményekhez, melyeket – a Kárpát-medence régiói között 

megfigyelhető jelentős eltérések miatt elsősorban Vas megyére, tágabban a Nyugat-

Dunántúlra vonatkoztatva – mindkét korszakban a fenti tényezőkből minél több együttes 

fennállása esetén látszik lehetségesnek az adott lelőhely, objektum vagy leletegyüttes 

anyagának 10. századi keltezése. 
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8.1.1. Kemenespálfa-Zsombékos  

Tárgyleírások 

K. 2010.1.1-K.2010.1044. 

 

 

OBNR 1/SNR 8. 

K.2010.1.1. Fazékoldal- és alj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 4 

ágú eszközzel, sűrűn, 1,5 cm-es közzel szélesen, sekélyen befésült, kis amplitúdójú 

hullámvonalkötegekkel díszített nagyméretű fazék 5 db-ból ragasztott töredéke. Lemezesen 

törik. 1,9x1,5x0,7-7,6x3,7x0,5 cm. Fátm.: Nem mérhető.  

 

OBNR 3/SNR 9. 

K.2010.1.2. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, belül simítófával elsimított (aljánál rosszul elsimított hurka), 2 

színűre égetett, kívül-belül vörösessárga, törésfelületén fekete, aljhoz közeli töredék. 5 ágú 

eszközzel, szélesen, sekélyen befésült, kis amplitúdójú hullámvonalköteggel, ez alatt 

ellentétes amplitúdójú, szélesen, sekélyen besimított egyszeres vonallal, majd egymásra fésült 

vonalkötegekkel díszített fazékoldal. 4,8x3,9x0,6-0,7 cm.  

 

OBNR 5/SNR 11.  

K.2010.1.3. Fazékváll. Durva szemcsés alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes, reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

sárgásvörös, belülszürke, 6 ágú eszközzel keskenyen, mélyen bekarcolt vonalköteggel 

díszített fazékváll. 5,9x3,2x0,2 cm. 

 

OBNR 6/SNR 14. 

K.2010.1.4. Fazékoldal. Durva szemcsés alig csillámos homokkal és durva apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös és foltokban 

rozsdabarna, legalább 3 ágú eszközzel bekarcolt, kis amplitúdójú hullámvonalköteggel 

díszített fazékoldal. 6,2x5,7x0,8 cm. 

 

OBNR 6/SNR 14. 

K.2010.1.5. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes, 

reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásbarna-vöröses foltos, belül 

szürkésfekete fazékoldal. 4,5x3,3x0,6 cm. 

 

OBNR 12/SNR 22. 

K.2010.1.6. Fazékoldal. Finoman iszapolt alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, 

kevés finom őrölt kerámiával soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül világosbarna, belül barnásszürke, 4-6 ágú eszközzel szélesen, seklélyen 

egymásra fésült vonalkötegekkel, ez alatt 4 ágú eszközzel egymásra karcolt 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal.  3,6x3,9x0,8 cm. 

 

OBNR 12/SNR 22. 

K.2010.1.7. Fazékoldal. Csillámos homokkal és kevés finom őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül feketére 

kormozódott apró oldaltöredék. 2,6x2,5x0,7 cm. 
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OBNR 12/SNR 22. 

K.2010.1.8. Tapasztás. Kívül-belül világosbarnára égett tapasztástöredékek. Egyiken 0,6 cm 

vastag vessző vagy nád lenyomata. 1,8x2,2x1,2-6,2x3,4x30 cm. 15 db. 

 

OBNR 15/SNR 13. É-i részéből, OBNR 55 melletti részből 

K.2010.1.9. Fazék perem-, váll-, oldal. Finoman iszapolt alig csillámos homokkal és 

minimális őrölt kerámiával soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, 

lyukacsos felületű, belül simítófával elsimított, kívül világosbarna, vörösesbarna, belül 

szürkésfekete fazék felső rész. Pereme vízszintesen kihajló, végén finoman lekerekített. A 

nyak hangsúlytalan, a váll alig ívelt. Kívül a perem alat 2 db 1 cm-es közzel besimított 

vízszintes vonal, alatta szélesen, sekélyen, sűrűn besimított kis amplitúdójú hullámvonalakkal 

díszített fazék 12 db-ból ragasztott és 7 különálló töredéke. Pátm.: 14 cm. 1,9x2,2x0,8-

11,8x8,3x0,8 cm.  

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.10. Fazékperem és -váll. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesszürke, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, végén szögletesre vágott, külső oldalán 

a simítás következtében finom besimítással tagolt fazékperem és –váll 3 db-ból ragasztott és 2 

különálló töredéke. Nyakrész nincs, a vállon 6 ágú eszközzel sűrűn, változó amplitúdóval 

besimított vonalakkal díszített. Vállon belül hurkák, a peremen simítófa. Pátm.: 12 cm. 

2,3x1,6x0,6-1x4,5x0,6 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.11. Fazékváll. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös apró 

válltöredék. 2,8x2,0x0,8 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.12. Fazékoldal. Finoman iszapolt alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

szürkésbarna, belül vörösesszürke, 6 ágú eszközzel függőlegesen, sűrűn, egymásra karcolt 

alig ívelt vonalkötegekkel díszített fazékoldal. 2,9x5,1x0,6 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.13. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül barnásfekete, belül 

szürkésbarna, aprók, hegyes eszközzel beböködött V alakú kettős pontsorral díszített 

fazékoldal. 3,8x3,0x0,9 cm.  

 

OBNR 15/SNR 12-13. 

K.2010.1.14. Fazékoldal. Homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, vállán 

keskenyen, mélyen bekarcolt kettősvonalak között 7 ágú eszközzel bekarcolt kis amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített kisméretű fazékhoz tartozó töredék. 4,7x2,7x0,5 cm. SZÜRKE! 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.15. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös belül 

sötétszürke, szélesen, sekélyen besimított vonal ugyanúgy besimított agy amplitúdójú 
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hullámvonallal díszített hengeres testű edény válltöredéke. Belül függőleges simítófa. 

6,7x4,1x0,5 cm. 2 db-ból ragasztott.  

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.16. Fazékoldal. Csillámos homokkal, kevés finom apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

4 ágú eszközzel szélesen, mélyen, tág közökkel befésült vonalkötegekkel díszített, 2 db-ból 

ragasztott fazékoldal. 4,6x3,1x0,8 cm.  

 

OBNR 16/SNR 12. Kő alól. 

K.2010.1.17. Fazékoldal. Finoman iszapolt homokkal és durva őrölt kerámiával soványított, 

lágy tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égetett, kívül-belül sárgásvörös, törésfelületén 

világosszürke, lyukacsos felületű fazékváll kívül legalább 4 fogú eszközzel bekarcolt vízszintes 

vonalköteg alatt legalább 2 ágú hullámvonalköteggel díszített apró töredék. 2,6x1,8x0,6 cm. 

 

OBNR 15/SNR 64. 

K.2010.1.18. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül vörösessárga, 

belül szürkésfekete, 4 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt 2, részben egymáson futó 4 

ágú vonalköteg. 4,4x4,2x0,5 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.19. Fazékváll. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül narancsvörös, 4 ágú 

eszközzel bekarcolt kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített kisfazék válltöredéke. 2 

db-ból ragasztott. 3,4x2,6x0,6 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.20. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, legalább 2 

ágú eszközzel keseknyen, sekélyen bekarcolt hullámvonalköteggel díszített. Kívül-belül 

függőleges simítófa-nyomok. 4 különálló töredék. 1,8x1,4x0,4-5,0x2,8x0,5 cm. 

 

OBNR 15/SNR 12, SNR 12. kő alól, SNR 64 (2 db). 

K.2010.1.21-24. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna ill. 1 esetben 

feketésbarna, 4, 5, 5, 6 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 

3,5x2,2x0,5-4,5x2,6x0,7 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.25. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül-belül szürkésbarna, 4 ágú 

eszközzel bekarcolt vonalkötegekkel díszített. 5,6x4,3x0,5 cm. 

 

OBNR 15/SNR 64. 

K.2010.1.26. Fazékváll. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 4 ágú eszközzel 

keskenyen, sekélyen bekarcolt vonalköteggel díszített behúzott válltöredék. 4,1x3,1x0,3 cm. 
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OBNR 15/SNR 12, SNR kő alól, SNR 13. 

K.2010.1.27-29. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2 esetben kevés, 1 

alkalommal sok őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szélesen, sekélyen besimított kettősvonallal (1x) és 

vonalakkal (2x) díszített fazékoldalak. A 29-esben belül rosszul eldolgozott hurkák. 

2,7x2,9x0,6-5,2x4,7x0,6 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13 É (2x), SNR 13 (4x), SNR 64, SNR 12-13. 

K.2010.1.30-37. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

szürkésbarna vagy barna fazékoldalak. A 30. és 31. töredék 2 db-ból ragasztott. 1,8x2,x0,6-

5,8x4,9x0,7 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.38. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, belül feketére kormozódott fazékalj. 2 db-ból ragasztott. Az alj és oldal 

összedolgozása rossz! Fátm.: 10 cm. 8,8x3,7x0,7 cm. 

 

OBNR 15/SNR 64. 

K.2010.1.39. Fazékalj. Homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, alig érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül feketésbarna fazékalj. Fátm.: 9 

cm. 4,3x2,8x0,7 cm. 

 

OBNR 15/SNR 64. 

K.2010.1.38. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül szürke 

fazékalj. Fátm.: 4,7x3,7x0,9 cm. 

 

OBNR 15/SNR 12. 

K.2010.1.41. Rácsmintás tégla. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, lapos, négyzetes 

formájú tégladarab egyik oldalán sűrűn bekarcolt ferde rácsmintával. 10,4x4,8x1,9 cm.  

 

OBNR 15/SNR 12. 

K.2010.1.42. Kő. Vörös homokkő, lapos, téglány alakú, egyik oldalán talán eszköztől eredő 

karcolásnyomokkal. 7,7x8,6x2,3 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13 (2x), SNR 13 É. (2x). 

K.2010.1.43. Patics, tapasztás. Négyzetes alakú, őrölt kerámiával és kevés apró kaviccsal 

soványított tapasztásdarabok. 4 db. 3,7x2,8x2,3-3,9x3,9x3,0 cm. 

 

OBNR 15/SNR 13. 

K.2010.1.44. Fémsalak. Négyszögletes, lyukacsos fémsalak. 4,7x2,7x2,0 cm. 

 

OBNR 15/SNR -. 

K.2010.1.1011. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kívül-belül világosszürke, a peremen kormos, vízszintesen kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, alul-felül kissé kihúzott, lekerekített, a peremen kívül 

finom besimítással tagolt fazékperem. Pátm.: 19 cm. 6,5x4,1x0,6 cm. 
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OBNR 16/SNR -. 

K.2010.1.45. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül-belül sötétszürke, ívelten, 

majdnem vízszintesen kihajló, végén elvékonyodó, háromszög alakúra vágott korsóperem. 

Pátm.: 13 cm. 3,9x2,7x0,45 cm. 

 

OBNR 16/SNR 27. 

K.2010.1.46. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül feketésvörös, vízszintesen 

kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul-fölül kihúzott, felül finom fedőhornyos, alul kissé 

lecsüngő, lekerekített fazékperem. Vállon 4 ágú hullámvonalköteg. Belül simítófa, kívül 

díszítés eleje-vége! Pátm.: 16 cm. 8,3x4,2x0,5 cm. 

 

OBNR 16/SNR -. 

K.2010.1.47. Fazékperem. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, 

magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul kissé kihúzott, lekerekített 

fazékperem. Kívül-belül simítófa nyoma. Pátm.: 16 cm. 6,1x2,4x0,6 cm. 

 

OBNR 16/SNR -. 

K.2010.1.48. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, belül és a 

peremen feketére kormozódott, vízszintesen kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul-fölül 

kihúzott, lekerekített fazékperem. Belül a peremen simítófa. Pátm.: 23 cm. 3,6x1,7x0,5 cm. 

 

OBNR 16/SNR -. 

K.2010.1.49. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, 4 ágú 

eszközzel bekarcolt ellentétes amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített kisméretű fazékhoz 

tartozó oldal. 2,8x2,5x0,5 cm. 

 

OBNR 16/SNR 27 (2x), - (2x). 

K.2010.1.50-53. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x jól égetett, 1x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, 2 esetben szélesen, mélyen, 2 esetben keskenyen, sekélyen besimított kis 

amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 2 x 2 ágú, 2x 3 ágú eszköz. 3x 

hullámvonalköteg, 1x vonalköteg. 2,0x1,6x0,6-4,8x3,7x0,7 cm. 

 

OBNR 16/SNR – (7x), SNR 27 (1x). 

K.2010.1.54-61. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 6 esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1 esetben 3 színű, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésvörös, fekete fazékoldalak. 2 töredék kisméretű edényhez tartozik. 

Az 54. töredéken függőleges simítófa nyom. 2,2x2,3x0,7-5,2x5,2x0,7 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.62. Fazékperem, belső díszes. Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és 

kevés finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

vörösesbarna, belül szürkésbarna, magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, végén szögletesre 

vágott fazékperem. A nyakon szélesen, sekélyen bekarcolt vonal, lehet, hogy nem díszítés, 
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hanem a simítófa nyoma. A perem belső oldalán 5 ágú eszközzel befésült kis amplítúdójú 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 20 cm. 9,4x4,4x0,8 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.63. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, alig kihajló, 

megvastagodó, fölül lekerekített fazékperem. Nyaka enyhén profilált, válla széles, talpa felé 

az edény szűkül. Testének egész látható része díszített. A nyakon keskenyen, sekélyen 

besimított kettősvonal, a vállon 6 ágú eszközzel bekarcolt kis amplitúdójú hullámvonlaköteg, 

alatta 6 ágú, laposabb, hullámvonalköteg, ez alatt 2 sor 6 ágú vonalköteg egymáshoz közel 

befésülve. Belül és a peremen simítófa. A peremen kívül-belül és belül a hasvonal alatt 

feketére kormozódott. Pátm.: 12 cm. 2,9x2,0x0,6-1,7x14,2x0,5 cm. 8 db-ból ragasztott és 3 

különálló darab. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.64. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén sötétszürke, ívelten kihajló, végén szögletesre vágott, külső oldalán finom 

besimítással tagolt. Nyakban profilált, válon 3 ágú eszközzel sűrűn bekarcolt vízszintes ill. 

hullámos vonalkötegekel díszített. Pátm.: 24 cm. 18,2x9,2x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.65. Fazékperem. Durva szemcsés csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

vörösesszürke, ívelten alig kihajló, végén szögletesre vágott fazékperem. A nyakon belül 

rosszul eldolgozott hurkák. A perem külső vastagsága a 8 cm-es darab egyik oldalán 0,4, 

másikon 0,7 cm. Pátm.: 13,5 cm. 8,0x4,5x0,6 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.66. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésbarna, 6 ágú eszközzel ritkásan besimított közepes amplitúdójú 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 7,1x4,7x0,8 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.67. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, keskenyen, 

sekélyen befésült hullámvonalköteggel díszített apró töredék (a díszítés egy része látszik 

csak!). 3,8x2,8x0,7 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.68. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a nyakon 3 

ágú vonalköteggel, ez alatt 6 ágú eszközzel bekarcolt vonalkötegekkel díszített fazékoldal. A 

nyakon a mintát abbahagyták, átmegy egy bekarcolt vonalba. 6,1x3,8x0,7 cm.  
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OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.69-70. Fazéknyakak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 3 színű, kívül-belül vöröses- ill. 

szürkésbarna, fazéknyakak. A 70. vállán kis amplitúdójú hullámvonalköteggel részlete. 

3,5x2,5x0,7; 2,9x4,5x0,6 cm. 

 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.71-72. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

feketésvörös, 1x 3 ágú vonalköteg alatt 7 ágú hullámvonalköteggel (72), 1x 7 ágú vonalköteg 

alakk 7 ágú hullámvonalköteggel (71) díszített oldaltöredékek. 3,5x3,2x0,5; 3,5x3,3x0,6 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.73-78. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított (2x), Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

(1x), csillámos homokkal, finom apró kaviccsal, finom őrölt kerámiával és grafittal 

soványított (3x), 77-78, (kisméretű edény), 3x 3 ágú, 3x4 ágú eszközzel sűrűn besimított 

hullámvonalkötegekkel díszített edényoldalak. 2,2x1,8x0,4-6,2x5,3x0,5 cm. (A 75. és 78. 

töredékek két össze nem illő darabból állank). 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.79-83. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával (3x), alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és grafittal (1x, 

81-es) és alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával (1x) 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, feketésbarna, a 79. feketére kormozódott, díszített oldalak. 1x vízszintesen 

körbefutó vonallal, 1x hullámvonalköteg-töredékével, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x 2 ágú 

vonalköteggel, 1x 4 ágú nagy amplitúdójú hullámvonalköteggel. 2,3x1,8x0,6-5,5x4,3x0,8 cm. 

A 83. 3 össze nem illő darabból van. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.84. Fazékoldal. Erősen csillámos homokkal és finom őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül sárgásbarna, belül 

szürkésfekete, kisméretű, ívelt oldalú, díszítetlen kisfazék töredékei. 2 db-ból ragasztott és 5 

össze nem illő. 2,9x2,1x0,4-3,4x3,4x0,5 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.85-89. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával (3x), 

alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával (2x) soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete oldaltöredékek. 

1,7x1,8x0,8-5,0x4,9x0,8 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.90. Fazékalj. Finoman iszapolt alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, 

durva őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül szürkésvörös, belül szürke, felületén lyukacsos, nagyméretű fazékhoz tartozó 

alj. Az aljon kívül rosszul eldolgozott hurkák! Fátm.: 15 cm. 13,2x4,8x0,6; 12,0x6,3x0,5 cm. 

2-2 db-ból ragasztott.  
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OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.91. Fazékalj. Homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül szürkéssárga, belül sötétszürke, nagyméretű fazékhoz 

tartozó aljtöredék. 2 össze nem illő darab. Fátm.: Nem mérhető. 4,7x2,9x0,7; 6,0x5,9x0,9 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.92. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, kevés őrölt kerámiával 

és kevés grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, 

kívül kormos, redukált égetésű fazékalj. Alján kívül rosszul eldolgozott hurkák! (Vékony 

1988). Fátm.: 9,5 cm. 6,1x3,4x0,6 cm.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.93. Fazékalj. Homokkal és kevés durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete fazékalj. Fenekén 0,2 mm-es apró perem, 

korongrátéttel készült. Fátm.: 8 cm. 3,9x3,0x0,7 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.94. Fazékalj, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, törésfelületén szürke, belül feketére kormozódott fazékalj. Fenekén félkör 

alakú, domború fenékbélyeg, melyből egy négyzet alak nyúlik ki, a szélén 0,2 mm-es perem 

(korongrátét és fenékbélyeg). Belül simítófával karcol véletlenszerű vonal. Fátm.: 8 cm. 

Fenékbélyeg: kb. 3 cm. 6,56x3,6x0,5 cm. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.95. Agyag nehezék. Hálónehezék. Csillámos homokkal soványított agyagból kézzel 

készített, kívül vörösessárga, törésfelületén szürkésbarna, gyengén kiégetett, közepén 1,5 cm 

átmérőjű, egyenes, kerek lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú nehezék. 7 db-ból 

ragasztott. 12,3x8,x4,6 cm. 1. melléklet.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.96. Agyag nehezék. Hálónehezék. Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal 

és durva őrölt kerámiával soványított agyagból kézzel készített, kívül szürkéssárga, 

törésfelületén szürke, gyengén kiégetett, közepén nagyméretű, egyenes, kerek lyukkal átfúrt 

nagyméretű, lapított gömb alakú nehezék. 9 db-ból ragasztott. Átm.: 13,0 cm. M.: 5,5 cm. 

Lyukátm.: 2,2 cm. 2. melléklet. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.97. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított agyagból kézzel készített, kívül-belül vörösesszürke gyengén 

kiégetett, közepén nagyméretű, egyenes, kerek lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú 

nehezék. 11,2x9,7x4,8 cm. 3. melléklet. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.98. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított agyagból kézzel készített, kívül-belül vörösesszürke gyengén 

kiégetett, közepén egyenes lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú nehezék. Átm.: 

13,7 cm. M.: 5,5 cm. Lyukátm.: 1,5 cm. 9 db-ból ragasztott. 4. melléklet. 
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OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.99. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított agyagból kézzel készített, kívül-belül vörösesszürke gyengén 

kiégetett, közepén egyenes lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú nehezék. Külső 

felülete egy részén megégett. Átm.: 13,7 cm. M.: 7,2 cm. Lyukátm.: 1,9 cm. 5. melléklet.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.100. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és nagyon durva apró kaviccsal 

soványított agyagból kézzel készített, kívül szürkéssárga, törésfelületén szürke, gyengén 

kiégetett, közepén nagyméretű, egyenes, kerek lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú 

nehezék. Külső felülete egy részén megégett. Átm.: 14,6 cm. M.: 6,8 cm. Lyukátm.: 1,6 cm. 

6. melléklet.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.101. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és kevés apró kaviccsal soványított 

agyagból kézzel készített, kívül szürkéssárga, törésfelületén szürke, gyengén kiégetett, 

közepén ferde és egyenetlen (2 oldalról fúrt) lyukkal átfúrt nagyméretű, lapított gömb alakú 

nehezék. Külső felületének egy része megégett. Átm.: 12,6 cm. M.: 6,9 cm. Lyukátm.: 1,4 és 

1,9 cm. 7. melléklet. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.102. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és apró kaviccsal soványított 

agyagból kézzel készített, kívül vörösesszürke, gyengén kiégetett, nagyméretű, lapított gömb 

alakú nehezék kb. negyed része. 6,5x8,4x5,3 cm. 8. melléklet. 

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.103. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és nagyméretű, durva kaviccsal 

soványított agyagból kézzel készített, kívül szürkéssárga, törésfelületén szürke, gyengén 

kiégetett, nagyméretű, lapított gömb alakú nehezék töredéke. 8,3x5,5x,5,1 cm. 9. melléklet.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.104. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és apró kaviccsal soványított 

agyagból kézzel készített, szürke (csak törésfelület), gyengén kiégetett, nehezék 

másodlagosan megégett töredékei. 2 össze nem illő darab. 6,1x2,6x3,7; 6,6x4,7x3,8 cm. 10. 

melléklet.  

 

OBNR 18/SNR 26. 

K.2010.1.105. Agyag nehezék. Hálónehezék. Homokkal és kevés apró kaviccsal soványított 

agyagból kézzel készített, kívül szürkéssárga, sárgásbarna, törésfelületén szürke, gyengén 

kiégetett, nehezék 6 db töredéke. 2,7x2,3x1,1-7,8x3,8x3,2 cm. Melléklet szám nélkül.  

 

OBNR 18/SNR -. 

K.2010.1.1012. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, kívül-belül lyukacsos és sötétszürke színű, ívelten, majdnem 

vízszintesen kihajló, végein szögletesre vágott fazékperem. Vállán 6 ágú eszközzel bekarcolt 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 12 cm. 7,4x5,0x0,5 cm. Két darabból ragasztott. 
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OBNR 18/SNR -. 

K.2010.1.1013. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kívül-belül világosbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül 

felhúzott, alul kihúzott, lekerekített fazékperem. Nyakon és vállon 4 ágú, közepes amplitúdójú 

hullámvonalkötegekkel díszített. Belső oldalán függőleges simításnyomok. Pátm.: 18 cm. 

8,5x5,1x0,6 cm. 

 

OBNR 18/SNR -. 

K.2010.1.1014. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal, durva és 

finom őrölt kerámiával soványított, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke, öt ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,2x2,4x0,5 cm. 

 

OBNR 22/SNR 32. 

K.2010.1.106. Fazékperem. Homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, közepesen égetett, kívül sárgásszürke, belül és a peremen szürke, ívelten 

kihajló, alig megvastagodó, alul kissé lehúzott, lekerekített fazékperem. A nyak enyhén 

profilált, a vállon 3 ágú eszközzel sűrűn befésült hullámvonalkötegekkel díszített. A peremen 

simítófa nyoma. Pátm.: 21 cm. 11,3x6,4x0,8 cm.  

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.107. Fazékperem. Homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül szürkésbarna, 

törésfelületén világos- és sötétszürke színű nagyméretű edény peremtöredéke. A perem 

kihajló, végein ferde síkokkal vágott. A perem belső oldalán 3 ágú eszközzel besimított kis 

amplitúdójú hullámvonalköteg, kívül a vállon 5 ágú eszközzel befésült vonalköteg, ez alatt 3 

ágú kis amplitúdójú hullámvonalköteg. Pátm.: 30,0 cm. 9,2x5,8x0,7 cm. 

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.108. Fazékoldal.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égett, kívül-belül szürkésvörös, 

vállán 3 ágú eszközzel besimított hullámvonalköteggel díszített fazéktöredék. 4,0x3,7x0,6 cm. 

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.109. Fazékoldal. Finoman iszapolt homokkal, kevés finom apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, inkább lágy tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-

belül fekete, lyukacsos felületű, vállon 4 ágú eszközzel sűrűn befésült kis amplitúdójú 

hullámvonalkötegek alatt ugyanolyan vonalköteg részlete. 4,5x5,5x0,6 cm.  

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.110-112. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és 2 esetben 

finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1 esetben 2 

színű, kívül-belül vörösesbarna vagy belül fekete oldaltöredékek. 110. 5 ágú vonalköteg alatt 

5 ágú hullámvonalköteg. 111. 10 ágú vonalköteg alatt vsz. uo., de rosszul rányomott kis 

amplitúdójú hullámvonalköteg. 112. 3 ágú vonalkötegekkel dísz. 4,4x3,4x0,6-4,3x4,1x0,6 cm.  

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.113-114. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül fekete, 1 esetben 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 1 esetben 4 ágú vonalköteggel és 4 ágú hullámvonalköteggel díszített 

fazékoldalak.2,6x1,7x0,4-4,2x2,3x0,5 cm. 1 és 3 össze nem illő darab. 
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OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.115. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül szürkésvörös, 

foltos, belül sötétszürke, nagyméretű edény nyak- és oldaltöredéke. Vállán 3 ágú eszközzel 

bekarcolt sűrű, egymással ellentétes, kis amplitúdójú hullámvonalkötegek, oldalán egymást 

részben keresztező hullám- és vízszintesen körbefutó vonal. 1+2 db-ból ragaszott töredék. 

5,5x4,9x0,9; 11,1x6,7x0,9 cm.  

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.116-118. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított (2x) , alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított (1x), érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett (2x),  kívül-belül 

vörösesszürke, sárgásszürke, belül szürkésfekete, fekete oldaltöredékek. 3,5x3,3x0,9-

3,7x2,0x0,7 cm. 

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.119. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke fazékalj 

apró töredéke. Fátm.: Nem mérhető. 4,2x3,8x0,8 cm. 

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.120. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és finom 

őrölt kerámiával soványított, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke aljtöredék. 3,9x2,4x0,6 cm. 

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.121. Fazékalj. Homokkal, sok apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén fekete 

fazékalj. Fátm.: 9 cm. 4,7x5,7x0,6 cm.  

 

OBNR 23/SNR 34. 

K.2010.1.122. Fazékalj. Homokkal, durva apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével vagy csigahéjjal soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre 

égett, kívül szürkésbarna, belül világosszürke nagyméretű, öblösödő testű edényhez tartozó 

aljtöredék. Fátm.: 18 cm. 6,3x4,5x1,2 cm.  

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.123. Kiegészíthető fazék. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

kevés finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, 

kívül szürkésbarna és sárgásszürke foltos, belül szürkésfekete, a peremen kormos fazék. 

Vállban széles, alja szűkülő, felső kétharmad részéig öt ágú eszközzel bekarcolt három 

közepes amplitúdójú hullámvonalkötegekkel, alatta ugyanolyan két sor vonalkötegekkel 

díszített. Pereme kihajló, alul-felül lekerekített, pereme és belső oldala simítófával kialakított. 

Alján duplasoros svasztika alakú, kidudorodó 4,9x1,4 cm-es fenékbélyeg. Belső oldalán 

kiválóan látszik a hurkatechnika, az alj egy tömbből készül, belső oldalán az indításkor 

kialakuló plasztikus kör szépen látszik. Az alsó 3 cm fölött simítófa nyoma kívül. A vállat 

függőleges mozdulatokkal egyengették el. Pátm.: 21 cm. Fátm.: 11,0 cm. M: 28,2 cm. Vast.: 

0,6-0,8 cm.  
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OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.124. Fazékperem és -oldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna fekete foltokkal, a peremen kormos. Pereme vízszintesen kihajló, háromszög 

alakban enyhén megvastagodó, finom fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Vállán szélesen, 

mélyen besimított sűrű, helyenként egymáson futó 4 db kis amplitúdójú, ellaposodó 

hullámvonal. 8 db-ból ragasztott. Pátm.: 11 cm. 13,7x10,2x0,5 cm. 

 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.125. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, helyenként kétszínű, kívül szürkésfekete, kormos, 

belül sötétszürke, peremén belül kormos (!) nagyméretű tárolóedény. Pereme ívelten kihajló, 

megvastagodó, fölül fedőhornyos, lekerekített, alul finoman szögletesre vágott. Kívül-belül 

simítófával lesimított. Nyaka profilált, vállán 4 ágú eszközzel besimított sűrű, részben 

egymáson futó hullámvonalkötegek. Pátm.: 18,5 cm. 18,8x7,6x0,6 cm. 4 db-ból ragasztott, 

ebből 3 a 33-as objektumból való! 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.126. Vastárgy. Háromszög átmetszetűre kovácsolt, ép végén szélesre kalapált 

hosszúkás vastárgy. Finom eszköz nyele, kanál vagy fatárgy (vödör?) vasalása, füle lehet. H.: 

6,0 cm. Sz.: 0,6-1,4 cm. V.: 0,5 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.127. Homokkő. Téglalap alakúra faragott sárgásszürke homokkő. 18,0x5,8x2,3 cm.  

 

OBNR 24/SNR -. 

K.2010.1.1015. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kívül-belül 

barnásfekete, behúzott oldalú edényhez tartozó, 3 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt 

sűrű, szintén 3 ágú vonalkötegekkel díszített. 7,8x5,8x0,6 cm. 

 

OBNR 24/SNR -. 

K.2010.1.1016. Fazékoldal. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kívül-belül barnásfekete, 7 ágú eszközzel 

bekarcolt vonalkötegek alatt ugyanolyan, besimított hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

5,7x5,8x0,6 cm.  

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.128. Fazékperem. Homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés őrölt kerámiával, 

mészszemcsével és grafittal soványított, lágy  tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-

belül barnásfekete. Pereme magasan ívelten kihajló, végén kissé megvastagodó, a perem alatt 

finom besimítással tagolt, alul-felül lekerekített. Vállán halvány, nagy amplitódújú kettős 

hullámvonallal díszített. A peremen és belül simítófa nyoma. Pátm.: 13,0 cm. 6,3x5,2x3,5 cm. 

2 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.129. Fazékperem. Homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával, sok 

mészszemcsével és grafittal soványított, alig érdes  tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, 

kívül-belül szürkésfekete, lyukacsos. Pereme ívelten kihajló, alul-felül lekerekített. Nyakán 
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kis, alatta a vállon közepes amplitódújú, 3 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel 

díszített A peremen simítófa nyoma. Pátm.: 11,5 cm. 9,5x5,1x0,7 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.130. Fazékperem. Homokkal, őrölt kerámiával, kevés apró kaviccsal, sok 

mészszemcsével és grafittal soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, lyukacsos. Pereme ívelten kihajló, alul-felül  finoman szögletesre vágott, 

részben sérült. Pátm.: nem mérhető. 3,0x3,0x0,9 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.130. Fazékperem. Homokkal, őrölt kerámiával, kevés apró kaviccsal, sok 

mészszemcsével és grafittal soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, lyukacsos. Pereme ívelten kihajló, alul-felül  finoman szögletesre vágott, 

részben sérült. Pátm.: nem mérhető. 3,0x3,0x0,9 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.131. Fazékoldal, díszített. Homokkal, kevés apró kaviccsal, sok mészszemcsével és 

kevés grafittal soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül 

vilkágosszürke, belül szürkésfekete, lyukacsos, kívül 8 ágú vonalköteggel díszített. 

4,9x3,5x0,7 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.132. Fazékoldal, díszített. Homokkal, kevés mészszemcsével és grafittal 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, kívül 6 ágú 

vonalköteggel díszített. 3,8x2,8x0,5 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.133. Fazékoldal, fazékalj. Homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül világosszürke, belül 

feketére kormozódott, kisméretű fazékhoz tartozó töredékek. Belül helyenként lyukacsos. 3 

darabból ragasztott és egy hozzá nem illő töredék. Belül simítófa nyoma. Fátm.: 7,5 cm. 

5,7x6,3x0,6; 4,5x5,3x0,7 cm.  

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.134-136. Fazékoldalak. Homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 2 esetben 

durva, 1 esetben finom mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül lyukacsos, kívül szürkésbarna, szürke, belül 1x fekete, 1x szürkésbarna, 1x 

sárgásbarna. 3,7x3,6x0,9-5,8x5,3x0,7 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.137. Fazékalj, dellés. Homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával durva 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, fekete, talpán kb. 3 cm átmérőjű delle lenyomatának részlete. Fátm.: 12 cm. 

8,0x5,3x0,6 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.138. Fazékalj. Homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával durva 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete. Fátm.: 11 cm. 4,6x3,6x0,5 cm. 
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OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.139. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésvörös, a peremen kívül-belül feketére kormozódott kisfazék pereme és válla. A perem 

alig kihajló, végein finoman lekerekített. A peremén és belül a vállán simítófa nyoma. Vállán 

4 ágú eszközzel bekarcolt közepes amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 8 cm. 

4,4x5,0x0,5 cm. 

 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.140. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, a 

peremen kormos. A perem vízszintesen kihajló, elvékonyodó, felül finom fedőhornyos, alul-

felül lekerekített. Vállán 6 ágú eszközzel bekarcolt közepes amplitúdójú, sűrűn futó 

hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 21 cm. 10,5x5,9x0,6 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.141. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, a 

perem fölső részén feketére kormozódott fazékperem. A perem vízszintesen kihajló, 

elvékonyodó, végein lekerekített. Vállán 5 ágú eszközzel bekarcolt közepes amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 22 cm. 6,2x4,9x0,6 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.142. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, a peremen kívül-belül feketére kormozódott fazékperem. A perem 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, felül fölhúzott, alul kissé lehúzott és 

lekerekített. Vállán 7 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteggel díszített. Pátm.: 16 cm. 

8,2x4,9x0,9 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.143. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén szürke fazékperem. A perem kihajló, háromszög alakban felhúzott, 

fedőhornyos, végein ferde síkokkal finoman vágott. Pátm.: 16 cm. 3,7x1,9x0,7 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.144. Fazékperem, díszített. Homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete. A perem vízszintesen kihajló, alul-

felül szögletesre vágott. A perem KÜLSŐ oldalán 3 pontból álló beböködött pontsorokkal 

díszített. Pátm.: Nem mérhető. 2,6x1,5x0,6 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.145. Fazékperem. Homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül fekete, a perem felső oldalán kormos. A 

perem vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul lecsüngő, alul-felül 

lekerekített. Nyakán belül síkozás nyoma. Pátm.: 20 cm. 5,3x3,3x0,6 cm. 
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OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.146. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, törésfelületén 3 színű, belül a 

peremen kormos. A perem vízszintesen kihajló, alul-felül szögletesre vágott. Pátm.: 18 cm. 

6,3x3,0x0,7 cm.  

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.147. Fazékperem. Homokkal, durva és finom apró kaviccsal, valamint őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete. A perem 

ívelten kihajló, finom fedőhornyos, alul-felül szögletesre vágott. Pátm.: 20 cm. 10,0x3,0x0,7 cm. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.148. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke 

fazéknyak. Kívül szélesen, mélyen bekarcolt kettősvonal alatt közepes amplitúdójú kettős 

hullámvonal.  Belső oldalán függőleges simításnyomok! Inkább kavics. 3,8x3,6x0,6 cm.  

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.149-150. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül 

feketére kormozódott, kívül sűrűn elhelyezett, 3 ill. 4 ágú eszközzel bekarcolt. 

Hullámvonalköteg kezdő és végpont a töredéken. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.151-155. Fazékoldal, díszített. Homokkal és apró kaviccsal 2 esetben, homokkal, 

apró kaviccsal és őrölt kerámiával 1 esetben, homokkal, durva és finom apró kaviccsal két 

esetben soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, egy 

esetben kívül vörösesbarna, belül fekete. Kívül befésült vonalköteg alatt hullámvonalköteggel 

díszítettek. 1 esetben mindkét díszt 5, 3 esetben 4, 1 esetben 3 ágú eszközzel karcolták. 

2,7x1,8x0,6-3,7x2,9x0,8 cm. 5 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.156-162. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül 

és a törésfelületen barnásfekete fazékoldalak. 3 esetben 5, 1 esetben 4 ágú vonalköteg alatt 

ugyanolyan eszközzel karcolt kis amplitúdójú hulámvonalköteggel díszítettek. Két töredéken 

a vonal és hullámvonal egymást rétegzi fölül. 3,1x3,3x0,6-15,2x7,7x0,8 cm. A 152. két 

darabból ragasztott. 7 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.163-178. Fazéknyak, fazékoldal, díszített. 7 esetben alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és sok őrölt kerámiával (ebből 1 esetben grafittal is), 4 esetben alig csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, hullámvonalköteggel díszített fazéknyakak és 

fazékoldalak.  A díszítéshez 3 ágú eszközt használtak 3, 4 ágút 4, 5 ágút 6, és 6 ágút 3 

esetben. 2,2x3,6x0,5-6,2x3,4x0,7 cm. Simítófa 8 esetben. A 164 és 165 töredék 2 darabból 

ragasztott. 16 db. 
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OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.179-193. Fazékoldal, díszített. 6 esetben alig csillámos homokkal és apró kaviccsal, 

9 esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, kívül 3 esetben 

vonalkötegekkel (ebből 2 esetben 3 ágú, 1 esetben 4 ágú eszközzel sűrűn karcolt), 15 esetben 

vonalköteggel díszített fazékoldalak. A vonalköteghez 2-2-2 esetben használtak 3, 4 ill. 5 ágú 

eszközt, míg 6 töredéken csak a vonalköteg részlete látszik. 7 töredéken simítófa nyoma. 

2,7x2,6x0,5-5,4x6,1x0,6 cm. A 182. töredék 2 darabból ragasztott. 15 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.194-198. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 1 esetben 

sárgásbarna, 4 esetben feketésbarna fazékoldalak. Kívül 2 esetben szélesen, mélyen, sűrűn, 1 

esetben szélesen, mélyen, ritkásan bekarcolt vonalakkal (2 töredéken víszintesen bekarcolt 

vonal töredéke látszik) díszített fazékoldalak. 3,2x1,7x0,5-5,1x5,1x0,6 cm. Simítófa 1 

esetben. 5 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.199-224. Fazékoldal. 7x alig csillámos homokkal, és apró kaviccsal, 8 esetben alig 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 11x homokkal, apró kaviccsal és sok 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6 esetben 2 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna fazékoldalak. A 200. csíkban kívül-belül feketére 

kormozódott. Simítófa 9x. 1,7x1,3x,6-5,6x3,2x0,8 cm. 1x2 db-ból ragasztott. 26 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.225-229. Fazékoldal. 3 esetben homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 2 

esetben homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröses- és szürkésbarna, aljhoz közeli, díszítetlen 

oldaltöredékek. 3 esetben simítófa nyoma. 4,7x2,2x0,8-5,5x4,7x0,7 cm. 5 db. 

 

OBNR 24/SNR 35. 

K.2010.1.230-235. Fazékalj. 2 esetben alig csillámos homokkal és apró kaviccsal, 4 esetben 

alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, fekete fazékaljak. A 235. töredék alján az 

eldolgozás nyoma jól látszik. A 232 apró kaviccsal alászórt. Fátm.: 8, 8, 10, 11, 12 cm, 1 

esetben nem mérhető. 4,5x2,0x0,5-4,0x5,5x0,5 cm. 6 db. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.236. Fazékperem, díszített. Homokkal, sok őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

lyukacsos, törésfelületén szürke, a perem felső részén feketére kormozódott. Pereme alig 

kihajló, ferde síkokkal finoman vágott. A nyakon vízszintesen besimított vonal alatt szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított, közepes amplitúdójú, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített 

fazékperem. Pátm.: 14 cm. 8,0x8,1x0,7 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.237. Fazékperem, díszített. Homokkal, sok őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

lyukacsos, törésfelületén szürke, a perem felső részén és belül a nyakán feketére kormozódott. 

Pereme alig kihajló, ferde síkokkal finoman vágott. A nyakon széles, vízszintesen besimított 
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vonal alatt szélesen, sekélyen, sűrűn besimított, közepes amplitúdójú, sűrűn besimított 

hullámvonalakkal díszített fazékperem. Lehet az előző nem illeszkedő része. Pátm.: 14 cm. 

8,0x8,1x0,7 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.238. Fazékperem. Homokkal, kevés apró kaviccsal és sok mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, 

lyukacsos, a peremen feketére kormozódott. Pereme ívelten kihajló, végén szögletesre vágott. 

A vállán 3 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt ugyanolyan, közepes amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített fazékperem. Pátm.: 11 cm. 7,8x6,0x0,5 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.239-243. Fazékoldal, díszített. Homokkal, őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 2 esetben 3 színűre égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, lyukacsos fazékoldalak. A 240-es díszített, rajta befésült 

vonalköteg töredéke. A 239-240-esen durva simítófa-nyomok. 2,0x1,7x0,6-5,4x4,0x0,9 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.244. Fazékalj. Kevés homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

szürkésbarna, belül barnásfekete, lyukacsos fazékalj töredéke edényoldal nélkül. Alja 

elsimított. Fátm.: kb. 9 cm. 8,0x7,3x1,1 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.245. Fazékperem, fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül 

vörösesbarna, belül barnásfekete, foltokban kormos. Pereme alig kihajló, ferde síkokkal 

finoman vágott. Vállban alig szélesedik, alja enyhén szűkül. Vállán három sorban, sűrűn, 2 

ágú eszközzel szélesen, mélyen berkacolt hullámvonalkötegek vagy kettős hullámvonalak. 

Pátm.: 18 cm. M: 20 cm. Szél: 18,5 cm. V: 0,7 cm. 7 db-ból ragasztott.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.246. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal, valamint őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül barnásfekete, belül szürkésfekete, törésfelületén szürke, a perem felső részén helyenként 

feketére kormozódott. Pereme magasan, majdnem vízszintesen kihajló, fölül finom 

fedőhornyos, ferde síkokkal finoman vágott. Vállán 3 közeli sorban 5 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalkötegek alatt 4 ágú eszközzel befésült vízszintesen körbefutó vonalköteg. A 

peremen és belül simítófa nyoma. Nagyméretű fazék. Pátm.: 23 cm. 22,5x9,6x0,8 cm. 9 db-

ból ragasztott. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.247. Fazékperem, díszített. Homokkal, durva és finom apró kaviccsal, valamint 

durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

vörösesbarna, törésfelületén szürkésfekete, a peremen és foltokban a nyakán helyenként 

feketére kormozódott. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-fölül 

finoman szögletesre vágott. Vállán 3 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített. 

Kívül-belül simítófa nyoma. Pátm.: 15 cm. 11,0x5,1x0,6 cm. 3 db-ból ragasztott.  
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OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.248. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, 

belül szürke, a peremen feketére kormozódott. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, ferde síkokkal finoman vágott. Nyaka profilált, válla széles. Vállán 5 ágú 

eszközzel befésült kis és közepes amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített. Belül a 

simítófa és hurkatechnika nyoma. Pátm.: 15 cm. 11,3x8,9x0,6 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.249-253. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkés- és vörösesbarna, 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, ferde síkokkal finoman vágott 

fazékperemek. Két töredék a perem külső oldalán finom besimítással tagolt. Mindegyiken 

simítófa nyoma. Pátm.: 11, 14, 15, 16, 18 cm. 2,3x1,2x0,5-5,0x3,5x0,7 cm. 5 db. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.254. Fazékperem. Homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, 

végein szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 25 cm. 4,8x2,5x1,0 cm.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.255. Fazéknyak, fazékoldal, díszített. Homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, nagyobb méretű edény nyak- és válltöredéke. A vállon 3 ágú eszközzel 

szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonalköteg alatt uo. vonalköteg, mely alatt 6 ágú eszközzel 

karcolt vonalköteggel díszített. 2,3x2,5x0,5-10,0x7,9x0,6 cm. 3 db-ból ragasztott és 3 hozzá 

nem illő darab.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.256. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 1 és 2 ágú 

eszközzel egymásra karcolt ellentétes amplitúdójú hullámvonalakkal és ebből kialakított 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,4x2,7x,0,5 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.257-258. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröses- ill. 

szürkésbarna, egyik esetben 3 színű, kívül 3 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt 

ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. Simítófa nyoma mindkettőn. 

3,1x3,4x0,7; 4,6x3,9x0,6 cm.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.259-264. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3 esetben 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, kívül-belül szürkésbarna, 

feketésbarna, 2 esetben 3 színűre égett fazékoldalak. Kívül 3 esetben 3, 2 esetben 4, 1 esetben 

5 ágú eszközzel sűrűn bekarcolt hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. Szép simítófa 

nyomok a 262 belső oldalán. 2,4x2,4x0,5-6,2x3,3x0,6 cm. 
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OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.265-267. Fazékoldal, díszített. Homokkal, apró kaviccsal és 2 esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, 

szürkésbarna, belül szürke ill. 2 esetben feketére kormozódott fazékoldalak. Egy esetben 3, 2 

esetben 4 ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 3,4x3,5x0,5-5,3x5,5x0,8 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.268. Fazéknyak, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

vállban széles fazék töredéke. Vállán vékonyan, keskenyen bekarcolt vonalon szélesen, 

sekélyen besimított kettős hullámvonalköteggel díszített. 6,8x4,8x0,5 cm.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.269-278. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4 esetben 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, barnásfekete, egy esetben szürkésbarna fazékoldalak. 3 esetben 5, 3 

esetben 4 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteggel díszített, 4 töredéknél a vonalköteg részlete 

van csak meg. 2,3x1,8x0,6-5,9x4,4x0,6 cm. 10 db. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.279-283. Fazékoldal, díszített. 2 esetben alig csillámos homokkal, 2 esetben 

csillámos homokkal,  apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, 2 esetben 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, barnásfekete, 

szürkésbarna fazékoldalak. Két esetben szélesen, mélyen bekarcolt, 3 esetben keskenyen, 

sekélyen besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. Kettő töredéken simítófa nyoma.  

1,6x1,1x0,5-4,4x3,4x0,9 cm. 5 db. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.284-310. Fazékoldal. 15 esetben alig csillámos homokkal és apró kaviccsal, 12 

esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 15 esetben kétszínűre égett, kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna és 

fekete oldaltöredékek. 14 darabon simítófa nyoma. 2,4x1,6x0,6-6,5x5,7x0,7 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.311. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

vörösesszürke, törésfelületén szürke, az edény alsó harmadában 5 ágú eszközzel bekarcolt, 

nagy amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. Alján kívül az agyag elsimításnak nyomai. 

Korongrátétről lelógott? Fátm.: 9 cm. 8,0x7,3x0,6 cm.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.312. Fazékalj, díszített. Homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül vörösesszürke, belül 

szürkésbarna, 4 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteggel díszített fazékalj. Fátm.: 12 cm. 

6,6x8,3x0,6 cm. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.313. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 
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törésfelületén szürke, 3 ágú eszközzel bekarcolt, nagy amplitúdójú hullámvonalköteggel 

díszített. Fátm.: 9 cm. 4,3x6,2x0,6 cm.  

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.314-324. Fazékalj. Hét esetben alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 3 esetben alig csillámos homokkal és apró kaviccsal, egy esetben alig 

csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 6 esetben 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

sárgásbarna és szürkésfekete fazékaljak. Öt töredéken simítófa nyoma. A 315 és 316 esetében 

talán deszkalenyomat? Fátm.: 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12 cm és 2 esetben nem mérhető. 

3,6x4,2x0,6-11,0x5,8x0,7 cm. A 314. és a 322 2 db-ból, a 324. 3 töredékből ragasztott. 

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.325. Csonteszköz. Simára csiszolódott felületű, állati hosszúcsontból készült, egyik 

végén kihegyezett csonteszköz, talán ár töredéke. H: 14,1 cm. Szél.: 0,7-1,5 cm. V.: 1,2 cm.   

 

OBNR 29/SNR 38. 

K.2010.1.326. Fenőkő. Szürkésrózsaszín homokkőből téglatest alakúra csiszolt fenőkő 

töredéke. 5,2x3,2x2,1 cm. 

 

OBNR 30/SNR 39. 

K.2010.1.327. Fazékoldal. Homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, szélesen, sekélyen bekarcolt egymáson futó vonalakkal és 

hullámvonalakkal díszített. 4,2x4,2x0,8 cm. 

 

OBNR 30/SNR 39. 

K.2010.1.328. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke fazékalj. 

Készítéskor a korongot apró kaviccsal szórták be. Kívül-belül simítófa nyoma. Fátm.: 7 cm. 

8,1x5,7x0,6 cm. 

 

OBNR 30/SNR 39. 

K.2010.1.329. Kovakő. Kávébarna színű kovapattinték. 3,3x1,1x0,6 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.330. Fazékperem. Homokkal, kevés durva apró kaviccsal, finom őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, a 

perem külső oldalán finom besimítással tagolt, alul-felül lekerekített fazékperem. Mindkét 

oldalán simítófa. Pátm.: 14 cm. 4,8x2,3x0,8 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.331. Fazékperem. Homokkal, kevés őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, 

szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített, a 

perem alatt besimítással tagolt fazékperem. Pátm.: 17 cm. 3,2x1,7x0,7 cm. 
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OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.332. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, durva őrölt 

kerámiával és durva mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül szürkésbarna, 6 ágú eszközzel bekarcolt kis amplitúdójó hullámvonal alatt 

ugyanolyan vízszintes vonalköteg alatt ismét hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

6,0x4,4x0,9 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.333-336. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, kevés őrölt 

kerámiával és két esetben grafittal is soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül lyukacsos, vöröses- és szürkésbarna, 2 esetben teljes felületén befésült 

vonalkötegekkel, 2 esetben besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. Minden látszik a 

simítófa. 2,3x2,2x0,5-5,0x5,2x0,6 cm.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.337-340. Fazékoldal. Két esetben csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés 

őrölt kerámiával és mészszemcsével, egy esetben kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

sok mészszemcsével, egy esetben homokkal, kevés apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, sárgás- és 

szürkésbarna fazékoldalak. 2,8x1,6x0,6-5,1x4,8x0,5 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.341. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésbarna fazékalj. Fátm.: 9 cm. 3,7x3,2x0,6 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.342. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

szürkésbarna, vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, a perem 

külső oldalán és a perem alatt finom besimítással tagolt, alul-felül finoman szögletesre vágott 

fazékperem. Vállán 5 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalköteg. Mindkét oldalán simítófa. A 

nyak belül rosszul eldolgozott. Pátm.: 20 cm. 8,3x5,2x0,6 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.343. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül feketére 

kormozódott, belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, vízszintesen kihajló, felül kissé 

felhúzott, finom fedőhornyos, alul-felül finoman szögletesre vágott fazékperem. Vállán 

hullámvonalköteg részlete. Mindkét oldalán simítófa. Pátm.: 15 cm. 3,3x3,8x0,7 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.344. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén fekete, 

vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, a perem külső oldalán finom 

besimítással tagolt, alul-felül ferde síkokkal finoman vágott fazékperem. Vállán legalább 3 

ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalköteg töredéke. Belül rosszul eldolgozott hurkák. 

Mindkét oldalán simítófa. Pátm.: 15 cm. 5,2x3,5x0,9 cm.  
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OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.345. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

valamint őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül 

szürkésbarna, belül szürkésfekete, vízszintesen kihajló, elvékonyodó, a perem külső oldalán 

besimítással tagolt fazékperem. Vállán 3 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt ugyanolyan 

hullámvonalköteggel díszített. Mindkét oldalán simítófa. Pátm.: Nem mérhető. Közepes, vagy 

nagyméretű fazék. 5,2x5,6x0,5 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.346-347. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, vízszintesen 

kihajló, egyik esetben szögletesre vágott, másik esetben háromszög alakban megvastagodó, a 

perem külső oldalán finom besimítással tagolt fazékperemek. Pátm.: 9, 14 cm. 3,8x1,5x0,9; 

4,8x1,4x0,5 cm.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.348. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül vörösessárga, 

belül fekete, 7 ágú eszközzel egymásra fonatszerűen ráfésült hullámvonalkötegekkel díszített. 

5,2x4,8x0,7 cm.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.349-353. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3 esetben sok 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2 esetben 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, vörösesszürke, egy esetben világosszürke, befésült vonalköteg alatt 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 3 esetben mindkét díszítéshez 5 ágú, 1 esetben 4 

ágú eszközt használtak. Egy esetben a vonalköteg két ágú, a hullámvonalköteg 3 ágú volt.  

2,6x2,1x0,5-5,1x5,5x0,5 cm.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.354. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül 

szürke, ellentétes amplitúdójú, 4 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalkötegekkel díszített 

fazékoldal 3 össze nem illő töredéke. 4,2x3,7x0,7-6,0x3,5x0,8 cm. 1 töredék a 31, kettő a 16. 

objektumból való! 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.355-357. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül 

fekete, egy esetben 3, egy esetben 4 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel díszített 

fazékoldalak. Két töredéken a díszítés csak részben látszik. 2,2x3,0x0,4-5,8x5,2x0,5 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.358-360. Fazékoldal, díszített. Két esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, 

egy esetben alig csillámos homokkal, sok őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 2 ágú eszközzel sűrűn 

besimított kis amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 3,7x2,5x0,6-

4,4x4,0x0,5 cm. 
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OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.361-377. Fazékoldal, díszített. 12 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 3 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával, egy 

esetben csillámos homokkal és durva apró kaviccsal, egy esetben csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6 esetben 3, 5 

esetben 2 színű fazékoldalak. Egy töredék (366) kívül-belül narancsvörös, 1-1 szürkés- ill. 

sárgásbarna, a többi vörösesbarna, barnásfekete színű. Valamennyi töredék befésült 

hullámvonalköteggel díszített. 6 ágú eszközt használtak 2, 5 ágút 1, 4 ágút 8, 3 ágút 3 esetben 

és 3 töredéken csak a minta egy része látszik. Simítófa nyoma 8 darabon. 2 nyaktöredék, 1 

aljhoz közeli  és 14 oldaltöredék. 3,0x2,6x0,5-7,2x5,0x0,7 cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.378-388. Fazékoldal, díszített. 3 esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal 

és őrölt kerámiával, 5 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 3 

esetben alig csillámos homokkal és apró kaviccsal  soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 3 esetben 3 színűre égett, kívül-belül szürkésvörös és szürkésbarna színű, 

befésült vonalköteggel díszített fazékoldalak. 6 ágú eszközt használtak 2, 4 ágút 3, 3 ágút 

szintén 3 esetben és 4 töredéken csak a minta egy része látszik. A 383. töredék szélesen, 

sekélyen besimított vonallal díszített. Simítófa nyoma 8 darabon. 2,5x1,7x0,4-6,5x5,6x0,7 

cm. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.389. Fazékoldal, díszített és fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, kívül-belül és törésfelületén 

világosszürke fazékoldal. Kívül foltokban, belül teljes felületén vörös angobe festés. Két 

fazékoldal és két aljtöredék. Az oldalakat 5 ágú eszközzel tág közzel befésült vonalkötegekkel 

díszítették. Az aljakon simítófa nyoma, ill. az egyik alj a korongrátétről lelógott. Fátm.: 9 cm. 

2,7x2,4x0,4-6,1x4,1x0,5 cm. 4 össze nem illő darab.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.390-407. Fazékoldal. 12 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 2 esetben alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal, 3 esetben csillámos 

homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával, egy esetben alig csillámos 

homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4 esetben 3, 2 esetben 

2 színű, kívül-belül szürkés- sárgás- és vörösesbarna fazékoldalak. Simítófa nyoma 11 

darabon. 2,1x1,8x0,5-6,6x5,3x0,5 cm. 18 db. A 394. két darabból ragasztott. 

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.408. Fazékalj, 1 fenékbélyeges. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

és kevés őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8 esetben 3 színűre 

égett, kívül vöröses- és szürkésbarna, belül szürkésbarna, szürkésfekete ill. két esetben belül 

feketére kormozódott fazékaljak. 8 töredéken simítófa nyoma. Vastag talpa van a 418-as 

töredéknek ill. fenékbélyeg részlete figyelhető meg a 412. v. 415 töredéken. Fátm.: 9, 10 cm 

ill. 8 esetben nem mérhető. 10 db, a 410. két össze nem illő darabból van.  

 

OBNR 31/SNR 40. 

K.2010.1.419. Vastárgy. Háromszög átmetszetűre kalapált lapos vastárgy, kés vagy sarló 

pengéjének töredéke. 4,6x1,5x0,3 cm.  
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OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.420. Fazékoldal vagy táloldal. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

kevés finom őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, belül egy sávban feketére kormozódott, kettőskónikus fazék vagy 

behúzott peremű tál töredéke. 4 ágú eszközzel sűrűn befésült, kis amplitúdójú 

vonalkötegekkel díszített. Simítófa és hurkatechnika nyoma. 10,1x8,2x0,6 cm. 2 db-ból 

ragasztott.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.421-423. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a 

peremen feketére kormozódott, vízszintesen kihajló, végein szögletesre vágott fazékperemek. 

Simítófa nyoma rajtuk. Pátm.: kb. 16, 16, 16 cm. 3,3x2,8x0,6-3,5x3,7x1,0 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.424-425. Fazékperem. Finoman iszapolt csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal 

és kevés mészszemcsével soványított, inkább lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkéssárga, ívelten kihajló, lekerekített fazékperemek. Simítófa. Pátm.: 15, 15 cm. 

4,1x3,2x0,7; 6,1x3,3x0,7 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.426. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és finom apró kaviccsal soványított, 

érdestapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, részben feketére 

kormozódott, kihajló megvastagodó, fölül lekerekített, a perem alatt finom hornyolattal tagolt 

fazékperem. Simítófa. Pátm.: 13 cm. 3,2x1,6x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.427. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

és durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, a peremen fölül feketére kormozódott, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, 

kissé elvékonyodó, végén finoman szögletesre vágott fazékperem. Nyakon 5 ágú eszközzel 

sűrűn befésült kis amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített. A díszítést néhány helyen 

egymásra fésülték. Simítófa. Pátm.: 24 cm. 25,8x11,1x06 cm. 7 db-ból ragasztott.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.428. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, ívelten kihajló, kissé elvékonyodó, felül felhúzott, finom fedőhornyos, alul-

felül lekerekített. A nyakon 5 ágú eszközzel szélesen, sekélyen, sűrűn befésült 

vonalkötegekkel díszített. Simítófa. Pátm.: 22 cm. 15,2x11,7x0,8 cm. 3 db-ból ragasztott.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.429. Fazék, teljes profil. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásszürke, belül 

ugyanolyan és feketére kormozódott, vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

fölül finom fedőhornyos, alul háromszög alakban lecsüng, nyakban enyhén profilált, vállban 

széles, a hasvonal közepéig szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített 

fazék. Simítófa. Pátm.: –. M.: 17,5 cm. Fátm.: 8 cm. V.: 0,5 cm. 11 darabból ragasztott.  
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OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.430. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül narancssárga/szürke, belül 

világosszürke, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül finom fedőhornyos, 

alul kissé lehúzott, alul-felül lekerekített fazékperem. Vállán 3 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalkötegek alatt besimított hullámvonalakkal díszített. Simítófa. Pátm.: 14 cm. 

15,5x6,6x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott. A 33 és 44 objektumból való töredékek. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.431. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

barnásszürke, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, finom fedőhornyos, alul-felül 

lekerekített fazékperem. Kisfazék. Vállán 5 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteg. 

Simítófa. Pátm.: 9 cm. 3,7x4,2x0,4 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.432. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül finom 

fedőhornyos, alul-felül lekerekített fazékperem. Vállán 5 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteg alatt ugyanolyan vonalköteggel díszített. Simítófa. Pátm.: 12 cm. 

4,6x5,4x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.433. Fazékperem, fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színre égett, kívül-

belül vörösesbarna, a vállon és a peremen kormos, vízszintesen kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, kívül finom besimítással tagolt, felül lekerekített, háromszög alakban 

lecsöngő, közepes méretű fazékhoz tartozó perem. Vállán 4 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalkötegek alatt ugyanolyan vonalköteggel díszített. Simítófa. Pátm.: Nem mérhető. 

5,7x5,4x0,5; 13,0x5,7x0,6 cm. 3 darabból ragasztott és egy össze nem illő.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.434. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésvörös, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül 

finoman szögletesre vágott fazékperem. Vállán 3 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalkötegekkel díszített. Simítófa. Pátm.: 19 cm. 8,7x8,1x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.435. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

szürkésfekete, kívül és a peremen feketére kormozódott, belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

finom fedőhornyos, alul-felül finoman szögletesre vágott fazékperem. Vállán 4 ágú eszközzel 

befésült hullámvonalkötegekkel díszített. A kötegek részben egymáson futnak, a díszítés 

befésülését a fölsővel kezdték majd így haladtak lefelé. Pátm.: 20 cm. 10,6x6,2x0,7 cm.  

  

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.436. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

sok őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül 
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vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, finom fedőhornyos, a 

peremen kívül finom besimítással tagolt, alul-felül lekerekített fazékperem. Nyakban profilált, 

vállban széles. Vállán 3 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 24 cm. 

10,1x4,8x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.437-438. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, egy esetben kevés, egye 

esetben sok apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, egyik esetben ívelten kihajló, finoman négyszögletűre vágott, másik esetben 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, finoman szögletesre vágott fazékperem. 

Az egyik töredéket 4 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel, a másikat ugyanolyan 

hullámvonalköteggel díszítették. Pátm.: 15, 17 cm. 5,0x4,5x0,6; 4,7x6,2x0,5 cm. 

  

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.439. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és sok 

durva mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, a peremen feketére kormozódott (fotózni), ívelten, majdnem 

vízszintesen, fölül felhúzott, fedőhornyos, háromszög alakban megvastagodó, a perem külső 

oldalán finom besimítással tagolt, fazékperem. Vállán szélesen, sekélyen besimított 

hullámvonalakkal díszített.  Pátm.: 25 cm. 8,5x5,2x0,6 cm. 

 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.440. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten 

kihajló fazékperem. Vállán szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonallal díszített. Belül a 

peremen a simítófától vonal. Pátm.: 20 cm. 4,4x3,7x0,5; 9,7x6,1x0,6 cm. Két össze nem illő. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.441-444. Fazékperem. Két esetben alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, kívül-belül lyukacsos, fekete, két esetben alig csillámos 

homokkal és apró kaviccsal  soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, a perem külső oldalán 

finom besimítással tagolt. Pátm.: 15, 16, 20, 22 cm. 2,0x2,5x0,7-3,2x2,9x0,5 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 3x, 71. 1x. 

K.2010.1.445-448. Fazékperem. 1 esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, egy esetben 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, egy esetben alig csillámos homokkal 

kevés apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül 1 esetben vöröses-, 3 esetben szürkésbarna, vízszintesen kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, finom fedőhornyos, alul-felül lekerekített fazékperemek. 2 

töredék a peremen fölül feketére kormozódott. Pátm.: 14, 15, 15, 17 cm. 2,2x2,6x0,5-

5,6x3,4x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.449-454. Fazékperem. 3 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, egy esetben csillámos homokkal és durva apró kaviccsal, 2 esetben csillámos 

homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkés- és barnásfekete, 4 esetben a peremen kormos, ívelten, majdnem 

vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, finom fedőhornyos, alul 4 esetben 
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háromszög alakban lecsüngő, 2 esetben szögletesre vágott fazékperemek. Két töredék a 

peremen kívül finom besimítással tagolt. Pátm.: 16, 18, 23 cm és 3 esetben nem mérhető. 

3,0x2,5x0,7-5,8x2,3x0,7 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 15x, 71. 1x. 

K.2010.1.455-470. Fazékperem. 8 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 3 esetben homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével, 5 esetben csillámos 

homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkés- és barnásfekete ill vörösesbarna fazékperemek. 13 töredék ívelten, 

majdnem vízszintesen kihajló, végén finoman szögletesre vágott, 1 töredék háromszög 

alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített, 2 töredék erősen sérült. Simítófa. Pátm.: 15, 17, 

17, 20, 20, 21, 21, 23 cm és 8 esetben nem mérhető. 2,9x1,7x0,4-4,6x2,6x0,6 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 2x, 70. 1x. 

K.2010.1.471. Fazékváll, fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, vállban széles, a vállon 2 sorban 3 ágú eszközzel bekarcolt 

hullámvonalköteg alatt ugyanolyan vonalköteggel díszített közepes méretű fazékhoz tartozó 

váll- és oldaltöredékek. 3 db-ból ragasztott. 14,5x10,0x0,5 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 16x, 71. 1x, 111. 1x. 

K.2010.1.472-489. Fazékoldal, díszített. 7 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 5 esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával, 4 esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, 2 esetben csillámos homokkal, 

kevés apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 2 töredék kívül-

belül lyukacsos, a 475. kívül talán vörösre festett (?). 15 töredék 3 ágú (3x), 4 ágú (5x), 5 ágú 

(4x) ill. töredékes (3x) hullámvonalköteggel díszített. Egy-egy-egy töredék 4 ágú, 

megszakadó hullámvonalköteggel (fotó? 483.), 3 sűrűn bekarcolt vonal alatt 3 sűrűn bekarcolt 

hullámvonallal (485) ill. 5 ágú, sűrűn befésül vonalkötegek alatt egymáson futó, ellentétes 

amplitúdójú, legalább három ágú vonalkötegekkel dísz. 2,3x2,2x0,7-5,2x4,1x0,6 cm. 18 db.  

 

OBNR 33/SNR 69.  

K.2010.1.490-492. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, 

kevés őrölt kerámiával és kevés mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, 1 esetben szürkésbarna, 2 esetben 

szürkésfekete, díszített fazékoldalak. A 490. szélesen, sekélyen, sűrűn, változó amplitúdóval 

besimított hullámvonalakkal díszített, a 491. szélesen, sekélyen befésült vonalköteg alatt kis 

amplitúdójú, szélesen, sekélyen befésült hullámvonalakkal, a 492. szélesen, sekélyen, sűrűn 

befésült szabálytalan, vízszintes vonalakon szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

hullámvonalakkal díszített. 490. 5,3x5,0x0,5; 491. 3,8x3,5x3,7. 492. 6,1x3,9x0,7 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

 K.2010.1.493. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 3 

ágú eszközzel egymásra simított hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 3,4x2,7x0,7 cm.  
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OBNR 33/SNR 69. 

 K.2010.1.494. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, durva őrölt 

kerámiával és kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül helyenként lyukacsos, szürkésbarna, kívül 3 ágú eszközzel sűrűn bekarcolt 

vonalkötegek alatt ugyanolyan, nagy amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített, nagyméretű 

fazékhoz tartozó töredékek. Hurkatechnika látszik. 4 db-ból ragasztott és 3 hozzá nem illő. 

3,1x2,3x0,5-7,9x6,7x0,8 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 2x, 70. 1x. 

K.2010.1.495-496. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, egy esetben vízszintes vonal alatt 4 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalkötegekkel, egy esetben 3 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített 

fazékoldalak. Az egyik 2 db-ból ragasztott. 4,8x3,7x0,6; 7,6x3,8x0,7 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.497-500. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, kettőskónikus vagy behúzott peremű edényhez tartozó oldalak. 3 

töredék 4 ágú, egy 5 ágú eszközzel bekarcolt, különböző amplitúdójú hullámvonalkötegekkel 

díszített. 2,9x2,9x0,5-5,1x4,1x0,6 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 26x, 71. 7x, 111. 2x. 

K.2010.1.501-533. Fazékoldal, díszített. 2 esetben csillámos homokkal és durva apró 

kaviccsal, 7 esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 6 esetben 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 2 esetben alig csillámos homokkal és 

apró kaviccsal, 2 esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 7 

esetben alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával, 2 esetben 

homokkal, kevés apró kaviccsal és mészszemcsével, 4 esetben homokkal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6 esetben két színűre égett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna és barnásfekete fazékoldalak. 6 töredék lyukacsos, másik 6 

töredék belülről feketére kormozódott. Valamennyi töredék sűrűn, helyenként egymáson futó 

befésült hullámvonalkötegekkel díszített. A vonalkötegeket 3 ágú eszközzel karcolták 13, 4 

ágúval 11, 5 ágúval 3, 6 ágúval 5, 8 ágúval 1 esetben. 2,2x2,4x0,7-18,6x6,6x0,6 cm. Az 531 

és 532 2 db-ból ragasztott. 33 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 7x, 70. 1x, 71 1x. 

K.2010.1.534-540. Fazékoldal, díszített. 3 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 3 esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, egy 

esetben csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, szélesen, sekélyen 

besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,6x2,3x0,5-9,7x6,7x0,5 cm. Az 534. és 535 2 

db-ból ragasztott. 7 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 1x, 70. 5x. 

K.2010.1.541-546. Fazékoldal, díszített. 5 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 1 esetben alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, és 

vörösesbarna fazékoldalak. 2 töredék szélesen, sekélyen besimított, kis amplitúdójú 
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hullámvonalakkal, négy esetben szélesen, sekélyen, sűrűn besimított ugyanolyan 

hullámvonalakkal díszített. 4,2x2,1x0,5-4,7x4,2x0,5 cm. 6 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 39x, 70. 3x, 71 5x, 111 1x, 143. csomag 1x. 

K.2010.1.547-595. Fazékoldal, díszített. 14 esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, 9 

esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 13 esetben csillámos 

homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 7 esetben alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, valamint 1 esetben alig csillámos homokkal és 

mészszemcsével, 1 esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével, 4 

esetben algi csillámos homokkal, kevés őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3 esetben 2 színű, kívül-belül 6 esetben lyukacsos, 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete edények töredékei. Az 556, 576 és 566. 

kettőskónikus. Valamennyi töredék befésült hullámvonalkötegekkel díszített. Ezeket 3 ágú 

eszközzel fésülték 19, 4 ágú eszközzel 20, 5 ágúval 7, 6 ágúval 3 esetben. 1,4x0,8x0,6-

7,2x5,0x0,8 cm. 49 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 9x, 111. 7x, többi jelöletlen. 

K.2010.1.596-610. Fazékoldal, díszített. 5 esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, 4 

esetben csillámos homokkal durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 5 esetben csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, egy esetben alig csillámos homokkal, őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna és szürkésfekete, belül 4 esetben feketére kormozódott, hullámvonalköteg 

töredékével díszített fazékoldalak. 1,6x1,2x0,4-5,8x6,3x0,6 cm. 15 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 28x, 71. 7x. 

K.2010.1.611-644. Fazékoldal, díszített. 8 esetben csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal, 17 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 6 esetben 

csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 3 esetben csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, két töredék belül kormos, 8 esetben 2 színű, kívül-belül egy esetben 

lyukacsos, szürkésbarna, szürkésfehér (619), barnásfekete fazékoldalak. Valamennyi szélesen, 

sekélyen, sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített. A befésüléshez 3 ágú eszközt használtak 

10, 4 ágút 14, 5 ágút 3, 6 ágút 4 esetben és a fogazat száma töredékesség miatt nem volt 

megállapítható 3 esetben. 2,3x1,6x0,4-15,0x6,2x0,8 cm. 34 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 27x, 70. 1x, 71 7x, 111 4x. 

K.2010.1.645-683. Fazékoldal, díszített. 8 esetben csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal, 17 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 8 esetben 

csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 1 esetben csillámos homokkal, 

kevés durva apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, valamint 2 esetben alig csillámos 

homokkal, kevés apró kaviccsal őrölt kerámiával és mészszemcsével, 2 esetben alig csillámos 

homokkal, kevés őrölt kerámiával és mészszemcsével, egy esetben pedig homokkal, kevés 

apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül 2 esetben lyukacsos, szürkésbarna, barnásfekete, egy esetben szürkésfehér, 12 

esetben feketére kormozódott fazékoldalak. Valamennyi töredék vízszintesen körbefutó 

vonalköteggel díszített. Ezek bekarcolásához 3 ágú eszközt használtak 6, 4 ágút 7, 5 ágút 5, 6 

ágút 9 esetben és 12 darab volt töredékes. A 645. és 678. töredék kettőskónikus. 2,0x1,3x0,6-

6,3x5,8x0,9 cm. 39 db. 
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OBNR 33/SNR 69. 15x, 71. 3x, 111. 1x. 

K.2010.1.684-702. Fazékoldal, díszített. 13 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 1 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal, őr és mészszemcsével, 1 

esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 2 esetben alig 

csillámos homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével, egy esetben algi csillámos 

homokkal és mészszemcsével, egy esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egy esetben 3 színű, kívül-

belül világosszürke, szürkésbarna, szürkésfekete, 3 esetben belül kormos, két esetben teljes 

felületén lyukacsos fazékoldalak. 3 töredék kettősvonallal, 11 töredék sűrű vízszintes 

vonalakkal, 5 töredék vízszintes vonallal díszített. 2,5x1,6x0,5-6,8x3,6x0,9 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 12x, 70. 1x, 71. 4x, 111K 1x. 

K.2010.1.703-720. Fazékoldal. Homokkal, kevés apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 1x világosszürke, 1x 

világosbarna, 16 esetben vörösesbarna és szürkésbarna, belül feketére kormozódott 

fazékoldalak. 2,2x1,5x0,9-6,5x4,2x0,8 cm. 18 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 19x, 70. 2x, 71. 4x, 111. 1x, 112. 1x, nincs 2x. 

K.2010.1.721-749. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 5 esetben belül feketére kormozódott fazékoldalak. 1,5x1,2x0,5-4,5x4,0x0,6 

cm. 29 db. 

 

 

OBNR 33/SNR 69. nincs, 71. 3x, 111. 3x. 

K.2010.1.750-766. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröses-, 

sárgás- és szürkésbarna ill. szürkésfekete fazékoldalak. Két töredék belül feketére 

kormozódott. 2,0x1,7x0,6-8,8x5,6x0,8 cm. 17 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 29x, 70. 1x, 71. 2x. 

K.2010.1.767-798. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 9 esetben belül feketére kormozódott fazékoldalak. 2,1x1,6x0,4-4,5x5,4x0,6 

cm. 32 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 10x, 71. 1x. 

K.2010.1.799-809. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2 esetben 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna és vörösesbarna, 2 esetben belül feketére kormozódott fazékoldalak. 

3,8x2,2x0,9-6,6x6,9x0,8 cm. 11 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 7x, 71. 1x. 

K.2010.1.810-817. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3 esetben 2 színűre égett, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 2 esetben belül feketére kormozódott fazékoldalak. 

3,3x2,8x0,6-10,2x8,4x0,8 cm. 8 db. 
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OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.818. Fazékalj, díszített, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, durva és finom 

apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, 

kívül-belül szürkésvörös, foltos, törésfelületén és alján világosszürke közepes méretű 

fazékhoz tartozó alj. A test felső kétharmad része 5 ágú eszközzel bekarcolt kis amplitúdójú, 

sűrűn befésült hullámvonalkötegekkel díszített. Két, össze nem illő aljtöredéken domború, 

hosszúkás formájú fenékbélyeg részletei. Fátm.: 10 cm. 18,0x9,7x0,7; 13,5x11,5x0,6 cm. 9 

ill. 5 darabból ragasztott.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.819. Fazékalj, díszített, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, durva és finom 

apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, felső harmadában feketére kormozódott fazékalj. 

Felső részén 3 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel, ezek alatt sűrűn befésült 

vonalkötegekkel díszített. Alja fölött egy vastagabb, kiugró hurka. Feneke alászórva 

kaviccsal, a fenékbélyeg nagyméretű, domború, V alakú. Fátm.: 9,5 cm. 18,0x22,0x0,6 cm. 4 

darabból ragasztott. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.820. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, 

belül feketére kormozódott, szélesen, sekélyen befésült több ágú vonalköteggel díszített 

fazékalj. Fátm.: 11 cm. 9,6x7,1x0,7 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.821. Fazékalj, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés 

őr és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésvörös, törésfelületén sötétszürke, alján domború, hosszú, egyenes vonallal középen 

áthúzott H betű alakú fenékbélyeg . Fátm.: 9,5 cm. 5,4x5,8x0,7 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.822. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, 

belül és az alján másodlagosan feketére égett. Alján elsimított, domború, hosszú, egyenes 

vonalat mintázó fenékbélyeg részlete. Fátm.: 8 cm. 6,5x2,1x0,9 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.823. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

belül feketére kormozódott, vízköves, alján vastag, domború, sugarasan elhelyezett hosszú, 

egyenes vonalakból álló fenékbélyeg részlete.  Fátm.: 9 cm. 5,5x3,2x0,7 cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.824. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül feketére kormozódott, 

korongrátéten készült, arról lelógott, az alj közepén félkör alakú, domború fenékbélyeg 

részlete. Fátm.: 9 cm. 2,6x2,8x1,0 cm. 
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OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.825. Fazékalj, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, 

alján rátettnek tűnő, kör alakú fenékbélyeg. Fátm.: Nem mérhető. Fenékbélyeg átm. 0,8 cm. 

7,2x4,7x0,6 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.826. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, alul feketére kormozódott, korongrátéten 

készült, arról lelógott kisméretű fazék alja. Fátm.: kb. 7 cm. 4,2x4,5x0,9 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69.  

K.2010.1.827-839. Fazékalj. 9 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 4 esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 2 esetben belül feketére kormozódott, 4 esetben durva kaviccsal alászórt, 9 

esetben alján lesimított fazékalj. Fátm.:  9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 16 cm. ill. 3 esetben 

nem mérhető. 4,2x1,9x0,5-14,5x8,3x0,7 cm. 13 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 5x, 70. 2x. 

K.2010.1.840-846. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 6 esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

belül 2 esetben feketére kormozódott fazékaljak. A 840, 842, 843, 845. alján borda. A 840 és 

845 rátéttel készülk.    Fátm.: 8, 9 cm és 2 töredék nem mérhető. 2,4x2,6x0,6-7,4x6,0x0,8 cm. 

7 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 5x, 70. 1x, S1. 1x. 

K.2010.1.847-853. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, belül 2 esetben feketére kormozódott, 3 esetben korongrátéten 

készült, arról kissé lelógó fazékaljak. A 847-es alján egy gyűrű kihúzott. 2,8x1,8x0,6-

9,4x5,5x0,5 cm. Fátm.: 8, 9, 9,5 cm és 4 töredék nem mérhető. 2,4x2,6x0,6-7,4x6,0x0,8 cm. 7 

db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 2x, 111. 1x. 

K.2010.1.854-856. Fazékalj. Egy esetben csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 1 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, egy esetben 

csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, egy esetben kívül feketére kormozódott, oldaltöredék nélküli apró 

fazékaljak. Fátm.: nem mérhető. 3,0x1,8x0,7-4,7x3,5x0,7 cm. 3 db. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.857. Sarló. Háromszög átmetszetűre kovácsolt, hegyénél tompaszögben megtörő 

sarló négy össze nem illő darabja. Felerősítése nincs meg. Sz.: 2,0 cm. V.: 0,3-0,5. Th.: kb. 26 

cm.  

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.858-859. Csonteszköz. Állati hosszúcsontból hegyesre faragott, felületén simára 

csiszolódott szúróeszközök. 858. 7,3x2,1x1,3 cm. 859. 6,7x2,4x1,3 cm. 
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OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.860. Csonteszköz. Állati hosszúcsontból készült vékony, tűszerű eszköz. 

4,4x0,4x0,5 cm. 

 

OBNR 33/SNR 69. 

K.2010.1.861-862. Fenőkő. Szürkésfekete kőből négyszögletesre (861) és háromszögletűre 

(862) csiszolt fenőkövek. 861. 7,8x4,0x1,7 cm. 862. 6,9x4,7x2,5 cm. 

 

OBNR 33/SNR 111. (kemence). 

K.2010.1.863-864. Fenőkő. Vörösesszürke kőből szögletesre (863) és téglalap alakúra (864) 

csiszolt kövek. Nincs rajtuk égésnyom. 863. 6,7x4,0x3,0 cm. 964. 8,1x10,0x2,7 cm. 

 

OBNR 33/SNR 111. (kemence). 

K.2010.1.865. Őrlőkő. Szürke kőből C alakúra csiszolt malomkő-töredék. 19,1x5,6x4,6 cm.  

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.866. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és 

törésfelületén fekete, erősen sérül fazékperem. Pátm.: nem mérhető. 3,1x3,6x0,5 cm.  

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.867. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és durva 

és finom őrölt kerámiával valamint mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül barnásfeketére kormozódott, a peremen kormos, belül 

vörösesbarna, lyukacsos felületű, alig kihajló, szögletesre vágott fazékperem. Vállán szélesen, 

sekélyen besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: nem mérhető. 4,5x5,2x0,7 cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.867. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és durva 

és finom őrölt kerámiával valamint mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül barnásfeketére kormozódott, a peremen kormos, belül 

vörösesbarna, lyukacsos felületű, alig kihajló, szögletesre vágott fazékperem. Vállán szélesen, 

sekélyen besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: nem mérhető. 4,5x5,2x0,7 cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.868. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete ívelten kihajló, 

végén szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 11 cm. 4,3x2,5x0,8 cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.869-870. Fazékoldal. Finoman iszapolt alig csillámos homokkal, kevés finom őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül vörösessárga, díszítetlen fazékoldalak. Belül simítófa nyoma. 3,8x3,3x0,3; 4,5x3,9x0,5 

cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.871. Fazékoldal, fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal 

és durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű,  kívül 

vörösesbarna, belül szürkésfekete, teljes látható felületén (az edény alsó harmadában) 
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szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. Alján szélesebb borda. Fátm.: nem mérhető. 

13,4x7,5x1,0 cm. 4 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.872-874. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, ap és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásszürke, világosbarna, belül 

1 esetben barna, 2 esetben feketére kormozódott. A 872. 4 ágú eszközzel bekarcolt 

vonalköteggel, a 973. legalább háromágú hullámvonalköteggel, a 874 besimított 

hullámvonallal díszített. 2,8x2,8x0,7-3,4x2,8x0,8 cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.875. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül szürkésbarna, 

belül barnásfeketére kormozódott fazékoldal. 3,2x2,7x0,8 cm. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.876. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

sötétszürke fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 9,2x6,6x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.877. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés őrölt 

kerámiával és sok mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül lyukacsos, szürkésfekete, gömbösödő testű, közepes méretű fazékhoz tartozó 

aljtöredék. Egész felületén szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. Alján 

szélesebb hurka. Fátm.: 9 cm. 7,9x6,3x0,9 cm. 3 darabból ragasztott.  

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.878. Fazékalj, dellés. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna 

fazékalj. Alján a korong tengelyének 1,9 cm átmérőjű lenyomata (delle). Fátm.: Nem 

mérhető. 12,0x9,2x1,0 cm. Két darabból ragasztott. 

 

OBNR 34/SNR 44. 

K.2010.1.879. Vaspánt. Négyszögletes átmetszetű, két végén felhajtott hosszúkás, szalagszerű 

vaspánt. Kb. 4 cm-es tárgyat rögzített vagy merevített. H: 5,0 cm. Sz.: 0,8 cm. V.: 0,3 cm. 

 

OBNR 36/SNR 45. 

K.2010.1.880. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, törésfelületén 

szürke fazékoldal. 3,2x2,3x0,8 cm. 

 

OBNR 37/SNR 67. 

K.2010.1.881. Fazékoldal, díszített. Kevés homokkal, durva és finom apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos (nem volt benne mészszemcsével), sárgásbarna, törésfelületén szürke, 

kettőskónikusodó fazékhoz tartozó váll. Kívül 3 ágú eszközzel bekarcolt kis amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített. 4,5x4,5x0,9 cm. 
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OBNR 38/SNR 46. 

K.2010.1.882. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal és kevés finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna oldaltöredék. 

3,0x1,7x0,7 cm.  

 

OBNR 38/SNR 46. 

K.2010.1.883. Fazékalj. Alig csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, törésfelületén szürke fazékoldal 

az alj kis töredékével. Fátm.: Nem mérhető. 5,8x2,8x0,8 cm. 

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.884. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kívül 

vörösesszürke, belül, a peremen és a perem alatt feketére kormozódott, gömbös testű fazékhoz 

tartozó perem. Ívelten kihajló, fölül kissé felhúzott, alul lekerekített. Nyaka hangsúlytalan, 

vállán két közeli sorban 3 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalkötegekkel díszített. Belső 

oldalán vízszintes simítófa-nyomok. Pátm.: 14 cm. 13,1x10,2x0,7 cm. 4 ill. 5 darabból 

ragasztott.  

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.885. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten, 

majdnem vízszintesen kihajló, végein lekerekített fazékperem. Vállán 4 ágú eszközzel 

bekarcolt hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: Nem mérhető. 8,4x5,2x0,5 cm. 2 darabból 

ragasztott.  

 

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.886. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke, a peremen feketére kormozódott. Ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, alul-felül kihúzott, lekerekített, fölül finom fedőhornyos fazékperem. Pátm.: 

20 cm. 12,2x5,3x0,5 cm. 2 darabból ragasztott.  

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.887. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

narancssárga, a peremen feketére kormozódott, vízszintesen kihajló, alig megvastagodó, kívül 

finom besimítással tagolt fazékperem. Pátm.: 12 cm. 3,0x1,7x0,6 cm.  

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.888. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, 

magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban enyhén megvastagodó, alul-felül lekerekített 

fazékperem. Pátm.: 18 cm. 6,0x3,2x0,6 cm.  

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.889-896. Fazékoldal. 5 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, egy esetben csillámos homokkal és durva apró kaviccsal, 1 esetben csillámos 

homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes 
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tapintású, kézikorongolt, 2 esetben 2, 2 esetben 3 színűre égett, kívül-belül szürkésbarna, 

sárgásbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 3,1x1,8x0,5-6,4x4,9x0,8 cm. 8 db. 

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.897-898. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, kevés durva apró kaviccsal, durva 

őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül lyukacsos, szürkésvörös, nagyméretű fazékhoz tartozó díszítetlen oldaltöredék és 

aljhoz közeli oldaltöredék. 5,1x6,2x0,8; 10,6x5,6x0,8 cm.  

 

OBNR 44/SNR 51. 

K.2010.1.899. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösessárga, belül 

szürkésfekete, kaviccsal vastagon alászórt fazékalj. Keresztben tört ketté anyaggyengeség 

miatt. Fátm.: 9 cm. 4,7x3,7x0,8 cm.  

 

OBNR 46/SNR 53. 

K.2010.1.900. Fazékváll, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, kívül 

helyenként feketére kormozódott, nyakban profilált fazék nyak- és válltöredéke. Vállán 3 ágú 

eszközzel bekarcolt hullámvonalköteg. Belső oldalán durva simítófa-nyomok. 5,2x4,2x0,6 

cm.  

 

OBNR 46/SNR 53. 

K.2010.1.901. Fazékoldal. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, vállán sűrűn, 3 ágú eszközzel 

befésült hullámvonalkötegekkel díszített fazékváll. 4,0x4,3x0,8 cm.  

 

OBNR 46/SNR 53. 

K.2010.1.902. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga fazékoldal. 1,9x1,6x0,7 cm. 

 

OBNR 47/SNR 54. 

K.2010.1.903. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a peremen 

feketére kormozódott, ívelten kihajló, végén szögletesre vágott apró fazékperem. Pátm.: Nem 

mérhető. 3,5x1,8x0,6 cm.   

 

OBNR 47/SNR 54. 

K.2010.1.904-905. Fazékoldal. 1 esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával, 1 esetben alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete 

fazékoldalak. 3,1x3,0x0,8; 5,0x4,0x1,3 cm. 

 

OBNR 51/SNR 73. 

K.2010.1.906. Fazékperem, fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom 

apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén szürke, magasan, ívelten kihajló, végein szögletesre 

vágott fazékperem és egy ugyanolyan anyagú, hozzá nem illő, szélesen, mélyen, sűrűn 

bekarcolt hulámvonalakkal díszített fazékoldal. Pátm.: 13 cm. 5,3x4,8x0,5; 11,5x3,1x0,7 cm. 

2 db-ból ragasztott és egy hozzá nem illő töredék. 
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OBNR 51/SNR 73. 

K.2010.1.907. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke, a peremen kívül kormos, ívelten kihajló, végein szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 

12 cm. 8,2x3,2x0,6 cm. 

 

OBNR 51/SNR 73. 

K.2010.1.908. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

lyukacsos, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 8 ágú eszközzel befésült vonalköteggel 

díszített fazékoldal. 3,4x2,8x0,6 cm.  

 

OBNR 51/SNR 73. 

K.2010.1.909. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösessárga, belül 

feketére kormozódott, besimított vonal alatt besimított hullámvonallal díszített fazékoldal. 

3,0x2,8x0,5 cm. 

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.910. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásszürke, 3 

ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt 2 sorban 3 ágú eszközzel bekarcolt 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 4,9x5,5x0,7 cm.  

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.911. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkéssárga, 4 ágú eszközzel bekarcolt hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 

2,7x2,6x0,5 cm. 

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.912. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

és finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkéssárga, törésfelületén szürke, másodlagosan erősen kiégett, 4 ágú eszközzel bekarcolt 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 3,2x2,8x0,8 cm.  

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.913. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül feketére 

kormozódott fazékoldal. 4,0x3,4x0,4 cm.  

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.914. Tégla. Homokkal, kevés őrölt kerámiával és sok durva mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézzel vetett, jól égetett, narancssárgás-vöröses színű nagyméretű 

tégla. Egyik oldalán enyhén kormos. 14,2x7,8x5,5 cm. V: 5,5 cm.  
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OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.915. Tégla. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézzel vetett, jól égetett, téglavörös, mindkét oldalán lesimított, 3 

cm vastag lapos tégla töredékei. 4,9x3,3x3,0 cm; 6,7x4,5x3,0 cm. 2 össze nem illő darab. 

 

OBNR 52/SNR 74. 

K.2010.1.916. Tégla. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, őrölt kerámiával és kevés 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel vetett, jól égetett, kívül vörösesszürke, 

belül téglavörös, egyik oldalon homokkal alászórt, másikon lesimított, 2,7 cm vastag tégla. 

2,9x3,2x2,7-7,5x5,7x2,7 cm. 3 össze nem illő darab. 

 

OBNR 53/SNR 57. 

K.2010.1.917. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, kevés őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül lyukacsos, vörösesbarna színű, 5 ágú függőleges vonalkötegek alatt ugyanolyan 

vízszintes vonalköteggel és a függőleges vonalkötegeken futó 5 ágú eszközzel befésült 

hullámvonallal díszített fazékoldal. 7,5x4,0x0,8 cm. 

 

OBNR 53/SNR 57. 

K.2010.1.918. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

lyukacsos, szürkésfekete, keskenyen, mélyen bekarcolt hullámvonallal díszített. 2,5x1,6x0,8 

cm. 

 

OBNR 53/SNR 57. 

K.2010.1.919. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete 

fazékoldal. 4,0x3,1x0,9 cm. 

 

OBNR 54/SNR 58. 

K.2010.1.920. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés őrölt 

kerámiával és sok mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, a peremen és a belső oldal felén feketére kormozódott, ívelten 

kihajló, felül finom fedőhornyos, alul-felül finoman lekerekített fazékperem. Pátm.: 21 cm. 

4,8x2,3x0,7 cm. 

 

OBNR 54/SNR 58. 

K.2010.1.921. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 4 

ágú eszközzel sűrűn befésült hullámvonalkötegekkel díszített. 5,8x4,4x0,7 cm.  

 

OBNR 54/SNR 58. 

K.2010.1.922-923. Fazékoldal. Egy esetben erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal 

és őrölt kerámiával, egy esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és 

vörösesbarna díszítetlen oldalak. 2,8x3,0x0,7; 4,9x3,7x0,6 cm. 

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.924. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, vízszintesen 
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kihajló, fölül lekerekített, alul kissé lecsüngő, lekerekített fazékperem. Pátm.: 11 cm. 

5,0x4,1x0,5 cm.  

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.925. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és 

törésfelületén fekete, 3 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteg alatt ugyanolyan 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,5x4,5x0,6 cm.  

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.926. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, 3 ágú 

eszközzel befésült vonalköteg alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

2,6x2,0x0,5 cm.  

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.927-928. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egyik esetben 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, törésfelületén szürke, egyik esetben bekarcolt 

vonalköteg részlete, másik esetben bekarcolt vonal látható a töredékeken. 2,6x2,0x0,5; 

2,8x2,6x0,7 cm. 

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.929. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül 

vörösesbarna, belül feketefazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 2,5x2,3x0,5; 3,0x1,7x0,5 cm. Két 

össze nem illő darab. 

 

OBNR 55/SNR 59. 

K.2010.1.930. Fazékalj. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 

helyenként feketére kormozódott, homokkal alászórt fazékalj. Fátm.: 11 cm. 5,8x2,1x0,8 cm.  

 

OBNR 56/SNR 60. 

K.2010.1.931. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül világosszürke, 

belül szürkésfekete fazékperem. A perem magasan, ívelten kihajló, alul-felül lekerekített, 

kívül finom besimítással tagolt. Belső oldalán rosszul eldolgozott hurkák. Pátm.: 12 cm. 

6,0x4,3x0,5 cm. 

 

OBNR 56/SNR 60. 

K.2010.1.932. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

foltokban feketére kormozódott, ívelten kihajló, fölül lekerekített, alul kissé lecsüngő, 

lekerekített fazékperem.  Pátm.: 8 cm. 6,5x3,2x0,9 cm.  

 

OBNR 56/SNR 60. 

K.2010.1.933. Fazékoldal. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül vörösesbarna, belül fekete 

fazékoldal. 3,7x2,9x1,0 cm. 
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OBNR 56/SNR 60. 

K.2010.1.934. Tégla. Narancsvörös színű, homokkal és mészszemcsével soványított 

szögletes, apró tégladarab. 2,1x2,4x1,0 cm. 

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.935. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül világosbarna, belül és törésfelületén szürke, 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-fölül lekerekített, kívül finom 

besimítással tagolt fazékperem.  Pátm.: 15 cm. 3,6x3,1x0,5 cm.  

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.936. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 3 ágú 

eszközzel befésült vonalköteg alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

3,3x2,1x0,6 cm.  

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.937. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és 

törésfelületén szürkésfekete, vékonyan, keskenyen bekarcolt kettősvonal alatt 3 ágú eszközzel 

befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 6,8x4,5x0,5 cm.  

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.938. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásszürke, 5 ágú 

eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,3x3,5x0,5 cm.  

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.939. Fazéknyak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke fazéknyak. 

3,8x3,9x0,6 cm. 

 

OBNR 57/SNR 63. 

K.2010.1.940. Fazékajl. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, rosszul égetett, kívül szürkésvörös, belül feketére 

kormozódott fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 2,8x2,2x0,6-4,6x3,3x0,7 cm. 2 ill. 3 darabból 

ragasztott. 

 

OBNR 58/SNR 68. 

K.2010.1.941. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

vörösesbarna, belül szürkésbarna, helyenként feketére kormozódott, szélesen, sekélyen 

besimított vonalon 3 ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített. 10,4x4,5x0,6 cm.   

 

OBNR 58/SNR 68. 

K.2010.1.942. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, kívül 

feketére kormozódott, 5 ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített fazékoldal. 

3,3x2,9x0,6 cm. 
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OBNR 58/SNR 68. 

K.2010.1.943-945. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 2 

esetben sok őrölt kerámiával, egy esetben őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 

4,8x2,3x0,8-4,9x3,7x0,7 cm. 3 db. 

 

OBNR 58/SNR 68. 

K.2010.1.946. Egész fazék, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és 

durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkés- 

és vörösesbarna, kavicsos homokkal alászórt, korongrátéten készült, alján 0,3 cm-es perem. 

Az edény pereme ívelten kihajló, finom fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Nyaka ívelt, 

vállban széles, a váll alatt szélesen, mélyen bekarcolt, változó amplitúdójú hullámvonalak 

alatt 2 sor ugyanolyan vízszintes vonallal díszített zömök kisfazék. A perem fölső oldalán és a 

belső felület felső kétharmad részén kormos. Belül a vállon simítófa nyoma. Pátm.: 14 cm. 

Szátm.: 9 cm. M.: 9,7 cm. V.: 0,6 cm. 3 darabból ragasztott. 

 

OBNR 62/SNR 77. 

K.2010.1.947. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke fazékalj. Fátm.: 7 cm. 4,1x5,2x0,6 cm. 

 

OBNR 65/SNR 80. 

K.2010.1.948. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és 

a törésfelületén fekete, 5 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

4,6x3,0x0,6 cm. 

 

OBNR 75/SNR 103. 

K.2010.1.949. Fazéknyak, díszített. Alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, vállán 4 ágú 

eszközzel befésült kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,5x3,7x0,6 cm.  

 

OBNR 75/SNR 103. 

K.2010.1.950. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, 

fehér árnyalatú, 3 ágú eszközzel befésült kis amplitúdójú hullámvonalköteg alatt 5 ágú 

eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített, gömbös testű fazékhoz tartozó oldal. 

4,8x4,1x0,8 cm.  

 

OBNR 75/SNR 103. 

K.2010.1.951. Fazékoldal, díszített. Homokkal és sok mészszemcsével soványított, lágy 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, fekete, sűrűn, változó 

amplitúdóval részben egymásra fésült 3 ágú eszközzel felvitt vonalkötegekkel és vonalakkal 

díszített fazékoldal. 6,1x4,5x0,4 cm.  

 

OBNR 76/SNR 121. 

K.2010.1.952. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, kívül foltokban feketére kormozódott, nagyméretű fazékhoz tartozó 

oldal. 7,9x5,9x0,7 cm. 
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OBNR 77/SNR 1. 

K.2010.1.953. Fazékoldal, díszített. Homokkal és mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, fekete, 3 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 3,2x2,4x0,6 cm.  

 

OBNR 77/SNR 1. 

K.2010.1.954. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

belül szürkésfekete, 5 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

2,2x2,3x0,5 cm. 

 

OBNR 78/SNR 1. 

K.2010.1.955. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna 4 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,0x3,3x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 78/SNR 1. 

K.2010.1.956. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, sok apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és 

törésfelületén fekete, 4 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

2,9x2,0x0,7 cm. 

 

OBNR 78/SNR 1. 

K.2010.1.957. Fazékoldal. Homokkal, kevés apró kaviccsal és sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, kívül 

szürkéssárga, belül fekete fazékoldal. 4,2x2,7x0,8 cm.  

 

OBNR 79/SNR 1. 

K.2010.1.958. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, 

szélesen, sekélyen sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 2,3x2,3x0,7 cm. 

 

OBNR 79/SNR 1. 

K.2010.1.959. Fazékoldal. Homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, szürkésfekete fazékoldal. 

2,7x2,1x0,9 cm.  

 

OBNR 79/SNR 1. 

K.2010.1.960. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna 

fazékoldal. 3,0x2,4x0,7 cm.  

 

OBNR 79/SNR 1. 

K.2010.1.961. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete a 

korongról leemelt fazékalj. Fátm.: 5 cm. 7,0x6,8x0,9 cm.  
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OBNR 80/SNR 1. 

K.2010.1.962. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

kívül és a peremen feketére kormozódott, magasan, ívelten kihajló, elvékonyodó, végein 

finoman szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 14 cm. 4,3x2,2x0,9 cm. 

 

OBNR 80/SNR 1. 

K.2010.1.963-964. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, 3 ill. 4 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

4,4x3,4x0,6; 6,3x4,3x0,8 cm. A 963 tartozhat a 966-hoz is! 

 

OBNR 80/SNR 1. 

K.2010.1.965. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete fazékoldal. 4,5x3,6x0,6 cm. 

 

OBNR 80/SNR 1. 

K.2010.1.966. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

fekete, 3 ágú eszközzel sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített, kavicsos homokkal alászórt 

fazékalj. Fátm.: 8,7 cm. 18 darabból ragasztott. 

 

OBNR 87/SNR 84. 

K.2010.1.967. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, kevés durva apró kaviccsal és finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, a peremen és belül feketére kormozódott, ívelten kihajló, elvékonyodó, alul-

felül lekerekített fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,7x2,6x0,9 cm. 

 

OBNR 87/SNR 84. 

K.2010.1.968-971. Fazékoldal, 2 díszített. 1 esetben homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 1 esetben homokkal és sok mészszemcsével soványított, kívül-belül lyukacsos, 1 

esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal és 1 esetben alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna és szürkésbarna fazékoldalak. 1 töredéken hullámvonalköteg 

részlete, 1 töredéken 3 ágú eszközzel halványan besimított hullámvonalkötegek láthatóak. 

2,5x1,5x0,7-4,2x3,4x0,5 cm. 4 db. 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.972. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, a végén háromszögletűre vágott fazékperem. Nyakban 

profilált, gömbös testű fazék. Vállán 2 sűrű sorban kis amplitúdójú hullámvonalkötegekkel, a 

perem belső oldalán 5 ágú hullámvonalköteggel, a perem külső oldalán 3 ágú eszközzel 

befésült hullámvonalköteggel dísztett. A nyakon belül rosszul eldolgozott hurka. Pátm.: 12 

cm. 5,0x7,3x0,6 cm.  

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.973-974. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva és finom apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-
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belül szürkésbarna, belül egy esetben feketére kormozódott, 4 ill. 5 ágú eszközzel befésül 

vonalköteg alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 5,1x3,1x0,7; 

7,5x5,7x0,5 cm. 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.975. Fazékoldal, díszített. Homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

durva mészszemcsével vagy csigaházakkal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül lyukacsos, szürkésbarna, törésfelületén sötétszürke nagyméretű 

tárolóedény darabja. Egymáson keresztben futó 4 ágú eszközzel befésül hullámvonalköteg 

alatt 3 ágú, és ugyanabban a sorban váltással 5 ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 

10,1x10,1x0,8 cm.   

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.976. Fazékoldal, díszített. Homokkal, és sok mészszemcsével vagy csigaházakkal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén fekete, 

kívül 3 ágú eszközzel sűrűn befésült hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 4,7x2,6x0,6 

cm.  

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.977. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke, 6 ágú eszközzel sűrűn befésült hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldal. 

5,0x4,9x0,6 cm.  

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.978. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül vörösesbarna, belül fekete, 

szélesen, sekélyen, X alakban befésült egymáson futó hullámvonalakkal díszített fazékoldal. 

3,9x3,8x0,6 cm.   

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.979. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 3 ágú eszközzel befésült 

vonalköteg alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 6,0x5,3x0,6 cm.   

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.980-982. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, 2 esetben durva, 1 esetben 

finom apró kaviccsal és mindhárom esetben őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és szürkésbarna, változó amplitúdóval 

befésült hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 2 db „szemes” 4,0x3,7x0,6-

5,8x5,0x0,6 cm. 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.983-984. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, 2 ágú eszközzel bekarcolt vonalkötegekkel díszített nagyméretű fazekakhoz 

tartozó oldaltöredékek. 4,2x2,9x0,9; 9,1x4,7x0,9 cm. 
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OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.985-987. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, 2 esetben durva, 1 esetben apró 

kaviccsal és 2 esetben őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésfekete, 2 esetben 3, 1 esetben 4 ágú eszközzel bekarcolt vonalköteggel 

díszített fazékoldalak. 2,6x2,5x0,5-5,8x6,1x0,7 cm.  

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.988. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és durva apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül fekete, 3 ágú 

eszközzel bekarcolt vonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 3,9x3,2x0,5; 2,8x2,6x0,7 cm. 2 

db-ból ragasztott és egy hozzá nem illő. 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.989-993. Fazékoldal. 2 esetben csillámos homokkal és mészszemcsével, 3 esetben 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, 1 esetben lyukacsos, kívül-belül szürkésbarna, szürkésvörös 

fazékoldalak. 3,8x2,0x0,7-5,6x5,4x0,8 cm. 5 db. 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.994. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, alján 

egyenesre simítottt fazékalj. Fátm.: 11 cm. 5,8x3,9x1,0; 10,1x5,7x0,7 cm. 2 össze nem illő 

töredék.  

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.995. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, kavicsos 

homokkal alászórt, alján enyhén domború dudorral ellátott fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 

7,0x7,3x0,4 cm. 

 

 

OBNR 90/SNR 122. 

K.2010.1.996-997. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, az 

egyik esetben (997.) foltokban kormos fazékaljak. Fátm.: 8, 9 cm. 5,5x3,9x0,7; 8,0x4,1x0,5 

cm. 

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.998. Fazékperem, díszített. Homokkal, sok őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, magasan, 

ívelten kihajló, alul-felül lekerekített fazékperem. Vállán 4 ágú eszközzel részben egymásra 

fésült kis amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 13 cm. 11,3x5,7x0,6 cm.  

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.999. Fazékoldal, díszített. Homokkal, sok őrölt kerámiával és sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, magasan, 

ívelten kihajló, alul-felül lekerekített fazékperem. Vállán 4 ágú eszközzel befésült vonalköteg 

alatt ugyanolyan félkör (?) alakú díszítés vagy hullámvonalköteg részlete. 6,2x7,1x0,8 cm.  
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OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.1000. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül 

és törésfelületén fekete, 4 ágú eszközzel befésült vonalköteg alatt 6 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteg, majd ez alatt halvány, 3-4 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel 

díszített. A fölső vonal- és hullámvonalköteget részben egymásra fésülték, alul van a 

hullámvonalköteg. Belül simítófa nyoma. 3,2x2,5x0,6; 7,8x5,1x0,5 cm.  2 össze nem illő. 

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.1001-1003. Fazékoldal, díszített. 2 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 1 esetben homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, fekete, belül világosbarna, 

szürkésfekete, 1 esetben lyukacsos fazékoldalak. 1 edénytöredéken vonalköteg részlete alatt 7 

ágú eszközzel befésült hullámvonalköteg, 1 töredéken 3 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteg, 1 töredéken besimított vonal. 3,3x1,8x0,7-7,0x4,3x0,7 cm. 3 db. 

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.1004-1008. Fazékoldal. 3 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 1 esetben csillámos homokkal és apró kaviccsal, 1 esetben alig csillámos 

homokkal, kevés őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 1 esetben vörösesbarna fazékoldalak. 

2,1x1,4x0,6-3,1x3,5x0,9 cm. 5 db. 

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.1009. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül feketére kormozódott, 

alján durva szemcsés homokkal alászórt fazékalj. Fátm.: 12 cm. 3,4x1,9x0,6 cm.  

 

OBNR 91/SNR 123. 

K.2010.1.1010. Vas sarló. Háromszög átmetszetűre kovácsolt élű, nyéltüskés, ívelt sarló. 

Hegye nincs meg. Pengehossz: 27 cm. H.: 2,7 cm. Szél.: 0,2-0,5 cm. Tüskeh: 11 cm. Tüske 

szél.: 0,6-2,7 cm. Teljes hossz.: 39 cm.  5 db-ban.  

 

OBNR 15. 

K.2010.1.1011. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, a 

peremen kormos, vízszintesen kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul-felül kissé 

kihúzott, lekerekített, a peremen kívül finom besimítással tagolt. Pátm.: 19 cm. 6,4x4,1x0,6 

cm.  

 

OBNR 18. 

K.2010.1.1012. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül lyukacsos, sötétszürke, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, végein szögletesre vágott 

fazékperem vállán 6 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 12 cm. 

7,4x5,0x0,5 cm.  2 db-ból ragasztott. 

 

OBNR 18. 

K.2010.1.1013. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 
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ívelten kihajlóm, háromszög alakban megvastagodó, fölül felhúzott, alul kihúzott, lekerekített 

fazékperem. Nyakon és vállon 4 ágú eszközzel befésült vonalkötegekkel díszített. Belül 

függőleges simítások. Pátm.: 18 cm. 8,5x5,1x0,6 cm. 

 

OBNR 18. 

K.2010.1.1014. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal, 

durva és finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül vörösesbarna, törésfelületén szürke, 5 ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített. 

4,2x2,4x0,5 cm. 

 

OBNR 24. 

K.2010.1.1015. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

barnásfekete, behúzott oldalú, 3 ágú eszközzel befésült vonalköteg alatt 3 ágú eszközzel 

befésült hullámvonalkötegekkel díszített. 7,8x5,8x0,6 cm.  

 

OBNR 24. 

K.2010.1.1016. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, 7 ágú 

eszközzel befésült vonalkötegek alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel dísz. 5,7x5,8x0,6 cm.  

 

OBNR 29. 

K.2010.1.1017. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, ap és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül barnásfekete, 

3 ágú eszközzel sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített, nagyméretű fazékhoz tartozó 

töredék. 6,1x4,6x0,7 cm. 

 

OBNR 29. 

K.2010.1.1018. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, ap és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, helyenként kormos, 3 ágú 

eszközzel egymásra fésült vonalkötegekkel és ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített, 

kettőskónikusodó, behúzott oldalú edény töredéke. 6,1x5,3x0,6 cm. 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1019. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, finom ap és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, másodlagosan is kiégett, kívül-belül 

sárgásbarna, 4 ágú eszközzel sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített 5,1x4,3x0,6 cm.  

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1020. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, finom ap és finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 4 

ágú eszközzel sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített fazékoldal 4,4x4,1x0,6 cm.  

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1021. Fazékoldal, díszített. Homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, sárgásbarna, 5 

ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített fazékoldal. 4,3x2,5x0,7 cm.  

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1022. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 
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törésfelületén szürke szélesen, sekélyen egymásra simított ellentétes amplitódójú hullám-

vonalakkal díszített. 3,4x3,7x0,7 cm. 

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1023. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül narancssárga, 

törésfelületén szürke nagyméretű tárolófazék 5 ágú eszközzel befésült vonalköteg alatt uo. 

hullámvonalköteggel, erre részben ráfésülve egy töredékes hullámvonalköteggel díszített. 

7,2x4,5x0,7 cm.  

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1024-1026. Fazékoldal. 2 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 1 esetben erősen csillámos homokkal és kevés őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna és szürkésfekete fazékoldalak. 

2,3x1,9x0,5-3,2x3,1x0,8 cm. 

 

OBNR 60/SNR 82. 

K.2010.1.1027. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, 

kívül szürkésbarna narancssárga foltokkal, belül fekete, laposra simított aljú fazék aljtöredéke. 

Fátm.: 14 cn, 4,0x2,6x0,6-6,1x4,2x0,7 cm. 2 ill. 4 darabból ragasztott. 

 

OBNR 60 környéke, gépi humuszolás. 

K.2010.1.1028. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül sárgásbarna, 

belül/törésfelületén fekete, 7 ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített. 3,4x2,2x0,7 cm. 

 

OBNR 61/SNR 76. 

K.2010.1.1029. Fazékalj, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül lyukacsos, 

szürkésbarna fazékalj oldaltöredék nélkül. Alján legalább 3 cm hosszú szögletes, domború 

fenékbélyeg részlete.   belül és törésfelületén fekete, 7 ágú eszközzel befésült vonalköteggel 

díszített oldaltöredéke. Fátm.: Nem mérhető. 6,2x4,2x0,8 cm. 

 

4049 karónál, 3. átvágás/SNR 2. 

K.2010.1.1030-1031. Fazékoldal, díszített. 1 esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, 1 esetben homokkal és sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül és törésfelületén fekete fazékoldalak. 

Rajtuk befésült vonalköteg töredéke. 3,0x1,3x0,8-4,2x2,2x0,7 cm. Az 1031. 2 össze nem illő. 

 

4038 karótól ÉK-re SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1032. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül szürkésbarna, kívül és a perem mindkét oldalán feketére kormozódott, magasan, 

majdnem vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül lekerekített, alul kissé 

lecsüngő fazékperem. Vállán 5 ágú eszközzel befésült hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 

17 cm. 6,4x5,2x0,5 cm. 
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4038 karótól ÉK-re SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1033-1034. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül 

ugyanolyan ill. fekete oldaltöredékek. 1 töredék 5, 1 töredék 6 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteggel díszített. 3,5x3,4x0,5; 5,1x2,6x0,7 cm. 

 

4064-4063 karók közt, markolás 

K.2010.1.1035. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürkésfekete, legalább 2 ágú eszközzel befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. A 

díszítés töredéke látszik. 5,2x3,7x0,8 cm. 

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1036. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül 

fekete, 8 ágú eszközzel befésült vonalköteggel díszített fazékoldal. 3,0x2,6x0,5 cm.  

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1037. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, 

sárgásbarna, belül világosszürke, törésfelületén fekete, 4 ágú eszközzel befésült vonalköteg 

alatt ugyanolyan hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 3,1x2,6x0,6 cm.  

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1038-1039. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, 1 esetben besimított vonallal, 1 esetben 3 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 4,0x2,6x0,7; 4,7x4,0x0,5 cm.  

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1040. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, 4 ágú eszközzel befésült 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 5,0x3,3x0,4 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1041. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

törésfelületén fekete fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 4,9x3,7x0,9 cm. 

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1042. Fazékperem. Csillámos homokkal és finom apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül barnássárga, törésfelületén szürke, T 

alakban kiszélesedő, a peremen belül elvékonyodó, lekerekített, kívül lekerekített fazékperem. 

Pátm.: 12 cm. 3,0x3,9x0,4 cm. 3 db-ból ragasztott. 

 

SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1043. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkéssárga, törésfelületén sötétszürke, kívül szélesen, sekélyen besimított hullámvonal 

alatt szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 3,9x3,3x0,6 cm. 
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SNR 1. humuszolás 

K.2010.1.1044. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke fazékoldal. 5,7x3,6x0,5 cm. 
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8.1.2. Sárvár-Faképi dűlő 

Tárgyleírások 

K.2011.7.1-K.2011.7.4006. 

 

2. objektum, nyesés. (Szórvány), 2002.04.09. 

K. 2011.7.1. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül narancssárga, szürke, 

törésfelületén szürke, ívelten kihajló, végén lekerekített fazékperem. Pátm.: 27 cm. 

5,4x3,8x0,7 cm. 9-12. század. 

 

3. árok, É-D-i szakasz D-i vége, 2002.05.01-03. 

K. 2011.7.2-3. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül szürkésbarna és 

vörösesbarna, ívelten kihajló, kissé elvékonyodó, lekerekített apró fazékperemek. Pátm.: 12, 

17 cm. 2,x1,8x0,6; 2,0x1,7x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.4-5. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

1x belül feketére kormozódott, 3 ágú hullámvonalköteggel ill. hullámvonallal díszített 

fazékoldalak. 1,8x1,2x0,6; 3,4x1,8x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.6-12. Fazékoldal. 3x alig csillámos homokkal, 4x csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és 2x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színűre, 1x2 

színűre égett, kívül-belül szürkésbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 1,8x1,1x0,4-3,6x2,6x0,6 

cm. 7 db. 8-9. század. 

 

3. árok, K-Ny-i szakasz, 2002.05.02. 

K. 2011.7.13-16. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete fazékoldalak.  2,2x1,5x0,5-3,3x2,3x0,5 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.17-18. Fazékoldal. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és 

vörösesbarna fazékoldalak.  1,6x1,4x0,4; 3,0x2,0x0,6 cm. 2 db. 13-16. század. 

 

3. árok, K-i fele 2002.04.29-05.02. 

K. 2011.7.19. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, sok apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, vízszintesen kihajló, 

lekerekített fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,3x2,0x0,6 cm. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.20. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete, 6 ágú vonalköteggel díszített. 2,9x2,1x0,9 cm. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.21-32. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 6x őrölt kerámiával, ill. 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2x 3 színű, 4x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, barnásfekete 

fazékoldalak. 1,7x1,7x0,7-3,7x2,9x0,9 cm. 12 db. 8-9. század. 
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3. árok, K-Ny-i rész K-i fele 

K. 2011.7.33-34. Korsó- vagy kancsóperem és fül. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal 

és finom őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vajszínű (sárgásfehér), korsóhoz tartozó oldaltöredék és szalagfül. 2,4x2,0x0,4; 4,8x5,0x0,4 

cm. 2 db. 16-17. század. 

 

3. árok. É-D-i szakasz, D-i rész, nagy felület, 2002.05.07. 

K. 2011.7.35. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörös, erősen sérült fazékoldal. 1,7x1,2x0,6 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.36-42. Fazékoldal, díszített. 2x csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával, 1x csillámos homokkal, apró kaviccsal sok mészszemcsével, 4x alig csillámos 

homokkal, kevés apró kaviccsal, sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, belül 2x feketére 

kormozódott, 2x 3 ágú hullámvonalkötegekkel, 4x hullámvonalköteggel díszített. 2, 2, 3, 4, 4 

ágú eszköz. 2,6x2,0x0,5-4,1x3,7x,0,6 cm. 7 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.43-46. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x3 színű, 1x 2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, 2x ritkás hullámvonalakkal ill. girlandszerű bekarcolásokkal, 2x 

hullámvonallal díszített. 3,0x2,9x0,6-6,0x4,2x0,9 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.47-49. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 1x belül feketére kormozódott, 1x szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt 

vonalakkal, 2x vonallal díszített. 2,2x2,0x0,7-4,2x4,0x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.50-80. Fazékoldal. 21x csillámos homokkal, apró kaviccsal és 15x őrölt 

kerámiával, ill. 10x alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és sok mészszemcsével, 

ebből 6x őr  soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6x 3 színű, 9x 2 színű, 

kívül-belül szürkésfehér, szürkésbarna, vörösesbarna. 1,6x2,1x0,5-5,9x5,6x0,6 cm. 31 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.81-82. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

kagylóhéjjal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

szürkésfekete fazékaljak. Fátm: 9 cm ill. nem mérhető. 3,3x2,3x0,6; 4,4x2,9x0,7 cm. 2 db. 9. 

század. 

 

3. árok. É-D, keleti része. 2002.05.14. 

K. 2011.7.83-85. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna ill. 

szürkésfekete. 2,3x2,2x0,5 cm. 3 db. 9-12. század. 

 

3-101. objektum. 2002.07.15-17. 

K. 2011.7.86-88. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete. 2,6x1,7x0,5-3,x12,8x0,6 cm. 3 db. 9. század. 
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3. objektum É-D-i szakasz, 2002.04.18-22. 

K. 2011.7.89. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített. Pátm.: 15 cm. 3,8x2,4x0,5 cm. 

Római vagy későközépkori. 

 

K. 2011.7.90. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, lekerekített fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 1,7x1,6x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.91. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 3 

ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 3,6x2,6x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.92-101. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 7x őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 3 színű, 4x 2 színű 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna. 1,8x1,6x0,7-3,5x3,3x0,8 cm. 10 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.102-103. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

narancsszínű (római) és szürkésbarna fazékoldal. 2,6x12,5,9 cm. 2 db. 1x római, 1x9. század. 

 

3. objektum, 180. objektum mellett. 2002.05. 27. 

K. 2011.7.104-107. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok  őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 2,5x1,8x0,8-

3,6x2,6x0,8 cm. 4 db. 9. század. 

 

3. objektum, É-D-i szakasz D-i lehajtójáról. 2002.05.24-28. 

K. 2011.7.108. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: Nem 

mérhető. 2,4x1,6x0,5 cm. 9. század. 

 

3. árok, 221. objektumtól D-re, 2002.05.28. 

 K. 2011.7.109. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 3 ágú, sűrű 

hullámvonalkötegekkel díszített. 9. század. 

 

K. 2011.7.110-127. Fazékoldal. 14x csillámos homokkal, apró kaviccsal, 10x őrölt 

kerámiával, ill. 3x csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 10x 3 színű, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete. 2,3x1,6x0,8-4,8x3,6x0,8 cm. 17 db. 9. század. 

 

3. objektum. É-D, 221-től északra. 2002.05.28. 

K. 2011.7.128-134. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x3 színű, 2x2 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 1,7x1,7x0,5-3,1x2,6x0,7 cm. 7 db. 9. század. 
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3. objektum D-i felének ÉK-DNy-i sarka. 2002.05.28-31. 

K. 2011.7.135. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, és sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten 

kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített. Pátm.: Nem mérhető. 2,5x2,5x0,6 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.136-146. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 3 színű, 4x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete. 2,0x1,3x0,7-4,9x4,5x0,7 cm. 11 db. 9. század. 

 

3. árok, 180. objektumnál. 2002.06.18. 

K. 2011.7.147. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, a perembelsőn feketére kormozódott, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, finom fedőhornyos, végein lekerekített, szélesen, sekélyen, girlandszerűen, 

sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 20 cm. 8,5x6,4x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.148-149. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna. 2,1x1,6x0,6-

2,4x2,2x0,4 cm. 9. század. 

 

3. objektum elágazásától DNy-ra. 2002.07.29. 

K. 2011.7.150. Fazékoldal. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete. 

3,8x2,7x0,6 cm. 9. század. 

 

3. objektum É-D-i szakasz. 2002.07.29. 

K. 2011.7.151-154. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna és szürkésbarna, 1x szélesen, sekélyen besimított hullámvonallal 

díszített.2,5x1,7x1,0-3,5x2,6x0,9 cm. 4 db. 9. század. 

 

5. objektum. 2002.04.15. 

K. 2011.7.155. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 3,2x2,3x0,7 

cm. 9. század. 

 

12. objektum, nyesés. 2002.04.10. 

K. 2011.7.156. Vas patkó töredéke. Téglalap átmetszetűre kovácsolt, végén L alakban 

meghajló lópatkó. 6,4x1,1x0,4 cm. Újkori (?). 

 

12. objektum felett, humuszból. 2002.04.16. 

K. 2011.7.157-159. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, 1x sűrű hullámvonalakkal díszített 2,4x2,0x0,7-3,0x2,6x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

14. objektum, humuszréteg teteje. 2002.04.15. 



 5 

K. 2011.7.160-161. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna. 2,2x1,7x0,7; 

4,0x1,3x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

14. objektum utáni „település réteg”, nyesés. 2002.04.15. 

K. 2011.7.162. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, 4 ágú vonalköteg alatt sűrű, 4 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 8,1x6,8x0,8 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.163. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

ívelten kihajló, kissé megvastagodó, alul-felül lekerekített. Pátm.: Nem mérhető. 3,4x1,8x0,8 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.164-166. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 2 

ill. 4 ágú hullámvonalköteggel ill. 4 ágú vonalköteggel díszített. 2,5x3,7x0,5-3,2x2,5x0,8 cm. 

3 db. 9. század. 

 

14. objektumtól D-re. 2002.04.22. 

K. 2011.7.167. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete, 2 

ágú hullámvonalköteggel díszített. 6,3x5,5x0,9. 9. század. 

 

K. 2011.7.168-174. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, valamint 5x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x3 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 3,2x2,2x0,6-5,0x3,4x1,1 cm. 7 db. 9. század. 

 

14. objektumtól D-re, kultúrréteg, - 50 cm. 2002.04.23. 

K. 2011.7.175. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkéssárga, 

törésfelületén fekete, 3 ágú hullámvonalköteg alatt uo. sűrű vonalkötegekkel díszített. 

3,5x2,0x0,7; 7,8x5,2x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott és egy hozzá nem illő. 9. század. 

 

K. 2011.7.176-179. Fazékoldal, díszített. 3x csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával és 2x sok mészszemcsével, 1x alig csillámos homokkal és sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. 1x belül koromlerakódás. 2,5x2,7x0,7-

5,5x4,1x0,7 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.180-195. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 8x őrölt kerámiával és 

4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, 10x2 színű, kívül-

belül szürkésfekete. 2,8x1,5x0,7-8,1x6,7x1,1 cm. 16 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.196. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna. 

Belül vastag koromlerakódás. Fátm.: 15 cm. 6,3x3,8x1,1 cm. 9. század. 
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14. objektum, -33-55 cm. 2002.05.01. 

K. 2011.7.197. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül 

fekete, 4 ágú vonalköteg alatt sűrű, 4 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 4,0x3,2x0,8-

4,7x2,5x0,6 cm. Két össze nem illő darab. 9. század. 

 

14. objektumtól D-re, -55-60 cm. 2002.05.01. 

K. 2011.7.198-199. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna. 2,7x2,0x0,5; 2,6x2,4x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

14. objektum melletti átvágás. –33-55 cm. 2002.05.01. 

K. 2011.7.200-202. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 13, 14, 17 cm. 

1x 2 db-ból ragasztott. 3 db. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.203-218. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 11x őrölt kerámiával és 

3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 10x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 1,2x1,4x0,6-6,8x5,8x0,7 cm. 17 db. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.219. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete. Fátm.: Nem 

mérhető. 2,7x2,2x1,1 cm. 9. század. 

 

Átvágás a 14. objektumnál. – 60 cm. 2002.05.06. 

K. 2011.7.220. Fazékperem. Csillámos homokkal és sok őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, finom 

fedőhornyos, lekerekített. Pátm.: 14 cm. 4,3x3,1x0,6 cm. 9. század. 

 

14. objektum, -67-77 cm. 2002.05.08. 

K. 2011.7.221. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 

1,7x1,7x0,6 cm. 9. század. 

 

14. objektum, átvágás, -90-105 cm. 2002.05.10. 

K. 2011.7.222. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, a perem tetején lesimított, kívül lekerekített, a vállon 3 ágú 

vonalköteggel díszített. Pátm.: 11 cm. 3,9x5,8x0,6; 1,6x1,9x0,5 cm. 2 db-ból ragasztott és egy 

hozzá nem illő. 9. század. 

 

14. objektum, fekete humuszréteg. 2002.07.31-08.01. 

K. 2011.7.223-225. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, és 

kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül 

vörösesbarna, belül fekete, 1x szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített fazékoldalak. 

4,4x3,3x0,9-5,2x5,0x1,0 cm. 9-10. század. 
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14. objektum, fekete humuszréteg alja. 2002.08.17. 

K. 2011.7.226-228. Fazékperem, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

vörösesbarna fazékperemek. 2x ívelten kihajló, 1x háromszög alakban megvastagodó, kívül 

besimítással tagolt, lekerekített, vállán szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszített, 1x 

lekerekített, vállán 4 ágú vonalköteg alatt hullámvonalköteggel díszített, 1x alig kihajló, 

lekerekített. Pátm.: 14, 16 cm ill. nem mérhető. 4,0x3,4x1,2-6,0x5,5x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.229-234. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, 2x 3 ágú vonalköteg alatt sűrű, 4 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. 2,4x1,8x0,7-4,5x5,0x0,4 cm. 6 db. 9. század. 

 

14. objektum, fekete humuszréteg. 2002.08.31. 

K. 2011.7.235. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített. Pátm.: 23 cm. 5,2x3,1x0,7 cm. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.236. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna. 2,2x2,8x1,1 cm. 

9. század. 

 

14-15. objektum. 2002.06.24. 

K. 2011.7.237. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, kívül besimítással tagolt, lekerekített fazékperem. Belül koromlerakódás. Szélesen, 

sekélyen besimított töredékes vonalköteggel díszített. Pátm.: 18 cm. 8,6x4,7x0,6 cm. 3 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.238. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, 

elvékonyodó, lekerekített, kívül besimítással tagolt. Pátm.: 16 cm. 4,6x3,7x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.239. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkéssárga, törésfelületén 

szürke, 4 ágú hullámvonalköteggel és alatta hullámvonallal díszített. 4,9x4,6x0,7 cm. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.240-252. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával és 6x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 2x 6 ágú vonalköteggel díszített. 1,8x1,2x0,6-

5,0x3,8x0,5 cm. 13 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.253. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna. Fátm.: Nem mérhető. 

2,6x1,7x0,6 cm. 9. század. 
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14-15. objektum metszet, kevert anyag. 2002.07.25-26. 

K. 2011.7.254. Vas övcsat. Négyzetes átmetszetű, D alakú vas övcsat. 4,2x3,5 cm. Vast.: 0,5-

0,7 cm. 9. század (?). 

 

14-15. objektum metszet takarítása. 

K. 2011.7.255-257. Fazékoldal, 1x díszített és 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, vörösesbarna fazékoldalak, 1x hullámvonalköteg töredékével díszített. A 

fazékaljat soványították mészszemcsével, ez korongrátéten készült. Fátm.: 11 cm. 

3,2x1,5x0,8-5,1x3,3x0,5 cm. 3 db. 9. század. 

 

15. objektum feletti humuszból. 2002.04.11. 

K. 2011.7.258-259. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 2,1x1,7x0,6; 

2,4x1,8x0,5 cm. 2 db. 9-15. század. 

 

40. objektum (bronzkor) fölött, nyesés.  

K. 2011.7.260. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna. 2,1x1,5x0,6 cm. 9. század. 

 

65. objektum, őskori gödör fölött. 2002.04.15. 

K. 2011.7.261. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna. 1,3x1,3x0,5 cm. 9. század. 

 

66. objektum. 2002.04.24-25. 

K. 2011.7.262. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, 

lekerekített. Pátm.: 14 cm. 3,7x2,2x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.263-265. Fazékoldal, díszített. 3x Csillámos homokkal, 2x apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 3, 3, 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 4,1x2,5x0,8-3,8x4,2x0,8 cm. 3 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.266-267. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 3 ill. 4 ágú vonalköteggel díszített. 1,9x1,6x0,7; 2,5x2,3x0,6 cm. 2 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.268-274. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete fazékoldalak. 1,8x1,2x0,6-4,4x3,1x0,7 cm. 7 db. 9. század. 

 

66. objektum, kőpakolásból 

K. 2011.7.275. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, ívelten kihajló, elvékonyodó. 4,0x3,6x0,6 cm. 

Római! 

 

K. 2011.7.276-277. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 
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szürkésbarna, 4 ill. 5 ágú vonalköteggel díszített. 2,2x2,6x0,6; 4,4x2,4x0,7 cm. 2 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.278-280. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna. 

2,7x1,3x0,7-4,7x3,2x0,7 cm. 9. század. 

 

66. objektum D-i fele. 

K. 2011.7.281-282. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 12 

,12 cm. 3,9x2,8x0,8; 4,1x2,3x0,7 cm. 2 db. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.283. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

négyzetesre vágott fazékperem. Pátm.: 22 cm. 5,1x4,2x0,9 cm. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.284. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 4 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 4,5x3,6x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.285-290. Fazékoldal. 4x csillámos homokkal, 2x alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és 3x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete. 1,7x1,5x0,4-4,3x2,7x0,7 cm. 6 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.291. Fazékalj. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült, 2 színű, kívül szürkéssárga, belül szürkésfekete 

fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 5,2x3,7x1,3 cm. 8-9. század. 

 

66. objektum, É-i fele. 

K. 2011.7.292. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, lekerekített. Pátm.: Nem mérhető. 3,3x2,5x0,8 cm. 8-9. század. 

 

K. 2011.7.292-296. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésfekete, 1x 3 ágú vonalköteggel díszített. 1,8x1,6x0,6-5,0x2,6x0,6 cm. 4 db. 8-9. 

század. 

 

66. objektum. 

K. 2011.7.297. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

pelyvával és kevés mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 

közepesen átégett, kívül-belül sárgásbarna, végén szögletesre simított perem. Pátm.: 27 cm. 

11,0x12,3x1,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.298. Orsókorong. Másodlagosan felhasznált, porózus, sárgásvörös, csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított római korsóból csiszolt orsókorong. 

3,2x3,4x1,0 cm. 9. században készült, római anyagból. 
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K. 2011.7.299-300. Csonteszköz. Hegyes csont árak, kopott felülettel. 7,8x0,9x0,6; 

9,0x1,8x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.301-304. Vas vödör abroncsai. 4 db. Restaurátoroknál! 9. század. 

 

66. objektum, kőpakolásból. 

K. 2011.7.305. Őrlőkő. 9. század. 

 

67. őskori objektumból kiemelve 

K. 2011.7.306-307. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

fekete, 1x szélesen, mélyen bekarcolt vonallal díszített. 3,5x2,3x0,7; 5,1x5,4x0,5 cm. 9. 

század. 

 

71. objektum. 

K. 2011.7.308-309. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésfekete, 1x 4 ágú, sűrű vonalkötegekkel, 1x szélesen, sekélyen, 

sűrűn besimított vonalakkal díszített. 2,7x2,3x0,8; 2,9x2,3x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.310-314. Fazékoldal, 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával és 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna fazékoldalak és egy fazékalj. 1,6x1,8x0,7-2,6x2,6x0,5 

cm. 5 db. 9. század. 

 

72. objektum. 2002.05.17. 

K. 2011.7.315-317. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna. 2,0x1,5x0,5-

4,1x3,1x0,4 cm. 3 db. 9. század. 

 

86. objektum. 

K. 2011.7.318. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, 3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 2,9x2,8x0,7 cm. 9. század. 

 

88. objektum. 

K. 2011.7.319-321. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna. 2,7x2,0x0,5-3,3x3,0x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.322. Kova. Vajszínű kovapenge töredéke. 2,3x1,1x0,3 cm. 9. század. 

 

89. objektum. 

K. 2011.7.323-325. Fazékoldal, 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete. Fátm.: 10 cm. 4,7x2,9x0,6-6,0x3,7x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.326. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, 

legalább 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,9x1,6x0,9 cm. 9. század. 
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91. objektum és környéke, nyesés. 2002.05. 

K. 2011.7.327. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, a peremen belül feketére kormozódott, ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: 20 

cm. 4,6x2,6,0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.328. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésrózsaszín, alig 

kihajló, szinte álló, a perem fölső oldalán besimítással tagolt. Pátm.: 20 cm. 4,7x2,8x1,0 cm. 

9. század. 

 

K. 2011.7.329-331. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésfekete, szürkésvörös, 1x 3 ágú vonalköteg alatt uo. hullámvonalköteg, 2x 4 

ill 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. 3,4x1,9x0,7-3,5x3,0x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.332-339. Fazékoldal. 6x csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával 

és 3x mészszemcsével soványított, 2x alig csillámos homokkal és sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, 3x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna. 2,2x1,8x0,6-4,0x3,5x1,0 cm. 8 db. 9. század. 

 

91. objektum. 2002.05.28. 

K. 2011.7.340-342. Fazékoldal, díszített. 2x alig csillámos homokkal, 1x csillámos homokkal, 

3x apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 1x 9 ágú hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 

vonalköteggel, 1x keskenyen, mélyen bekarcolt hullámvonallal díszített. 2,9x2,0x0,8-

4,0x3,4x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.343-365. Fazékoldal. 16x csillámos homokkal, apró kaviccsal, 13 x őrölt 

kerámiával, ill. 7x alig csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 13x 2 színű, 2x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete 

fazékoldalak. 2,2x1,5x0,5-5,5x4,4x0,6 cm. 23 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.366. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete. 

Fátm.: 15 cm. 6,2x2,3x1,2 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

91. objektum. 2002.06.04. 

K. 2011.7.367-368. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösessárga, 3 

ágú vonalkötegekkel ill. 5 ágú, egymásra fésült vonalkötegekkel díszített. 3,5x3,5x0,5; 

4,9x4,5x0,7 cm. 9. század. 

 

91. objektum. 2002.06.06. 

K. 2011.7.369. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösessárga, belül 

szürkésfekete, belül lerakódott koromréteg, alul feketére kormozódott fazékalj. Alja enyhén 

kihúzott. Fátm.: 14 cm. 7,7x4,5x1,0 cm. 9. század. 
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91-93. objektum, B-C metszet. 2002.08.02. 

K. 2011.7.370-375. Fazékoldal, 1 díszített. Csillámos homokkal, 1x alig csillámos homokkal, 

apró kaviccsal és 5x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, 

kívül-belül sárgásbarna, szürkésfekete, 1x 4 ágú vonalköteggel díszített. 1,9x1,2x0,5-

3,3x3,4x,1,0 cm. 6 db. 9. század. 

 

91-93. objektum, K-L metszet. 2002.08.05. 

K. 2011.7.376. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, fölül szögletesre vágott, alul lekerekített, a közvetlen a perem alatt 3 ágú, 

részben egymásra fésült vonalköteggel díszített. Pát.: 12 cm. 3,4x3,1x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.377-378. Fazékoldal, díszített.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésbarna, törésfelületén fekete, 4 ágú vonalköteg alatt uo. hullámvonalköteggel díszített. 

4,7x3,0x0,6; 5,2x4,3x0,5 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.373-384. Fazékoldal.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna és 

szürkésfekete. 2,2x1,7x0,9-9,3x6,0x1,0 cm. 6 db. 9. század. 

 

92. objektum. 2002.07.15. 

K. 2011.7.385. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, kihúzott és 

lekerekített. Pátm.: 8  cm. 2,5x2,3x0,6 cm. 9. század. 

 

94-91. objektum metszetfal. 2002.07.11. 

K. 2011.7.386-387. Fazékoldal.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 ill. 3 színű, kívül-belül szürkésbarna. 

1,8x1,8x0,6; 2,7x1,7x0,5 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.388-389. Fazékalj.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkés 

fekete. Fátm.: 12, 15 cm. 3,3x3,3x0,7; 5,5x2,2x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

93. objektum, ÉNy. 2002.07.23. 

K. 2011.7.390-394. Fazékoldal, 1x díszített.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésfekete, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,3x2,1x0,6-6,8x5,0x0,6 cm. 5 db. 9. 

század. 

 

93. objektum. I-J metszet. 2002.08.06. 

K. 2011.7.395. Fazékperem.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

finoman szögletesre vágott.  Pátm.: 21 cm. 4,8x4,1x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.396-397. Fazékoldal, díszített.  Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

1x feketére kormozódott, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x mély bevagdosás-sorral díszített (396). 

A 396. töredék a 412-es része. 2,6x1,8x0,7; 6,5x4,1x1,0 cm. 2 db. 9. század. 



 13 

 

K. 2011.7.398-400. Fazékoldal. 2x csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 

1x alig csillámos homokkal és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 

2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna. 3,0x1,7x0,5-3,5x2,3x1,0 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.401. Fazékalj.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, belül feketére 

kormozódott. Fátm.: 12 cm. 7,3x5,0x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.402. Fazékalj, dellés.  Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkés fekete, alján 

bemélyedő dellés fazékalj. Delle átm. 2,2 cm. Fátm.: Nem mérhető. 5,3x4,8x0,6 cm. 9. 

század. 

 

93. objektum, K-L, I-J metszet. 2002.08.06. 

K. 2011.7.403-406. Fazékoldal, 2x díszített. 1x csillámos homokkal, 3x alig csillámos 

homokkal, 3x apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával és 2x mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 1x 2, 1x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna és szürkésfekete, 2x 3 ill. 4 

ágú vonalköteggel díszített. 3,6x2,3x0,6-6,1x3,1x1,0 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.407. Fazékalj.  Alig csillámos homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül sárgásbarna, belül feketére 

kormozódott. Fátm.: Nem mérhető. 4,7x4,7x1,0 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

93. objektum. 2002.06.03. 

K. 2011.7.408-410. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 1x 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül 1x 

vörösesbarna, 2x szürkésfekete. 3,0x2,2x0,5-6,8x4,7x1,1 cm. 3 db. 9. század. 

 

93. objektum. 2002.07.15. 

K. 2011.7.411. Sütőtál (?) pereme. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült, 3 színű, kívül-belül szürkéssárga, álló, 2-3 cm-es, 

elvékonyodó, lekerekített perem. Pátm.: 23 cm. 4,4x2,5x1,2 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.412. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, durva őrölt 

kerámiával és kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, 

kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete, ívelten kihajló, fölül lekerekített, alul négyzetesre 

vágott. Vállán 4 ágú eszközzel sűrűn, ferdén bepecsételt halszálka minta alatt 2 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 26 cm. 20,1x7,0x1,0; 7,5x5,8x0,9 cm. 2 db-ból 

ragasztott, egy hozzá nem illő és a 396-os számon beleltározott töredék. 9. század. 

 

K. 2011.7.413. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, őrölt kerámiával és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, a peremen kívül feketére kormozódott, ívelten kihajló, alul kissé lecsüngő, 

lekerekített. Pátm.: 25 cm. 4,3x4,2x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.414. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 4 ágú 

pecsétlővel felvitt ferde halszálka mintával díszített fazékoldal. 4,6x3,5x0,8 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.415-417. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete. 3,1x3,1x0,8-7,2x5,0x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

93. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.418. Sütőharang pereme. Homokkal, apró kaviccsal, durva őrölt kerámiával és 

durva mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, lekerekített perem. Pátm.: 34 cm. 6,2x5,7x1,3 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.419-420. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 

1x négyzetesre vágott, 1x lekerekített. Pátm.: 18 cm ill. nem mérhető. 1,7x1,7x0,5; 

8,0x3,2x0,7 cm. 9 század. 

 

K. 2011.7.421-423. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

1x 3 ágú vonalköteg alatt hullámvonalköteggel, 2x 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 

3,3x2,2x0,6-7,3x5,5x0,9 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.424-433. Fazékoldal. 8x csillámos homokkal, 2x alig csillámos homokkal, 10x apró 

kaviccsal, és 7x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x 2, 2x 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 1,7x1,5x0,6-5,8x3,4x1,2. 10 db. 9 század. 

 

K. 2011.7.434-437. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésfekete, 2x belül feketére kormozódott, 1x homokkal alászórt, 1x (437) 

alján kívül rosszul eldolgozott. Fátm.: 9, 10, 11, 15 cm. 4,7x3,3x0,7-5,2x7,5x0,7 cm. 4 db. 9. 

század. 

 

93-96. objektum. 2002.07.24. 

K. 2011.7.438-441. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete. 2,6x2,5x1,0-4,7x3,1x1,5 cm. 4db. 9. század. 

 

K. 2011.7.442. Fazékalj, dellés. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

szürkésbarna, belül vörösesbarna, bemélyedő dellés fazékalj. Delle átm: 2,1 cm. Fátm.: Nem 

mérhető. 4,6x3,1x1,1 cm. 9. század. 

 

93-95. objektum. 2002.07.25. 

K. 2011.7.443-449. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 4x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2, 1x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete. 2,3x2,1x0,7-4,6x3,9x,1,1 cm. 7 db. 9. század. 

 

93-96. objektum. 2002.07.31. 

K. 2011.7.450. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, 3 

ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,9x2,3x1,0 cm. 9. század. 
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93-96. objektum. K-C metszetfal. 2002.08.15. 

K. 2011.7.451. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, lekerekített, kívül besimítással 

tagolt, a peremen belül kormos. Vállán 5 ágú fésűvel bepecsételt halszálkamintával díszített. 

Pátm.: 33 cm. 12,3x9,6x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.452-454. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna és vörösesbarna, 2x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú vonalköteg alatt 

hullámvonalköteggel díszített. 4,4x3,3x0,8-8,0x7,9x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.455-457. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete. 

2,9x3,0x0,7-6,3x5,4x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

93-96. objektum. 2002.07. 29. 

K. 2011.7.458. Őrlőkő töredéke (?). Szürke, lapos kő. 18,0x12,0x3,5 cm. 9. század. 

 

96. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.459. Vassalak. Háromszög átmetszetű kovácssalak (?) töredék. 6,4x6,5x3,5 cm. 9. 

század. 

 

93. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.460. Kova. Aranybarna kovatöredék. 2,2x1,5x0,5 cm. 9. század. 

 

93. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.461. Vasszeg. L alakú fejű, kovácsolt vasszeg. 6,0x3,3x0,7 cm. 9. század. 

 

94. objektum K-i fele. 2002.05.15-17. 

K. 2011.7.462. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 4 ágú 

vonalköteg alatt uo. hullámvonalköteggel díszített. 5,8x4,8x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.463-480. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 9x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2, 2x3 színű, kívül-belül sárgásbarna és 

szürkésbarna. 2,4x2,0x0,4-8,6x6,8x1,3 cm. 18 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.481. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, homokkal 

alászórt fazékalj. Fátm.: 16 cm. 8,2x7,6x1,3 cm. 9. század. 

 

94. objektum Kelet. 2002.05.21-22. 

K. 2011.7.482-483. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésfekete, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 1x töredékes, legalább 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 3,2x1,6x0,4; 3,5x2,3x0,6 cm. 2 db. 9. század. 
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K. 2011.7.484-487. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésbarna. 2,3x1,9x0,3-5,0x3,6x0,9 cm. 4 db. 9. század. 

 

94. objektum. Kelet. 2002.06.03. 

K. 2011.7.488-493. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt kerámiával és 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna. 3,1x2,6x0,5-7,0x3,0x1,0 cm. 6 db. 9. század. 

 

94. objektum. 2002.07.15. 

K. 2011.7.494. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 5 

ágú eszközzel bepecsételt halszálka mintával díszített. 5,0x3,9x1,1 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.495. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, 3 ágú vonalköteggel díszített. 4,5x3,3x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.496. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

fekete, 2 ágú hullámvonalköteggel díszített. 64x4,9x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.497-500. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, 1x3 színű, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete. 2,2x2,4x0,7-4,2x3,8x0,4 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.501-502. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna fazékalj. Az 501. töredéknégyzetesre vágott, talán eszközt akartak 

belőle készíteni. Fátm.: 18 cm ill. nem mérhető. 4,5x4,2x0,1; 8,7x9,6x1,2 cm. 2 db. 9. század. 

 

94. objektum. 2002.07.17. 

K. 2011.7.503-504. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, durva őrölt 

kerámiával, mészszemcsével, pelyvával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül vörösesbarna, lekerekített sütőharang-peremek.  Pátm.: 35, 41 cm. 

9,0x8,7x3,5; 4,2x1,3x1,3 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.505. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, végén lekerekített. Pátm.: 10 cm. 3,2x1,3x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.506-509. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x3 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

vörösesbarna és szürkésfekete. 1x 4 ágú, 1x 2 ágú hullámvonalköteggel, 1x 5 ágú 

hullámvonalkötegekkel, 1x 6 ágú vonalkötegekkel díszített. 3,5x2,4x0,7-6,6x4,6x1,0 cm. 4 

db. 9. század. 

 

K. 2011.7.510-513. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna. 2,9x2,3x1,5-4,7x4,3x1,1 cm. 4 db. 9. század. 
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K. 2011.7.514. Orsókorong. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül narancsvörös, másodlagosan felhasznált 

római korsótöredékből készült, egyenes lyukkal átfúrt orsókorong. 4,3x4,1x1,1 cm. 9. század. 

 

94. objektum. 2002.05.01. 

K. 2011.7.515. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, végén szögletesre vágott. Pátm.: 12 cm. 6,7x4,5x0,7 cm. 9 század. 

 

K. 2011.7.516. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, négyzet alakban 

megvastagodó, a perem külső oldalán háromszögletűre vágott. Pátm.: 20 cm. 4,1x1,8x0,7 cm. 

9. század. 

 

K. 2011.7.517-520. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül 

szürkésfekete, vörösesbarna, 4, 5, 5, 6 ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 

3,0x2,2x0,6-5,5x3,7x0,9 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.521-524. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x3 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

szürkésbarna, 3x3 ágú, 1x 5 ágú vonalköteggel díszített. 1,9x1,6x0,6-4,7x3,3x0,9 cm. 4 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.525-526. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 1x vízszintes vonallal, 1x 

hullámvonallal díszített. 3,0x3,9x0,8; 3,7x2,7x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.527-541. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x2, 2x3 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna és szürkésfekete. 2,0x1,3x0,6-3,9x3,7x0,7 cm. 15 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.542-545. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, 

kívül-belül szürkésfekete. Fátm.: 2x nem mérhető, 12, 13 cm. 4,0x3,1x1,0-9,5x6,1x,1,1 cm. 4 

db, 1x két db-ból ragasztott. 9. század. 

 

95. objektum Kelet. 2002.05.02. 

K. 2011.7.546. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten alig 

kihajló, enyhén megvastagodó, fedőhornyos, alul finoman lekerekített. 5 ágú, sűrű fogú 

fésűvel bekarcolt sűrű hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 10 cm. 6,2x5,2x0,5-

4,8x6,2x0,5 cm. 2 össze nem illő db. 9. század. 

 

K. 2011.7.547. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, magasan, ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: 14 

cm. 4,5x3,3x0,4 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.548-549. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, majdnem vízszintesen kihajló, 

1x a végén lekerekített, 1x végén kissé kihúzott, lekerekített. Pátm.: 16, 18 cm. 5,3x2,8x0,6; 

4,0x2,3x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.550. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

sárgásbarna, törésfelületén szürkésfekete, ívelten kihajló, négyzet alakban megvastagodó, 

kívül háromszögletűre vágott. Pátm.: 13 cm. 3,4x3,3x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.551-562. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete. 1x erősen sérült beböködéssel, 2x 5 ágú hullámvonalköteggel, 8x 

vonalköteggel (4x3 ágú, 2x5 ágú, 2x sérült), 1x keskenyen, mélyen ritkásan bekarcolt 

vonalakkal díszített. 2,6x1,9x0,8-3,9x4,0x0,5 cm. 12 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.563-590. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 15x őrölt kerámiával, 

4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 10x2 színű, 2x 3 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna és szürkésfekete. 2,4x1,2x0,8-5,8x4,5x1,0 cm. 28 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.591. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül sárgásbarna, belül 

szürkésfekete, keskenyen, sekélyen bekarcolt vonallal díszített. Fátm.: 13 cm. 5,6x3,3x1,2 cm. 

9. század. 

 

95. objektum. 2002.05.08-10. 

K. 2011.7.592-595. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 3x hullámvonalköteggel (4, 4, 6 ágú), 1x szélesen, sekélyen besimított egyenes 

vonallal díszített. 2,8x2,1x0,4-4,0x2,6x0,7 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.596-600. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete. 1,9x2,1x0,5-4,8x3,8x0,7 cm. 5 db. 9. század. 

 

95. objektum Kelet. 2002.05.14. 

K. 2011.7.601-602. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül sárgásbarna ill. 

szürkésfekete. 1,7x1,9x1,0-5,0x4,5x,1,1 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.603. Fazékalj, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 5 

ágú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal és -alj. Fátm.: 10 cm. 11,0x9,5x0,8 cm. 6 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

95. objektum. 2002.05.21. 

K. 2011.7.604-605. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna ill. 

szürkésfekete. 2,4x1,8x0,5; 3,4x2,4x1,0 cm. 2 db. 9. század. 
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95. objektum Nyugat. 2002.06.25-26. 

K. 2011.7.606-609. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

1x (606) 5 ágú, ferde beböködés-sorok alatt 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú farkasfog-szerűen befésült hullámvonalköteggel (608), 1x 

szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 2,7x2,2x0,5-8,8x8,0x1,1 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.610-614. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésfekete. 4,0x3,2x1,2-6,6x4,5x0,8 cm. 5 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.615. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül feketére kormozódott 

fazékalj. Fátm.: 12 cm. 3,7x4,2x0,7-6,9x5,2x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott és 3 össze nem illő. 

9. század. 

 

K. 2011.7.616. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, végén négyzetesre vágott. Vállán 3 ágú vonalköteg alatt uo. hullámvonalköteggel 

díszített. Pátm.: 25 db. 10,5x5,2x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott és 1 hozz nem illő. 9. század. 

 

K. 2011.7.617. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül fekete, 

keskenyen, mélyen bekarcolt vonallal vagy csigavonallal díszített. 3,2x3,1x0,5; 8,2x8,1x0,5 

cm. 2 össze nem illő db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.618-626. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 5 ágú hullámvonalköteg-vonalköteg-

hullámvonalköteg-vonalköteggel, 1x7 ágú vonalköteg-hullámvonalköteggel, 3x3 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x szélesen, sekélyen bekarcolt hullámvonallal, 3x szélesen, sekélyen 

ill. keskenyen, sekélyen bekarcolt vonallal díszített. 2,3x1,4x0,6-7,7x3,9x0,9 cm. 9 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.627-635. Fazékoldal. 7x csillámos homokkal, 2x alig csillámos homokkal, 9x apró 

kaviccsal, 6x őrölt kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 5x2 színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 3,0x1,7x0,7-

7,1x3,8x1,2 cm. 9 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.636-637. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül 

szürkésfekete, vörösesbarna. Fátm.: 9,9  cm. 5,5x3,1x0,7; 7,8x5,2x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

95. objektum. 2002.07.15. 

K. 2011.7.638. Fazékperem. Csillámos homokkal és mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, végén finoman 

szögletesre vágott. Pátm.: 12 cm. 6,0x2,8x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.639. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna. 3,3x2,1x0,6 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.640. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén lekerekített 

fazékperem. 3 ágú, lazán egymásra fésült hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: Nem 

mérhető. 12,9x9,1x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.641. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, a peremen 

kívül feketére kormozódott, ívelten kihajló, végén háromszögletűre vágott. 4 ágú 

vonalköteggel díszített. Pátm.: Nem mérhető. 12,9x9,1x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 9-10. 

század. 

 

K. 2011.7.642-646. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 3 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 2x 3 ill 4 

ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x szélesen, sekélyen bekarcolt 

hullámvonallal díszített. 4,4x3,4x0,6-9,7x7,2x0,4 cm. 5 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.647. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésvörös, belül vastag koromlerakódás. 

Korongrátéten készült, homokkal alászórt fazékalj. 3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 

Fátm.: 15 cm. 7,1x8,4x0,8 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.648. Sütőharang. Csillámos homokkal, és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, sérült sütőharang töredék. 

4,6x4,2x1,0 cm. 9-10. század. 

 

95. objektum. E-F metszet. 2002.08.05. 

K. 2011.7.649-650. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 1x  mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül vörösesbarna és szürkésbarna, szélesen, sekélyen bekarcolt vonalakkal ill. 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 2,4x2,5x0,9-4,9x3,4x0,3 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.651-653. Fazékoldal és 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete. Fátm.: Nem mérhető. 2,4x2,1x0,7-5,3x3,5x1,0 cm. 3 db. 9-10. 

század. 

 

96. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.654. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel készült, kívül-belül sárgásbarna, 

lekerekített perem. Pátm.: 31 cm. 9,6x6,3x2,3 cm. 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.655-656. Fazékoldal és fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 ill. 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete fazékoldal és fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 3,4x3,6x0,8; 7,7x7,0x0,9 cm. 9. 

század. 
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96. objektum. 2002.07.05-12. 

K. 2011.7.657. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, peremén kívül-belül feketére 

kormozódott, alig kihajló, kissé elvékonyodó, lekerekített fazékperem. Nyaktól lefelé 

keskenyen, mélyen bekarcolt csigavonallal díszített. Pátm.: 6 cm. 5,3x3,1x0,5 cm. 2 db-ból 

ragasztott. 9-10. század. 

 

96. objektum Dél. 2002.07.05-12. 

K. 2011.7.658-662. Fazékoldal, díszített. 4x csillámos homokkal, 1x homokkal, 5x apró 

kaviccsal, 3x őrölt kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 3x 2 színű, 1x belül koromlerakódás, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete. 

1x 4 ágú hullámvonalkötegek között uo. vonalköteggel, 1x 3 ágú vonalkötegekkel, 1x 

besimított hullámvonallal, 2x 3 ill. 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. 3,6x2,5x0,7-

5,5x5,3x0,9 cm. 5 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.663-665. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 2, 1x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna. 2,8x2,6x0,6-9,4x7,3x1,1 cm. 3 db. 9-10. század. 

 

96. objektum. 2002.07.15-16. 

K. 2011.7.666. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, Jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, a 

peremen belül korom, ívelten kihajló, felül lekerekített, alul finoman szögletesre vágott. 

Vállán 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 13 cm. 5,3x4,0x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.667. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül narancssárga, belül 

szürkésfekete, 3 ágú, farkasfogszerűen fölvitt hullámvonalköteggel díszített. 7,3x4,2x0,6-

3,0x2,3x0,5 cm. 3 db-ból ragasztott és 4 hozzá nem illő. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.668-670. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 3 ill. 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 4,0x3,4x0,7-4,5x4,6x1,0 cm. 3 db. 9-

10. század. 

 

96. objektum. 2002.08.06. 

K. 2011.7.671. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösessárga, 

törésfelületén fekete, ívelten kihajló, megvastagodó, lekerekített, a peremen kívül besimítással 

tagolt. Vállán 6 ágú eszközzel beböködött vonalsor. Pátm.: 23 cm. 6,6x7,0x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.672. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, vízszintesen 

kihajló, lekerekített. Pátm.: 19 cm. 9,8x3,3x0,6 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.673-675. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna. 3,9x2,3x0,8-4,6x4,0x1,2 cm. 9-10. század. 
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100. objektum É. 2002.07.25. 

K. 2011.7.676-677. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, 1x szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 3,6x3,6x1,1; 4,7x3,8x1,0 cm.  

9. század. 

 

102. objektum. 2002.07.15-17. 

K. 2011.7.678. Fazékperem vagy FEDŐPEREM (?). Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, vízszintesen kihajló, elvékonyodó, lekerekített fazék, vagy fedőperem. Pátm.: 

20 cm. 3,3x5,1x0,7 cm.  9. század. 

 

K. 2011.7.679-682. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna. 

2,2x2,2x0,5-4,7x4,8x0,8 cm. 4 db. 9. század. 

 

102. objektum É. 2002.07.05-12. 

K. 2011.7.683. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésfekete, belül korom miatt 

fekete, ívelten kihajló, végén szögletesre vágott. Pátm.: 12 cm. 3,3x3,0x0,7 cm.  9. század. 

 

K. 2011.7.684-686. Fazékoldal, 1x díszített és 1 fazékalj. Alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, 1x 3 ágú vonalköteggel díszített. Fátm.: Nem mérhető. 2,6x2,7x0,8-

3,4x3,9x1,0 cm. 3 db. 9. század. 

 

102. objektum É. 2002.07.17. 

K. 2011.7.711. Bronz olvadék. Amorf. 2,7x2,0x0,7 cm. 9. század (?). 

 

102. objektum. 

K. 2011.7.712. Vas horog. V alakú kovácsoltvas horog. 9. század (?). 

 

104. objektum. 2002.07.25. 

K. 2011.7.687. Sütőharang perem. Erősen csillámos homokkal, őrölt kerámiával és pelyvával 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

lekerekített. Pátm.: kb. 35 cm. 7,7x5,8x2,3 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.688. Fazékperem. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten 

kihajló, végén lekerekített. Pátm.: 16 cm. 3,6x2,0x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.689. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, vízszintesen 

kihajló, lekerekített. Pátm.: 14 cm. 2,4x1,4x0,6 cm. 9. század vagy római (?). 

 

K. 2011.7.690-691. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 1x 4 

ágú vonalköteggel, 1x 6-6 ágú, különböző amplitúdójú hullámvonalkötegekkel díszített. 

4,1x3,9x0,8; 5,8x5,2x0,6 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.692-694 Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül 

vörösesbarna, 1x keskenyen, sekélyen besimított vonallal díszített. 3,3x1,7x0,6-6,0x5,0x0,8 

cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.695-696. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna. Fátm.: 

10,12 cm. 3,6x5,0x1,3; 6,4x4,4x1,2 cm. 2 db. 9. század. 

 

119. objektum. 2002.07.26. 

K. 2011.7.697-698. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 

4,3x2,8x0,7; 3,6x3,2x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.699-708. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 3 színű, kívül-

belül szürkésbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 2,2x2,3x0,6-4,1x4,0x1,1 cm. 9 db. 2x2 db-

ból ragasztott és 6 össze nem illő. 9. század. 

 

95. objektum Nyugat. 2002.06.26. 

K. 2011.7.709. Őrlőkő. Vörös alapszínű. 14,5x8,5x5,8 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.710. Kő. Egyik oldalán sima, erősen csillámos kő. 5,4x3,4x1,9 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.711-712. Leírása a 102. objektumnál. 

 

120. objektum. 2002.07.30. 

K. 2011.7.713-714. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna és 

szürkésbarna. 2,4x2,2x0,7 cm. 2 db. 9. század vagy őskor. 

 

K. 2011.7.715. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete. Fátm.: 10 cm. 

2,5x1,8x0,6 cm. Jellegtelen, 9-12. század. 

 

K. 2011.7.716. Kovatöredék. Világosbarna kovakő kb. negyede. 2,8x1,1x1,7 cm.  

 

K. 2011.7.717. Visszahajtott végű hajkarika letörött vége. Bronz. 0,6x0,3 cm. 10-11. század. 

 

121. objektum. 2002.07.16-18 és 07.29. 

K. 2011.7.718-722. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, 1x belül koromlerakódás. 2x 5 ill. 4 ágú 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 2x 4 ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 2,7x2,5x0,5-8,1x5,8x1,1 cm. 5 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.723-747. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 13x őrölt kerámiával és 

8x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 13x 2 színű, 3x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete és szürkésbarna. 2,2x1,6x0,7-6,0x4,2x1,0 cm. 

25 db. 9-10. század. 
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K. 2011.7.748-751. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 3x 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete. Fátm.: 10, 11, 12, 14 cm. 4,9x3,6x0,8-10,4x6,8x0,7 cm. 9-10. 

század. 

 

K. 2011.7.752. Vasszeg. Fej nélküli, restaurálatlan vasszeg. 5,5x1,1x0,8cm. 9-10. század. 

 

121. objektum. 2002.07.07. 

K. 2011.7.753. Malomkő töredék. 9,3x8,6x7,3 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.754.1-2. Kovácssalak. 2 db. 6,3x2,7x2,5; 7,7x4,6x3,7 cm. 9. század. 

 

122-125. objektum. 2002.07.29. 

K. 2011.7.755-757. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésfekete, sárgásbarna, 1x 7 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel díszített. 

3,0x2,0x0,6-4,0x3,1x0,5 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.758-759. Patics, sütőharang, sütőtál. Csillámos homokkal, őrölt kerámiával és 1x 

mészszemcsével soványított, formázott patics-vagy sütőharang ill. sütőtál darabok. 

3,4x2,1x1,1; 5,0x2,9x0,9 cm. 2 db. 9. század. 

 

122. objektum. 2002.08.06. 

K. 2011.7.760-765. Fazékperem, 3x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, vörösesbarna, magasan, ívelten kihajló, végén lekerekített. 3x a vállon 

szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. Pátm.: 9, 15, 16, 17,17 ill. 1x nem mérhető. 

2,5x1,4x0,7-5,9x4,5x0,7 cm. 6 db. 9-10. század. 

 

122. objektum. 2002.07.16. és 2002.08.06. 

K. 2011.7.766-773. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 

színű, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, 1x 7 ágú, farkasfogszerűen befésült 

hullámvonalköteg alatt vonalköteggel, 7x 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 ágú vonalköteggel  és 

hullámvonalköteggel díszített. 3,5x2,2x0,8-10,9x7,8x0,5 cm. 8 db, 1x 4 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.774-778. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával és 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 3 

színű, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, vörösesbarna, 4x vonalköteggel (5 ágú ill. 3x 

töredékes), 1x 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 1,7x1,9x0,5-3,6x2,6x0,8 cm. 5 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.779-803. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 7x őrölt kerámiával, 6x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 12x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x belül koromlerakódás. 1,2x1,6x0,6-9,0x6,6x0,7 cm.25 

db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 
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K. 2011.7.804. Fazékalj, dellés. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

világosszürke, oldal nélküli alj. Fenekén 2 cm átmérőjű delle. Fátm.: Nem mérhető. 

5,5x3,7x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.805-810. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x sok mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

2x kaviccsal alászórt. Fátm.: 6, 8, 9, 12 cm ill. 2x nem mérhető. 2,2x2,6x0,8-9,2x6,2x0,6 cm. 

6 db. 9. század. 

 

122. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.811. Orsókorong. Másodlagosan felhasznált, narancsvörös római korsóból csiszolt 

orsókorong. A korsó anyaga finoman iszapolt csillámos homok. Átm: 30, cm. Vast: 0,8 cm. 

Lyukátm: 0,8 cm. 9. század. 

 

122. objektum. 2002.07.16-18. 

K. 2011.7.812.1-2. Salakok. 2 db fémsalak. 2,5x2,9x2,9; 2,5x3,0x1,3 cm. 9. század. 

 

123. objektum felett, nyesésből. 2002.05.07. 

K. 2011.7.813. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 3 színűre égett, kívül-belül sárgásbarna. 

Pátm.: 33 cm. 5,0x2,4x1,1; 6,8x6,8x1,7 cm. Két össze nem illő darab. 9. század. 

 

K. 2011.7.814-815. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával, 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

barnásfekete, ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: 11, 15 cm . 4,2x3,3x0,8-9,0x6,3x1,1 cm. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.816. Fazékperem. Csillámos homokkal és durva mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén 

lekerekített. Pátm.: 27 cm. 4,2x3,3x0,8 cm 9. század. 

 

K. 2011.7.817-821. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x 

mészszemcsével, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna és szürkésfekete, 1x 3 ágú vonalkötegen nagy amplitúdójú 

hullámvonallal, 1x3 ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú hullámvonalkötegekkel, 2x 4 ágú 

vonalkötegekkel díszített. 2,7x2,5x0,6-11,8x8,6x0,7 cm. 5 db. 1x 2, 1x 5 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.822-833. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával és 

2x mészszemcsével, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 9x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 3,4x1,7x0,7-4,1x3,0x0,7 cm. 12 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.834. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén fekete. Fátm.: 

7 cm. 3,2x2,6x0,9 cm. 9. század. 
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123. objektum. 2002.05.27. 

K. 2011.7.835-836. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és pelyvával 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, lekerekített 

peremek. Pátm.: 24, 36 cm. 4,0x3,0x1,3; 7,4x6,8x1,4 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.837. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, fölül lekerekített, alul háromszög alakban kihúzott. Pátm.: 14 cm . 2,9x2,3x0,8 cm. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.838-839. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, sárgásbarna, 1x belül feketére kormozódott, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 

keskenyen, sekélyen besimított vonallal díszített. 3,7x3,0x0,6; 4,4x4,5x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.840-846. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete. 2,0x1,2x0,8-4,6x2,4x0,7 cm. 7 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.847-848. Fazékalj, 1x dellés. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x őrölt 

kerámiával, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, belül fekete, kívül 

szürkésfekete, az egyik alján töredékes delle. Fátm.: 14, 17 cm. 5,9x4,7x0,9; 7,7x6,8x1,0 cm. 

9. század. 

 

123. objektum. 2002.07.08.-09. 

K. 2011.7.849-850. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, lekerekített ill. szögletesre vágott. Pátm.: 16 cm ill. nem mérhető. 1,7xx1,3x0,6; 

3,5x3,5x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.851. Fazékperem, fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 

őrölt kerámiával, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösessárga, ívelten kihajló, lekerekített. 5 ágú vonalköteg alatt uo. hullámvonalkötegekkel 

díszített. Pátm.: 16 cm. 8,7x6,6x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.852-864. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 8x őrölt 

kerámiával és 5x mészszemcsével, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2, 2x 3 

színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete és szürkésbarna. 8x vonalköteg alatt 

hullámvonalköteggel, 3x hullámvonalkötegekkel, 2x vonalköteggel, (5x 3 ágú, 3x 4 ágú, 4x 5 

ágú, 1x 6 ágú). 2,7x2,3x0,7-10,8x5,5x0,6 cm. 13 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.865-899. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 10x őrölt kerámiával, 

11x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 26x 2, 6x 3 színű, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 2,2x1,7x1,-

11,2x6,3x0,8 cm. 35 db 9. század. 

 

K. 2011.7.900. Fazékalj, dellés. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

oldal nélküli fenéktöredék. Közepén 1,2 cm átmérőjű, bemélyedő delle. Az aljat utólag 

elsimították. Fátm.: 12 cm. 10,2x9,3x1,1 cm. 9. század. 



 27 

 

K. 2011.7.901-905. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 

4x mészszemcsével, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna. Fátm.: 15, 15, 18, 19 cm ill. 1x nem mérhető. 4,7x2,9x0,8-

8,7x6,7x0,8 cm.  9. század. 

 

123. objektum Nyugat 

K. 2011.7.906-913. Tapasztás, sütőharang (?). 2x Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, 

őrölt kerámiával és szerves anyaggal, 6x csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, sárgásbarna tapasztás- vagy sütőharang darabok. 3,3x2,8x1,3-9,1x6,6x2,2 cm. 8 

db. 9. század.  

 

123. objektum. 2002.05.27. 

K. 2011.7.914. Orsógomb. Csillámos homokkal és finom apró kaviccsal, soványított, érdes 

tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, lapított gömb alakú, középen 

ferde lyukkal átfúrt orsógomb. 2,3x3,1 cm. Lyukátm.: 0,8 cm. 9. század.  

 

123. objektum Ny. 2002.07.08. 

K. 2011.7.915. Csonteszköz. Hosszúkás, lecsiszolt, egyik végén kihegyezett csonteszköz. 

7,5x0,8x0,6 cm. 9. század. 

 

123. objektum. 2002.07.08. 

K. 2011.7.916. Kovapattinték. Bordó vagy kávébarna kovapattinték. 0,8x0,7x0,2 cm. 9. 

század. 

 

123. objektum Ny. 2002.07.08. 

K. 2011.7.917. Fémsalak. 1,6x1,7x,1,1 cm. 9. század. 

 

123/124. objektum találkozása. 2002.07.10. 

K. 2011.7.918-919. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, ívelten kihajló, elvékonyodó, végén szögletesre vágott. 1x 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 15, 23 cm. 7,0x4,2x0,8; 

10,8x8,7x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.920. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, 

fölül besimítással tagolt, kívül lekerekített fazékperem- és oldal. Kisfazékhoz tartoznak. 

Pátm.: 11 cm. 6,6x4,6x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.921-924. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x lekerekített, 2x szögletesre 

vágott. Pátm.: 20, 22, 27, 30 cm. 3,4x2,7x0,8-6,4x4,4x0,8 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.925-933. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x 2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 1x 6-6-6 ágú vonalköteg alatt 

hullámvonalkötegekkel, 1x 4 ágú vonalkötegek közt uo. hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 
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vonalköteg alatt egymással ellentétes hullámvonalkötegekkel, 3x 4, 5 ágú ill. töredékes 

vonalköteggel, 3x 4, 5, 6 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 3,4x2,9x0,8-9,9x10,2x0,8 cm. 

9. század. 

 

K. 2011.7.934-948. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 8x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 10x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna. 2,2x1,5x0,5-6,8x4,x30,7 cm. 15 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.949-950. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. Fátm.: 13, 14 

cm. 4,2x3,6x0,8-4,8x5,3x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

124. objektum. É. 2002.07.11-12. 

K. 2011.7.951-953. Sütőharang töredékek. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével és 3x szerves anyaggal soványított, érdes tapintású, kézzel 

készült, 2x 2 színű, kívül sárgásbarna, belül fekete. 3,6x3,6x1,3-8,3x6,6x1,4 cm. 3 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.954. Fazékperem, perembelsőn díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, végén finoman szögletesre vágott, a peremen belül 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 15 cm. 2,5x2,2x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.955. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, a peremen belül 

koromlerakódás, a vállán kívül feketére kormozódott. Pereme ívelten kihajló, kissé 

elvékonyodó, végén szögletesre vágott. 8 ágú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 16 cm. 

11,5x6,2x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.956. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, elvékonyodó, szögletesre 

vágott. Pátm.: 15 cm. 3,8x2,6x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.957. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, ívelten kihajló, 

megvastagodó, finoman szögletesre vágott, kívül 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 

17 cm. 5,7x4,3x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.958-965. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 2x 4 ill. 5 ágú vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel, 2x 4 ill. 5 ágú hullámvonalköteggel, 3x 3, 4, 6 ágú vonalköteggel, 1x 

hullámvonallal díszített.  3,1x1,6x0,7-6,7x3,5x1,0 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.966-991. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 13x őrölt kerámiával, 7x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 20x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, fazékoldalak. 1,6x1,8x0,6-8,8x9,1x1,0 cm. 26 db. 

9. század. 
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K. 2011.7.992. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, korongrátéten 

készült. Fátm.: 11 cm. 8,6x7,3x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.993-996. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 1x 

mészszemcsével  soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. Fátn.: 11, 11, 14, 15 cm. 2,8x2,4x0,8-13,2x9,8x0,7 

cm. 4 db. 9. század. 

 

124. objektum. 07.15-19. 

K. 2011.7.997. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Nyakán 6 ágú vonalköteggel díszített. Pátm.: 22 

cm. 6,2x5,0x0,7; 5,4x4,9x0,7 cm. 2 össze nem illő db. 9. század. 

 

K. 2011.7.998-1000. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 3 színű, kívül-

belül 1x sárgásfehér, 1x vörösesbarna, 1x szürkésbarna. Ívelten kihajló, 2x finoman 

szögletesre vágott, 1x lekerekített. 1 töredék hullámvonallal díszített. 2x2,0x1,1-10,7x4,9x0,6 

cm. 3 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.1001-1030. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 14x őrölt 

kerámiával, 7x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 17x 2, 4x 3 színű, 

kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 5x (3, 3, 4, 4, 6 ágú) 

vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 8x hullámvonalköteggel (3, 4, 4, 5, 5 ágú, 3x 

töredékes), 2x hullámvonalkötegekkel (3, 4 ágú) 13x vonalköteggel (3x3, 4x4, 2x5, 2x7, 1x8, 

1xtöredékes), 1x 2 töredékes vonalköteg között fésűvel felvitt ferde bekarcolással, 1x 

bekarcolt vonal alatt bekarcolt hullámvonallal díszített. 2,2x1,6x0,7-6,2x6,6x0,8 cm. 30 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1031-1082. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 24x őrölt kerámiával, 

10x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 35x 2, 3x3  színű, 2x belül 

vastag koromlerakódás, kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 2,2x1,7x0,6-

9,0x6,9x1,0 cm. 52 db, 2x2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1083-1092. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őrölt kerámiával, 4x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 1x kívül-belül vastagon kormos, 4x oldal nélküli 

fazékalj. 2x alul látszanak az elegyengetés nyomai, 1x homokkal alászórt. Fátm.: 12, 14, 

3x15, 16 cm ill. 4x nem mérhető. 3,1x1,9x0,6-9,4x5,5x0,9 cm. 10 db. 9. század. 

 

124. objektum É. 2002.07.11. 

K. 2011.7.1093-1094. Csonteszköz. Madár (?) csontja átfúrva és kihegyezve, ill. kopott 

hosszúkás csonteszköz. 7,6x1,3x0,9; 12,2x1,4x1,0 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1095-1096. Vadkanagyar. 2 db lecsiszolt vadkanagyar. 10,2x2,0x1,2; 7,8x1,8x1,3 

cm.  9. század. 
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125. objektum. 

K. 2011.7.1097. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, ívelten kihajló, szögletesre vágott, 7 ágú hullámvonalköteg alatt uo. 

vonalköteggel díszített. Nagyméretű fazék. Pátm.: 25 cm. 25,0x12,7x0,6 cm. 11 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

125. objektum. 2002.07.30-31, 08.02. 

K. 2011.7.1098-1105. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna 

és szürkésfekete. 1x ívelten kihajló, háromszög alakban kihúzott és lekerekített, 7x ívelten 

kihajló, 1x elvékonyodó, lekerekített, 3x szögletesre vágott, 3x lekerekített. Pátm.: 10, 14, 15, 

17, 20, 21 cm és 2x nem mérhető. 8 db. 1,7x0,9x0,6-5,7x4,2x0,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1106-1115. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x 2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 1107: 4 ágú vonalkötegek között X mintával 

díszített, 2x vonalköteg alatt hullámvonalkötegekkel (4-4, 5-5 ágú), 1x 5 ágú vonalkötegek 

között hullámvonalköteg, 5x vonalköteg alatt hullámvonalköteggel (3, 4, 4, 5, 6 ágú), 2x 

egymásra fésült hullámvonalkötegekkel díszített (3-3 ágú). 2,1x1,7x0,8-6,7x4,8x0,6 cm. 11 

db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1116-1132. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x2 színű, 3x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. 9x 

vonalköteggel (6x töredékes, 3, 4, 7 ágú), 5x hullámvonalköteggel (2, 3x3, 4 ágú), 3x 

besimított hullámvonallal díszített. 2,2x1,2x0,5-11,0x6,7x0,6 cm. 17 db, 1 x 3 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1133-1194. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 22x őrölt kerámiával, 

17x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 41x2 színű, 2x 3 színű, 

kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. 

1,7x1,6x0,6-8,9x7,0x0,7 cm. 62 db, 2x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1195-1201. Fazékalj, 1x delle. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete fazékaljak. 1x korongrátéten készült, 1x dellés. A 

delle átmérője 2,0 cm. Fátm.: 9, 11, 12, 13 cm és 3x nem mérhető. 4,3x3,3x0,9-5,9x7,3x1,2 

cm. 7 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1202. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel készült (!), hurkákból felépített, 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, alján feketére kormozódott, nagyméretű fazékalj. Pátm.: 15 

cm.15,5x8,7x1,5 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

126. objektum környéke, humuszból. 2002.05.08. 

K. 2011.7.1203-1210. Fazékperem, 3x díszített. 2x alig csillámos homokkal, 6x csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 6x mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 5x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna. Ívelten kihajló, 

5x finoman szögletesre vágott, 1x háromszög alakban megvastagodó, szögletesre vágott, 1x 
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lehúzott és szögletesre vágott, 1x falhúzott, fedőhornyos, szögletesre vágott. A díszítettek 

közül 1 széles, mély, kis amplitúdójú hullámvonallal, 2x hullámvonalköteggel (1x töredékes, 

3, 5 ágú). Pátm.: 15, 15, 16, 21, 21, 23, 24, 24 cm. 2,0x1,6x0,6-6,2x6,2x0,6 cm. 8 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1211-1213. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, sárgásbarna. 1x ferde, fésűs beszurkálással, 2x függőlegesen 

elhelyezett 4 db bevágással díszített. 3,3x4,2x0,8-3,6x2,7x0,6 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1214-1230. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 9x őrölt 

kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 11x2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 14x hullámvonalköteg-

vonalköteggel díszített, ahol látszik ott 4x a vonalköteg van fölül, 1x a hullámvonalköteg. A 

több soros díszeknél 3 hullámvonalköteg alatt 1 vonalköteg (4-4 ágú), 2 vonalköteg között 

hullámvonalköteg (4-4 ágú), vonalköteg, hullámvonalköteg, vonalköteg, hullámvonalköteg, 

vonalköteg (3-3 ágú), besimított vonal alatt 3 ágú hullámvonalkötegek. A használt eszköz 3x 

3-3, 3x 4-4 ágú, 1x 5-5, 1x 6-6 ágú, 1x 3-töredékes, 4-5, 5-4 ágú. 3 töredék vonal alatt 

hullámvonallal (1x) ill. hullámvonalakkal (2x) díszített. 2,4x1,7x0,8-9,3x8,6x0,7 cm. 17 db, 

1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1231-1246. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2 színű, 6x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna. 1x vonalkötegekkel 

(7 ágú), 15x vonalköteggel díszített. 6x3, 7x4, 1x 5 ágú, 1x töredékes. 16 db. 1,6x1,3x0,6-

9,1x6,1x1,0 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1247-1260. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával, 6x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x kézzel készült 

(!1256), 6x2 színű, 2x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, befésült 

hullámvonalköteggel díszített. A használt eszköz 2x2, 4x3, 4x4, 1x5, 2x 6 ágú, 1x töredékes. 

2,1x1,5x0,6-5,9x5,8x0,8 cm. 14 db. 9. század. 

 

126. objektum környéke. 2002.05.08. 

K. 2011.7.1261-1264. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, 1x alig csillámos homokkal, 

apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 2x mészszemcsével, soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 2x szélesen, mélyen, 

ritkásan bekarcolt vonalakkal ill. 2x uo. vonallal díszített. 2,6x2,2x0,7-8,5x5,8x0,7 cm. 4 db. 

9-10. század. 

 

K. 2011.7.1265-1332. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 29x őrölt kerámiával, 

24x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 42x2 színű, 11x 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 1,8x1,6x0,6-6,9x4,8x1,0 cm. 68 db. 9-

10. század. 

 

K. 2011.7.1333-1342. Fazékalj. 6 x csillámos homokkal, 4x alig csillámos homokkal, 10x 

apró kaviccsal, 9x őrölt kerámiával, 4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 6x2 színű, 3x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 

1x belül kormos, 1x kaviccsal alászórt fazékaljak. Fátm.: 11, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 17, 1x 

nem mérhető. 2,7x2,1x1,2-10,4x8,5x0,8 cm. 10 db.  9-10. század. 
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K. 2011.7.1343-1354. Fazék-, vagy sütőharang oldal. 5x alig csillámos homokkal, kevés apró 

kaviccsal, és kevés őrölt kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, illetve 5x alig csillámos 

homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 6x2 színű, 

3x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna és szürkésbarna, nagyméretű, durva edényhez tartozó 

töredékek. 3,4x1,9x1,1-6,0x4,3x0,9 cm. 12 db. 9-10. század. 

 

126. objektum, humuszból. 2002.05.22. 

K. 2011.7.1355. Fazékoldal, díszített. Homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, belül kormos, 4 ágú 

vonalköteg alatt uo. hullámvonalköteggel díszített. 9,2x8,0x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1356-1358. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, 3, 5, 6  ágú vonalköteggel díszített. 2,4x2,0x0,6-3,2x2,4x0,7 cm. 

3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1359-1367. Fazékoldal. Csillámos homokkal, 1x alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 6x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna, 

1x belül kormos. 2,5x1,8x0,7-5,9x4,8x0,9 cm. 9 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1368. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel készült (!), 2 színű, kívül sárgásbarna, 

belül szürkésfekete, nagyméretű fazékhoz tartozó oldal. 9,5x8,0x1,1 cm. 9. század. 

 

126. objektum. 2002.05.09. (+ 123-126. Ny, tapasztás!) 

K. 2011.7.1369. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült (!), jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, ívelten 

kihajló, kissé elvékonyodó, szögletesre vágott. Vállán 6 ágú vonalköteg, alatta töredékes 

hullámvonalköteg. Pátm.: 15,5 cm. 19,5x8,2x0,7 cm. 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1370. Fazékperem, a perembelsőn díszített. Homokkal, kevés apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösessárga, ívelten kihajló, elvékonyodó, finoman szögletesre vágott, a perembelsőn 

szélesen, mélyen besimított kis amplitúdójú hullámvonallal díszített. Pátm.: 17 cm. 

2,7x2,4x0,9 cm. 9. század (?). 

 

K. 2011.7.1371. Fazékperem, díszített. Kisfazék. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és  

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, vízszintesen kihajló, elvékonyodó és lekerekített, 4 ágú hullámvonalköteg alatt 

uo. vonalköteggel díszített. Pátm.: 7 cm. 4,8x5,1x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1372. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült (?), 2 színű, kívül szürkésbarna, belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Vállán 3 ágú vonalköteg alatt uo. 

hullámvonalköteg. Pátm.: 16 cm. 14,2x9,8x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1373. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, foltos, ívelten 
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kihajló, lekerekített, vállán 3 ágú, mélyen bevésett vonalkötegek. Pátm.: 16 cm. 10,7x6,3x0,7 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1374. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel készült (?), 2 színű, 

kívül-belül szürkésfekete, ívelten alig kihajló, megvastagodó, felül fedőhornyos, lekerekített. 

Nyakán 3 ágú, ellentétes irányú hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített. Pátm.: 20 cm. 

11,2x8,7x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1375-1382. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x2 színű, 2x 3 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x szögletesre vágott, 2x 

lekerekített, 1x szögletes, kissé lehúzott, 3x megvastagodó, végén szögletesre vágott. Pátm.: 

15, 15, 19, 24, 25, 27 ill. 2x nem mérhető. 2,5x1,7x0,7-10,4x4,4x0,6 cm. 8 db. 9. század. 

 

126. objektum. 2002.05.09. 

K. 2011.7.1383-1395. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, 2x alig csillámos homokkal, 

apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 8x2 színű, 3x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 

8x vonalköteg alatt hullámvonalköteggel (3-3, 3-3, 4-4, 3x 5-5, 9-9 és 1x töredékes), 2x 

besimított vonal alatt hullámvonalköteggel (3 ill. 4 ágú), 3x hullámvonalkötegekkel (3-3, 4-4, 

5-5 ágú, ebből 1x ellentétes amplitúdójú hullámvonalkötegek). 2,7x1,9x0,6-8,7x5,5x0,7 cm. 

13 db. 2x2 db-ból ragasztott.  

 

K. 2011.7.1396-1417. Fazékoldal, díszített. 12x csillámos homokkal, 6x alig csillámos 

homokkal, 22x apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 6x mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 13x2 színű, 2x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 

szürkésfekete, 1x belül kormos. 10x vonalköteggel (4x 3, 3x 4, 3x5 ágú), 9x 

hullámvonalköteggel (3, 2x4, 5x5 ágú és 1x töredékes), 1x bekarcolt vonallal, 1x sűrű 

vonalakkal, 1x bekarcolt hullámvonalakkal díszített. 2,1x1,7x0,7-6,8x3,5x0,7 cm. 22 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1418-1462. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 12x őrölt kerámiával, 

17x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 26x2 színű, 6x 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. 2,4x1,5x0,7-

8,3x5,4x1,0 cm. 45 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1463-1470. Fazékalj, 1 delle. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x3 színű, 3x 2 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. 1 

korongrátéten készült. A dellés fazék őrölt kerámiával és mészszemcsével is soványított. A 

delle átmérője nem mérhető. Fátm.: 3x nem mérhető, 9, 10, 13, 15, 22 cm. 2,7x2,7x0,6-

5,6x3,8x1,2 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1471-1477. Fazékoldal vagy sütőharang oldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

4x őrölt kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 3x2 

színű, 3x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete durva oldaltöredékek 

vagy tapasztásdarabok. 4,0x2,9x0,8-6,3x3,3x1,2 cm. 7 db. 9. század. 
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2002.07.18. 126. objektum.  

K. 2011.7.1478-1479. Fazékperem, 1 díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésbarna, ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x szögletesre vágott, 1x 5 

ágú vonalköteggel díszített. Pátm.: 15 ,15 cm. 6,5x4,0x0,6; 5,4x3,1x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1480-1488. Fazékoldal, díszített. 6x csillámos homokkal, 3x homokkal, 9x apró 

kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 5x2 színű, 3x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 

1x 3-3 ágú vonalkötegekkel, 6x vonalköteggel (4x3, 4, 5 ágú), 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 

1x vékonyan bekarcolt vonal alatt uo. hullámvonallal díszített. 1,7x1,5x0,7-4,6x3,3x0,7 cm. 9 

db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1489-1498. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 

szürkésfekete fazékoldalak. 1,7x1,7x0,7-6,4x4,7x0,5 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1499-1501. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 

1x szerves anyaggal alászórt. Fátm: 7, 9, 14 cm. 2,7x2,7x0,7-6,9x7,3x1,1 cm. 3 db. 9. század. 

 

126. objektum 2002.07.23. 

K. 2011.7.1502. Sütőharang. Csillámos homokkal, sok őrölt kerámiával, mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

lekerekített perem. Pátm.: 35 cm. 13,7x8,7x1,9 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1503-1505. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén 

lekerekített fazékperemek. Pátm.: 10, 12, 14 cm. 2,6x1,8x0,6-3,6x2,1x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1506-1511. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete, 3x vonalköteggel és hullámvonalköteggel (3-3, 4-4, 6-6 ágú), 2x 

vonalköteggel (4 és 5 ágú), 1x 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,6x2,5x0,7-

11,5x11,9x0,6 cm. 6 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1512-1519. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 2,7x1,4x0,6-6,5x6,4x0,6 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1520. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésvörös fazékalj. Fátm.: 

Nem mérhető. 3,7x3,2x0,6 cm. 9. század. 

 

126. objektum. 2002.07.25. 

K. 2011.7.1521-1529. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x2 színű, 2x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 6x hullámvonalköteggel és 

vonalköteggel (3-3, 2x 4-4, 2x 5-5, 6-6 ágú), 1x 5 ágú sűrű hullámvonalkötegekkel, 2x 3-3 

ágú vonalköteggel díszített. 2,9x2,5x0,5-6,7x4,1x0,7 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.1530-1539. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x2 színű, 2x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, sárgásbarna. 1,8x1,9x0,6-4,6x3,9x0,6 cm. 10 db. 9. század. 

 

126. objektum környéke, humuszból. 2002.05.08. 

K. 2011.7.1540. Orsókarika. Római téglából másodlagosan lapított korong formára csiszolt 

orsó. 2,7x1,7x0,7 cm. Átmérő: 3 cm. Lyukátmérő: 1,0 cm. 9. század. 

 

126. objektum környékén, humuszból. 2002.05.08. 

K. 2011.7.1541-1542. Csonteszköz. Vadkanagyar lecsiszolva és egy csonteszköz hegye. 

7,9x1,3x1,0; 2,2x0,7x0,4 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1543-1544. Kova. Kávébarna kovatöredékek. 1,5x1,4x0,7; 2,4x2,1x1,0 cm. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1545. Vascsat. Négyzetesre kovácsolt vascsat, rossz állapotú, téglalap alakú, 

mozgó pecekkel. 2,6x2,6x0,4 cm. 9. század(?). 

 

126. objektum. 2002.07.26. 

K. 2011.7.1546. Vastárgy. Négyzetesre kovácsolt hosszúkás vastárgy, talán fej nélküli 

vasszeg. 7,1x0,7x0,7 cm. 9. század(?). 

 

126. objektum. 2002.05.07 és 05.18. 

K. 2011.7.1547. Vassalakok. 8 db.  

 

127. objektum környéke, nyesés. 2002.05.07. 

K. 2011.7.1548-1550. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, 3x ívelten kihajló, 1x lekerekített, 2x a peremen kívül besimítással tagolt, alul-

felül lekerekített. Pátm.: 10, 25, 27 cm. 1,5x1,1x0,3-6,8x3,4x0,9 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1551. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül sárgásbarna, belül 

vörösesbarna, egy részén belül koromlerakódás. 4-4-4 ágú hullámvonalkötegek között 

vonalköteggel díszített, vállban szélesedő fazékoldal. 9,1x6,7x0,7; 14,7x14,2x0,7 cm. 6 ill. 3 

db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1552-1560. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 7x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x2 színű, 3x 3 

színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 1x besimított vonal alatt hullámvonallal, 1x 

vonallal, 4x hullámvonalköteggel (3x3, 4 ágú), 3x vonalköteggel (4, 4, 5 ágú) díszített. 

2,2x1,5x0,3-6,5x5,2x0,5 cm. 9 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1561-1577. Fazékoldal, díszített. 11x csillámos homokkal, 6x alig csillámos 

homokkal, 10x apró kaviccsal, 6x kevés apró kaviccsal, 7x őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 10x2 színű, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete. 

2,0x1,8x0,7-5,3x2,2x1,3 cm. 17 db. 9. század. 
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127. objektum környéke, nyesés. 2002.05.21. 

K. 2011.7.1578. Vastárgy. Félkörívesre kovácsolt vastárgy, valószínűleg köpűs eszköz 

felerősítése lehet. 3,5x1,7x0,3 cm. 9. század, római (?). 

 

K. 2011.7.1579. Vascsat. Oldalain behorpasztott négyzet alakú vascsat. 5,0x4,4x0,6 cm. Az 

objektumból római érme is van! 9. század, római (?). 

 

127. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.1580. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, ívelten kihajló, 

szögletesre vágott. Pátm.: 15 cm. 3,7x2,9x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1581-1588. Fazékoldal, díszített és 1 db perem. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, 4x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. A fazékperem ívelten kihajló, 

elvékonyodó, vállán 8-8 ágú hullámvonalkötegekkel díszített, az oldalak 5x vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel (3x 2-2, 3-3, 4-4 ágú) és 2x töredékes vonalköteggel díszítettek. Pátm.: 

12 cm. 2,7x1,7x0,8-11,5x7,2x0,5 cm. 8 db, 1x3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1589-1590. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna és szürkésfekete. 2,2x1,7x0,6; 

3,0x2,3x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

127. objektum. 2002.07.24. 

K. 2011.7.1591. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, kívül kormos, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 16 cm. 

5,3x2,4x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1592-1596. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésfekete, 1x hullámvonalköteggel és vonalköteggel (4-sérült ágú), 4x 

vonalköteggel (4, 4, 7 ill. töredékes ágú) díszített. 4,7x2,7x0,5-8,4x7,2x0,5 cm. 5 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1597-1599. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 

szürkésfekete, 1x belül kormos fazékoldalak. 2,2x2,1x0,6-3,1x2,6x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1600. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésbarna foltos. Korongrátéten készült, melynek nyomát elsimították. Fátm.: 10 cm. 

12,3x11,6x1,0 cm. 9. század. 

 

127. objektum. 2002.07.29. 

K. 2011.7.1601-1603. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x lekerekített, 1x háromszögletűre vágott. Pátm.: 14, 14, 16 

cm. 2,5x1,7x0,5-3,1x2,3x0,6 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.1604-1610. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x2 színű, kívül-

belül szürkésbarna és szürkésfekete, 3x erősen vízköves. 4x3 ágú, sűrű 

hullámvonalkötegekkel, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x3 ágú vonalkötegek közt két uo. 

hullámvonalköteggel, 1x 6 ágú vonalkötegek közt uo. girlandszerűen befésült 

hullámvonalköteggel díszített. 3,6x2,7x0,5-11,0x12,3x0,6 cm. 7 db, 2x 3 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1611-1620. Fazékoldal. 7 x csillámos homokkal, 3x alig csillámos homokkal, 10x 

apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 4x2 színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna és szürkésfekete. 

2,0x1,5x0,8-4,8x3,6x0,6 cm. 10 db. 9. század. 

 

127. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.1621. Vassalak. Amorf vassalak vagy fémsalak darabok. 1,8x2,0x1,6-8,0x6,2x2,1 

cm. 8 db. 9. század. 

 

131. objektum környéke, nyesés. 2002.05.21. 

K. 2011.7.1622-1625. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, szürkésbarna és vörösesbarna, 1x 3 ágú vonalköteggel és uo. 

hullámvonalköteggel díszített. 2,1x1,1x0,8-6,6x5,2x0,6 cm. 4 db. 9. század. 

 

131. objektum. 2002.07.19. 

K. 2011.7.1626-1627. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x háromszögletűre vágott. Pátm.: 16, 17 cm. 

2,8x2,4x0,6-4,2x2,8x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1628-1629. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete, 5 ágú 

vonalköteggel ill. 4-4 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített. 4,6x3,7x0,5; 

4,7x4,4x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1630-1637. Fazékoldal. Csillámos homokkal, 4x apró kaviccsal, 3x őr és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2, 1x 3 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna és vörösesbarna. 1,5x1,4x0,6-5,7x4,4x0,7 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1638. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, rátétkorongon készült. Fátm.: 10 cm. 2,4x2,3x0,5 cm. 9. század. 

 

131. objektum. 2002.07.25. 

K. 2011.7.1639-1640. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

vörösesbarna, ívelten kihajló, lekerekített ill. elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 10, 15 cm. 

3,6x2,4x0,6; 4,7x2,1x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1641-1651. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őr, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x kézzel készült, 4x 2, 4x 3 



 38 

színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna és szürkésfekete. 2x 4, 8 ágú vonalköteggel, 1x 

4-4 ágú vonalkötegekkel, 2x 4-4 ágú hullámvonalköteggel, 2x 3, 5, 5 ágú 

hullámvonalkötegekkel, 1x 5 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 3x vonalkötegek 

között hullámvonalkötegekkel (3-3-3,4-4-4, 8-8-8 ágú) díszített. 2,7x2,0x1,0-8,0x5,6x0,7 cm. 

11 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1652-1668. Fazékoldal. 16x csillámos homokkal, 1x alig csillámos homokkal, 17x 

apró kaviccsal, 6x őrölt kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 16x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna és szürkésfekete. 

2,1x1,7x0,8-6,0x4,2x0,8 cm. 17 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1669-1670. Salak és tapasztás. Salak: 2,3x2,5x0,6 cm. Tapasztás: 5,0x4,0x1,5 cm. 

2 db. 9. század. 

 

145. objektum. 2002.05.18. 

K. 2011.7.1671. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 5 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 2,8x2,2x0,7 cm. 9. század. 

 

152. objektum. 2002.08.06. 

K. 2011.7.1672-1673. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete1,5x1,3x0,8; 1,4x1,4x0,6 cm. 2 db. 9. század (?). 

 

153. objektum. 2002.05.21. 

K. 2011.7.1674. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete. 2,7x1,7x0,5 cm. 9. század. 

 

165. objektum, omladék alól. 2002.07.26. 

K. 2011.7.1675-1692. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 12x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna 

és szürkésfekete. 2,3x1,6x0,5-7,2x6,7x0,8 cm. 18 db. 9. század. 

 

173. objektum. 2002.05.30. 

K. 2011.7.1693-1696. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna és sárgásbarna, 1x 6 ágú vonalköteggel, 1x 2 ágú vonalköteggel, 1x 2 ágú 

hullámvonalkötegekkel, 1x 2 ágú vonalkötegek között uo. hullámvonalköteggel díszített. 

2,2x1,6x0,7-5,9x2,7x0,7 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1697-1700. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 4x2 színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna és szürkésfekete. 

1,9x1,1x0,4-2,2x1,6x0,5 cm. 9. század. 

 

173. objektum. 2002.07.11. 

K. 2011.7.1701. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 18 cm. 3,2x2,9x0,9 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.1702-1710. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őr. 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna és szürkésfekete, 2x vonalköteggel (4, 4 ágú), 2x hullámvonalköteggel (4, 5 

ágú), 2x hullámvonalkötegekkel (3-3, 5-5 ágú), 1x hullámvonallal, 1x besimított vonallal, 1x 

uo. vonalakkal díszített. 1,8x1,6x0,8-5,3x3,4x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.1711-1718. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna 

és szürkésfekete. 1,8x1,7x0,6-6,5x5,0x0,7 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1719. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna és szürkésfekete. 

Fátm.: 14cm. 4,0x1,7x0,7 cm. 9. század. 

 

176. objektum. 2002.07.18. 

K. 2011.7.1720-1725. Fazékperem, 4x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x2 színű, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x elvékonyodó, finoman szögletesre vágott, 2x lekerekített, 2x 

finoman szögletesre vágott. 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 3x vonalkötegek között 

hullámvonalköteggel (3-3, 3-3, 4-4 ágú) díszített. Pátm.: 14, 14 16, 18, 20, 20 cm. 

3,2x2,8x0,6-11,0x8,0x0,2 cm. 6 db. 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1726-1732. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x2 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete, 2x 4-4 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 1x hullámvonalkötegek alatt 

uo. vonalköteggel (4-4-4 ágú), 1x 4 ágú vonalköteggel, 2x 4 ill. 5 ágú hullámvonalköteggel, 

1x 6 ágú, sűrű hullámvonalkötegekkel díszített. 3,5x2,2x0,6-7,0x5,4x0,8 cm. 7 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1733-1753. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őr, 9x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 19x2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna, vörösesbarna és szürkésfekete, 1x belül feketére kormozódott. 

1,8x1,6x0,8-8,8x5,3x0,8 cm. 21 db, 2x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1754-1757. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete, 1x belül kormos. Fátm.: 10, 12, 13, 14 cm. 3,5x2,3x1,3-3,8x3,2x1,3 cm. 4 db. 

9. század. 

 

K. 2011.7.1758-1759. Patics. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, kézzel készült paticsok. 4,5x3,6x1,5; 7,5x5,6x1,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

176. objektum. 2002.07.25. 

K. 2011.7.1760-1761. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, ívelten kihajló, lekerekített, 1x besimított vonalak alatt uo. 

hullámvonal, a vonalak belül osztottak (egyenetlen végű eszköz). Pátm.: 15, 18 cm. 

3,4x4,4x1,1; 7,3x5,9x0,5 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1762-1763. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül 
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szürkésbarna és szürkésfekete, 1x 2 ágú hullámvonalköteggel, 1x 5 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. 7,0x5,6x0,6; 3,4x2,3x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1764-1774. Fazékoldal és 2 alj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x 2, 2x 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, sárgásbarna és szürkésfekete oldalak és közte két 

oldal nélküli alj. Fátm.: Nem mérhető. 2,0x1,8x0,7-11,5x6,3x1,0 cm. 11 db, 1x2 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1775-1777. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őr, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete fazékaljak. 1x belül kormos. Fátm.: 12, 15, 20 cm. 3,2x3,7x0,7-

6,0x2,3x1,3 cm. 3 db. 9. század. 

 

177. objektum. 2002.07.16-17. 

K. 2011.7.1778-1780. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x szögletesre vágott, 1x elvékonyodó, szögletesre vágott. 

Pátm.: 12, 17, 28 cm. 2,7x2,1x0,7-6,1x4,9x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1781-1783. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, 1x redukált, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, fekete, 1x 3 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú 

vonalkötegek között ferde fésűs beszurkálásokkal, 1x 5 ágú vonalkötegek között és rajtuk X 

alakban befésült vonalkötegekkel díszített. 4,0x3,0x0,7-11,7x6,2x0,8 cm. 3 db, 1x 2 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1784-1796. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 12x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 2,2x2,1x0,5-7,5x5,3x0,7 cm. 13 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1797-1798. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őr, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, 1x homokkal alászórt fazékaljak. Fátm.: 8, 11 cm. 5,2x2,6x0,9; 

4,6x3,3x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

178. objektum. DK, DNY, 2002.07.19. 

K. 2011.7.1799-1802. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésfekete és 

vörösesbarna, 1x szélesen, sekélyen besimított vonalakkal, 2x halvány vonallal, 1x 3 ágú 

vonalköteggel díszített. 3,5x1,9x0,8-4,5x5,3x0,8 cm. 4 db. 9. század (?). 

 

K. 2011.7.1803-1821. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

7x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 19x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésfekete szürkésbarna, vörösesbarna. 3,2x2,0x0,7-7,1x5,3x0,6 cm. 19 db, 

1x4, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

178. objektum. 2002.07.23. 

K. 2011.7.1822-1824. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 
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szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x elvékonyodó, lekerekített, 2x finoman szögletesre vágott, 

ebből az egyik fedőhornyos. 1 töredék besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: 10, 12 cm 

ill. nem mérhető. 6,2x3,2x0,9-6,8x7,6x0,6 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1825-1834. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 3x 5-5-5 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 2x 3 ill. 4 ágú 

vonalköteggel, 2x 4-4 ágú hullámvonalkötegekkel, 3x 3, 3, 5 ágú vonalköteggel díszített. 

2,4x1,5x0,6-8,2x5,1x0,9 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1835-1867. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 

4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 30x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna és szürkésfekete. 2,0x2,2x0,7-5,8x4,4x1,0 cm. 33 db. 9. század. 

 

178. objektum. 2002.07.24. 

K. 2011.7.1868. Sütőharang fül és perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, egyenletesen átégett, füles 

sütőharang darabjai. Kívül-belül narancsvörös, finoman szögletesre vágott perem és egy 

ovális átmetszetű hurkafül. Átmérője 4,0-4,7 cm. Pátm.: 25-29 cm. 4,2x2,5x0,9-9,0x8,8x1,8 

cm. 2 db. 9. század. 

 

178. objektum. 2002.07.26. 

K. 2011.7.1869. Sütőharang oldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól átégett, kívül-belül 

narancsvörös sütőharang oldalak és egy ovális átmetszetű, gyengébben átégett szalagfül. 

Átm.. 5,5x4,1 cm. 3,1x4,2x1,8-10,7x7,7x1,6 cm. 22 össze nem illő darab. 9. század. 

 

K. 2011.7.1870-1872. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, 1x belül kormos, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, 1x 3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 3,4x3,2x0,8-

6,9x7,1x1,0 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1873. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna ill. feketére kormozódott, 

koromlerakódás. Homokkal alászórt, alul kissé kihúzott. Fátm.: 9 cm. 7,5x6,0x1,2 cm. 9. 

század. 

 

178. objektum. 2002.07.29. 

K. 2011.7.1874. Fazékperem, a perembelsőn és a peremkülsőn is díszített. Csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén 

finoman szögletesre vágott. Testén 3 ágú vonalkötegek közt uo. hullámvonalköteggel, a 

peremen belül és kívül 2 ágú eszközzel felvitt, vízszintesen futó szaggatott vonalakkal 

díszített. Pátm.: 17 cm. 12,6x9,0x0,7 cm. 5 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1875. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, lekerekített. A perem alatt szélesen, sekélyen bekarcolt vonallal, 

ez alatt 5 ágú hullámvonalkötegekkel, alatta uo. vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 18 cm. 

4,8x3,5x0,6-10,9x7,0x0,5 cm. 5 össze nem illő db. 9. század. 
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K. 2011.7.1876-1878. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, 

vörösesbarna, ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x elvékonyodó, szögletesre vágott, 1x 

szögletesre vágott. Pátm.: 12, 16, 18 cm. 2,9x2,0x0,6-4,7x2,5x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1879-1886. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 5 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 2x 3 ill. 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 3x 4, 5, 6 ágú hullámvonalkötegekkel, 2x 2, 4 ágú vonalköteggel 

díszített. 2,6x1,6x0,6-6,3x4,5x0,5 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1887-1904. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x 2 színű, 9x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, 1x belül koromlerakódás. 2,0x1,3x0,7-6,2x5,2x0,8 cm. 18 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.1905-1908. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, 

szürkésfekete. 1x tálból indul, belül feketére kormozódott. Fátm.: 10, 12 cm. 3,4x4,4x1,1-

6,3x2,9x0,5 cm. 4 db. 9. század. 

 

178. objektum Ny. 2002.07.29. 

K. 2011.7.1909. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, négyzetesre vágott, vállán 3-3-3 ágú hullámvonalkötegek közt 

vonalköteggel díszített. Pátm.: 15 cm. 14,5x7,8x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1910-1912. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x lekerekített, 2x szögletesre vágott. Pátm.: 10, 

18, 19 cm. 2,1x2,2x0,6-4,9x2,8x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1913-1922. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x 2, 2x 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 4x hullámvonalköteggel és vonalköteggel (4x 3-3 

ágú), 2x vonalköteggel (3, 3 ágú), 4x hullámvonalköteggel (3, 5, 2x töredékes) díszített. 

2,4x1,8x0,7-4,9x4,9x0,5 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1923-1947. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával, 

5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 18x 2 színű, 3x 4 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. 2,1x1,9x0,5-7,2x5,8x0,9 

cm. 25 db. 1x 2, 1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.1948. Fazékalj, delle. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, mészszemcsével és 

kevés grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

oldal nélküli alj, közepén delle. Delle átm: 1,7 cm. Fátm.: Nem mérhető. 7,8x5,8x0,7 cm. 9. 

század. 
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K. 2011.7.1949-1952. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete fazékalj. Fátm.: 10, 15, 15, 16 cm. 3,9x2,0x1,1-

12,3x7,4x0,4 cm. 4 db, 1x 2, 1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

178. objektum. 2002.07.31-08.01. 

K. 2011.7.1953-1956. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, ívelten kihajló, 2x elvékonyodó, szögletesre vágott, 2x háromszög alakban 

kihúzott, fedőhornyos és szögletesre vágott. Pátm.: 11, 12, 12, 17 cm. 2,0x2,1x0,4-

4,6x4,0x0,8 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1957. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 12 ágú fésűvel befésült 

vonalkötegek között hullámvonalköteggel díszített. 2,1x1,7x0,5-8,5x5,9x0,6 cm. 11 db, 2x 2 

db-ból ragasztott, többi hozzá nem illő. 9. század. 

 

K. 2011.7.1958-1975. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őr, 4x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 14x 2, 3x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna fazékoldalak. 1x szélesen, sekélyen besimított 

hullámvonallal, 3x 3, 4, 6 ágú hullámvonalköteggel, 4x 3, 4, 4, 6 ágú vonalköteggel, 9x 

vonalköteggel és hullámvonalköteggel (5x 3-3, ebből 1x belül osztott vonalak, 1x 4-4-4-4, 3x 

5-5 ágú), 1x ferde irdalás-sor alatt 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,5x1,8x0,5-

6,0x5,7x0,6 cm. 18 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.1976-2014. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őr, 9x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 28x 2 színű, 7x 3 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 1x belül kormos. 2,0x1,8x0,6-

6,3x5,8x1,0 cm. 39 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2015. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete fazékalj. Fátm.: 12 cm. 5,0x3,3x0,7 cm. 9. 

század. 

 

178. objektum. 2002.07.23. 

K. 2011.7.2016. Orsógomb, díszített. Finoman iszapolt csillámos homokkal soványított, alig 

érdes tapintású, kézzel készült, jól átégett, kívül-belül sárgásbarna, kettőskónikus, egyenes 

lyukkal átfúrt orsógomb. A lyuk körül kis rovátkákkal, a testén egymásba helyezett V 

alakokból álló bekarcolt díszekkel ellátott. H: 1,9 cm. Sz: 2,5 cm. Lyukátm.: 1,0 cm. 9. 

század. 

 

178. objektum Ny. 2002.07.29. 

K. 2011.7.2017. Orsógomb, díszített. Finoman iszapolt csillámos homokkal soványított, alig 

érdes tapintású, kézzel készült, jól átégett, kívül-belül szürke, kettőskónikus, díszítetlen. H: 

2,2 cm. Sz: 2,4 cm. Lyukátm.: 1,0 cm. 9. század. 

 

178. objektum. 2002.07.26. 

K. 2011.7.2018. Láncing. Restaurálatlan, 4 db összekapcsolt láncból áll. Átm.: 1,2-1,3 cm. 9. 

század. 
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178. objektum. 2002.07.19. 

K. 2011.7.2019. Tükördarab. Jó minőségű síküveg, vsz. újkori. 2,1x1,2x0,5 cm. Újkor (?). 

 

178. objektum. DK-DNy. 2002.07.19. 

K. 2011.7.2020. Vastárgy. Négyzetes formájúra kovácsolt, restaurálatlan vastárgy. 

2,7x1,9x0,4 cm. 9. század (?). 

 

178. objektum. 2002.07.31. 

K. 2011.7.2021. Salakok. 3,1x1,9x2,1-3,8x2,1x1,5 cm. 9. század. 

 

188-190. objektum, nyesés. 2002.05.14. 

K. 2011.7.2022. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

lehúzott és lekerekített fazékperem. Vállán szélesen, sekélyen besimított hullámvonalakkal 

díszített fazékoldal. Pátm.: 18 cm. 7,6x4,9x0,6 cm. 9. század. 

 

190. objektum.  

K. 2011.7.2023. Fazék, egész, díszített. Kiegészített kisfazék. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézzel készült (utánkorongolt?), jól 

égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, szögletesre vágott, válla enyhén 

kettőskónikus, formája zömök. Vállán 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. M: 6,8 cm. P: 7,3 

cm. F: 5,4 cm. V: 0,5 cm.  

 

K. 2011.7.2024. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

sok mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna. Fátm.: 11,5 cm. 16,5x9,6x0,6 cm. 4 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

190. objektum. 2002.06.25-26. 

K. 2011.7.2025-2026. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésbarna, lekerekített sütőharang peremek. Pátm.: 15, 22 cm. 

6,2x3,3x1,2; 4,3x4,2x1,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2027-2028. Kisfazék peremek. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x  őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x kézzel készült 

(2027), jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, lekerekített, vízszintesen kihajló, 

elvékonyodó, lekerekített (2028) kisfazék peremek. Pátm.: 8, 10 cm. 1,5x1,2x0,3; 2,1x1,5x0,8 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2029-2030. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, lekerekített fazékperemek. Pátm.: 15, 16 cm. 2,8x2,3x0,6; 

2,0x1,8x0,5 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2031-2039. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2, 1x 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna fazékoldalak. 1x 4 ágú eszközzel ejtett 

ferde beszurkálás-sor alatt hullámvonallal, 1x 9 ágú fésűvel függőlegesen felvitt alig ívelt 

vonalköteggel, 1x töredékes vonalköteggel, 1x 3-3 ágú vonalkötegekkel, 2x 3, 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x hullámvonalakkal, 1x 5 ágú függőleges vonalakkal, rajta 
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keresztirányú besimítással, 1x egymásba illő V alakú bekarcolásokkal díszített. 1,8x1,5x0,6-

8,1x7,8x0,5 cm. 9 db, 1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2040-2076. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 14x őrölt kerámiával, 

9x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 14x 2, 6x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, sárgásbarna és szürkésfekete fazékoldalak. 1,9x1,4x0,7-6,3x5,6x0,5 cm. 37 db. 

9. század. 

 

K. 2011.7.2077-2078. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete. Fátm.: 9, 11 cm. 3,0x2,0x0,7 cm. 9. század. 

 

190. objektum. 2002.07.01. 

K. 2011.7.2079. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, finom fedőhornyos, végén szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 19 cm. 3,0x2,0x0,7 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2080-2082. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete. 2,5x1,7x0,7-2,7x2,0x0,6 cm. 3 db. 9. század. 

 

190. objektum, csontváz környéke. 2002.07.02. 

K. 2011.7.2083. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, négyzetesre vágott. Pátm.: 19 cm. 3,8x3,0x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2084. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, sárgásbarna, vállán 3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített fazékváll. 

21,2x8,7x0,6 cm. 6 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2085-2087. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, szürkésbarna, 1x keskenyen, sekélyen felvitt hullámvonallal, 1x 

5 ágú hullámvonalköteggel, 1x 3-3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 3,2x2,9x0,5-

6,4x8,2x0,9 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2088-2091. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 2,2x1,2x0,6-7,0x3,7x0,8 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2092-2094. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: 10, 16, 17 cm. 2,2x2,0x0,6-

4,8x3,7x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2095-2107. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt kerámiával, 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x 2 színű, kívül-belül 
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sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 2,1x1,6x0,7-4,5x1,9x0,8 cm. 13 db. 

9. század. 

 

190. objektum, csontváz alatt. 2002.07.03. 

K. 2011.7.2108-2110. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, 1x besimított hullámvonallal, 1x hullámvonalakkal, 1x 3 ágú 

vonalköteggel díszített. 3,4x2,2x0,5-4,2x3,5x0,9 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2111-2116. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 2,0x1,2x0,6-12,3x5,0x0,6 cm. 6 db, 1x 3 db-

ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2117-2118. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x megvastagodó, lekerekített, 1x lekerekített. 

Pátm.: 17, 18 cm. 2,7x1,6x0,6; 2,9x2,3x0,5 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2119-2125. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 3 színű, kívül-

belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 1x 6 ágú függőleges hullámvonalkötegekkel, 

3x 3, 3, 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x besimított hullámvonallal, 2x uo. hullámvonalakkal 

díszített. 2,6x1,5x0,7-4,7x4,5x0,8 cm. 7 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2126-2149. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 11x őrölt kerámiával, 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 17x2, 4x 3 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, szürkésbarna. 1,2x1,6x0,5-5,2x6,0x1,1 cm. 24 db, 

2x2, 1x3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2150. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna és szürkésfekete. Fátm.: 10 

cm. 3,7x2,6x0,7 cm. 9. század. 

 

190. objektum É. 2002.07.05. 

K. 2011.7.2151. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül fekete. 3,2x1,7x0,9 cm. 9. század. 

 

190. objektum, kemence kövei alól. 2002.07.17. 

K. 2011.7.2152. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 3 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. 3,6x1,9x0,8 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2153. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkéssárga fazékalj. Fátm.: 11 cm. 5,7x2,7x0,7 cm. 9. század. 
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190. objektum közepén, cölöplyuk. 2002.07.07. 

K. 2011.7.2154. Csonteszköz. Kihegyezett csonteszköz. 5,6x1,1x0,5 cm. 9. század. 

 

190. objektum, csontváz alól. 2002.07.03. 

K. 2011.7.2155. Vas borotvakés. Restaurálatlan. 3,8x1,3x0,9 cm.  9. század. 

 

190. objektum, Észak. 2002.07.05. 

K. 2011.7.2156. Vas karika. Széles vas karika, restaurálatlan. Vaseszköz része lehet. Átm.: 

2,5 cm. Vast.: 1,3 cm. 9. század. 

 

190. objektum. 2002.06.25-07.04. 

K. 2011.7.2157-2159. Kovák. Kávébarna, szürkés és fehéres kovák és magkő töredékek. 

2,0x1,0x0,5-2,4x2,1x0,4 cm. 3 db. 9. század. 

 

191. objektum. 2002.07.01. 

K. 2011.7.2160-2161. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x uo. hullámvonalkötegekkel díszített. 2,8x1,7x0,7; 

3,3x3,6x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2162-2165. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna. 2,7x1,9x0,6-3,2x2,5x0,7 cm. 4 db. 9. század. 

 

195. objektum környéke, nyesés. 2002.05.22. 

K. 2011.7.2166. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete. 5,4x4,2x0,7 

cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2167. Fedőgomb. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül narancsvörös fedőgomb. 

Átm.: 3,7 cm. 3,7x3,7x0,9 cm. 15-17. század. 

 

195. objektum. 2002.06.21-24. 

K. 2011.7.2168-2169. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül szürkésbarna, belül 

szürkésfekete, 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. 5,2x5,2x0,8; 5,5x4,2x0,7 cm. 2 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.2170. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 

2,9x3,0x1,0 cm. 9. század. 

 

200. objektum. 2002.05.27. 

K. 2011.7.2171-2173. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete. 1,5x1,7x0,5-2,7x1,8x0,5 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2174-2176. Kova. 3 db kávébarna kovatöredék. 2,1x0,6x0,7-2,9x1,5x1,2 cm. 3 db. 

9. század. 
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209. objektum. 2002.06.26. 

K. 2011.7.2177. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna. 

4,6x3,0x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

210. objektum D-i fele. 2002.06.11. 

K. 2011.7.2178-2179. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, szürkésfekete, 1x keskenyen, sekélyen, tág közökkel bekarcolt vonalakkal, 

1x 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. 3,0x2,7x0,5; 4,7x4,6x0,9 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2180-2183. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2, 1x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete. 2,5x2,0x0,8-5,1x4,4x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2184-2185. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, 1x korongrátéten készült. Fátm.: 7, 9  cm. 2,4x2,0x0,6; 

3,7x3,1x0,9 cm. 2 db. 9. század. 

 

210. objektum. 2002.06.14-18, 07.02. 

K. 2011.7.2186. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, a perem külső 

oldalán besimítással tagolt. Pátm.: 10 cm. 2,0x2,0x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2187-2189. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, 2x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú vonalköteggel díszített. 1,7x1,4x0,6-

3,0x3,0x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2190-2197. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 8x2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 1,2x1,2x0,4-5,5x5,0x0,9 cm. 8 db. 9. század. 

 

210. objektum É. alsó fele. 2002.06.27. 

K. 2011.7.2198. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

sárgásbarna, 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 6,6x3,5x0,6 cm. 9. század. 

 

210. objektum Észak. 2002.07.02. 

K. 2011.7.2199. Kova. Kávébarna kovadarab. 2,8x1,8x1,0 cm. 9. század. 

 

230. objektum. 2002.07.23. 

K. 2011.7.2200. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete, 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 4,0x3,4x0,8 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.2201-2207. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 

5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x2, 2x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, szürkésbarna. 1,7x1,7x0,7-2,9x2,0x0,9 cm. 7 db. 9. század. 

 

233. objektum. 2002.07.11. 

K. 2011.7.2208-2209. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 ill. 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x 6 ágú hullámvonalköteggel díszített. 3,0x2,0x0,7; 

6,4x5,4x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

249. objektum É. 2002.07.19. 

K. 2011.7.2210-2211. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, őrölt kerámiával, sok 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete. 2,2x2,0x0,8; 3,8x2,3x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2212-2215. Kova. Világosszürke kovatöredékek. 1,3x1,2x0,4-2,7x2,2x0,4 cm. 4 

db. 9. század. 

 

261. objektum. 2002.06.20. 

K. 2011.7.2216-2217. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, 

szürkésbarna. 2,0x1,4x0,5; 2,5x2,3x0,5 cm. 9. század. 

 

262. objektum. 2002.06.20. 

K. 2011.7.2218. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete. 2,0x2,1x0,7 

cm. 9. század. 

 

281. objektum. 2002.08.02. 

K. 2011.7.2219. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete. 1,3x1,5x0,5 

cm. 9. század. 

 

292. objektum. 2002.07.25. Az objektumból leltározatlan vassalakok is vannak. 

K. 2011.7.2220. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített. Pátm.: 14 cm. 4,8x3,4x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 

9. század. 

 

K. 2011.7.2221-2225. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, sárgásbarna, szürkésfekete, 1x szélesen, sekélyen besimított vonallal 

díszített. 1,4x1,7x0,6-4,2x4,2x0,5 cm. 9. század. 

 

296. objektum, kút. 2002.08.06. 

K. 2011.7.2226. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, szögletesre vágott. Pátm.: 16 cm. 3,3x3,1x0,8 cm. 9. század. 
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K. 2011.7.2227-2228. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, 1x alig csillámos 

homokkal, 2x apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna, szürkésfekete, 1x 

belül koromlerakódás. 1x 4 ágú vonalköteggel, 1x 2 ágú vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel díszített. 3,6x2,8x0,7; 4,1x3,1x0,5 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2229-2231. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2, 2x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, sárgásbarna, szürkésfekete. 4,4x2,2x0,7-5,4x5,5x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

296. objektum, kút. 2002.08.16. 

K. 2011.7.2232. Fazék, egész, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, hurkatechnikával készült, belül a 

vállon függőleges ujjnyomok. Kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna, a peremen és felső 

harmadán kormos, belül foltokban korom.  Pereme ívelten kihajló, négyzetesre vágott, finom 

fedőhornyos. Nyakán kívül simítófa nyoma, vállán 4 ágú hullámvonalköteg-vonalköteg 

váltakozik 2 sorban, majd 2 hullámvonalköteg fonatszerűen egymásra fésülve. Az edény fölső 

fele díszített. Teste zömök, hordó alakú, enyhén gömbös testű, alja felé szűkül. Restaurált, kis 

mértékben kiegészített. Pátm.: 24,5 cm. Fátm.: 15,0 cm. M: 32 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2233-2234. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, 5 ágú 

hullámvonalköteg alatt sűrűn egymásra fésült vonalkötegekkel illetve egymásba fésült uo. 

vonalkötegekkel díszített. 5,3x3,3x0,7; 8,4x5,0x0,9 cm. 2 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.2235. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával, 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, belül vastagon kormos. Fátm.: 15 cm. 5,8x3,2x1,2 cm. 9. század. 

 

296. objektum. 2002.08.06. 

K. 2011.7.2236. Vastárgy. Lapos, kovácsolt vastárgy, vastag, négyzetes átmetszetű, egyik 

oldalán háromszögletűre kalapált. 3,2x2,0x0,5 cm. 9. század. 

 

296. objektum. 2002.08.16. 

K. 2011.7.2237. Fatál. Faragott. Kb. 15 cm átmérőjű talpgyűrűs, lapos, végén behúzott és 

szögletesre vágott peremmel. Pátm.: 35 cm. 5,2x2,5x0,5-16,6x13,1x0,6 cm. 2 db-ból 

ragasztott és két hozzá nem illő. 9. század. 

 

K. 2011.7.2238. Faedény. Faragott. C alakú, alacsony, lapított gömb alakú kis tál vagy merice 

darabja. Pátm.: 12 cm. 9,4x4,2x0,4 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2239. Őrlőkő. Világosszürke, korong alakú, sérült őrlőkő. 28,5x17,1x6,6 cm. 9. 

század. 

 

300. objektum, nyesés. 2003.09.18. 

K. 2011.7.2240. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézzel készült, 3 színű, kívül-belül vörösessárga, 

törésfelületén fekete, nagyméretű fazék díszítetlen oldalai. 4,5x4,7x0,8-20,0x13,2x0,8 cm. 6 

ill. 2 db-ból ragasztott és 4 hozzá nem illő. 9. század. 



 51 

 

300. objektum, humuszból. 2003.10.02. 

K. 2011.7.2241. Sütőtál. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és pelyvával soványított, 

érdes tapintású, kézzel készült, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, a peremen fölül kormos, 

álló, behúzott, végén lekerekített sütőtál perem. Pátm.: 33 cm. 10,0x9,5x2,0 cm. 

 

K. 2011.7.2242. Sütőharang peremek. Csillámos homokkal, durva őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, lekerekített peremek. Pátm.: 30 cm. 8,6x6,2x2,0 cm. 

 

K. 2011.7.2243-2245. Sütőharang oldalak. 2x csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

pelyvával, 1x csillámos homokkal, durva őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, 

alig érdes tapintású, kézzel készült, 1x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 1x a törésfelületen 

szürkésfekete, durva oldalak. 7,6x5,3x2,4-14,9x8,5x2,5 cm. 3 db, 1 x 2 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.2246-2256. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézzel készült (!), 9x 3 színű, 

kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 1x narancssárga. 1x 3 ágú 

vonalkötegekkel, 6x vonalköteggel (3x3, 5, 6, 8 ágú), 3x sekélyen, mélyen, sűrűn bekarcolt 

vonalakkal, 1x 8 ágú vonalkötegek alatt részleges hullámvonalköteggel díszített. 2,8x1,3x1,1-

9,6x5,0x0,7 cm. 11 db, 1x 2, 1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2257. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 

alján lesimított fazékalj. Fátm.: 12 cm. 4,7x3,8x1,1 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2258. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül fedőhornyos, lekerekített, alul 

lehúzott, szögletesre vágott. Vállán 5 ágú fésűvel jobbra mutató halszálka alakban beszurkált 

mintasor, alatta 5 ágú vonalköteg, ez alatt töredékes hullámvonalköteg. Pátm.: 20 cm. 

10,5x10,2x0,7 cm. 3 db-ból ragasztott. 9. század. Párhuzama: Hajnal 2005. Kölked-

Feketekapu, 466/5. 

 

K. 2011.7.2259. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, kihúzott, elvékonyodó és lekerekített. 5 ágú vonalköteg alatt 

töredékes hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 14 cm. 8,4x6,8x0,5 cm. 4 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.2260. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, kihúzott és 

lekerekített. Nyakán 3 ágú vonalkötegek alatt 6-6 ágú sűrű hullámvonalkötegek, ezek alatt 

töredékes vonalköteg. Pátm.: 23 cm. 14,1x9,5x0,7 cm. 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2261. Fazékperem, díszített, másodlagosan átfúrt. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, lekerekített, nyakán besimítással tagolt, vállán 5 
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ágú vonalköteggel díszített, másodlagosan két egyenes lyukkal átfúrt. A lyukak távolsága 2,5 

cm, átmérőjük 0,5 cm. Pátm.: 20 cm. 13,5x8,2x0,5 cm. 7 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2262-2268. Fazékperem, 6x díszített, 1x a perembelsőn díszített. Csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 

vörösesbarna, 2x ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített, 5x ívelten, majdnem vízszintesen 

kihajló, 3x lekerekített, 2x szögletesre vágott, 1x kissé lehúzott, 1x belül besimítással tagolt. 

1x díszítetlen, 2x 4 ill. 5 ágú vonalköteggel, 1x 3 ágú sűrű vonalkötegekkel díszített. 1 töredék 

2 ágú sűrű vonalkötegekkel és a perembelsőn 3 ágú hullámvonalköteggel, 1 keskenyen, 

sekélyen bekarcolt vonalon uo. hullámvonallal, 1 3 ágú vonalköteg alatt uo. sűrű 

hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 9, 11, 14, 14, 15, 15, 19 cm. 5,3x6,4x0,5-

13,4x7,8x0,5 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2269-2277. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 8x őr, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6x 3 színű, 1x 

másodlagosan hólyagosra égett, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 

Ívelten kihajló, 3x szögletesre vágott, 2x lekerekített, 1x megvastagodó, lekerekített, 2x 

kihúzott, végén szögletesre vágott, 1x háromszög alakban megvastagodó, fölül fedőhornyos, 

alul kihúzott, alul-felül lekerekített, 1x fedőhornyos, fölül lekerekített, alul kihúzott, 

lekerekített. Pátm.: 11, 12, 16, 17, 20, 21, 21, 30, 30 cm. 4,1x2,7x0,7-6,5x3,4x0,7 cm. 9 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.2278-2290. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x2, 2x3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 8x hullámvonalköteggel és 

vonalköteggel (2-2, 3-3, 2x 4-4, 3x 5-5, 5-sérült), 3x vonalkötegek közt hullámvonalköteggel, 

ebből egyszer többes hullámvonalköteggel (3-3, 5-5, 5-5 ágú) és 2x bekarcolt vonal alatt 

sűrűn bekarcolt vonalakkal ill. 4 ágú hullámvonalköteggel díszített. 3,1x1,7x0,4-10,7x6,5x0,7 

cm. 13 db, 4x2, 1x3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2291-2309. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őr, 12x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 7x 3 színű, 3x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 6x vonalkötegekkel (4x3, 2x5 ágú), 5x 

hullámvonalkötegekkel (3x4, 2x5 ágú), 3x hullámvonalkötegekkel (3-3, 4-4, 6-6 ágú), 2x 

besimított hullámvonalakkal, 3x besimított vonallal díszített. 2,8x1,8x0,8-8,4x7,2x0,6 cm. 19 

db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2310-2369. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 18x őrölt kerámiával, 

21x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 29x 2 színű, 2x 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna és vörösesbarna. 2,3x1,7x0,7-

15,1x10,6x0,7 cm. 60 db. 3x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2370-2384. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őr, 13x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 9x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, sárgásbarna és 1x narancssárga, 1x belül kormos, 

2x korongrátéten készült fazékaljak. Fátm.: 2x8, 3x9, 10, 11, 12, 2x13, 14, 3x15 cm ill. 1x 

nem mérhető. 2,3x2,3x0,8-10,4x8,5x1,0 cm. 15 db. 1x3, 1x4, 1x 4 db-ból ragasztott és két 

hozzá nem illő. 9. század. 
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K. 2011.7.2385-2387. Fazékalj, 2x delle, 1x levágott. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, sárgásbarna, 2 x oldal nélküli bemélyedő dellés alj (Delle átm: 1,8 és 2,1 cm) 

illetve egy korongról levágott (!) fazékalj. Fátm.: 7,8 cm ill. 2x nem mérhető. 6,0x6,3x0,8-

10,5x3,0x0,9 cm. 3 db, 2x2, 1x3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

300. objektum, humuszból. 2003.10.14. 

K. 2011.7.2388-2390. Sütőharang vagy sütőtál. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézzel készült, alig érdes tapintású, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x elvékonyodó, lekerekített sütőharang perem, 2x oldal. Pátm.: 25 cm. 

6,5x5,5x10,4. Oldalak: 2,8x2,4x1,6; 12,7x9,7x1,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2391. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten 

kihajló, fedőhornyos, szögletesre vágott, nyakán 2-2 ágú vonalköteggel díszített. Pátm.: 20 

cm. 12,3x4,7x0,6 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2392-2401. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 5x őrölt 

kerámiával, 4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 8x 2 

színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 4x vonalköteggel (3, 4, 4, 

töredékes), 4x hullámvonalköteggel (2, 3, 3, 6 ágú), 2x besimított vonallal díszített. 

2,0x1,7x0,4-5,0x2,8x0,8 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2402-2411. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őr, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6x 2, 1x 3 színű, 

kívül-belül szürkéssárga, szürkésbarna, vörösesbarna és szürkésfekete. 2,8x1,7x0,6-

7,9x4,2x0,8 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2412-2414. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, szürkésbarna, 1x kavicsos homokkal alászórt. Fátm.: 10, 11, 16 cm. 

4,2x3,3x0,9-5,0x5,4x0,8 cm. 3 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

300. objektum D-i fele. 2003x10x03-06. 

K. 2011.7.2415-2416. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x szélesen, sekélyen, tág 

közökkel besimított vonalakkal díszített. 3,6x2,9x0,6; 5,5x4,0x0,6 cm. 2 db. 9. század. 

 

300. objektum É-i fele. 2003.10.09. 

K. 2011.7.2417-2418. Fazékperem és fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna. A perem ívelten kihajló, lekerekített. Pátm.: 21 cm. 4,8x3,1x0,6; 4,2x3,4x0,6 

cm. 2 db. 9. század. 

 

300. objektum. 2003.10.08. 

K. 2011.7.2419. Bronztárgy. Bronzpánt, téglalap átmetszetű, erősen deformált, lapos, 

díszítetlen. H: kb. 5 cm. Sz: 0,6 cm. V: 1,25 cm. 9. század (?). 
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300. objektum, humuszból 2003.10.02. 

K. 2011.7.2420. Vastárgy. Négyzetes átmetszetűre kovácsolt, végén hegyes, tömör, 

restaurálatlan vastárgy. H: 5,6 cm. Sz: 1,3 cm. V: 1,3 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2421. Vadkanagyar. 9,5x1,4x1,1 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2422. Fenőkő (?). Téglalap átmetszetű, szürke fenőkő. 4,0x4,0x2,4 cm. 9. század. 

 

302. objektum. 2003.09.17.  

K. 2011.7.2423. Sütőharang perem és oldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól átégett, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna oldalak és egy lekerekített perem. Pátm.: 35 cm. 3,0x2,0x1,0-

9,7x5,3x1,2 cm. 7 össze nem illő darab. 9. század. 

 

K. 2011.7.2224-2425. Sütőharang oldalak. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

alig érdes tapintású, kézzel készült, 2 színűre égett, kívül szürkésbarna, belül fekete 

oldaltöredékek. 2,9x2,4x0,7-6,0x3,0x1,2 cm. 2 tárgy. 5 össze nem illő ill. 1 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2426-2428. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten 

kihajló, 1x lekerekített, 1x szögletesre vágott, 1x megvastagodó, lekerekített. Pátm.: 15, 15, 

20 cm. 2,9x2,0x0,6-5,9x3,6x0,6 cm. 3 db, 1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2429-2431. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, 2x mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 1x 3 ágú, sűrű hullámvonalkötegekkel, 1x 5 ágú hullámvonalköteggel, 2x 3, 3 

ágú vonalköteggel díszített. 3,4x2,7x0,7-9,0x5,9x0,6 cm. 4 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2432-2447. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 7x őr, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 8x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 2,5x2,0x0,8-6,3x4,2x0,8 cm. 15 db. 

1x2, 1x3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2448-2451. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna és szürkésfekete, 1x szürkésfehér. Fátm.: 9, 10, 15 cm ill. nem mérhető. 

2,6x1,8x0,9-6,1x4,3x1,1 cm. 4 db. 9. század. 

 

302. objektum. 2003.09.29. 

K. 2011.7.2471. Vastárgy. Lapos vastárgy, restaurálatlan. ?. század. 

 

302. objektum D-i felének bontásából. 2003.09.15. 

K. 2011.7.2472. „Pödrött végű vas huzalok”. Rossz állapotú, restaurálatlan vas hajkarikák?. ?. 

század. 

 

310. objektum. DNy-i gödör alsó fele. 2003.10.01. 

K. 2011.7.2452-2457. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 5x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, befésült vonalköteggel (2, 3x3, 2x 4 ágú) díszített. 

2,4x1,6x0,5-5,5x3,8x0,9 cm. 6 db. 9. század. 
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K. 2011.7.2458-2467. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2, 2x3 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, szürkésbarna, szürkésfekete. 1,7x1,7x0,6-3,4x3,0x1,0 cm. 10 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2468-2469. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őr, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna. Fátm.: 11, 14 cm. 5,4x5,8x0,8; 6,1x9,8x1,1 cm. 2 db, 1x 2 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

341. objektum. 2003.10.02-08. 

K. 2011.7.2470. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 2,7x2,7x0,5 

cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2471-2472. ld fentebb a 302. objektumnál.  

 

429. objektum. 2003.10.20-21. 

K. 2011.7.2473. Sütőharang perem és oldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül 

szürkéssárga durva oldalak és egy lekerekített perem. Pátm.: Nem mérhető. 3,7x3,0x1,4-

7,9x6,7x1,4 cm. 5 össze nem illő darab. 9. század. 

 

K. 2011.7.2474. Sütőharang oldal vagy tapasztás. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül 

sárgásbarna fazékoldalak vagy sütőharang oldal. 3,7x2,7x1,4-6,2x4,7x1,3 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2475. Kisfazék, teljes profil. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, hurkatechnikával készült, jól égetett, kívül-belül fekete. Teste 

zömök, pereme ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, végén szögletesre vágott. Nyaktól 

lefelé egész testén szélesen, sekélyen besimított vonalakkal vagy csigavonallal díszített. Válla 

alig szélesedő, alja elsimított. Pátm.: 10 cm. Fátm.: 8 cm. M.: 9,5 cm. V.: 0,5 cm. 9-10. 

század. 

 

K. 2011.7.2476. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, fedőhornyos, háromszög alakúra vágott. Vállán 4 ágú fésűvel 

felvitt X alakú vonalkötegek, alatta uo. vízszintes vonalköteg. Pátm.: 21 cm. 15,2x11,7x0,7 

cm. 9-10. század?. 

 

K. 2011.7.2477. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban kihúzott, alul lekerekített, vállán 4 ágú 

vonalköteg alatt uo. hullámvonalkötegek, ez alatt töredékes vonalköteg. Pátm.: 27 cm. 

11,4x12,3x0,7 cm. 9 század. 

 

K. 2011.7.2478. Kisfazék pereme. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

csillámpalával (!) soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, ívelten kihajló, lekerekített. Az edény válla szélesen, sekélyen, 
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sűrűn besimított kis amplitúdójú hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 9 cm. 6,2x5,1x0,5 cm. 9-

10. század. 

 

K. 2011.7.2479-2485. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 5x 2 

színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna, vörösesbarna, 2x 5 ill. 4 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x 2 ágú, X alakban befésült vonalkötegekkel, 4x hullámvonalköteggel 

és vonalköteggel (3-3, 5-5, 5-5-5, itt 2 hullámvonalköteg van, ill. 6-6 ágú) díszített. 

3,2x2,0x1,2-8,8x7,2x0,8 cm. 7 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2486-2501. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 9x őrölt kerámiával, 

9x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 12x 2 színű, kívül-

belül sárgásbarna, szürkésbarna, szürkésfekete és vörösesbarna. 2,4x1,9x0,4-12,8x6,8x0,7 cm. 

16 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2502-2503. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x homokkal alászórt fazékaljak. Fátm.: 7, 9 cm. 3,8x1,7x0,9; 

3,2x2,1x0,7 cm. 2 db. 9. század. 

 

457. objektum, a folt nyeséséből. 2003.10.28. 

K. 2011.7.2504. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkéssárga, szélesen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített. 4,1x2,0x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

462. objektum. 2003.10.30-11.03. 

K. 2011.7.2505-2506. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, lekerekített, 1x 

háromszög alakban megvastagodó, fölül lekerekített, alul kihúzott, háromszögletűre vágott, 4 

ágú hullámvonalköteggel díszített, belül feketére kormozódott. Pátm.: 13, 17 cm. 1,9x1,9x0,7; 

15,0x6,8x0,8 cm. 2 db. 9-10. század?. 

 

K. 2011.7.2507-2516. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával és 7x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 7x 2 

színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos, 1x 3 ágú 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített.2,1x1,3x0,8-6,4x4,7x0,5 cm. 10 db, 1x 2 db-

ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2517. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásfehér, korongrátéten 

készült fazékalj. Fátm.: 14 cm. 3,7x1,7x0,6 cm. 9. század. 

 

468. objektum. 2003.10.28-11.05. 

K. 2011.7.2518. Palackperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül sárgásfehér, 

törésfelületén világosszürke, szűk nyakú, galléros, álló peremű, fölül és a perem kívül 

besimítással tagolt palackperem. Pátm.: 9,5 cm. 9,5x5,5x1,0 cm. 11-13. század. 
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K. 2011.7.2519. Fazék, teljes profil, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, zömök, vállban széles, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

fedőhornyos, lekerekített, alul szögletesre vágott. Vállán körömbenyomás-sor alatt szélesen, 

sekélyen bekarcolt csigavonal. Pátm.: 14 cm. Fátm.: 10 cm. M: 14,8 cm. V.: 0,5 cm. 13 db-

ból ragasztott, részben kiegészített. 10-11 század. 

 

K. 2011.7.2520. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

nyakban profilált, ívelten kihajló, megvastagodó, fölül lekerekített, alul lehúzott, lekerekített, 

vállán szélesen, sekélyen, bekarcolt hullámvonalköteggel, ez alatt uo. csigavonallal díszített. 

Pátm.: 16 cm. 4,5x4,3x0,6-13,7x6,8x0,5 cm. 3 db-ból ragasztott, 2 össze nem illő. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.2521. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, vízszintesen kihajló, 

megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül lekerekített, vállán szélesen, sekélyen besimított 

hullámvonal alatt táguló közű csigavonallal díszített. Pátm.: 15 cm. 17,7x10,0x0,7 cm. 3 db-

ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2522-2527. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete, 4x ívelten kihajló, ebből 3x fedőhornyos, 2x háromszög alakban 

megvastagodó, 2x lekerekített. 2x vízszintesen kihajló, 1x lekerekített, 1x háromszög alakban 

vastagodó, fölhúzott, fedőhornyos, alul lecsüngő, lekerekített. Pátm.: 13, 14, 14, 15, 16, 17 

cm. 2,5x2,0x0,5-7,0x3,5x0,6 cm. 6 db, 1x 2 össze nem illő. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2528-2534. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, 3x körömbenyomás sor alatt vonallal (többi nem látszik), 1x 

körömbenyomás sor alatt vonalakkal díszített. 1x hullámvonallal, 1x hullámvonallal és 

vonalakkal, 1x vonalakkal díszített. 2,7x2,2x0,5-6,0x3,8x0,6 cm. 2,7x2,2x0,5-6,0x3,8x0,6 cm. 

7 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2535. Fazékoldal, festett (!).  Finoman iszapolt csillámos homokkal, kevés apró 

kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 

színű, kívül vörösre festett, felfényezett, belül világosszürke. 7,2x6,0x0,7 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2536. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, szélesen, 

sekélyen, táguló közű csigavonallal díszített, kívül helyenként kormos. 8,7x6,8x0,5-

15,7x7,1x0,5 cm. 9, 2 és 5 db-ból ragasztott. 10-11. század. Párhuzam: Celldömölk, 10. t. 7., 

15. t. 1, 4. 

 

K. 2011.7.2537-2559. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 6x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 9x 2 színű, 2x 3 színű, 

kívül-belül szürkésfekete, vörösesbarna, 22x szélesen, sekélyen besimított vonalakkal, 1x uo., 

belül osztott vonalakkal díszített. 2,4x1,3x0,5-7,3x6,4x0,5 cm. 23 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 

11. század. 
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K. 2011.7.2560-2576. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 11x őrölt kerámiával, 

1x kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 10x 2 színű, 

kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna fazékoldalak. 2,3x2,0x0,7-11,4x10,5x0,8 cm. 17 db, 

1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2577-2580. Fazékalj, 1x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű kívül-belül 

szürkésfekete, vörösesbarna fazékaljak. 1x domború, kettőskereszt alakú fenékbélyeg részlete, 

belsején a fenékbélyeg közepén domború, 2,4 cm átmérőjű, a korong forgásából adódó kör. 

Fátm.: 8, 8, 13 cm és 2x nem mérhető. 2,7x2,0x0,7-8,2x3,2x0,7 cm. 5 db, 1x2 db-ból 

ragasztott. 10-13. század. 

 

K. 2011.7.2581-2583. Vastárgyak. Hosszúkás, restaurálatlan vastárgyak. 4 db. 10-13. század. 

 

478. objektum, őskorból kiemelve. 2003.10.18-29. 

K. 2011.7.2584-2585. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna. 2,7x2,0x1,0-4,5x5,4x0,7 cm. 2 

db. 10-13. század. 

 

488. objektum. 2003.10.01-05. 

K. 2011.7.2586. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül vörösessárga, 

lekerekített peremű sütőharang. Pátm.: 25 cm. 7,6x6,1x1,7 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2587-2591. Fazékperem, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 

2, 1x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete peremek. 4x ívelten kihajló, 1x 

lekerekített, 2x elvékonyodó, lekerekített, 1x háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, 

kívül besimítással tagolt, alul-felül lekerekített ill. 1x vízszintesen kihajló, elvékonyodó, 

szögletesre vágott. 2 töredék részleges hullámvonalköteggel ill. szélesen, sekélyen besimított 

vonalakkal díszített. Pátm.: 14, 15, 17, 19, 20 cm. 3,6x2,6x0,8-16,0x6,0x0,7 cm. 5 db, 1x 3 

db-ból ragasztott. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2592-2599. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2  

színű, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, vörösesbarna fazékoldalak. 1x 4 ágú eszközzel 

beböködött sűrű sorokkal, 4x befésült hullámvonalköteggel (3, 3, 5, 4 ágú), 3x bekarcolt 

vonal alatt 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú hullámvonalkötegekkel, 1x 4 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 1,3x1,2x0,7-7,5x4,4x0,9 cm. 8 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2600-2611. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt kerámiával, 

5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, ebből 

1x belül kormos, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, sárgásbarna, vörösesbarna. 

2,2x1,5x0,6-7,7x5,5x1,0 cm. 12 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2612-2617. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 6x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x belül feketére 

kormozódott, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete. Fátm.: 9, 10, 11, 12, 15 cm és 1x nem 

mérhető. 4,7x3,4x1,1-14,2x10,5x0,8 cm. 6 db, 1x 3 db-ból ragasztott. 9-10. század. 
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488. objektum Kelet. 2003.10.30-11.03. 

K. 2011.7.2618. Fazék pereme, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, 3 színű, a peremen belül kormos, 

kívül-belül vörösesbarna. Pereme ívelten kihajló, négyzetesre vágott. A peremen 

ujjbenyomással tagolt, kívül vízszintes és függőleges bekarcolással díszített. Pátm.: 34 cm. 

13,5x8,6x1,1 cm. 9-10. század (?). 

 

K. 2011.7.2619-2620. Sütőharang oldal? Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1 őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, kívül-belül 

vörösessárga oldalak. 6,5x4,5x0,9; 5,5x4,1x1,3 cm. 2 db. 9-10. század (?). 

 

K. 2011.7.2621. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 

és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, szögletesre vágott, kívül síkozással tagolt, nyakán 4 ágú 

hullámvonalköteg alatt 2 ágú vonalköteggel díszített. Pátm.: 14,5 cm. 13,5x8,7x0,7 cm. 9-10. 

század. 

 

K. 2011.7.2622-2623. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, szögletesre vágott illetve lekerekített, 

1x 5 ágú hullámvonalköteggel, 1x szélesen, sekélyen besimított hullámvonallal díszített. 

Pátm.: 10, 12 cm. 6,6x5,1x0,5; 6,9x4,3x,6 cm. 2 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2624-2627. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával 

és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 2x ívelten kihajló, lekerekített ill. szögletesre 

vágott, 2x vízszintesen kihajló, lekerekített, ill. szögletesre vágott.  Pátm.: 12, 14, 16, 16 cm. 

4,2x1,8x0,4-6,5x4,1x0,8 cm. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2628. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, belül simítófával 

elsimított, kívül-belül világos narancsvörös, gömbös testű fazék oldala. Fölül halvány 3 ágú, 

sűrű hullámvonalkötegekkel, hasán uo. vonalkötegekkel díszített. 10,1x8,2x0,5 cm. 2 db-ból 

ragasztott. 10. század. 

 

K. 2011.7.2629-2650. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 10x őrölt 

kerámiával és 10x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 7x 

2 színű, 3x3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x hullámvonallal, 

1x egymásra merőleges hullámvonalkötegekkel (2647), 3x 2, 2, 3 ágú hullámvonalköteggel, 

4x hullámvonalkötegekkel (3x3-3, 4-4 ágú), 3x vonalkötegekkel (2x2-2, 3-3), 4x bekarcolt 

vonalakkal, 6x hullámvonalköteggel és vonalköteggel (3-3, 2x 4-4, 5-5, 2-3-3-3, 4-2-2 ágú) 

díszített. 2,4x2,2x0,6-9,3x8,8x0,9 cm. 22 db. 9-11. század. 

 

K. 2011.7.2651-2672. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 7x őrölt kerámiával 

és 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 10x 2, 2x 3 

színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna, vörösesbarna és szürkésfekete. 2,5x1,8x0,8-

9,1x6,8x0,6 cm. 22 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2673-2676. Fazékalj, 3x díszített, 1x pozitív delle. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 2x őrölt kerámiával és 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 
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kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna és szürkésfekete fazékaljak. 

1x 1 cm átmérőjű pozitív (!) delle, 1x 4 ágú vonalköteggel, 1x uo. vonalkötegekkel, 1x sűrűn 

besimított vonalakkal díszített és korongrátéten készült. Fátm.: 10, 10, 11 cm ill. nem 

mérhető. 6,7x4,7x0,8-5,2x10,0x0,8 cm. 4 db. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2677-2681. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával és 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos. Fátm.: 11, 12, 14, 15 cm ill. nem 

mérhető. 4,8x4,6x1,1-8,5x3,9x1,2 cm. 5 db. 9-10. század. 

 

488. objektum. 2003.10.30. 

K. 2011.7.2682-2683. 2 db vas kés. 

 

488. objektum. 2003.11.08. 

K. 2011.7.2684. Vastárgy. 

 

488. objektum. 2003.10.05. 

K. 2011.7.2685. Csonteszköz. Hegyes végű szúróeszköz. 7,2x2,2x1,2 cm.  

 

490. objektum. 2003.10.29-11.03. 

K. 2011.7.2686. Fazékperem. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézzel készült (!), jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, lekerekített. 

Pátm.: 16 cm. 7,4x7,4x1,0 cm. 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2687. Sütőharang perem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és mészszemcsével 

soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

lekerekített. Pátm.: 15 cm. 4,7x3,5x1,3 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.2688-2690. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őr, 1x 

mészszemcsével soványított, alig érdes tapintású, kézzel készült (!), jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete. 3,4x3,0x0,8-5,6x5,6x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2691-2693. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x fedőhornyos, lekerekített, 1x elvékonyodó, 

szögletesre vágott, 1x a peremen fölül besimítással tagolt, lekerekített. Pátm.: 18, 20, 20 cm. 

2,6x2,1x0,7-5,1x3,7x0,5 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2694-2707. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt 

kerámiával és 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 6x 

2, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna és szürkésfekete. 2x 3-3 ágú 

hullámvonalkötegekkel, 3x vonalköteggel (5, 6, 7 ágú), 7x hullámvonalköteg(ek)kel és 

vonalköteggel (2-2, 2x 3-3, 3x 4-4, 4-5, 2-2-2-2, 4-4-4 ágú) díszített. 2,5x2,8x0,5-9,6x4,5x0,8 

cm. 13 db, 2x 2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2708-2730. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt kerámiával 

és 10x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 12x 2 színű 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete. 1,8x1,5x0,5-10,6x6,9x0,8 cm. 22 db, 2x2 db-ból 

ragasztott. 9. század. 
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K. 2011.7.2731-2734. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával és 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, 1x homokkal alászórt, 1x korongrátéten készült. Fátm.: 11, 

12, 12, 14 cm. 4,2x3,1x0,9-6,7x8,0x0,7 cm. 4 db. 9. század. 

 

499. objektum. 2003.10.05. 

K. 2011.7.2735. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 1,8x2,0x0,6 

cm. 9. század. 

 

503. objektum. 2003.10.04-05. 

K. 2011.7.2736. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, vízszintesen kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, lekerekített, nyakán besimított 

hullámvonallal, alatta sűrű csigavonallal díszített. Pátm.: 15 cm. 8,7x8,0x0,4 cm. 5 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2737-2738. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, 2x sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 4,5x3,8x0,5-

8,3x10,9x0,6 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

552. objektum. 2003.11.05-11. 

K. 2011.7.2739. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten 

kihajló szögletesre vágott. Pátm.: 14 cm. 3,5x2,8x0,6 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2740-2745. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszített. 2,6x1,9x0,6-6,5x3,6x0,5 cm. 

6 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2746-2749. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna. 2,8x2,7x0,5-6,7x5,0x1,0 cm. 4 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2750. Fazékalj, díszített, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete foltos, szélesen, sekélyen bekarcolt vonalakkal díszített, alján többszörösen 

áthúzott kereszt alakú, domború fenékbélyeg. Fátm.: 11 cm. 11,5x5,0x0,6 cm. 10-12. század. 

 

K. 2011.7.2751-2752. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 

Fátm.: 12, 18 cm. 3,1x3,2x0,6; 6,0x5,7x1,1 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

556. objektum, közép, Észak. 2003.11.14. 

K. 2011.7.2753-2754. Fazékperem, fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete. A perem ívelten kihajló, fedőhornyos, lekerekített. Pátm.: 25 cm. 4,3x3,7x1,3; 

6,5x3,6x0,9 cm. 2 db. 11-13. század. 
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556/1, közepe, a déli rész teteje. 2003.11.10. 

K. 2011.7.2755-2759. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 2x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 3x a peremen belül kormos. 5x ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, ebből 4x fedőhornyos, 3x felhúzott, 4x lehúzott, 

lekerekített. 1x vízszintesen kihajló, fedőhornyos, lekerekített, besimított hullámvonallal és 

vonallal díszített. Pátm.: 13, 4x15, 16 cm. 2,8x1,0x0,6-6,8x3,4x0,5 cm. 6 db. 11-13. század. 

 

K. 2011.7.2760-2762. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, 2x hullámvonallal és vonallal ill. vonalakkal, 1x 5 ágú hullámvonalköteggel 

díszített. 3,2x1,9x0,5-5,0x3,4x0,8 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2763-2787. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 10x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 7x 2 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, keskenyen, sekélyen, ill. szélesen sekélyen, sűrűn 

ill. táguló közzel besimított vonalakkal vagy csigavonallal díszített. 2,0x1,6x0,4-

12,7x10,7x0,7 cm. 25 db, 1x2, 1x8 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2788-2798. Fazékoldal. 3x csillámos homokkal, 7x alig csillámos homokkal, 10x 

apró kaviccsal, és 3x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, szürkésfekete. 2,6x1,x0,8-4,2x4,0x0,4 cm. 10 db. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.2799-2802. Fazékalj, 2x díszített, ebből 1x fenékbélyeg is. Csillámos homokkal, 

apró kaviccsal, és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 

2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, 2x szélesen, sekélyen besimított vonalakkal 

díszített, ebből 1x domború, nagyméretű, körbe zárt többes kereszt alakú fenékbélyeg 

töredékével ellátott. Fátm.: 9,0, 9,5, 10, 12 cm. 3,0x1,3x0,6-12,5x4,5x0,5 cm. 4 db. 10-11. 

század. 

 

556/1. közép. 2003.11.12-13. 

K. 2011.7.2803. Cserépbogrács perem és oldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül vörösesbarna, helyenként szürkésfeketére kormozódott. Pereme vízszintesen kihajló, 

négyzet alakban megvastagodó, fölül lekerekített, alul finoman négyzetesre vágott, kívül 

rosszul eldolgozott. A perem alatt és a test egész látható felületén 3 ágú vonalkötegekkel 

díszített. A peremen kívül és a test belső részén is kormos. Pátm.: 22 cm. 3,7x2,9x0,7-

14,0x9,0x0,5 cm. 2 ill. 3 db-ból ragasztott és 7 hozzá nem illő. 10-11. század. Darabjai az 

577-es objektumból is vannak! A 2803 és 2857. egy bogrács darabjai! 

 

K. 2011.7.2804. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített. Nyakán 

szélesen, mélyen besimított hullámvonal alatt csigavonallal díszített (Az első vonal 

hullámvonalban indul és kiegyenesedik). Pátm.: 15,7 cm. 18,2x7,5x0,5 cm. 3 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 
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K. 2011.7.2805-2807. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, fedőhornyos, háromszög alakban megvastagodó, alul-felül 

lekerekített, hullámvonal alatt csigavonallal díszített. Pátm.: 17, 21, 24 cm. 10,0x6,3x0,5-

15,2x7,1x0,5 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2808-2812. Fazékperem, 1 díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 4x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, 

alul-felül lekerekített, 1x alul lehúzott, lekerekített. Egy töredék szélesen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 14, 14, 15, 21, 22 cm. 3,2x1,6x0,6-12,3x3,8x0,5 cm. 5 

db, 1 x 4 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2813-2816. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x narancsvörös és fehér, 1x 4 ágú vonalköteggel, 3x körömbenyomás-sor alatt 

csigavonallal díszített. 2,5x2,0x0,5-12,0x5,2x0,6 cm. 4 db, 1 x 4 db-ból ragasztott. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.2817-2846. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 15x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, vörösesbarna, bekarcolt vonalakkal vagy csigavonallal díszített. 2,9x1,7x0,6-

8,7x7,6x0,5 cm. 30 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2847-2852. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 4x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, bekarcolt vonalakkal díszített fazékaljak. 2 

töredék korongrátéten készült. Fátm.: 10, 12, 13, 14, 16, 19 db. 2,5x3,1x0,9-5,6x4,7x1,0 cm. 6 

db. 10-11. század. 

 

556/2 (Ny). 2003.11.13. 

K. 2011.7.2853-2855. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, 2x bekarcolt vonalakkal, 1x besimított hullámvonallal 

díszített fazékaljak. Fátm.: 10, 12, 13, 14, 16, 19 cm. 2,5x3,1x0,9-5,6x4,7x1,0 cm. 6 db. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.2856. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna. Fátm.: 14 cm 8,7x3,7x0,7 cm. 10-11. század. 

 

557. objektum. 2003.11.04-11. 

K. 2011.7.2857. Cserépbogrács perem, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

vörösesbarna, kívül feketére kormozódott. Pereme vízszintesen kihajló, téglalap alakban 

megvastagodó, rosszul eldolgozott, végén szögletesre vágott, nyakán és alatta 3 ágú 

vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 22 cm.8,6x5,4x0,4 cm. 10-11. század. 

A 2803. és 2857. egy bogrács darabjai! 
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K. 2011.7.2858. Cserépbogrács perem és fül. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül 

narancsvörös, törésfelületén szürke. Pereme négyzet alakban megvastagodó, szögletesre 

vágott, füle alig szélesedő, ferde, egyenesen átfúrt nagyméretű lyukakkal. Lyukátm.: 0,8 cm. 

Teste gömbös. Pátm.: 24 cm.3,6x2,1x0,6-20,2x8,6x0,6 cm. 17 db-ból ragasztott. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.2859-2862. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, 3x ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, finom fedőhornyos, lekerekített. 1x háromszög alakban megvastagodó, 

lekerekített, a peremen kívül besimított bordával tagolt. 1x sűrű csigavonallal, 1x 

körömbenyomás-sor alatt csigavonallal, 1x hullámvonal alatt csigavonallal díszített. 1x belül 

koromlerakódás. Pátm.: 14, 16, 18, 21 cm. 12,6x5,1x0,6-18,0x11,7x0,6 cm. 4 db. 3, 4-4, 7 

darabból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2863-2866. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 2x lekerekítetett, 2x háromszög alakban 

megvastagodó, lekerekített. Pátm.: 14, 14, 16, 16 cm. 1,8x1,4x0,5-7,5x2,1x0,7 cm. 4 db. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.2867-2872. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 1x kívül-belül narancsvörös, törésfelületén szürke. 3x besimítással kialakított 

sűrű bordákkal, 2x hullámvonallal, 1x irdalás-sorral díszített (narancsvörös). 2,5x2,2x0,6-

6,8x6,9x0,5 cm. 6 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2873-2934. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 22x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 

színű, kívül-belül 2x fehér, 1x narancssárga, 59x szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, 

sűrűn besimított vonalakkal vagy csigavonallal díszített. 1,6x2,3x0,5-14,3x8,7x0,6 cm. 62 db. 

8x 2 darabból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2935-2937. Fazékalj, díszített, 1x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, és 1x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x belül vastag koromlerakódás, 1x korongrátéten készült, 

3x csigavonallal díszített fazékalj. Az egyiken domború fenékbélyeg részlete. Fátm.: 14, 15, 

15 cm. 5,6x4,2x0,6-14,8x8,7x0,6 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

559. objektum. 2003.11.06-12. 

K. 2011.7.2938. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete foltos, pereme vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-

felül lekerekített. Vállban széles, nyakán hullámvonal alatt sűrű csigavonallal díszített. Pátm.: 

17,5 cm. 20,0x13,2x0,6 cm. 9 darabból ragasztott és két hozzá nem illő. 10-11. század. 

 

559. objektum. 2003.11.10-12. 

K. 2011.7.2939. Palack, egész, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásfehér, 
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ovális testű palack. Pereme szinte álló, ívelten alig kihajló, lekerekített. Nyaka tölcséresen 

szélesedő, 4 bordával ellátott, vállán hullámvonal, alatta csigavonal. Alján domború, kör 

keretes fenékbélyeg részlete. Pátm.: 8,5 Fátm.: 11,2 cm. M: 30,7 cm. 11-12. század. 

 

559. objektum. 2003.11.10. 

K. 2011.7.2940. Vas sarló (?). 10-11. század. 

 

564. objektum. 2003.10.27. 

K. 2011.7.2941. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, alul kissé 

lehúzott. Körömbenyomás-sor alatt sűrű csigavonallal díszített. Pátm.: 17 cm. 11,4x10,0x0,5 

cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2942-2944. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

1x vajszínű, bekarcolt vonalakkal díszített. 2,6x1,9x0,5-11,7x6,5x0,7 cm. 2 db, 1x 6 darabból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2945. Fazékalj, díszített, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, korongrátéten készült, domború keretben kettőskereszt alakú fenékbélyeggel 

(részlet) ellátott. Oldala csigavonallal díszített. Fátm.: 10 cm. 9,7x5,1x0,6 cm. 2 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

564. objektum. 2003.10.29. 

K. 2011.7.2946. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: 

Nem mérhető. 3,3x3,3x0,6 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2947-2949. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 2x belül fekete, szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 

2,5x2,2x0,4-7,7x4,2x0,6 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

557. objektum. 2003.11.04-11. 

K. 2011.7.2950. Vasszeg. Restaurálatlan. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.2951. Orsógomb.  Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül vörösessárga, 

kettőskónikus, 0,8 cm-es, egyenes lyukkal átfúrt orsógomb. 3,4x1,7 cm. 10-11. század. 

 

572. objektum. 2004.04.01. 

K. 2011.7.2952-2956. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 

4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna fazékoldalak. 3,3x2,2x1,3-7,3x5,2x0,9 cm. 5 db. 9. század. 
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576. objektum. 2004.04.01. 

K. 2011.7.2957-2958. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézzel készült(!), jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

sárgásbarna. 5,4x4,4x0,6; 9,2x5,6x1,2 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.2959-2960. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, 1x vízszintesen kihajló, megvastagodó, kívül besimítással tagolt, 1x 

ívelten kihajló, négyzetesre vágott. 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel, 1x5 ágú vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 23, 30 cm. 6,1x5,5x0,8-

13,1x10,0x1,0 cm. 2 (2 db és 2 össze nem illő darab). 9-10. század. 

 

K. 2011.7.2961-2967. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt 

kerámiával, 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 9 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel  1x 6 ágú 

vonalköteggel, 5x hullámvonalköteggel (3, 3, 4, 4, 5 ágú) díszített. 2,5x1,5x0,8-8,4x6,5x1,0 

cm. 7 db.  9-10. század. 

 

K. 2011.7.2968-2981. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt kerámiával, 

5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 8x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, sárgásbarna és vörösesbarna fazékoldalak. 2,1x2,2x0,8-6,9x6,7x0,6 cm. 

14  db.  9-10. század. 

 

K. 2011.7.2982. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. Fátm.: Nem mérhető. 4,0x1,9x0,7 cm. 9-

10. század. 

 

K. 2011.7.2983. Fazékperem, díszített, a perembelsőn díszített. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, vízszintesen kihajló, lekerekített. Bekarcolt vonal alatt hullámvonallal díszített, 

a perembelsőn 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 14 cm. 6,2x8,4x0,7; 8,5x4,2x0,6 

cm. 2 össze nem illő db.  9. század. 

 

K. 2011.7.2984-2987. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

2x sárgásfehér, 2x vörösesbarna, 1x bekarcolt vonallal, 1x töredékes vonalköteggel, 1x 6 ágú 

vonalköteggel, 1x 6 ágú vonalköteg alatt függőleges vonalkötegekkel díszített. 2,7x3,1x0,6-

5,4x3,8x1,1 cm. 4 db, 1x2 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

K. 2011.7.2988-2997. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 

5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 8x 2 színű, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldal. 2,5x1,9x0,6-8,2x5,9x0,7 cm. 10 

db, 1x 2 db-ból ragasztott.  9. század. 

 

K. 2011.7.2998-3002. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával, 3x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, sárgásbarna, vörösesbarna. Fátm.: 9, 10, 11, 12, 13 cm. 4,5x1,9x0,6-

10,0x9,0x1,1 cm. 5 db.  9. század. 
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601. objektum. 2004.04.13. 

K. 2011.7.3003-3004. Fazékperem, fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

1x őrölt kerámiával, 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, sárgásbarna. A perem ívelten kihajló, elvékonyodó, fedőhornyos, 

végén szögletesre vágott, 4 ill. 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 16 cm. 

6,3x4,4x0,8-4,5x4,0x0,8 cm. 2 db.  9-10. század. 

 

601. objektum. 2004.04.16. 

K. 2011.7.3005-3007. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, 1x hullámvonallal, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x 

hullámvonalakkal és vonalakkal díszített. 3,7x2,8x0,8-10,6x9,4x0,6 cm. 3 db, 1x 3 db-ból 

ragasztott.  9-10. század. 

 

601. objektum. 2004.04.19. 

K. 2011.7.3008. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten 

kihajló, végén ferdén levágott. Besimított hullámvonalakkal díszített, kissé kettőskónikusodó. 

Pátm.: 20 cm. 12,7x10,4x0,4 cm. 4 db-ból ragasztott. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.3009. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül fekete, 6 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 5,3x2,4x0,5 cm.  9-10. század. 

 

601. objektum. 2004.05.16. 

K. 2011.7.3010-3011. Csonteszköz. 2 db hegyes csonteszköz. 5,3x1,4x1,2; 9,4x2,2x1,5 cm. 

9-10. század. 

 

608. objektum. 2004.04.13. 

K. 2011.7.3012-3013. Fazékalj, 1x dellés. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete fazékalj. Egyik alján 1,7 cm átmérőjű delle. Fátm.: 10, 13 cm. 

4,8x3,6x0,6; 9,4x6,0x0,8 cm. 2  db.  9. század. 

 

608. objektum. 2004.04.16. 

K. 2011.7.3014-3015. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete fazékoldalak. Egyik 3 ágú bepecsételés-sor alatt 2 ágú vonalköteggel díszített. 

4,9x4,2x0,6; 5,7x3,1x0,8 cm. 2 db.  9. század. 

 

617. objektum. 2004.04.13. 

K. 2011.7.3016-3017. Fazékperem, fazékoldal. A perem csillámos homokkal, apró kaviccsal, 

és őrölt kerámiával, soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, lekerekített, kívül besimítással tagolt. Az oldal uo. soványítású, 

3 színű, kívül-belül szürkésbarna, egész testén ferde sraffozással, azon 2 ágú vonalköteggel 

díszített, kisméretű fazékhoz tartozó oldal. Pátm.:  18 cm. 3,5x2,9x0,8; 3,5x3,6x0,6 cm. 2 db.  

9-10. század. 
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617. objektum. 2004.04.19. 

K. 2011.7.3018. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített. Nyakán 4 ágú, ellentétes irányú 

beszurkálásokkal, alatta 4 ágú vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 15 cm. 15,7x13,3x,6 cm. 5 

db-ból ragasztott. 9-10. század. 

 

K. 2011.7.3019. Fazékalj, dellés. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, vastagon vízköves, tányérból induló, közepén 1,8 cm átmérőjű delle. Fátm.: 

11,7 (12) cm. 12,0x3,0x0,7 cm.  9. század. 

 

647. objektum. 2004.04.23. 

K. 2011.7.3020. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fehér, 

törésfelületén szürke, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, vállán 

körömbenyomás-sor alatt bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 15 cm. 7,7x4,8x0,6 cm. 10-

11. század. 

 

648. objektum. 2004.04.26. 

K. 2011.7.3021. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, bekarcolt vonalakkal 

díszített. 4,3x3,7x0,5 cm. 10-11. század. 

 

668. objektum. 2004.04.30. 

K. 2011.7.3022. Palack vagy korsó. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, álló peremű, négyzet alakban 

kiszélesedő, kívül-belül lekerekített. Pátm.: 9 cm. 5,6x5,6x0,8 cm. 2 db-ból ragasztott. 11-12. 

század. 

 

K. 2011.7.3023. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, belül a 

perem alatt koromlerakódás. Vállban széles, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, finoman szögletesre vágott, a perem alatt két körömbenyomás-sor, alatta az 

egész látható felületen csigavonal. Pátm.: 21,5 cm. 22,0x16,8x0,6 cm. 18 db-ból ragasztott. 

10-11. század. 

 

K. 2011.7.3024. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, megvastagodó, 

fölül felhúzott, fedőhornyos, alul lekerekített. Pátm.: 15 cm. 2,7x1,4x0,5 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3025. Fazékperem, fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, helyenként foltos. Pereme ívelten kihajló, megvastagodó, fölül felhúzott, 

fedőhornyos, alul-felül lekerekített, egész testén sűrű csigavonalakkal díszített. A fazékalj 

tálból indul. Pátm.: 9 cm. Fátm.: 7,5 cm. 5,8x11,1x0,6-8,2x4,4x0,6 cm. 3, 5, 8 db-ból 

ragasztott és 2 hozzá nem illő. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3026-3036. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül 
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szürkésbarna, szürkésfekete, 3x hullámvonallal, 2x 4 ágú vonalköteggel, 2x vonallal és 

hullámvonallal, 3x sűrű körömbenyomással, alatta csigavonallal vagy vonalakkal díszített, 1x 

vörösre festett és felfényezett. 3,0x2,3x0,6-13,3x6,6x0,6 cm. 11 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 

10-11. század. 

 

K. 2011.7.3037-3040. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 2x belül koromlerakódás. 1x kettőskónikus testű. 2x rádlisorokkal, 1x 

bekarcolt vonallal, alatta sűrű rádlisorokkal, 1x beböködött pontsor alatt sűrű rádlisorokkal 

díszített. 3,2x2,6x0,6-9,5x8,7x0,7 cm. 4 db, 1x2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3041-3053. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, bekarcolt vonallal díszített apró töredékek (nyilván nagyobb 

töredéken több vonal van). 2,2x1,2x0,6-4,5x3,8x0,6 cm. 13 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3054-3108. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 12x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete, bekarcolt vonalakkal ill. csigavonallal díszített. 1,9x1,1x0,5-

11,6x9,6x0,6 cm. 55 db, 1x 4 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3109-3124. Fazékoldal. Csillámos homokkal apró kaviccsal és 5x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, 2x belül kormos. 3,0x1,6x0,8-6,2x5,0x1,0 cm. 16 db. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.3125-3136. Fazékalj, 2x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, 1x vörösesbarna, kívül vörösre festett, felfényezett. 2x domború 

fenékbélyeggel, (ebből egyszer kerék alakúval) ellátott. Fátm.: 10, 12, 13, 3x14, 20 cm 5x 

nem mérhető. 3,2x2,7x0,7-6,8x7,0x0,8 cm. 12 db. 10-11. század. 

 

668. objektum. 2004.05.06. 

K. 2011.7.3137-3141. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 3x szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított, belül osztott vonalakkal, 1x irdalás-sorral, 1x beböködés-sor alatt 

besimított vonalakkal díszített. 3,7x2,8x0,5-6,1x4,7x0,7 cm. 5 db, 1x2 db-ból ragasztott. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.3142-3197. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 8x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, szélesen, sekélyen besimított csigavonallal vagy vonalakkal díszített. 

1,7x2,0x0,6-12,2x6,0x0,5 cm. 56 db, 3x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3198-3202. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 

2,7x1,7x0,9-4,6x3,1x0,6 cm. 5 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3203-3204. Fazékalj, 2x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, 
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világosszürke.  belül a perem alatt koromlerakódás. 2 töredék szélesen, sekélyen besimított 

vonalakkal díszített. Fátm.: 13, 13 cm. 4,2x4,1x0,8; 9,2x8,7x0,9 cm. 2 db, 1x2 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

668. objektum „C” gödör. 2004.05.03. 

K. 2011.7.3205. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

belül a peremen koromlerakódás. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

lekerekített. Vállán hullámvonal alatt csigavonal. Pátm.: 19,8 (20) cm. 21,0x15,7x0,8 cm. 19 

db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3206. Fazékperem, díszített, a perembelsőn rádlival díszített. Erősen csillámos 

homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, a perem egy részén kormos. Pereme ívelten kihajló, végén 

lekerekített, kívül a peremen besimítással tagolt, részben másodlagosan deformált. Belül 

simítófa nyomai. Nyakán körömbenyomás-sor alatt sűrű rádlisorokkal, a perembelsőn 

rádlisorokkal díszített. Pátm.: 18,7 (18,5) cm. 19,0x8,0x0,6 cm. 10 db-ból ragasztott. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.3207. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, végén szögletesre vágott, vállán hullámvonal alatt sűrű vonalakkal 

díszített. Pátm.: 17 cm. 15,0x6,0x0,5 cm. 3 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3208. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, a peremen belül besimítással tagolt, mélyen 

bekarcolt hullámvonal alatt uo. sűrű vonalakkal díszített. Pátm.: 20 cm. 12,7x6,8x0,5 cm. 7 

db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3209. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés őrölt 

kerámiával és grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürke, ívelten kihajló, megvastagodó, szögletesre vágott. Pátm.: 22 cm. 6,7x3,2x0,6 cm. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.3210. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, hullámvonal alatt sűrűn 

bekarcolt vonallal díszített. 3,9x3,3x0,6 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3211-3212. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

kevés mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égetett, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésfekete, 1x tányérból induló fazékaljak. Fátm.: 13, 14 cm. 

4,5x2,4x0,8; 9,8x8,7x0,6 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

668. objektum. 2004.05.04. „C” gödör, DNy-i negyed.  

K. 2011.7.3213. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, a peremen kívül kormos, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

alul-felül lekerekített, finom fedőhornyos, vállán sűrű irdalás-sor alatt hullámvonallal 

díszített. Pátm.: 17 cm. 8,1x5,2x0,7 cm. 4-ból ragasztott. 10-11. század. 
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K. 2011.7.3214-3223. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 1x szürkésfehér, háromszög alakban 

megvastagodó, alul kissé lehúzott, szögletesre vágott. Pátm.: 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 20, 2x 

nem mérhető. 2,2x1,5x0,7-5,2x3,2x0,7 cm. 10 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3224-3225. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített, a peremen kívül mély besimítással tagolt. 

Pátm.: 14, 14 cm. 1,5x1,7x0,5; 3,0x1,5x0,5 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3226-3227. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén 

szögletesre vágott. Pátm.: 15, 16 cm. 2,3x1,9x0,5; 3,8x2,0x0,6 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3228-3243. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 2x szürkéssárga, többi 

esetben szürkésbarna, szürkésfekete, 2x belül kormos. Sávban sűrűn besimított vonalakkal, 2x 

7 ágú vonalköteggel, 3x rádlisorral, 1x rádlisorokkal, 3x irdalás-sorral, 1x irdalás-sor alatt 

bekarcolt vonalakkal, 5x hullámvonal alatt vonallal vagy vonalakkal díszített. 2,7x1,7x0,6-

7,2x5,5x0,7 cm. 16 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3244-3347. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 12x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 5x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, sárgásbarna, 3x belül kormos, szélesen, sekélyen ill. szélesen, 

mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 1,2x1,6x0,6-5,8x5,0x0,7 cm. 104 db. 10-11. 

század. 

 

K. 2011.7.3348-3396. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 6x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 2x sárgásfehér, 

46x vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 3x belül kormos, besimított vonallal díszített 

fazékoldalak. 1,6x1,2x0,5-6,8x3,8x0,9 cm. 48 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3397-3453. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 10x őrölt kerámiával, 

2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, 1x szürkésfehér fazékoldal. 2,0x1,2x0,6-

3,8x3,4x0,7 cm. 57 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3454-3465. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 4x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, 6x oldal nélküli, 1x tálból induló, 1x rátéten készült, 1x szélesen, 

sekélyen, besimított vonallal díszített. Fátm.: 9, 11, 12, 13, 13, 15, 6x nem mérhető. 

1,6x2,5x0,3-9,2x10,3x0,6 cm. 12 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3466. Orsógomb. Erősen csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, csonkakúp alakú testű, egyenes 

lyukkal átfúrt, díszítetlen fél orsógomb. 2,1x2,2x1,0 cm. Lyukátm.: 0,7 cm. 10-11. század. 
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668. objektum. DNy-i negyed. 2004.05.03. 

K. 2011.7.3467. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, nyakán sűrű körömbenyomás-sor alatt 

bekarcolt hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 15 cm. 11,2x4,5x0,6 cm. 5 db-ból ragasztott. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.3468. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, alul kissé lehúzott, lekerekített. Vállán irdalás-sor alatt 

bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 13 cm. 4,0x3,8x0,5 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3469-3474. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x szürkésfehér. 1x vízszintesen kihajló, négyzet alakban 

megvastagodó, szögletesre vágott. 3x ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

lekerekített, ebből 2x lehúzott, lekerekített. 2x ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x szögletesre 

vágott. 1 töredék nyakán besimított vonallal díszített. Pátm.: 11, 11, 13, 14, 16 cm ill. nem 

mérhető. 1,5x1,9x0,6-8,7x1,9x0,7 cm. 6 db, 2x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3475-3477. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 2x irdalás-

sor alatt sűrű vonalakkal, 1x sávosan felvitt vonalakkal (vonalköteggel, 4 vonalból áll) 

díszített. 3,9x3,2x0,6-6,8x3,3x0,6 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3478-3498. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

1x szürkésvörös, szélesen, sekélyen ill. szélesen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített. 

1,5x1,5x0,5-6,9x4,0x0,6 cm. 21 db, 3x2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3499-3507. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, besimított ill. bekarcolt vonallal díszített. 1,7x1,8x0,5-6,9x5,1x0,5 cm. 9 db. 

10-11. század. 

K. 2011.7.3508-3527. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 7x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, vörösesbarna fazékoldalak. 2,0x1,6x0,5-6,7x5,1x0,5 cm. 20 db, 1x 2 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3528-3542. Fazékalj, 1x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésvörös, szürkésfekete fazékaljak. 1x korongrátéten készül, 1x tányérból 

indul, 1x körkeretes, talán kerék alakú domború fenékbélyeggel ellátott. Fátm.: 9, 9, 10, 10, 

11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 17 cm. 3,2x2,9x0,8-10,6x3,5x0,7 cm. 15 db, 2x2 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

668. objektum DK-i negyed, „C” gödör, 2004.05.04. 

K. 2011.7.3543-3545. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, fekete. 1x 

vízszintesen kihajló, megvastagodó, lekerekített illetve lehúzott, lekerekített. 2x ívelten 
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kihajló, felül felhúzott, fedőhornyos, megvastagodó, ill. háromszög alakban megvastagodó, 

lekerekített. Egy töredék beböködéssel díszített. Pátm.: 15, 20, 25 cm. 4,1x2,3x0,6-

5,3x3,2x0,7 cm. 5 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3546-3551. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete. 2x ritkás rádlisorokkal, 3x körömbenyomás-sorral, 1x szélesen, sekélyen 

besimított hullámvonallal díszített. 2,5x2,3x0,5-4,6x3,1x0,5 cm. 6 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3552-3572. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete. Szélesen, sekélyen, ill. keskenyen, sekélyen bekarcolt és 

besimított vonalakkal díszített. 2,4x1,7x0,6-6,4x5,3x0,6 cm. 21 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3573-3590. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, vörösesbarna, szélesen, sekélyen ill. keskenyen, mélyen 

besimított ill. bekarcolt vonallal díszített. 1,8x1,9x0,7-6,3x5,4x0,6 cm. 18 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3590-3599. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna fazékoldalak. 2,4x1,8x0,6-5,2x4,2x0,6 cm. 9 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3600-3601. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, oldal nélküli 

fazékaljak. 1x kör alakú fenékbélyeg-keret részlete, 1x körben domború kereszt alakú 

fenékbélyeg látható. Fátm.: Nem mérhető, 3,2x3,0x0,6; 10,5x9,3x0,5 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3602-3616. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 6x korongrátéten készült, 1x szélesen, sekélyen 

besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 9, 10, 10, 11, 3x12, 3x13, 14, 15, 16, 17 cm ill. 1x nem 

mérhető. 15 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

 

668. objektum, DK, „C” gödör. 2004.05.05. 

K. 2011.7.3617. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, ívelten 

kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul lehúzott, alul-felül lekerekített. 

Vállán egymásra simított hullámvonalakkal, alatta besimított vonallal díszített. Pátm.: 18 cm. 

5,0x5,8x0,5; 7,5x4,6x0,4 cm. 2 db-ból ragaszott és egy hozzá nem illő. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3618. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, végén 

finoman szögletesre vágott. Vállán besimított hullámvonalköteg alatt vonalköteggel díszített. 

Belül kormos. Pátm.: 12 cm. 4,2x3,5x0,5 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3619. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, ívelten kihajló, háromszög 
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alakban megvastagodó, égetés előtti sérülés miatt hullámos. Pátm.: 12 cm. 5,4x1,7x0,5 cm. 

10-11. század. 

 

K. 2011.7.3620-3623. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, 3x erősen csillámos 

homokkal és 4x apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x beböködés-sorral, 2x 

besimított hullámvonalakkal, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel díszített. 2,2x2,1x0,6-5,5x3,8x0,8 

cm. 4 db, 1x 2 össze nem illő darab. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3624-3630. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

sűrű rádlisorokkal díszített. 2,8x1,7x0,6-4,1x4,9x0,6 cm. 7 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3631-3642. Fazékoldal, díszített. 4x erősen csillámos homokkal, 8x csillámos 

homokkal, 12x apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 

színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 10x besimított vonalakkal, 2x uo. vonallal 

díszített. 2,4x2,2x0,5-8,7x5,7x0,5 cm. 12 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3643-3646. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 3,2x3,2x0,6-4,5x3,2x0,6 cm. 4 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3647-3649. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x sűrű rádlisorokkal díszített. Fátm.: 9, 10 cm ill. nem mérhető. 4,1x4,1x0,9-

7,2x6,0x0,8 cm. 10-11. század. 

 

668. objektum „C” gödör, ÉNy-i negyed, 2004.05.07. 

K. 2011.7.3650. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, a peremben 

belül feketére kormozódott, vállán irdalás sor alatt besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: 

20 cm. 8,1x4,8x0,8 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3651-3656. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, 4x megvastagodó, végén szögletesre vágott, 2x háromszög 

alakban megvastagodó, fedőhornyos, lekerekített. 5x körömbenyomás-sor alatt csigavonallal 

vagy vonalakkal, 1x hullámvonal alatt csigavonallal vagy vonalakkal díszített. Pátm.: 17, 18,1 

19, 20, 22, 26 cm. 7,0x3,3x0,5-18,5x7,1x0,5 cm. 6 db, 3x 4 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3657-3658. Fazékperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, vízszintesen 

kihajló, lekerekített ill. ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, kívül 

besimítással tagolt. Pátm.: 14, 15 cm. 3,2x1,7x0,5; 3,5x2,6x0,8 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3659-3662. Fazékoldal, díszített. 3x csillámos homokkal, 1x erősen csillámos 

homokkal, 4x apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfekete, 1x irdalás-sor alatt hullámvonallal, alatta vonalakkal, 1x irdalás-sor alatt 
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vonalakkal, 1x hullámvonal alatt vonalakkal, 1x egymásra simított hullámvonalakkal díszített. 

4,1x3,4x0,5-7,2x3,8x0,6 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3663-3693. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 1x szürkésfehér, bekarcolt vonalakkal díszített. 2,5x2,6x0,6-9,5x8,8x0,6 cm. 31 

db, 1x 3 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3694. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, korongrátéten készült, bekarcolt 

vonalakkal díszített. Fátm.: 9 cm. 4,5x2,6x0,5 cm. 10-11. század. 

 

668. objektum, „C” gödör, ÉNy-i negyed. 2004.05.05. 

K. 2011.7.3695-3699. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, fekete, belül 

2x feketére kormozódott, bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,2x1,7x0,5-5,6x4,2x0,5 

cm. 10-11. század. 

 

668. objektum, „C” gödör ÉNy-i fele, hamus réteg. 2004.05.07. 

K. 2011.7.3700-3706. Fazékperem, 2x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 2x 

vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített, 1x lehúzott, lekerekített, 

1x irdalás-sor alatt bekarcolt vonallal díszített. 5x ívelten kihajló, megvastagodó, 4x 

lekerekített, 1x lehúzott, lekerekített, 3x fedőhornyos fazékperemek. Pátm.: 12, 14, 15, 17, 18, 

19, 21 cm. 3,1x2,1x0,7-5,0x5,0x0,5 cm. 7 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3707-3708. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, 1x erősen csillámos 

homokkal és 2x apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésfehér ill. szürkésbarna, 1x besimított hullámvonalakkal 1x hullámvonalak alatt 

bekarcolt vonalakkal díszített. 3,2x2,3x0,7; 8,0x6,2x0,5 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3709-3749. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos, bekarcolt illetve vonalakkal díszített. 

1,9x1,7x0,5-6,2x5,6x0,6 cm. 41 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3750-3767. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2  színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete, besimított ill. bekarcolt vonallal díszített. 1,6x1,5x0,7-

5,4x3,4x0,6 cm. 18 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3768-3786. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 1x szürkésfehér, belül 2x kormos fazékoldalak. 2,2x1,70,7-5,4x5,4x0,6 cm. 19 

db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3787-3794. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 3x belül kormos, 1x korongrátéten készült, 1x szélesen, sekélyen besimított 
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vonalakkal díszített. Fátm.: 10, 12, 12, 13, 13, 15, 16 cm ill. 1x nem mérhető. 2,8x2,4x0,5-

10,5x5,8x0,7 cm. 8 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

668. objektum ÉNy, „C” gödör, 2004.05.10.  

K. 2011.7.3795-3798. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 3x vízszintesen, 1x ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x fedőhornyos, lekerekített, 

2x háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, lehúzott, lekerekített. 3x ellentétes irányú 

irdalás-sor alatt hullámvonallal, 1x beböködés-sor alatt bekarcolt vonalakkal, 1x sűrű, belül 

osztott vonalakkal díszített. Pátm.: 15, 16, 17, 17 cm. 6,5x4,7x0,5-8,6x6,1x0,6 cm. 4 db. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.3799-3805. Fazékperem. 2x erősen csillámos homokkal, 5x csillámos homokkal, 

7x apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 2x vízszintesen kihajló, 1x lekerekített, 1x 

négyzetesre vágott, 2x ívelten kihajló, elvékonyodó, szögletesre vágott, 3x ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, 1x szögletesre vágott, 1x lecsüngő, lekerekített, 1x kívül 

besimítással tagolt, lekerekített, 2x fedőhornyos. Pátm.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 cm. 

2,3x2,8x0,6-5,8x2,7x0,5 cm. 7 db. 2x2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3806-3816. Fazékoldal, díszített. 7 x csillámos homokkal, 3x erősen csillámos 

homokkal, 10x apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, 7x besimított hullámvonal alatt vonalakkal, 2x irdalás-sor 

alatt sűrű vonalakkal, 1x irdalás-sor alatt vonalakkal és ez alatt hullámvonallal díszített. 

3,4x3,3x0,7-13,7x5,8x0,7 cm. 10 db, 2x2-ból, 1x 3-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3817-3823. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 4x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 3x hullámvonallal, 5x hullámvonalakkal díszített. 4,0x3,4x0,6-8,0x4,9x0,6 cm. 

7 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3824-3849. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 5x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 2x sárgásfehér, 3x belül kormos, bekarcolt ill. 

besimított vonalakkal díszített. 2,8x1,2x0,5-7,2x7,2x0,6 cm. 26 db, 2x 2 db-ból ragasztott. 10-

11. század. 

 

K. 2011.7.3850-3853. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1 x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete. 3,9x2,7x0,6-7,7x6,0x0,7 cm. 4 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3854-3855. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 1x szürkésfekete, 1x szürkésfehér, 1x 

korongrátéten készült, 1x sűrűn besimított csigavonallal díszített. Fátm.: 10, 12 cm. 

4,5x2,2x0,8; 8,9x5,0x0,5 cm. 2 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

 

668. objektum ÉNy, „C” gödör, 2004.05.03, 07, 10.  

K. 2011.7.3856-3858. Paticsok. 22, 18, 9 db. 10-11. század. 
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751. objektum, 2004.04.30.  

K. 2011.7.3859. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vállban erősen szélesedő fazék oldala. Irdalás-sor alatt hullámvonallal, alatta vonalakkal 

díszített. 4,7x3,8x0,4 cm.  10-11. század. 

 

K. 2011.7.3860-3861. Fazékalj, 1x fenékbélyeges és díszített. Csillámos homokkal ill. erősen 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 1x szélesen, sekélyen, sűrűn bekarcolt 

vonalakkal díszített, alján domború, rátett korong (?) fenékbélyeg részlete. Véletlen?. Fátm.: 

14 cm ill. nem mérhető. 10,4x5,2x0,8; 14,5x8,3x0,6 cm. 2 db. 2 ill. 4 db-ból ragasztott. 10-11. 

század. 

 

780. kút. 2004.04.19-21.  

K. 2011.7.3862. Fazék, kiegészített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, hurkatechnikával, korongrátéten készült, belül 

rosszul eldolgozott. Teste vállban alig széles, hordószerű, aszimmetrikus. Jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, vörösesbarna. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

fedőhornyos, lekerekített. Nyakán besimított hullámvonal alatt egész testén sűrű 

csigavonalakkal díszített. Belül helyenként kormos. Pátm.: 17 cm. Fátm.: 15 cm. M: 20,5 cm. 

V.: 0,5-0,6 cm. 26 db-ból ragasztott, kiegészített. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3863. Palackperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül narancsvörös, álló, lekerekített 

peremű palack teljes szájrésze. Pátm.: 9 cm. 3,5x2,5x0,7 cm. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3864. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, megvastagodó, lekerekített, alul kissé lehúzott, szögletesre 

vágott hombárperem. Pátm.: 32 cm. 2,5x2,1x0,4; 15,7x4,2x0,7 cm. 2 db-ból ragaszott és 1 

hozzá nem illő. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3865-3866. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, lekerekített fazékperemek. 

Pátm.: 15, 17 cm. 2,8x3,1x0,8; 5,5x1,9x0,6 cm. 2 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3867-3868. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 1x besimított hullámvonalakkal, 1x irdalás-sor alatt sűrű vonalakkal díszített. 

2,6x1,8x0,5; 5,7x6,5x0,5 cm. 2 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 10-11. század. 

K. 2011.7.3869-3890. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, bekarcolt vonalakkal ill. csigavonallal díszített. 2,2x2,2x0,5-

8,5x6,8x0,5 cm. 22 db. 10-11. század. 

 

K. 2011.7.3891-3896. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete. 1,6x1,9x0,6-

2,5x1,6x0,5 cm. 6 db. 10-11. század. 
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K. 2011.7.3897-3900. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, vörösesbarna fazékaljak. 1x szélesen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített. 

Fátm.: 11, 11, 18 cm ill. 1x nem mérhető. 3,2x3,7x0,4-7,8x4,7x0,7 cm. 4 db, 1x 2 db-ból 

ragasztott. 10-11. század. 

 

SZÓRVÁNYOK 

14. objektum közelében. 2002.04.10. 

K. 2011.7.3901. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül sárgásbarna, szürkésfekete. 

4,2x3,0x0,8 cm. 9. század. 

 

III. kutatóárok. 2002.04.11. 

K. 2011.7.3902. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 3,4x3,4x0,6 cm.  9. 

század. 

 

V. kutatóárok, humuszból. 2002.04.12. 

K. 2011.7.3903. Fazékperem. Homokkal és mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, kívül-belül fekete, redukált, ívelten kihajló, háromszög alakúra vágott. Pátm.: 

Nem mérhető. 2,4x2,0x0,7 cm. 9. század. 

 

K. 2011.7.3904-3909. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x őrölt kerámiával 

és 4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete. 1,2x1,6x0,7-3,6x2,4x0,9 cm. 6 db. 9. század. 

 

Nyesés a 23-24. objektumtól D-re. 2002.04.18. 

K. 2011.7.3910. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete. 

2,6x1,7x0,5 cm.  9. század. 

 

Nyesés a 42. objektum környékén. 2002.04.18. 

K. 2011.7.3911. Fazékoldal. Homokkal és őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett,  kívül-belül szürkésfekete. 2,2x1,6x0,8 cm.  9. 

század. 

 

Szennyvízárok szórvány, 18027. karó környéke. 2002.04.19. 

K. 2011.7.3912-3914. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x elvékonyodó, 2x erősen sérült, 1x 

a nyakon besimított bordával, 1x részleges hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 15 cm ill. 2x 

nem mérhető. 4,7x3,7x0,9-5,0x4,7x0,7 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3915-3922. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 4x őrölt 

kerámiával és 4x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 4x 2 színű, 

kívül-belül sárgásbarna, szürkésbarna, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 7x befésült 

vonalköteggel (4x3, 2x5, 1x6 ágú) díszített. 2,6x1,8x0,7-7,1x7,3x0,9 cm. 8 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3923-3927. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával 

és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül 
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vörösesbarna, szürkésbarna. 2,4x2,2x0,3-14,3x7,2x1,0 cm. 5 db, 1x 6 db-ból ragasztott. 9. 

század. 

 

296. objektum környéke, szórvány. 2002.04.23-26. 

K. 2011.7.3928-3931. Fazékoldal és 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete fazékoldalak és egy alj. Fátm.: 15 cm. 3,6x1,6x0,7-6,7x4,2x0,7 cm. 4 db.  9. 

század. 

 

Nyesésé a 3. árok körül. 2002.04.24. 

K. 2011.7.3932-3934. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt kerámiával 

és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 3 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete. 2,3x1,7x0,7-3,0x2,0x0,8 cm. 3 db. 9. század. 

 

40. objektum környéke. 2002.05.06. 

K. 2011.7.3935. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és grafittal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, kívül-belül fekete, mélyen bekarcolt sűrű vonalakkal díszített. 

1,7x2,3x0,6 cm.  9. század. 

 

II. kutatóároktól D-re. 2002.05.08. 

K. 2011.7.3936. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és mészszemcsével 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, töredékes 

befésült hullámvonalköteggel díszített. 1,4x1,0x0,6 cm. 9. század. 

 

Nyesés a terület K-i felén. 2002.05.14. 

K. 2011.7.3937. Őrlőkő. Tufaszerű szürkésbarna, lyukacsos kőből készült őrlőkő töredéke. 

8,3x6,2x5,7 cm. ?. század. 

 

Nyesés. 2002.05.14. 

K. 2011.7.3938. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. 

Fátm.: 11 cm. 7,5x4,7x0,7 cm.  2 db-ban. Római? 

 

123-130. objektum környéke, nyesés. 2002.05.21. 

K. 2011.7.3939-3941. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x őrölt 

kerámiával és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 2x 

részleges vonalköteggel díszített. 2,2x1,6x0,7-3,3x2,2x0,6 cm. 3 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3942-3947. Fazékoldal és 1 alj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 5x 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete fazékoldalak és egy fazékalj. Fátm.: Nem 

mérhető. 2,3x1,8x0,6-7,8x5,3x1,3 cm. 6 db. 9. század. 

 

10145. és 10150. karók között. 2002.07.01. 

K. 2011.7.3948-3950. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna 

fazékoldalak. 2,2x1,70,6-3,4x2,4x0,6 cm. 3 db. 9. század. 
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10140-10145. karók között. 2002.07.02. 

K. 2011.7.3951-3955. Fazékperem, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x apró 

kaviccsal és 2x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete, 3x ívelten alig kihajló, lekerekített, 2x ívelten kihajló, 1x 

háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, szögletesre vágott, 1x négyzet alakban 

megvastagodó, fedőhornyos, lekerekített, 1x 3-3 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel 

díszített. Pátm.: 12, 14, 15, 18, 20 cm. 2,7x1,6x0,5-7,6x7,0x0,5 cm. 5 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3956-3970. Fazékoldal, 1x díszített és 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 9x őrölt kerámiával, 9x  mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 5x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, 1x belül kormos, 1x 4 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. Fátm.: Nem mérhető. 1,7x1,0x0,8-4,7x5,0x0,5 cm.  15 db. 9. 

század. 

 

K. 2011.7.3971. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszögletűre vágott, besimított vonal alatt hullámvonallal 

díszített. Pátm.: 18 cm. 7,4x4,7x0,6 cm.  9. század. 

 

K. 2011.7.3972-3973. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 5-5 ágú vonalköteggel-hullámvonalköteggel 

díszített. 2,4x2,2x0,5-6,2x4,0x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3974-3979. Fazékoldal, 1 alj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával és 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x 2, 2x 3 

színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésfekete, szürkésbarna fazékoldalak és egy 

korongrátéten készült alj. Fátm.: 11 cm. 2,3x1,7x0,5-4,5x3,9x0,7 cm. 6 db. 9. század. 

 

10140-10145 karó között. 2002.07.03-04. 

K. 2011.7.3980-3981. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésfekete, ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x szögletesre vágott. Pátm.: 12, 

21 cm. 2,7x1,3x0,5; 5,2x3,5x0,8 cm. 2 db. 9. század. 

 

K. 2011.7.3982-3989. Fazékoldal, 4x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával, 5x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 6x 2 színű, kívül-

belül vörösesbarna, szürkésfekete, 1x 3 ágú hullámvonalkötegekkel, 1x 3 ágú vonalköteggel, 

1x 4-4 ágú hullámvonalköteggel-vonalköteggel, 1x függőleges, egész testet díszítő vonalakon 

keresztbe húzott vastag vonallal díszített. 2,6x2,3x0,7-6,9x5,4x0,6 cm. 8 db, 1x 2 db-ból 

ragasztott. 9. század. 

 

II. kutatóárok. 2003.09.12. 

K. 2011.7.3990. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna. 4,5x3,4x0,9 

cm.  9. század. 

 

I. kutatóárok. 2003.09.12. 

K. 2011.7.3991-3993. Fazékoldal, 1x díszített, fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és 2x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-
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belül 1-1 töredék vörösesbarna, szürkésfekete és szürkésfehér. Egy oldal és egy alj besimított 

vonalakkal díszített. Fátm.: 14 cm. 3,0x2,0x0,9-6,0x4,5x0,6 cm. 3 db. 10-11. század. 

 

II. kutatóárok. 2003.09.12. 

K. 2011.7.3994-3998. Fazékperem 2x, fazékoldal 3x. A két fazékperem római. Az oldalak: 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 2x szürkésfehér. 2,1x1,8x0,9-7,2x4,2x0,8 

cm. 5 db. 2x római és 3x 10-11. század. 

 

III. kutatóárok környéke. 2003.09. 

K. 2011.7.3999-4001. Fazékperem 2x, fazékoldal, díszített 1x. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és 1x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete. 1x vízszintesen kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

fedőhornyos, szögletesre vágott, hullámvonal alatt bekarcolt vonalakkal díszített, 1x bekarcolt 

vonalakkal díszített oldal. A 9. századi perem ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, fölül lekerekített, alul kissé lehúzott, lekerekített. Pátm.: 13, 15 cm. 

4,x2,4x0,6-6,0x4,6x0,5 cm. 3 db. 1x  9. század, 2x 10-11. század. 

 

Dátum nélküli szórvány. 

K. 2011.7.4002-4006. Fazékoldal, 2x díszített, 1 fazékalj. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal, 1x őrölt kerámiával, 3x mészszemcsével soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 3x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 1x bekarcolt vonalakkal, 

2x 3-3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. Fátm.: 14 cm. 2,2x2,7x0,5-9,5x7,2x0,9 cm. 5 db, 

1x 3 db-ból ragasztott. 9. század. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

8.1.3. Sárvár-ERTI telep és Sárvár-Sitkei erdő  

Tárgyleírások 

 

SÁRVÁR-ERTI telep 

71.2.8-71.2.226. 

 

72.17.1-72.17.8. Terepbejárás, Sitkei erdőirtás 

 

72.8.1-72.8.20. Terepbejárás, Sitkei erdő (Bajti). 

 

Károlyi Mária ásatása  

1-82. 1970. július 22-augusztus 8. 

83-92. július 22. 

93-101. július 23. 

102-106. július 27. 

107-158. július 28-30. 

159-220. július 31. - augusztus 3. 

221-226. augusztus 5. 

 

Sitkei erdő  

71.2.1-71. Felszíni szórvány. 

71.2.72-82. Felszíni szórvány a makadámút K-i oldalán. 

71.2.83-93. 1. sz. árok – 10 cm mélységig, felszíni kevert agyag. 

71.2.94-100. 1. sz. árok É-i vége, 30 cm mélyen. 

71.2.101-106. 1. sz. árok bővítése, kis kerek fekete folt bontásából. 

71.2.107-158. felszíni kevert talaj 40 cm-ig, a középkori árok felett. 

159-203. Középkori árok bontásából.  

204. Felszíni szórvány 

205. Felszíni kevert talaj 40 cm-ig a középkori árok felett. 

206-214. A középkori árok bontásából. 

215. Felszíni kevert talaj 40 cm-ig a középkori árok felett. 

216-217. Felszíni szórvány (vaspánt és eke csoroszlya) 

218-226. kemence (?) törmelékhalmának árkából 30 cm mélyen. 

 

71.2.1-71. Felszíni szórvány. 

71.2.1. Tégla, rosszul égetett, pelyvanyomokkal. 

71.2.2. Kő, homokkő, megmunkálás nyomával.  

71.2.3. Patics, egyik oldalán vesszőfonás lenyomatával. 

71.2.4. Patics, egyik oldalán növény lenyomatokkal.  

71.2.5. Kő, keskeny, hosszanti oldalán simára csiszolva. 

71.2.6. Kő, bazalt. 

71.2.7. Kő. 

 

71.2.8-9. Tegula és imbrex. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával (tegula) 

soványított tegula és imbrex töredéke. 12,7x6,8x1,4; 13,7x12,7x2,6 cm. 

 

71.2.10. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, kézzel készült, jól átégett, 

vörösesbarna színű, egyenes lyukkal átfúrt, nagyméretű hálónehezék két össze nem illő 

darabja. 5,6x4,6x2,2; 8,7x5,4x5,3 cm. 2 össze nem illő darab. 
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71.2.11. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, a peremen kívül-belül 

feketére kormozódott, ívelten kihajló, megvastagodó, finom fedőhornyos, alul-fölül finoman 

szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 15 cm. 5,8x3,5x0,6 cm.  

 

71.2.12. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, kevés grafittal és finom őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. Fátm.: 15 

cm. 4,3x4,8x0,8 cm.  

 

71.2.13. Fazékoldal. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, sok grafittal és kevés finom 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 

szélesen, sekélyen bekarcolt vonallal díszített fazékoldal. 7,0x3,2x1,1 cm.  

 

71.2.14, 17-18. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 1x3 színű, kívül-belül szürkésbarna ill. 1x 

vörösesbarna, 2x díszített. 1x 5 ágú vonalkötegekkel, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel és uo. 

vonalköteggel díszített fazékoldal. 5,7x2,9x0,9-5,4x4,7x0,6 cm. 3 db. 

 

71.2.15, 19. Fazékalj, 2x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével (négyzetes bélyeg) és finom őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül szürkésbarna ill. vörösesbarna/világosszürke, fenékbélyeges fazekak. 

Mészszemcsés: Három egymásba zárt, növekvő méretű, sarkain összekötött négyzet alakú, 

domború fenékbélyeg. Bélyeg mérete: 4,8x4,8 cm. 8,2 cm. 8,6x6,4x1,0 cm. Vörösesbarna: 

Körben kereszt. Bélyeg mérete: 3,6 cm. Fátm.: 12 cm. 9,0x10,0x0,9 cm. 

 

71.2.16. Tál pereme. Erősen csillámos homokkal és kevés finom őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, álló, háromszög alakban enyhén 

megvastagodó, felül a peremen finom besimítással tagolt, kívül szélesen, mélyen besimított 

hullámvonallal díszített. Pátm.: 16 cm. 3,3x2,1x0,6 cm. 

 

71.2.20. Behúzott peremű tál pereme. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül vörösessárga, ferdén 

levágott peremű. Kívül szélesen, sekélyen bekarcolt hullámvonalkötegekkel díszített 

tálperem. Pátm.: 28 cm. 2,5x2,2x0,5 cm.  

 

71.2.21. Orsógomb. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézzel formált, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, lapított gömb alakú, oldalán enyhén 

profilált, egyenes lyukkal átfúrt orsógomb. Sz: 3,3 cm. V: 1,7 cm. Lyukátm.: 0,8 cm. 

RAJZOLNI! 

 

71.2.22-23, 26-27, 29. Fazékoldal, 5x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, és 3x 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna fazékoldalak. 1x 3 ágú, ellentétes amplitúdójú hullámvonalkötegek alatt 

egymásra fésült vonalkötegekkel, 1x 5 ágú vonalköteggel ill. hullámvonalköteggel, 1x sűrűn 

egymásra fésült 6 ágú vonalkötegekkel, 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x egyszeres 

hullámvonallal díszített. 4,6x4,7x0,6-7,4x6,4x0,8 cm. 5 db. 

 

71.2.24-25, 28. Fazékperemek, 2x díszített. Csillámos homokkal, 1x apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével és 3x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-

belül szürkés- és vörösesbarna, 2x díszített fazékperemek. 24. Ívelten kihajló, végén finoman 
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szögletesre vágott. Pátm.: 23 cm. 25. Ívelten alig kihajló, elvékonyodó, felül finom 

fedőhornyos, végén lekerekített, kívül bekarcolt vonalakon irdalással (!) díszített fazékperem. 

RAJZOLNI! Pátm.. Nem mérhető. 28. Mésszemcsés: Ívelten alig kihajló, négyzetesen enyhén 

megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Vállán 3 ágú vonalkötegek között uo. 

hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 14 cm. 3,0x3,2x0,6-7,0x4,8x0,55 cm.  

 

71.2.30. Fazékoldal, díszített. Homokkal, apró kaviccsal és kevés finom őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 6 ágú 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített fazékoldal. 73,3x3,2x0,5 cm. 

 

71.2.31. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a peremen feketére 

kormozódott, vízszintesen kihajló, végein szögletesre vágott, nyakától lefelé sűrűn, 

szabálytalanul befésült 5 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. Belül szép simítófa-nyomok. 

Pátm.: 15 cm. 8,4x6,4x0,5 cm.  

 

71.2.32. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül feketére kormozódott, tányérból induló és 

korongrátéten készült fazékalj. Belül szép készítésnyomok. Fátm.: 13 cm. 7,5x5,7x0,8 cm.  

 

71.2.33. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és kevés 

mészszemcsével soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 5 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. Kívül kátrányszerű lerakódás. 8,1x7,2x0,8 cm. 

 

71.2.34. Fazékperem, körömbenyomással díszített! Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

vörösesszürke, ívelten kihajló, a perem fölső részén kívül besimítással tagolt, végein finoman 

szögletesre vágott. Nyakban enyhén profilált, nyakán körömbenyomással vagy finom irdalás-

sorral díszített. Pátm.: 15 cm. 6,4x3,7x0,9 cm. 

 

71.2.35. Fazékperem. Homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, szürkésbarna, a peremen kívül feketére 

kormozódott, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, végein 

szögletesre vágott. Pátm.: 15 cm. 8,8x4,2x0,6 cm. 

 

71.2.36, 39. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna fazékaljak. Az egyik tálból indul. Fátm.: 

10, 11 cm. 7,5x3,5x0,7; 10,9x7,1x0,5 cm. 

 

71.2.37-38. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, apró kaviccsal, grafittal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 4 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített, 1x homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, kívül-belül 

szürkésfekete, 7 ágú eszközzel besimított, különböző amplitúdójú hullámvonalkötegekkel 

díszített. 5,6x3,7x0,6; 8,8x7,3x1,0 cm. 

 

71.2.40, 46. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 6 

ágú hullámvonalköteggel ill. 3 ágú hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 

6,0x4,0x0,4; 7,2x6,1x0,6 cm.  
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71.2.42, 43, 45. Fazékperem, 2x díszített, ezek egyike festett is. (Párhuzam; Kemenespálfa 33. 

ház K.2010.1.475.!) Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ill. szürkésbarna, ívelten, majdnem 

vízszintesen kihajló, 1x szögletesre vágott, 2x háromszög alakban megvastagodó, végein 

szögletesre vágott. 1x egyszeres hullámvonallal díszített, 1x (a festett) halovány, 3 ágú 

hullámvonalköteggel, alatta uo. vonalköteggel díszített. Pátm.: 11, 13, 13 cm. 6,4x2,7x0,7-

7,9x3,3x0,6 cm. 

 

71.2.41, 44, 47, 48, 49. Fazékalj, 1x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával, ill. 2x sok mészszemcsével soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna fazékaljak. A fenékbélyeges 2 db-ból ragasztott. A 

fenékbélyeg egymásba helyezett két négyzetből áll, töredéke. Mérete 3,3x2,6 cm. Ez és két 

másik töredék tányérból indul. Ez és még egy töredék korongrátéten készült. A 44-es és 47-es 

ugyanazon edény darabjai. Fátm.: 13, 13 (egy edényből) 13, 15, 15 cm. 6,7x2,3x0,6-

13,3x4,1x0,9 cm. Rajzolni: 41-es és 47-es. 

 

71.2. 50, 52-55. 58. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával ill. 3x grafittal és 1x mészszemcsével is soványított, kézikorongolt, jól égetett, 4x 

2 színű, kívül-belül 1x narancssárga (54-es), a többi vörösesbarna, szürkésbarna és 

szürkésfekete fazékoldalak. A narancssárga 4 ágú vonalkötegek között uo. 

hullámvonalköteggel, 1 x 10 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel (53), 1x 2 ágú 

hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 1x 2 ágú hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 

vonalköteggel, 1x sűrű vonalakkal díszített. 4,0x3,7x0,7-6,4x6,3x0,6 cm. 6 db. 

 

71.2.51, 56, 57, 59. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x a peremen fölül feketére kormozódott, ívelten 

kihajló, 1x lekerekített, 1x szögletesre vágott, 2x háromszög alakban megvastagodó, alul-felül 

lekerekített, 1x fedőhornyos. Pátm.: 11, 12, 14 cm ill. nem mérhető. 4 db. 

 

71.2.60, 65, 68-69. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x őrölt 

kerámiával ill. 1x mészszemcsével és 2x grafittal soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül szürkésbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 1x 3 ágú hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 

vonalköteggel, 1x3, 1x 4 ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 3,3x3,2x0,6-6,6x5,8x0,8 cm. 4 

db. 

 

71.2.61-62, 67. Fazékperem. Csillámos homokkal és 1x durva szemcsés csillámos homokkal 

soványított, érdes, reszelős tapintású (67), apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna és vörösesbarna fazékperemek, 

egyik a peremen kívül feketére kormozódott. 2x ívelten kihajló, 1x lekerekített, 1x háromszög 

alakban megvastagodó, fedőhornyos, 1x ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, a 

perem külső alsó részén erőteljes besimítással tagolt, alul-felül lekerekített. Pátm.: 15, 16, 19 

cm. 3,3x2,2x0,6-7,0x3,1x0,7 cm. 

 

71.2.63-64, 66. Fazékalj.1x homokkal, őrölt kerámiával és mészszemcsével, 2x csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 

színű, kívül-belül vörösesbarna és szürkésfekete, 2x tányérból induló fazékaljak. Pátm.: 8, 10, 

12 cm. 5,5x3,2x0,7-8,2x4,5x0,8 cm.  

 

71.2.70,74, 77. Fazékperem, 1x díszített, 1x narancssárga. Csillámos homokkal, (1x erősen 

csillámos homokkal) apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 
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1x2, 1x3 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, ívelten kihajló, 1x ferde síkokkal 

vágott, 1x háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, lekerekített, 1x (a narancssárga) a 

peremen belül világosszürke (festett? lerakódás?) elvékonyodó, négyzetesre vágott. Pátm.: 15, 

20 cm ill. nem mérhető. A narancssárga csh, ap, őr sov. 2,6x4,9x1,1-5,7x4,7x0,5 cm. 3 db. 

 

71.2.71, 78. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 1x 

tányérból induló fazékaljak. Fátm.: 11, 13 cm. 6,8x4,6x0,9; 7,8x5,8x0,8 cm. 

 

71.2.72-82. Felszíni szórvány a makadámút K-i oldalán. 

71.2.72-73, 75-76, 79. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna 

fazékoldalak. 1x szélesen, mélyen, sűrű amplitúdóval bevésett hullámvonal alatt bekarcolt 

vonalakkal/csigavonallal, 3x 3, 4 ill. 5 ágú hullámvonakötegekkel, 1x 7 ágú hullámvonalköteg 

alatt 4 ágú vonalkötegekkel díszített. 4,0x3,1x0,7-6,2x5,8x0,8 cm. 5 db. 

 

 

71.2.83-93. 1. sz. árok – 10 cm mélységig, felszíni kevert agyag. 

71.2.80-84, 86, 89. Fazékoldal, díszített. 3x alig csillámos homokkal, 1x homokkal, 

3xcsillámos homokkal, apró kaviccsal és 6x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól 

égetett, 4x 2 színű, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 1x 5 ágú vonalköteg alatt sűrűn 

egymásra fésült hullámvonalkötegekkel, 2x 2 ágú, sűrűn befésült vonalkötegekkel, 1x 4 ágú 

hullámvonaköteggel, 3x 5, 6, 6 ágú hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 

4,4x3,8x0,5-8,1x7,2x0,6 cm. 7 db. 

 

71.2.85. Kisfazék pereme. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna kívül kátrányszerű 

lerakódás a nyakrészen. Ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, 

kívül a peremen finom besimítással tagolt, alul-felül lekerekített, vállán 5 ágú, sűrű 

hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 9 cm. 4,7x5,7x0,5 cm. 

 

71.2.87. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, alján jól elsimított, fenekén kátrányszerű 

lerakódás. Fátm.: 9 cm. 6,4x4,6x0,7 cm.  

 

71.2.89. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, fedőhornyos, kívül a peremen finom besimítással tagolt, alul-felül lekerekített. 

Pátm.: 13 cm. 4,5x2,4x0,6 cm. 

 

71.2.90-91. Fazékaljak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna és vörösesbarna, 1x tányérból 

induló fazékaljak. Fátm.: 11, 12 cm. 6,2x3,8x0,7; 2,2x3,5x0,7 cm. 

 

71.2.94-100. 1. sz. árok É-i vége, 30 cm mélyen. 

71.2.92-93, 95, 97, 98-99. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával ill. 2x grafittal soványított, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, 1x 3 ágú hullámvonalkötegekkel, 2x 3 ágú hullámvonalköteggel, 

1x3,1x5 ágú vonalköteggel, 1x 5 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel díszített. 

5,0x3,7x0,7-8,6x7,5x0,7 cm. 
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71.2.94, 96. Fazékperemek, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x3 színű, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, 1x négyzetesre vágott, 1x háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül 

lekerekített, vállán 6 ágú vonalköteggel díszített. Pátm.: 14, 17 cm. 5,2x2,5x0,5; 8,3x6,5x0,3 

cm. 

 

71.2.100.Fazékalj. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és grafittal 

soványított, kézik, jól égetett, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna fazékalj. Fátm.: 

10 cm. 5,9x5,4x0,6 cm.  

 

71.2.101-106. 1. sz. árok bővítése, kis kerek fekete folt bontásából. 

71.2.101, 103-105. Fazékoldalak, 2 díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna fazékoldalak. 2x3 ágú vonalkötegekkel díszített. 3,6x2,0x0,7-5,4x3,0x1,2 cm. 

 

71.2.102. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösessárga, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, alul-fölül lekerekített fazékperem. Pátm.: 16 cm. 4,8x1,x0,6 cm. 

 

71.2. 106-107. Hiányzik. 106. a leltárkönyv szerint faszén, 4 db. 

 

71.2.107-158. felszíni kevert talaj 40 cm-ig, a középkori árok felett. 

A 107. töredéket megtaláltam máshova csomagolva: Narancsvörös színű, csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított tégla saroktöredéke. 7,1x6,3x4,4 

cm. 

 

71.2.108-109. Fazékperemek, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x a peremen feketére kormozódott, nyakban profilált, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, 1x fedőhornyos, alul-felül lekerekített fazékperemek. Az 

egyik 5 ágú vonalkötegekkel díszített. Pátm.: 17, 18 cm. 8,7x3,5x0,5; 4,8x7,4x0,4 cm. 

 

71.2.110-111. Fazékperemek, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 2x a 

peremen kívül-belül feketére kormozódott, ívelten kihajló, 1x fedőhornyos, négyzetesre 

vágott, 1x háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, a peremen kívül besimítással 

tagolt, alul-felül lekerekített. Az utóbbi 7 ágú, egymásra fésült hullámvonalkötegekkel 

díszített. Pátm.: 19, 20 cm. 6,1x2,8x0,6; 5,4x4,8x0,5 cm. 

 

71.2.112-114, 118-119. Fazékoldalak, 5x díszített. 4x csillámos homokkal, 5x apró kaviccsal, 

2x őrölt kerámiával és 1x sok mészszemcsével soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x3 

színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x besimított hullámvonallal, 2x 3 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x 8 ágú hullámvonalköteggel és vonalköteggel, 1x sűrűn befésült 5 

ágú vonalkötegekkel díszített. 4,0x3,9x0,7-7,4x8,2x0,8 cm. 

 

71.2.115. Orsókarika. Csillámos homokkal és finom apró kaviccsal soványított, kézzel 

készült, jól égetett, kívül-belül világosszürke, korong alakú, tölcséresen szűkülő lyukkal átfúrt 

orsógomb. Átm.: 2,6 cm. M: 1,1 cm. 
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71.2.116. Fenőkő. Csillogó, sárgásbarna kőzetből csiszolt, négyzetes formájú fenőkő. 

7,5x5,4x1,4 cm. 

 

71.2.120, 122-123, 126, 128-129. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 6x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x 3 ágú, 2x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x 5 ágú hullámvonalköteggel és 

vonalköteggel, 1x 6 ágú hullámvonalkötegekkel, 1 x 4 ágú vonalkötegekkel díszített. 

4,9x4,1x0,5-9,0x5,1x0,7 cm. 6 db. 

 

71.2.121, 127. Fazékperemek. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, ívelten kihajló, 1x fedőhornyos, 

finoman szögletesre vágott, 1x háromszög alakra vágott, végén lekerekített. Pátm.: 16, 88 cm. 

3,2x2,5x0,8; 6,2x2,5x0,7 cm. 

 

71.2.124-125. Fazékalj, 1x fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és 1x grafittal soványított, kézik, jól ég, 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x hengeres aljú edényhez tartozó, 1x kör alakú keretű fenékbélyeges 

fazékaljak. Fátm.: 8,5 cm ill. nem mérhető. 5,6x7,4x0,9; 4,4x4,7x1,1 cm. 

 

71.2.130, 132, 135-139. Fazékoldalak, 6x díszített. 5x csillámos homokkal, 6x apró kaviccsal 

és 5x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 6x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna, 1x világosszürke fazékoldalak. A 130-ason kívül kátrányszerű 

lerkódás. 2x 6 ill. 4 ágú vonalkötegekkel, 2x 6 ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel, 1x 6 ágú vonalköteggel díszített. 3,1x3,2x0,5-6,7x4,7x0,8 cm. 7 db. 

 

71.2.133-134. Fazékperemek. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x 

a peremen feketére kormozódott, ívelten kihajló, 2x háromszög alakban megvastagodó, 2x 

fedőhornyos, alul-felül lekerekített fazékperemek. Az egyik fölül finom besimítással tagolt. 

Pátm.: 13, 16 cm. 3,5x1,4x0,7; 4,0x2,0x0,6 cm. 

 

71.2.131. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül vörösesbarna, alul feketére kormozódott, 

talpán kissé kihúzott fazékalj. Fátm.: 18 cm. 4,4x5,0x0,6 cm. 

 

71.2.140-144, 147-149. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, 7x apró kaviccsal és 6x őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 4x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, 1x kívül feketére kormozódott, 2x3 ágú, 1x 6 ágú vonalköteggel, 2x 4 ágú, 2x 

6, 1x7 ágú ágú hullámvonalkötegekkel díszített. 3,4x3,5x0,6-5,4x4,5x0,6 cm. 8 db. 

 

71.2.145-146. Fazékaljak, 1x díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, 1x 

legalább 2 ágú vonalköteggel díszített. Az egyik alja egyenetlenül elsimított. Fátm.: 15, 9 cm. 

2,8x4,7x1,0; 6,2x2,3x0,7 cm. 

 

71.2.150-158. Fazékoldal, 7x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 7x őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 5x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szürkésfekete, 1x széles, mély besimítással, 1x 5, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x 3, 

1x 5 ágú hullámvonalkötegekkel, 1x 5 ágú hullámvonalköteggel,1x 7 ágú vonalkötegekkel, 1x 

4 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel díszített. 3,7x2,5x0,6-6,7x4,5x0,7 cm. 9 db. 
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159-203. Középkori árok bontásából.  

71.2.159. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül finoman lekerekített. Vállán 3 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. Pátm.: 21 cm. 10,2x6,2x0,7 cm. 

 

71.2.160-164. (166) Fazékalj, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, sárgásbarna, 

vörösesbarna, 2x 5 ágú vonalkötegekkel díszített. 1x korongrátáten készült. Fátm.: 10, 16, 10, 

10 cm ill. nem mérhető. 6 (6) db. 7,7x5,6x0,8-13,4x7,3x0,8 cm. A 162 és 166 

összeragasztható. 

 

71.2.165, 167-168. Fazékoldalak, 3x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, világosszürke (fehéres színű), 1x 5, 1x 3 ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú 

vonalköteg alatt sűrűn egymásra fésült hullámvonalkötegekkel díszített. 5,7x5,9x0,7-

8,1x7,4x0,6 cm. 

 

71.2.169. Fazékperem. Csillámos homokkal és finom apró kaviccsal soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül lekerekített fazékperem. Pátm.: 13 

cm. 5,5x2,5x0,7 cm. 

 

71.2.170-177. Fazékoldalak, díszített. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal, 2x 

mészszemcsével és 4x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 5x 3 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 1x belül foltban feketére kormozódott fazékoldalak. 

A 170-es töredéken belül függőleges készítésnyomok. 1 töredék 3 ágú, 1 6 ágú 

hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú, ellentétes amplitúdójú, egymásra fésült 

hullámvonalkötegekkel, 1x 6 ágú vonalkötegekkel, 2x 3 ágú, 1x 6 ágú vonalköteggel, 1x 4 

ágú, girlandszerűen befésült hullámvonalköteggel és szintén 4 ágú vonalköteggel díszített. 

4,4x3,5x0,5-6,3x7,0x0,8 cm. 

 

71.2.178-180. Fazékperemek. Alig csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és finom őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a peremen kívül 

feketére kormozódott, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, fedőhornyos, fölül felhúzott, 

alul-felül finoman lekerekített fazékperemek. Pátm.: 13, 16 cm ill. nem mérhető. 4,2x1,9x0,6-

5,52x3,0x0,7 cm. 

 

71.2.181-183, 185-190. Fazékoldal, 9x díszített. Csillámos homokkal, 5x finom apró 

kaviccsal és 5x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna fazékoldalak. 2x 4 ágú vonalkötegek között uo. 

hullámvonalköteggel, 1x 3 ágú vonalköteg alatt uo. hullámvonalkötegekkel, 3x 3, 4, 6 ágú 

hullámvonalköteggel, 3x 4, 4, 5 ágú vonalköteggel díszített. 4,5x3,6x0,8-6,3x6,7x0,5cm.  

 

71.2.184, 191, 193, 198-199. Fazékperem. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és 2x 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 1x vajszínű (fehéres), 4x 

vörösesbarna, ívelten kihajló, 3x háromszög alakban megvastagodó, 3x fedőhornyos, 2x kívül 

besimítással tagolt, alul-felül lekerekített, 2x ívelten kihajló, fedőhornyos, végén finoman 

szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 12, 12, 13 16, 18 cm. 2,8x2,1x0,7-6,0x2,9x0,7 cm. 
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71.2.192, 194-197. Fazékoldalak, 5x díszített. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal, 2x 

mészszemcsével és 2x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3x 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, 1x 5 ágú vonalköteggel és hullámvonalköteggel, 1x 2 

ágú vonalköteggel, 1x 6 ágú vonalköteggel, 1x 4 ágú hullámvonalköteggel, 1x 4 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 3,5x2,8x0,5-5,8x3,7x0,8 cm. 5 db. 

 

71.2.200. Fazékalj. Csillámos homokkal és finom apró kaviccsal soványított, kézikorongolt, 

jól égetett, kívül-belül szürkésfekete fazékalj. Fátm.: 12 cm. 7,8x3,8x0,7 cm. 

 

71.2.201. Tegula. Római tegulák töredékei. 2 db. 6,8x4,8x1,6; 6,2x4,7x3,0 cm. 

 

71.2.202. Hálónehezék. Durva szemcsés csillámos homokkal, őrölt kerámiával és 1x szerves 

anyaggal soványított, kézzel készült, gyengén kiégetett, vörösesbarna, vörösessárga színű, 

lapított gömb alakú hálónehezékek töredékei. 6,0x5,3x3,3-8,5x6,7x4,0 cm. 3 db. 

 

71.2.203. Patics és tégla. Durva szemcsés csillámos homokkal és szerves anyaggal 

soványított, kézzel készült, gyengén kiégetett, vörösesbarna, vörösessárga színű tégla- és 

paticsdarabok. 5,1x3,8x2,8-8,4x4,7x5,3 cm. 5 db. 

 

204. Felszíni szórvány 

71.2.204. Agyagtömb, többszörösen átégett, vsz. kemence része volt. 28x22,5 cm. 

Középkori raktárban van! 

 

205. Felszíni kevert talaj 40 cm-ig a középkori árok felett. 

71.2.205. Hálónehezékek. Durva szemcsés csillámos homokkal és őrölt kerámiával 

soványított, kézzel készült, gyengén kiégetett, vörösesbarna, vörösessárga színű, lapított 

gömb alakú hálónehezékek agyonmosott töredékei. 7,2x4,0x1,8-9,0x6,0x0,9 cm. 7 db. 

 

206-214. A középkori árok bontásából. 

71.2.206. Hiányzik. Faszén, mennyiség megjelölése nélkül. 

 

71.2.207. Állatcsont, 130 db. 

 

71.2.208. Lókoponya darabjai és ló állkapocs, 35 db. 

 

71.2.209. Hiányzik! Agyagadény oldal- és válltöredéke, sárgásszürke, hullámvonalköteggel 

díszített. 32,3 cm. 7 db-ból ragasztott. Ceruzás bejegyzés szerint 2005-ben Polgár Péter látta. 

 

71.2.210. Fazékperem. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, ívelten kihajló, fedőhornyos, 

háromszög alakban megvastagodó, alul-felül finoman lekerekített, vállán 4 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékperem. Pátm.: 25 cm. 7,7x3,1x0,7 cm. 3 össze nem illő 

db. 

 

71.2.211. Fazékoldalak, díszítettek. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, 4 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített fazékoldalak. Feltehetően a 210-es darabjai. 4,2x3,3x0,6-

7,3x5,7x0,7 cm. 8 db, 1x 2 db-ból ragasztott. 

 



10 

 

71.2.212. Fazékalj. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, tányérból induló, homokkal 

alászórt fazékalj. Fátm.: 16 cm. 10,5x6,6x0,9 cm. 2 db-ból ragasztott.  

 

71.2.213. Hálónehezék. Durva szemcsés csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, 

kézzel készült, gyengén kiégetett, vörösesbarna, vörösessárga színű, lapított gömb alakú, 

tölcséresen szűkülő lyukkal átfúrt hálónehezék. Átm: 12,7 cm. Vast.: 6,3 cm. Lyukátm.: 1,5-

2,3 cm. Kiegészített. 

 

71.2.214. Hiányzik. Vasszerszám. Széles, lapos éllel, egy kereken visszahajlított hegyes 

nyúlvánnyal az alsó végén. H: 10,1 cm. Sz: 1 cm. 

 

215. Felszíni kevert talaj 40 cm-ig a középkori árok felett. 

71.2.215. Vaskés. Nyéltüskés kovácsoltvas kés. Hegyén hiányos. H: 11,0 cm. Sz: 1,1 cm. V: 

0,2 cm.  

 

216-217. Felszíni szórvány (vaspánt és eke csoroszlya) 

71.2.216. Pánt. Vörösréz vagy vas vödör(?)pánt. H: 7,2 cm. Sz: 1,0 cm. V: 0,01 cm. 

 

71.2.217. Eke csoroszlya, hossz 43,8, lapát szélesség 5,5 cm, szél 2,8 cm. 

 

218-226. kemence (?) törmelékhalmának árkából 30 cm mélyen. 

 

71.2.218, 220-222, 224. Fazékoldalak, 5x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, 2x3 színű, 

1x 2 ágú, 1x 4 ágú vonalköteggel, 1x 4 áhú vonalkötegekkel, 1x 2 ágú, 1x 5 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. 4,0x3,2x0,5-5,3x5,0x0,5 cm. 5 db.  

 

71.2.219, 223. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, finom fedőhornyos, kívül 

finom besimítással tegolt, alul-felül finoman lekerekített fazékperemek. Pátm.: 17, 17 cm. 

4,5x2,0x0,8; 4,4x1,8x0,8 cm. 

 

71.2.225. Vastű (?). Nagy vasmaggal rendelkező, kör átmetszetű vastárgy. Mindkét végén 

sérült, akár recens is lehet. H: 11,2 cm. Sz: 0,5 cm. V: 0,5 cm. 

 

71.2.226. Egy kis zacskó állatcsont. 20 db, 
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Sárvár-Sitkei Erdő 

Tárgyleírások 

R. 74.16.1-283. 

 

R.74. 16.1. Sárvár, Sitkei erdő, sarokátvágás a sánc sárga agyagrétegéből – 60 cm. 1974. 

07. 16. 

 

R. 74.16.2-6. Sitkei erdő, tábor sarok átvágása. Az árok kezd sáncba átmenni, 

szürkésbarna réteg – 40 cm. 1. árok. 1974. 07. 16. 

 

R. 74.16.7-16. Sitkei erdő, 1. árok közepétől, É-i vége szürke agyagból – 120 cm. 1974. 

07. 18. 

 

R. 74. 16.17-29. Sitkei erdő. 1. árok É-i vége, szürke agyagból, -120 cm (közepétől). 1974. 

07. 18. 

 

R. 74. 16.30-33. Sitkei erdő. 1/A, sárga agyag homokos 80 cm mélység. 1974. 07. 18. 

 

R. 74. 16.34-39. Sitkei erdő. Erdőirtás a gátőrház és az út között a két Rába-holtág 

között. 1974. 07. 19. Terepbejárás. 

 

R. 74. 16.40-45. Sitkei erdő. 4. mező, szürkével kevert sárga agyag 100 cm. Ásatás, 1974. 

07. 19. 

 

R. 74. 16.46. Sitkei erdő. 1. árok, 5 mező, sárgásszürke agyag, - 110 cm. 1974. 07. 19. 

 

R. 74. 16.47-51. Sitkei erdő. 1. árok, A mező, szürke agyag, - 120 cm. 1974. 07. 19. 

 

R. 74. 16.52-59. Sitkei erdő. 2. árok, 10-15 cm, sárgás, tömött agyag 80-55 cm. 1974. 07. 

20. 

 

R. 74. 16.60-62. Sitkei erdő. 1. árok, barnás agyag, - 30 cm. 1974. 07. 16. 

 

R. 74. 16.63-67. Sitkei erdő. 1. árok É-i vége, sárga agyag 70 cm. 1974. 07. 18. 

 

R. 74. 16.68-69. Sitkei erdő. 2. mező, - 90 cm, sárga vörös homokos agyag. 1974. 07. 22. 

 

R. 74. 16.70-87. Sitkei erdő. 8. mező, - 140 cm, szürke agyag. 1974. 07. 22. 

 

R. 74. 16.88-92. Sitkei erdő. 1. árok, rábontás K-re, A mező, barnás föld, - 60 cm. 1974. 

07. 22. 

 

R. 74. 16.93-94. Sitkei erdő. 7 mező, - 150 cm, kaviccsal kevert szürkés sárga agyag 1974. 

07. 23. 

 

R. 74. 16.95-101. Sitkei erdő. 1. árok, 6. mező, szürke agyag. 1974. 07. 23. 

 

R. 74. 16.102-109. Sitkei erdő. 1. árok, A mező, barna, szürkülő agyag, 110 cm, rábontás 

K-re. 1974.07.23. 
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R. 74. 16.110-138. Sitkei erdő. 1. árok, K-i rábontás, C mező, szürkével kevert barna, 

110 cm. 1974. 07. 24. 

 

R. 74. 16.139-140. Sitkei erdő. 1. árok, 3 mező, szürke iszapos agyagban, - 140 cm. 1974. 

07. 24. 

 

R. 74. 16.141-143. Sitkei erdő. 2. árok, felszíni barna föld, - 20 cm, 34-35. mező. 1974. 07. 

25. 

 

R. 74. 16. 144-154. Sitkei erdő. 3. árok, 20-40 cm, sárgás-szürkés tömött agyag. 1974. 07. 

26. 

 

R. 74. 16. 155-165. Sitkei erdő. 3. árok, agyag, 6. mező, szürkés sárga agyag, 30-60 cm. 

1974. 07. 29. 

 

R. 74. 16.166-174. Sitkei erdő. 3. árok, 8-10 m hosszabbításban, D-i fele, szürkével kevert 

sárga – 30-50 cm. 1974. 07. 29. 

 

R. 74. 16.175. Sitkei erdő. 4. árok, 8-10 mező, 15 cm mélyen, felszíni kevert. 1974. 07. 29. 

 

R. 74. 16.176. Sitkei erdő. 2. árok, 5 m – 10 m, sárgás, tömött agyag, - 30 - 50 cm. 1974. 

07. 26. 

 

R. 74. 16.177-189. Sitkei erdő. 3. árok, 14-17 m, szürke agyag, - 20 - 40 cm. 1974. 07. 30. 

 

R. 74. 16.190-200. Sitkei erdő. 5. árok, sánc alatt, szürkés tömött agyag, - 50 cm mélyen. 

1974. 07. 30. 

 

R. 74. 16.201. Sitkei erdő. 1-2. árok közötti áttörés, 100-140 cm, szürke rétegben. 1974. 

07. 30. 

 

R. 74. 16.202-206. Sitkei erdő. 5. árok kezdeténél, szürke agyag. 1974. 08. 01. 

 

R. 74. 16.207. Sitkei erdő. 5. árok tábor belsejébe nyúló részén sárgásbarna agyagban. 

1974. 08. 01. 

 

R. 74. 16.208. Sitkei erdő. 7. árok, - 40 cm, szürkéssárga agyag. 1974. 08. 05. 

 

R. 74. 16.209-211. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, tábor belseje felé, 40 cm, szürkéssárga 

agyag. 1974. 08. 05. 

 

R. 74. 16.212-218. Sitkei erdő, tábor. 5. árok, sánc külső részén, szürke agyag. 1974. 08. 

05. 

 

R. 74. 16.219. Sitkei erdő, tábor. 2. árok betemetésekor a C mező kihányt földjében. 

1974. 08. 06. 

 

R. 74. 16.220-227. Sitkei erdő, 5. árok D-i bővítése, A mező, szürke paticsos faszenes, - 

35- 45 cm. 1974. 08. 06. 
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R. 74. 16.228-231. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, A mező, paticsos-faszenes réteg a szürke 

agyagban. 1974. 08. 07. 

 

R. 74. 16.232-234. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, B mező, szürke agyagos. 1974. 08. 07. 

 

R. 74. 16.235-266. Sitkei erdő, tábor, 3 árokra rábontás K-re, fekete beásásból. 1974. 08. 

08. 

 

R. 74. 16.267-270. Sitkei erdő. 3. árok, K-i rábontás, 2 lyuk szürkés, faszenes, paticsos, - 

50 cm. 1974. 08. 09. 

 

R. 74. 16.271-283. Sitkei erdő. 3. árok, K-i rábontás, 1. lyuk, szürke, faszenes, paticsos, - 

50-75 cm. 1974. 08. 09. 

 

 

R.74. 16.1. Sárvár, Sitkei erdő, sarokátvágás a sánc sárga agyagrétegéből – 60 cm. 1974. 

07. 16. 

R. 74.16.1. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, két színűre égett, kívül feketére kormozódott, belül 

vörösesbarna, 6 ágú befésült vonalköteggel díszített fazékoldal. 3,8x3,1x0,6 cm. 9-10. század.  

 

R. 74.16.2-6. Sitkei erdő, tábor sarok átvágása. Az árok kezd sáncba átmenni, 

szürkésbarna réteg – 40 cm. 1. árok. 1974. 07. 16. 

R. 74.16.2. Patics. Amorf. 2,0x1,8x1,3 cm.  

 

R. 74.16.3-4. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, gyorsan forgó kézikorongon készült, három színűre égett, kívül-belül élénk 

narancssárga fazékoldalak. Vsz. egy edény darabjai. 4,1x3,4x0,6; 5,0x4,0x0,6 cm. 13-16. 

század. 

 

R. 74.16.5. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, három színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, végein szögletesre vágott 

fazékperem. Pátm.: 12 cm. 3,2x2,2x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.6. Fazékoldal. Homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, másodlagosan mindkét oldalán szürkére égett fazékoldal. 3,0x2,4x0,6 cm. 

 

R. 74.16.7-16. Sitkei erdő, 1. árok közepétől, É-i vége szürke agyagból – 120 cm. 1974. 

07. 18. 

R. 74.16.7. Tégladarab. Vörösesbarna színű, finomra szitált apró kaviccsal soványított, tömör 

állagú, jól átégett. Római? 11,1x10,3x5,0 cm.  

 

R. 74.16.8-9. Fazékoldal és -alj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, két színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén szürke 

fazékoldal- és alj. Alaposan lesikált, másodlagosan érdes darabok. Fátm.: 11 cm. 4,2x2,2x0,7 

cm. 4,1x3,4x1,0 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.10-19, 22, 29. Fazékoldalak és 3 alj. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával soványított, gyorsan forgó kézikorongon készült, 1x 3, 4x2 színűre 
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égett, kívül-belül élénk narancssárga, törésfelületén uo. ill 1x szürke fazékoldalak. A 3 alj 

közül kettő erősen sérült, a harmadik a korongról levágott. Fátm: 2x nem mérhető, 1x 6,5 cm. 

2,3x2,2x0,3-5,6x2,7x0,7 cm. 17-19. század. 13 db. 

 

R. 74. 16.17-29. Sitkei erdő. 1. árok É-i vége, szürke agyagból, -120 cm (közepétől). 1974. 

07. 18. 

R. 74.16.20-21, 23. Fazékoldal, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, 2x három színűre égett, kívül-belül vörösesbarna ill. 

1x szürkésbarna, 1x 4 ágú befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 2,2x1,8x0,7-

3,9x3,4x0,5 cm. 9-10. század.  

 

R. 74.16.24. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, magasan, ívelten kihajló, 

kissé lecsüngő, lehúzott, lekerekített fazékperem. Vékony falú. Pátm.: 12 cm. 4,2x2,5,x0,425 

cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.25-28. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt ill. gyorsan forgó kézikorongon készült, jól égetett, kívül-belül 

narancssárga, ívelten kihajló, 1x lehúzott, lekerekített, 1x négyzet alakban megvastagodó, 

alákarcolt, lekerekített, 1x négyzet alakban megvastagodó, kívül erőteljes besimítással tagolt, 

alul lekerekített fazékperemek. A 25. és 26. két összeillő darab. Pátm.: 13, 15 cm ill. nem 

mérhető. 2,2x1,8,x0,5-5,5x3,1x0,5 cm. 16-19. század. 

 

R. 74.16.29. Agyagedény alj, terrakkotta, 5,2 cm. Hiányzik! 

 

R. 74. 16.30-33. Sitkei erdő. 1/A, sárga agyag homokos 80 cm mélység. 1974. 07. 18. 

R. 74.16.30-33. Amorf, kicsi paticsok. 2,5x1,3x1,4-2,2x1,2x2,1 cm. 

 

R. 74. 16.34-39. Sitkei erdő. Erdőirtás a gátőrház és az út között a két Rába-holtág 

között. 1974. 07. 19. Terepbejárás. 

R. 74.16.34-39. Fazékoldalak és egy alj. Sok grafittal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kelta fazék darabjai. 

 

R. 74. 16.40-45. Sitkei erdő. 4. mező, szürkével kevert sárga agyag 100 cm. Ásatás, 1974. 

07. 19. 

 

R. 74.16.40,42-43. Fazékperem, díszített, 1x díszített nyaktöredék, 1x díszítetlen oldal. 

Cillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, három 

színűre égett, kívül-belül vörösesbarna és szürkésbarna, törésfelületén szürkésfekete 

fazéktöredékek. A perem ívelten kihajló, megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül lekerekített. 

A peremen belül vastag koromlerakódás. Az edény nyaka enyhén profilált, vállán egymást 

metsző, kis amplitúdójú hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 16 cm. 9,0x7,2x0,45 cm. 

RAJZOLNI! A nyaktöredék bekarcolt hullámvonal alatt uo. vonallal díszített. 3,3x1,8x0,5; 

3,5x3,3x0,5 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.41. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, gyorsan forgó kézikorongon készült, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, ívelten 

kihajló, fedőhornyos, D alakban megvastagodó, alul-fölül lekerekített fazékperem. Pátm.: 16 

cm. 6,3x2,6x0,4 cm. 16-19. század. 
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R. 74.16.44-45. Fémnek látszó, de inkább löszlerakódásból származó, enyhén íves apró 

töredékek. Két összeillő darab. 1,9x1,6x0,3; 2,6x1,2x0,2 cm. 

 

R. 74. 16.46. Sitkei erdő. 1. árok, 5 mező, sárgásszürke agyag, - 110 cm. 1974. 07. 19. 

R. 74.16.46. Szürke, jól kiégett, durva szemcsés homokkal soványított téglasarok. Két oldalán 

is zöldesszürke mázmaradék. Római? 5,2x4,7x4,2 cm. 

 

R. 74. 16.47-51. Sitkei erdő. 1. árok, A mező, szürke agyag, - 120 cm. 1974. 07. 19. 

R. 74.16.47-48. Fazékoldal, két összeillő darab. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, három színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke fazékoldal. 5,8x4,7x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.48-51. Tégladarabok. Élénk narancssárga, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, agyonmosott, amorf téglák és egy patics. 2,7x1,8x0,9-3,5x2,2x3,4 cm. 

 

R. 74. 16.52-59. Sitkei erdő. 2. árok, 10-15 cm, sárgás, tömött agyag 80-55 cm. 1974. 07. 

20. 

R. 74.16.52. Lapos bazaltdarab. 7,5x3,6x1,2 cm. 

 

R.74.16.53-55. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, agyonmosott 

paticsdarabok. 3,4x2,5x1,4-4,7x2,4x4,2 cm.  

 

R. 74.16.56-59. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna fazékoldalak. 3,2x2,7x0,8-

5,7x3,1x0,9 cm. 9-10. század. 

 

 

R. 74. 16.60-62. Sitkei erdő. 1. árok, barnás agyag, - 30 cm. 1974. 07. 16. 

R. 74.16.60-62. Vörös színű, pelyvás soványítású nagy tégladarabok. A 61-es egy őrlőkő-

töredék. 8,3x4,7x4,7-12,2x11,7x4,0 cm. 

 

R. 74. 16.63-67. Sitkei erdő. 1. árok É-i vége, sárga agyag 70 cm. 1974. 07. 18. 

R. 74.16.63-67. Vörös színű, homokkal, növényi szárakkal és őrölt kerámiával soványított 

nagy tégladarabok. 10,0x4,6x3,0-12,7x9,8x5,6 cm. 

 

R. 74. 16.68-69. Sitkei erdő. 2. mező, - 90 cm, sárga vörös homokos agyag. 1974. 07. 22. 

R. 74.16.68. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete fazékoldal. 7,5x5,3x0,8 cm. 

9-10. század. 

 

R. 74.16.69. Téglatöredék. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított narancssárga téglatöredék. 9,7x6,7x2,2 cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.70-87. Sitkei erdő. 8. mező, - 140 cm, szürke agyag. 1974. 07. 22. 

R. 74.16.70-85. Sok köztük a külön leltározott, összeillő darab. Több fazék darabjai. 

Az első díszített fazékperem: 62 (! eleve duplum szám), 73, 76,77, 82, 83 és több csak 

lefestett, szám nélküli töredék. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna fazék felső rész. A perem 

magasan, ívelten kihajló, fedőhornyos, háromszög alakban megvastagodó, alul-felül 

szögletesre vágott. A perem alatt egymásra karcolt kis amplitúdójú hullámvonalakkal és ezek 
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alatt sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 20 cm. 1,4x2,2x0,6-8,3x4,3x0,8 cm. 9-10. 

század. 

A második, perembelsőn is díszített fazékperem. R.74.16.75. Alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös 

fazék felsőrész. A perem ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, 

fölül fel, alul lehúzott, szinte szögfejperem. Kívül a peremen besimítással tagolt, alul-felül 

lekerekített. A perembelsőn szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonallal díszített. Kívül 

halvány, egymásra karcolt hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 19 cm. 6,2x5,9x0,5 cm. 9-10. 

század. 

A harmadik perem. R. 74.16.70, 71, 84 és két felirat nélküli. Alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, három színűre égett, kívül-belül 

vörösessárga, törésfelületen szürke fazékperem. A perem ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, fedőhornyos, fölül fel, alul lehúzott, kívül a peremen finom besimítással 

tagolt, alul-felül lekerekített. Vállán egymásra fésült halvány hullávonalakkal és az egyik alatt 

– a töredékesség miatt 1 db körömbenyomással – díszített. Pátm.: 21 cm. 3,8x2,7x0,5-

7,3x3,1x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.72, 74. Fazékperemek. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, 3 színű, jól égetett, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete 

fazékperemek. Ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, finom fedőhornyos, alul-

fölül lekerekített ill. finoman szögletesre vágott. Pátm.: 15, 15 cm. 3,0x2,5x0,5-4,7x3,7x0,6 

cm. 9-10. század. 2 db. 

 

R. 74.16.78-81, 85. 5 db. Fazékoldalak, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, 3x2, 2x3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, 2x keskenyen, sekélyen il. szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal 

díszített fazékoldalak. 3,9x3,5x0,6-6,6x5,5x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.86-87. Tégladarabok. Homokkal és kevés pelyvával soványított, vörös színű, amorf 

tégladarabok. 6,3x4,5x2,5-6,3x5,9x4,2 cm. 

 

R. 74. 16.88-92. Sitkei erdő. 1. árok, rábontás K-re, A mező, barnás föld, - 60 cm. 1974. 

07. 22. 

R. 74.16.88-90. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, két- és három színűre égett, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete 

fazékoldalak. Az egyiken (88-as) kátrányszerű lerakódás. 2,8x2,3x0,7-4,9x3,8x1,1 cm. 9-10. 

század. 

 

R. 74.16.91. Tégladarab. Csillámos homokkal és pelyvával soványított tégladarab. 

8,2x5,0x0,8 cm. 

 

R. 74.16.92. Faszén darabka papírzacskóban. 

 

R. 74. 16.93-94. Sitkei erdő. 7 mező, - 150 cm, kaviccsal kevert szürkés sárga agyag 1974. 

07. 23. 

R. 74.16.93-94. Tégladarab vagy habkő. Salakosra égett, érdekes nyúlvánnyal bíró tégladarab 

(?) két összeillő darabja. Akár épületdísz, faragvány is lehetne. Szakértőnek megmutatni. 

Homok és kevés pelyva esetleg lehet benne. Színe kívül sötét tónusú piros vagy halvány 

bordó, belül szürke. 21,0x5,1x6,3 cm. 
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R. 74. 16.95-101. Sitkei erdő. 1. árok, 6. mező, szürke agyag. 1974. 07. 23. 

R. 74.16.95-100. Fazékperemek, 2 db, fazékoldal és 3 db alj, ebből egy fenékbélyeges. Alig 

csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, 5x 3 

színűre égett, kívül-belül sárgásbarna, vörösesbarna, törésfelületén szürkésfekete 

fazéktöredékek. Az oldal belsején jó készítésnyomok. A két perem ívelten kihajló, a 95-ös D 

alakban megvastagodó, fedőhornyos, kívül besimítással háromszögletűre simított, végein 

lekerekített fazékperem. Külsején nyomokban kátrányszerű lerakódás. Pátm. 14 cm. 

5,1x2,8x0,5 cm. A 97-es ívelten kihajló, fedőhornyos, végein négyzetesre vágott. Pátm.: 15 

cm. 6,8x4,2x0,5 cm. Az aljak közül a fenékbélyegesen négyzet alakú fenékbélyeg keret 

halvány részlete látszik. Fátm.: 2x nem mérhető, 14 cm. 4,2x3,5x0,5-9,2x6,0x0,6 cm. 9-10. 

század. 

 

R. 74.16.101. Apró paticstöredék. Homokkal soványított, narancsszínű. 1,8x1,7x1,1 cm.  

 

R. 74. 16.102-109. Sitkei erdő. 1. árok, A mező, barna, szürkülő agyag, 110 cm, rábontás 

K-re. 1974.07.23. 

R. 74.16.102-103, 106-107. Fazékoldalak, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásbarna ill. szürkésfekete, 

2x5 ágú vonalkötegekkel díszített. 2,3x1,7x0,5-3,7x4,1x0,5 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.104-105, 108-109. Tégla- és paticsdarabkák. Homokkal és őrölt kerámiával 

soványított, erősen mosott apró, vörösessárga téglatöredékek. 2,4x2,1x0,8-6,9x3,2x1,8 cm. 

 

R. 74. 16.110-138. Sitkei erdő. 1. árok, K-i rábontás, C mező, szürkével kevert barna, 

110 cm. 1974. 07. 24. 

R. 74.16.110. Fazéknyak, díszített. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül –belül szürkésfekete, 4 ágú hullámvonalköteg alatt uo. 

vonalköteggel díszített. 2 db-ból ragasztott. 4,4x3,7x0,5 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.111. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, gyorsan forgó kézikorongon készült, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a 

peremen belül és kívül kátrányszerű lerakódás. A perem ívelten kihajló, négyzet alakban 

megvastagodó, alul-felül lekerekített. Pátm.: 14 cm. 4,6x2,7x0,3 cm. 16-19. század. 

 

R. 74.16.112-114,116-119. Fazékoldalak, 1 díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal 

és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű,  kívül sárgásbarna, belül 

szürkésfekete fazékoldalak. A díszített 2 ágú, sűrű hulámvonalkötegekkel díszített 

(RAJZOLNI)!. 3,5x2,4x0,7-4,3x4,3x0,4 cm. 9-10. század. 6 db. 

 

R. 74.16.115, 120-131. Fazékperem, fazékoldalak, 1 díszített. Alig csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, gyorsan forgó kézikorongon készült, jól 

égetett, 5x2 színű, kívül-belül narancssárga, törésfelületén szürkésfekete fazékoldalak és egy 

perem. A perem kisméretű edényhez tartozik, ívelten alig kihajló, lekerekített. Pátm.: 7 cm. A 

díszített oldalon szélesen, sekélyen, sűrűn befésült vonalak. 1,7x1,9x0,3-4,9x4,3x0,6 cm. 16-

19. század. 14 db. 

 

R. 74.16.132-134. Kőtöredék és téglatöredékek. Habszerű, de nehéz kőtöredék, homokkal és 

őrölt kerámiával soványított téglatöredékek. 5,5x4,4x1,5-6,2x4,1x3,7 cm. 3 db. 
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R. 74.16.135. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, Belül sárgásbarna, kívül szürkésfeketére kormozódott 

fazékalj. Fát.: 11 cm. 5,1x4,0x1,0 cm. 16-19. század. 

 

R. 74.16.136-137. Paticsdarabok. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, narancssárga 

apró paticstöredékek. 3,2x2,6x0,9-3,4x3,0x1,0 cm. 

 

R. 74.16.138. Faszén darabok mind papírzacskóban, mind nylonzacskóban csomagolva. 

 

R. 74. 16.139-140. Sitkei erdő. 1. árok, 3 mező, szürke iszapos agyagban, - 140 cm. 1974. 

07. 24. 

R. 74.16.139-140. Téglatöredékek. Vörös és narancssárga, homokkal és őrölt kerámiával 

soványított téglatöredékek. 8,0x3,7x1,7-10,1x6,1x4,6 cm. 2 db. 

 

R. 74. 16.141-143. Sitkei erdő. 2. árok, felszíni barna föld, - 20 cm, 34-35. mező. 1974. 07. 

25. 

R. 74.16.141. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürkésfekete. A peremen belül kormos. A perem ívelten kihajló, végén finoman négyzetesre 

vágott. Pátm.: 12 cm. 5,5x4,7x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.142-143. Paticsok. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, apró, 

agyonmosott paticstöredékek. 2,2x1,8x0,9-2,9x2,4x1,9 cm. 

 

R. 74. 16. 144-154. Sitkei erdő. 3. árok, 20-40 cm, sárgás-szürkés tömött agyag. 1974. 07. 

26. 

R. 74.16.144-146, 150. Fazékoldalak, 1 díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

grafittal és 2x őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül 

sárgásbarna, vörösesbarna és szürkésfekete fazékoldalak. Az egyik 5 ágú 

hullámvonalkötegekkel díszített. 4,2x2,9x0,7-5,0x4,1x0,6 cm. 9-10. század. 4 db. 

 

R. 74.16.147-149. Paticsok. Homokkal és őrölt kerámiával soványított paticsdarabok. 

3,3x2,2x0,8-4,8x2,9x1,8 cm.  

 

R. 74.16.152-154. Amorf homokkő darabok. 10,5x4,7x5,6-11,3x8,6x7,9 cm. 

 

R. 74. 16. 155-165. Sitkei erdő. 3. árok, agyag, 6. mező, szürkés sárga agyag, 30-60 cm. 

1974. 07. 29. 

R. 74.16.155-161. Fazékoldalak, 2 díszített, az egyik nyaktöredék. Alig csillámos homokkal, 

apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül 

szürkésfekete, vörösesbarna fazékoldalak. A nyaktöredék 4 ágú hullámvonalköteggel, az oldal 

4 ágú vonalkötegekkel díszített. 3,5x2,6x0,4-8,1x4,0x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.162-165. 2 téglatöredék és két kőtöredék. Homokkal és őrölt kerámiával soványított 

tégladarabok, egy lyukacsos szerkezetű kő és egy homokkő-szerű töredék. 2,9x2,7x2,3-

10,5x4,6x6,1 cm. 
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R. 74. 16.166-174. Sitkei erdő. 3. árok, 8-10 m hosszabbításban, D-i fele, szürkével kevert 

sárga – 30-50 cm. 1974. 07. 29. 

R. 74.16.166, 168-171. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, agyonomosott paticsok. 

2,5x1,7x0,8-4,2x3,6x3,0 cm. 5 db. 

 

R. 74.16.167. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, kézikorongolt, 

jól égetett, kívül-belül sárgásbarna fazékoldal. 4,3x2,2x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.172. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, jól átégett 

vörös téglából csiszolt orsókarika. Átm.: 3,2-3,6 cm. V: 1,0 cm. 

 

R. 74.16.173-174. Rózsaszínes árnyalatú kőtöredékek. 5,4x3,8x0,6; 4,9x2,8x3,0 cm. 

 

R. 74. 16.175. Sitkei erdő. 4. árok, 8-10 mező, 15 cm mélyen, felszíni kevert. 1974. 07. 29. 

R. 74.16.175. Fazékalj. Finoman iszapolt csillámos homokkal soványított, kívül-belül fehér, 

belül barna ólommázas, kívül sűrű, bekarcolt csigavonallal díszített fazékalj. Fátm.: 13 cm. 

4,9x4,6x0,6. 17-19. század. 

 

R. 74. 16.176. Sitkei erdő. 2. árok, 5 m – 10 m, sárgás, tömött agyag, - 30 - 50 cm. 1974. 

07. 26. 

R. 74.16.176. Patics. Homokkal és őrölt kerámiával soványított paticsdarabka. 1,6x1,4x1,0 

cm. 

 

R. 74. 16.177-189. Sitkei erdő. 3. árok, 14-17 m, szürke agyag, - 20 - 40 cm. 1974. 07. 30. 

R. 74.16.177. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén szürkésfekete 

fazékperem. Ívelten kihajló, finom fedőhornyos, végein finoman szögletesre vágott 

fazékperem. Pátm.: 16 cm. 9,7x5,8x00,4 cm. 2 db-ból ragasztott. 9-10. század. RAJZOLNI! 

 

R. 74.16.178. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

kézzel készült, 2 színűre égetett, kívül sárgásbarna, belül szürkésfekete. Pereme alig kihajló, 

elvékonyodó, lekerekített. Szabálytalanul, egyenetlen eszközzel bekarcolt hullámvonallal 

díszített. Pátm.: 14 cm. 5,2x4,6x0,8 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.179, 181-187. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, ill. 2x grafittal soványított (ezek lehet, hogy kelták), 3x kézzel készült (beleértve 

a kelta-gyaúsakat is) 5x kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna és 

szürkésfekete fazékoldalak. 3,8x2,0x0,4-5,4x4,2x0,9 cm. 2 kelta és 9-10. század. 8 db. 

 

R. 74.16.180. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, kézzel 

készült, kívül-belül világosszürke kisfazék pereme. Pereme ívelten kihajló, elvékonyodó, 

lekerekített. Pátm.: 12 cm. 3,8x2,8x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.188-189. Paticstöredékek. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, agyonmosott 

paticsok. 5,0x1,8x2,2; 4,8x4,4x1,9 cm. 

 

R. 74. 16.190-200. Sitkei erdő. 5. árok, sánc alatt, szürkés tömött agyag, - 50 cm mélyen. 

1974. 07. 30. 

R. 74.16.190. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete. Pereme vízszintesen kihajló, 
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elvékonyodó, finoman szögletesre vágott perem. Nyaka enyhén profilált. Pátm.: 21 cm. 

6,9x4,2x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.191, 193-195. Fazékoldalak. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, 2x grafittal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és szürke 

fazékoldalak. 3,6x2,4x0,4-4,5x4,2x0,4 cm. 9-10. század. 4 db. 

 

R. 74.16.192, 196-200. Paticsok. Homokkal és őrölt kerámiával soványított paticsdarabok. 

4,0x2,2x1,3-4,7x1,8x2,0 cm. 

 

R. 74. 16.201. Sitkei erdő. 1-2. árok közötti áttörés, 100-140 cm, szürke rétegben. 1974. 

07. 30. 

R. 74.16.201. Patics. Homokkal és őrölt kerámiával soványított paticsdarab. 4,8x3,6x2,6 cm. 

 

R. 74. 16.202-206. Sitkei erdő. 5. árok kezdeténél, szürke agyag. 1974. 08. 01. 

R. 74.16.202-204. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, (a 

203 grafittal is) soványított, kézikorongolt, 1 x 3, 1x 2 színűre égett, kívül-belül szürkés- és 

vörösesbarna, törésfelületén szürke fazékoldalak. 2,9x2,1x0,5-3,8x3,0x0,5 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.205. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül narancssárga, belül szürke, másodlagosan is megégett 

fazékoldal. 3,9x2,8x0,7 cm. 

 

R. 74.16.206-207, 209. Amorf kis paticsdarabok. 3 db. 1,9x1,5x1,3-2,7x2,2x1,3 cm.  

 

R. 74. 16.207. Sitkei erdő. 5. árok tábor belsejébe nyúló részén sárgásbarna agyagban. 

1974. 08. 01. 

 

R. 74. 16.208. Sitkei erdő. 7. árok, - 40 cm, szürkéssárga agyag. 1974. 08. 05. 

 

R. 74. 16.209-211. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, tábor belseje felé, 40 cm, szürkéssárga 

agyag. 1974. 08. 05. 

 

R. 74.16.208. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, grafittal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, két színűre égett, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete fazékalj. Fátm.: 15 cm. 7,4x4,7x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.210-211. Fazékoldalak. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

kézikorongolt, két színűre égett, kívül vörösesbarna, belül szürke fazékoldalak. 2,6x1,7x0,6-

2,5x2,1x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.212-218. Sitkei erdő, tábor. 5. árok, sánc külső részén, szürke agyag. 1974. 08. 

05. 

R. 74.16.212-216. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, őrölt 

kerámiával és 1x grafittal is soványított, kézikorongolt, 2x3 színűre égett, kívül-belül 

vörösesbarna, és szürkésfekete, 2x 4 ill. 7 ágú vonalköteggel díszített fazékoldalak. 

3,0x1,9x0,7-6,1x4,3x0,6 cm. 9-10. század. 
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R. 74.16.217. Fazékperem. Homokkal és apró kaviccsal soványított, kézzel készült, 

másodlagosan lyukacsosra és könnyűre égett, kívül-belül, törésfelületén szürke, alig kihajló, 

végein szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 3,0x2,5x1,0 cm. 9-10. század.  

 

R. 74.16.218. Fazékperem. Csillámos homokkal, grafittal és őrölt kerámiával soványított, 

kézikorongolt, három színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén szürke, ívelten 

kihajló, háromszög alakban megvastagodó, végein szögletesre vágott, kívül besimítással 

tagolt fazékperem. Pátm.: 15 cm. 2,3x2,4x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.219. Sitkei erdő, tábor. 2. árok betemetésekor a C mező kihányt földjében. 

1974. 08. 06. 

R. 74.16.219. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, grafittal és 

őrölt kerámiával soványított, kézikorongolt, két színűre égett, kívül vörösesbarna, belül 

szürke, 3 ágú vonalkötegekkel díszített fazékoldal. Felületét függőleges mozdulatokkal 

egyengették el kívül-belül, erre került rá a díszítés. Jól látható készítési nyomok. 5,3x4,0x0,7 

cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.220-227. Sitkei erdő, 5. árok D-i bővítése, A mező, szürke paticsos faszenes, - 

35- 45 cm. 1974. 08. 06. 

R. 74.16.220. Paticsok. Csillámos homokkal és sok őrölt kerámiával soványított, helyenként 

másodlagosan feketére égett, narancssárga paticsdarabok. 4 db. 3,6x3,4x2,2-5,5x5,2x6,4 cm. 

 

R. 74.16.221. Faszéndarabok papírzacskóban. 

 

R. 74.16.222-227. Fazékoldalak és egy fazékalj. Két oldalon halvány díszítés. Csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 4x grafittal is soványított, kézikorongolt, 5x 2 

színűre égett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 2x 3 ill. 4 ágú halvány 

vonalköteggel díszített. Fátm.: 12 cm. 3,0x2,2x0,7-4,6x2,4x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.228-231. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, A mező, paticsos-faszenes réteg a szürke 

agyagban. 1974. 08. 07. 

R. 74.16.228. Patics. Növényi eredetű soványító anyaggal soványított, változó méretű 

paticsdarabok. 7 db. 2,7x2,4x0,4-7,6x4,5x2,8 cm. 

 

R. 74.16.229-231. Fazékoldalak, 1x díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával ill. 1x grafittal soványított, kézikorongolt, 1x2, 2x3 színűre égett, kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, törésfelületén szürke fazékoldalak. 1x 3-3 ágú vonalköteggel és 

hullámvonalköteggel díszített. 2,5x1,2x0,7-3,8x1,9x0,9 cm. 9-10. sz. 

 

R. 74. 16.232-234. Sitkei erdő, tábor, 5. árok, B mező, szürke agyagos. 1974. 08. 07. 

R. 74.16.232. Paticsok. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, apró, amorfra 

sikált paticsok. 4 db. 2,2x1,9x1,0-2,8x2,0x1,5 cm. 

 

R. 74.16.233-234. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösessárga fazékoldalak. 3,5x1,7x0,4-

3,00x2,6x0,7 cm. 9-10. század. 
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R. 74. 16.235-266. Sitkei erdő, tábor, 3 árokra rábontás K-re, fekete beásásból. 1974. 08. 

08. 

R. 74.16.235. Paticsok. Csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, amorfra mosott 

paticsok. 5 db. 3,9x1,7x1,3-4,9x4,1x1,8 cm. 

 

R. 74.16.236-247. Fazékoldalak, 3 díszített, 2 fazékalj, 1x fenékbélyeges. Csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 8x grafittal soványított, kézikorongolt, 7x2 

színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna fazéktöredékek. 2x belül feketére 

kormozódott. Az egyik fazékalj fenékbélyeges, domború körben kereszt. Díszítettek: 5 ágú 

vonalköteggel, 7 ágú hullámvonalköteggel, 4 ágú hullámvonalkötegekkel díszített.  Fátm.: 11 

cm és nem mérhető. 2,8x2,7x0,8-5,4x5,1x0,9 cm.9-10. század. 

 

R. 74.16.248-265. Fazékperem 3 (ebből 1 díszített), 1 díszített oldal, 4 alj. Csillámos 

homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával 9x grafittal is soványított, kézikorongolt, 5x2 

színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna, szürkésfekete ill. 5x világosszürke, 1x 

(264) rózsaszínes árnyalatú fazéktöredékek. A fazékperemek ívelten kihajlóak, 1x 

fedőhornyos, a perem külső oldalán besimítással tagolt, végein finoman szögletesre vágott, 2x 

ív kihajló, lekerekített. A fedőhornyos perem az oldalán díszített, bekarcolt egyszeres 

vonallal. A díszített oldal 5 ágú hullámvonalköteggel díszített. Az aljak apró töredékek. 

Pátm.: 9, 10, 13 cm. Fátm.: Nem mérhető 4x. 2,6x1,8x0,7-7,4x4,2x0,6 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.266. Őrlőkövek, 3 db. 6,0x4,2x4,4-10,0x6,2x9,8 cm. 

 

R. 74. 16.267-270. Sitkei erdő. 3. árok, K-i rábontás, 2 lyuk szürkés, faszenes, paticsos, - 

50 cm. 1974. 08. 09. 

R. 74.16.267-270. 1 díszített fazékalj és 3 oldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, 1x 2 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, 1x világosszürke fazéktöredék. Az alj 3 ágú vonalköteggel díszített. Fátm.: 

Nem mérhető. 2,6x1,77-4,8x4,0x0,7 cm. 9-10. század. 

 

R. 74. 16.271-283. Sitkei erdő. 3. árok, K-i rábontás, 1. lyuk, szürke, faszenes, paticsos, - 

50-75 cm. 1974. 08. 09. 

R. 74.16.271. Paticsok. Homokkal, őrölt kerámiával és 1 esetben pelyvával soványított, amorf 

kis paticsdarabok. 2,2x1,4x1,3-4,2x3,7x2,3cm. 7 db. 

 

R. 74.16.272. Állatcsont töredékek, 4 db. 3,0x1,2x0,7-4,5x1,6x1,0 cm.  

 

R. 74.16.273-282. Fazékoldalak, 4x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, kézikorongolt, 7x 2 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna fazéktöredékek. 1x 6 ágú vonalkötegekkel, 1x 4 ágú vonalköteggel, 2x 3 ágú 

hullámvonalköteggel díszített. 2,8x1,7x0,6-5,6x3,4x1,0 cm. 9-10. század. 

 

R. 74.16.283. Durva szemcsés csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, kézzel 

készült, jól égetett, téglavörös színű, lapított gömb alakú, egyenes lyukkal átfúrt, egyik 

oldalán a lyukig egyenesen elvágott, ezen az oldalán sérült hálónehezék. Átm: 12,3 cm V: 6,8 

cm. Lyukátm.: 1,9 cm. 
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8.1.4. Celldömölk-Vulkán fürdő 

Tárgyleírások 

K. 2004.9. 1. – K. 2004.9.655. 

és  

K. 2009.1. 1 – K. 2009.1.70. 

 

 

52. obj. 

K. 2004.9.1. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, közepesen érdes, gyorsan 

forgó kézikorongon készült, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, magasan, ívelten kihajló, 

végén lekerekített fazékperem kis töredéke. Pátm.: 12 cm. 3,2x1,5x0,5 cm. 52. 

 

K. 2004.9.2. Közepes csillámtartalmú durva szemcsés homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazék sérült 

aljtöredéke. Fátm.: Nem mérhető. 3,3x2,5x1,1 cm. 52. 

 

66. obj. 

K. 2004.9.3. Közepes csillámtartalmú durva szemcsés homokkal és apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül fekete fazék 5 össze 

nem illő perem- és oldaltöredéke. A peremek (2 db) magasan, ívelten kihajlóak, végükön 

sérültek. A vállban széles kisméretű fazék vállán szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt 

vonalakkal díszített (1 db), valamint 2 db díszítetlen töredék. Pátm: Nem mérhető. 

2,3x1,7x0,5-3,0x3,6x0,5 cm. 66. 

 

73. obj. 

K. 2004.9.4. Durva szemcsés alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, valamint finom 

és durva őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

vörösesbarna, belül szürkés- és vörösesbarna ill. belül feketére kormozódott (!) fazék perem- 

és aljtöredéke. A perem magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, lecsüngő, alul-fölül 

lekerekített, a peremen és a vállon szélesen, sekélyen, egyenetlenül, de sűrűn besimított kis 

amplitúdójú hullámvonalakkal díszített. Alatta szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal 

díszített. Az aljtöredéken 0,4 cm-es perem, alján homokszórás nyoma. Nem a mértani 

közepén, kissé elcsúszva domború, kör alakú, két vonallal négy részre osztott és a 

negyedekben egy-egy ponttal ellátott fenékbélyeg. Pátm.: 12 cm. 11,9x9,5x0,6 cm. Fátm.: 9,0 

cm. 12,0x11,1x0,7 cm. Fenékbélyeg: 3,1x3,3 cm. 73. 

 

K. 2004.9.5. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, három színű, kívül vörösesbarna, 

vörösesszürke, törésfelületén szürke, belül szürkésfehér fazék perem- és aljtöredéke. A perem 

magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, finom fedőhornyos, alul-fölül lekerekített. A vállon 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított közepes amplitúdójú hullámvonal. Az aljtöredéken 

domború, kerek, két vonallal négy részre osztott fenékbélyeg. Pátm.: 21 cm. 12,6x6,8x0,5 cm. 

Fátm.: Nem mérhető. 6,4x45x0,6 cm. Fenékbélyeg: 3,3x3,2 cm. 

 

K. 2004.9.6. Durva szemcsés csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és fekete 

fazék perem- és oldaltöredéke. A perem magasan, ívelten kihajló, négyzet alakban kissé 

megvastagodó, finoman szögletesre vágott, alul lecsüngő, lekerekített, fölül finom 

fedőhornyos. Az edény vállban szélesedő, a nyakon közepes és kis amplitúdójú, szélesen, 
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sekélyen besimított hullámvonalak, azok alatt szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal 

díszített az edény felső harmada. Pátm.: 11 cm. 13,5x7,4x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.7. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, kihajló, megvastagodó, 

fedőhornyos, alul kissé lecsüngő, alul-fölül lekerekített. A vállon szélesen, sekélyen 

besimított vonallal díszített. Pátm.: 12 cm. 6,0x2,8x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.8. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, közepesen érdes tapintású, 

gyorsan forgó kézikorongon készült, jól égetett, háromszínű, kívül-belül szürkéssárga, 

törésfelületén szürke, magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, alul-felül lekerekítet 

fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,9x2,4x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.9. Finoman iszapolt csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, alig 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett kívül-belül szürkéssárga, törésfelületén fekete 

kisméretű fazék pereme. A perem kihajló, megvastagodó, fedőhornyos, fölül lekerekített, alul 

szögletesre vágott, a perem külső oldalán széles, sekély besimítással tagolt. Pátm.: Nem 

mérhető. 1,2x1,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.10. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, kihajló, megvastagodó, alul-fölül szögletesre vágott, a perem külső 

oldalán besimítással tagolt. Pátm.: Nem mérhető. 2,1x2,1x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.11. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül szürke, magasan, ívelten 

kihajló, végén háromszög alakban kihúzott, alul-fölül szögletesre vágott szilke- vagy 

bögreperem. A nyakon szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: Nem 

mérhető. 5,0x3,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.12. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, a vállon szélesen, mélyen, sűrűn 

bekarcolt kis amplitúdójú hullámvonalakkal díszített fazéknyak. 5,8x4,x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.13. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül szürke fazéknyak. A nyak és a 

váll találkozásánál széles, mély besimítással tagolt, kisméretű edényhez tartozó fazéknyak. 

3,5x3,1x0,4 cm.  

 

K. 2004.9.14. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül téglavörös, a vállon kis amplitúdójú, szélesen, 

sekélyen besimított, egymáson keresztben átfutó hullámvonalakkal díszített fazéknyak. 

4,0x3,4x0,4 cm.  

 

K. 2004.9.15. Közepesen csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorogolt, jól égetetett, kívül szürkésfeketére kormozódott, 

belül szürke, kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított kis amplitúdójú kettős 

hullámvonalakkal díszített fazékoldal. 5,7x4,8x0,6 cm. 
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K. 2004.9.16-17. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, háromszínű, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke, szélesen, sekélyen besimított kis amplitúdójú hullámvonallal díszített 

fazékoldalak. 3,6x2,6x0,6; 4,9x3,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.18. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, belül barnásvörös, szélesen, 

sekélyen besimított vonalak között hullámvonallal díszített fazékoldalak. 24,x2,1x0,5-

4,1x3,5x0,4 cm.  

 

K. 2004.9.19-21. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül 

szürkésvörös, szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,4x1,7x0,6-

6,5x5,8x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.22-25. Csillámos homokkalés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül fekete, szürkésfekete, szélesen, sekélyen 

besimított vonallal díszített fazékoldalak. 2,5x1,5x0,4-5,0x3,3x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.26. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén szürke, kívül szélesen, 

sekélyen, 1,5 cm-es, tág közökkel besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 2,6x1,8x0,6-

7,1x5,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.27. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen, 3,0 cm-es, 

tág közökkel besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 6,2x5,8x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.28. Csillámos homokkalés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

vonalakkal díszített fazékoldal. 2,6x1,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.29-32. Csillámos homokkal, és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül uo. ill. szürkésbarna, vörösesbarna 

fazékoldalak. Kívül szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszítettek. 2,6x1,8x0,5-

4,0x3,0x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.33. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke 

fazékoldalak. Az egyik töredéken szélesen, sekélyen, tág, 1,7 cm-es közzel besimított 

vonalak. 6,2x4,0x0,8; 7,3x3,7x0,9 cm. 

 

K. 2004.9.34. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül uo. és világosszürke 

fazékoldalak (5 db). Az egyik keskenyen, sekélyen besimított vonallal díszített. 2,9x1,0x0,6-

9,4x6,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.35-41. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke fazékoldalak. 2,3x1,4x0,6-

3,9x3,0x0,7 cm. 
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K. 2004.9.42-48. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete fazékoldalak. Köztük egy nyaktöredék. 

2,1x1,2x0,6-5,3x3,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.49-50. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és egyik esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete fazékoldalak. 

4,5x3,0x0,7; 4,8x4,4x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.51-57. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül uo. ill. egy esetben rózsaszín 

fazékoldalak. 2,1x1,7x0,5-4,8x2,2x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.58. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül narancsvörös, 

törésfelületén szürke fazékalj. Alján kisméretű, kerék alakú, domború fenékbélyeg részlete. 

Fátm.: Nem mérhető. 3,4x2,3x0,6 cm. Fenékbélyeg: kb. 1,4 cm átmérőjű. 

 

K. 2004.9.59. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. Fenekén négyzet alakú  

fenékbélyeg részlete. Fátm.: Nem mérhető. 3,0x2,2x0,4 cm. Fenékbélyeg: Nem mérhető. 

 

K. 2004.9.60. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkéssárga, belül vörösessárga, 

kívül szélesen, sekélyen besimított vonalon nagy amplitúdójú, uo. besimított hullámvonal. 

Fátm.: 12 cm. 4,8x2,3x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.61-62. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös ill. szürke fazékaljak. Fátm.: 

Nem mérhető. 2,3x1,7x0,8 ; 3,8x5,0x0,8 cm. 73. 

 

77. obj. 

K. 2004.9.63. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete, belül szürkésvörös fazékoldal. 1,2x1,3x0,5 cm. 77. 

 

78. obj. 

K. 2004.9.64. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, háromszínű, kívül vörösesszürke, 

helyenként kormos, belül szürkésbarna, törésfelületén fekete, kerekded formájú, szélsen, 

sekélyen, változó közzel, sűrűn, besimított csigavonallal díszített kerek aljú cserépbogrács. 

Kiegészíthető. Pereme négyzet alakban megvastagodó, fölül szögletesre vágott, alul kissé 

lecsüngő. Fülei háromszög alakúak, távol állóak. A lyukak nagyok, tölcséresen szűkülnek, 

távol állóak. Pátm.: 24,0 cm. Magasság: kb 20 cm. Hasátmérő: 29 cm. Lyukátmérő: 1,2 cm. 

78. 

 

K. 2004.9.65. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, négyzet alakban vastagodó, 

szélén szögletesre vágott bográcsfül. Távol álló, kis méretű, kerek fülei vannak, a lyukak 

tölcséresen szűkülőek. Pátm.: 30 xm. 6,5x3,0x0,7 cm. Lyukátm.: 0,8 cm. 
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K. 2004.9.66. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül és 

törésfelületén szürke, keskenyen, mélyen, sűrűn (1,4-1,6 cm-es közzel) bekarcolt 

csigavonallal díszített bográcsalj. 3,6x1,9x0,7- 5,5x4,7x0,9 cm. 

 

K. 2004.9.67. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésvörös, törésfelületén 

szürke, belül szürkésbarna, szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt csigavonallal díszített 

bográcsalj. 5,7x3,8x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.68-69. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, feketére kormozódott, belül 

vörösesbarna, kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített bográcsoldalak. 

5,5x4,2x0,7-7,0x6,2x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.70. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösessárga és a peremen kormos, belül 

szürkésbarna, vízszintesen kihajló, felhúzott, fedőhornyos, alul-fölül lekerekített fazékperem. 

Pátm.: 18 cm. 6,8x2,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.71. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürke, ívelten kihajló, végén szögletesre 

vágott, alul kissé lehúzott fazékperem. Pátm.: 24 cm. 6,1x2,8x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.72. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül narancssárga és helyenként 

szürke törésfelületén szürke fazékoldalak. Egyik töredék szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

vonalakkal díszített, másuk ugyanolyan, de besimított vonalon ugyanúgy befésült kis 

amplitúdójú hullámvonallal díszített. 3,5x3,4x0,8-6,0x4,0x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.73-78. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, két esetben három színű, ezek törésfelülete szükre, kívül 

szürkésfekete, szürke és szürkésvörös, belül szürkésvörös és szürkésfekete fazékoldalak. 

Szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszítettek. 3,1x1,8x0,7-5,5x4,0x0,3 cm. 

 

K. 2004.9.79-80. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül feketésbarna, belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, törésfelületén szürke, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített 

fazékoldalak. 3,4x1,2x0,5; 4,5x2,3x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.81-97. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, szürke, szürkésfekete 

fazékoldalak. 2,4x1,1x0,5-5,9x6,1x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.98. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, fazékalj. Alján kerék 

alakú, domború fenékbélyeg részlete. Fátm.: Nem mérhető. 3,4x2,9x0,6 cm. Fenékbélyeg: kb. 

4 cm. 
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K. 2004.9.99. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül sötétszürke fazékalj. 

Fátm.: Nem mérhető. 2,9x2,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.100. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül fekete fazékalj. Fenekén kerek 

fenékbélyeg-keret egy kis részlete. Fátm.: Nem mérhető. 4,5x4,8x0,8 cm. Fenékbélyeg: Nem 

mérhető. 

 

K. 2004.9.101. Csillámos homokkalés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete fazékalj. Fátm.: Nem 

mérhető. 4,7x2,0x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.102-103. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül uo. és szürke fazékaljak. Fátm: 

11,5 cm ill. nem mérhető. 3,0x3,3x0,5; 9,8x1,6x0,8 cm. 78. 

 

79. obj. 

K. 2004.9.104. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül vörösesbarna, belül vörös, 

törésfelületén szürke, vállban széles, magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, finom 

fedőhornyos, alul lecsüngő, fölül lekerekített, alul kissé szögletesre vágott fazékperem. A 

perem alatt szélesen, sekélyen besimított hullámvonal és irdalás, az alatt szélesen, mélyen, 

sűrűn, a vállon lefelé egyre ritkábban besimított vonalakkal díszített fazékperem és -oldalak. 

Pátm.: 18 cm. 14,7x13,7x0,5; 2,2x2,5x0,5-5,5x3,2x0,6 cm. 79. 

 

K. 2004.9.105. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül törésfelületén fekete, magasan, ívelten kihajló, fölül 

szögletesre vágott, alul lekerekített, megvastagodó fazékperem. Pátm.: 9 cm. 2,0x1,2x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.106. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül szürkésbarna, belül és törésfelületén 

szürke, kívül szélesen, sekélyen, változó közzel, sűrűn besimított csigavonallal díszített 

fazékoldal. 5,4x4,8x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.107-108. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és az egyik őrölt kerámiával is 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete, belül vörösesbarna, kívül 

szélesen, sekélyen bekarcolt vonallal díszített fazékoldalak. 1,9x1,6x0,4; 2,7x1,4x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.109-113. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával is 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésvörös 

fazékoldalak. 2,8x1,8x0,6; 3,8x2,1x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.114. Lenyomatos patics. 2,8x1,4x0,4 cm. 79. 

 

82. obj. 

K. 2004.9.115. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, erősen kopott, magasan, 

ívelten kihajló, alul-fölül lekerekített fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 3,0x3,1x0,7 cm. 82. 
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K. 2004.9.116. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, kívül szélesen, mélyen, sűrűn 

bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldal. 3,4x3,0x0,6 cm. 82. 

 

K. 2004.9.117-118. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül szürkésbarna fazékoldalak. 1,8x1,8x0,4; 

2,3x2,6x0,7 cm. 82. 

 

K. 2004.9.119. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, kívül szélesen, 

sekélyen, tág közökkel besimított vonalakkal díszített fazékalj és egy hozzá nem illő töredéke. 

Fátm.: 9 cm. 3,1x4,2x0,7; 9,0x5,4x0,6 cm. 82. 

 

83. obj. 

K. 2004.9.120. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül fekete, kívül szélesen, sekélyen befésült 

kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 2,4x2,5x0,7 cm. 83. 

 

K. 2004.9.121. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, törésfelületén szürke, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 3,6x2,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.122. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén szürkésvörös, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 4,3x3,1x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.123. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesszürke, belül fekete, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 5,2x5,1x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.124-126. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és szürkésvörös fazékoldalak. 

3,1x2,1x0,7-2,8x3,1x0,5 cm.  

 

K. 2004.9.127. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 

3,2x2,8x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.128. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül fekete fazékalj. Fenekén 0,5 

cm-es perem. Fátm.: 10 cm. 4,8x3,7x0,7 cm. 83. 

 

85. obj. 

K. 2004.9.129. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröseszürke, szélesen, 

sekélyen besimított vonallal díszített fazékoldal. 2,8x,1,8x0,5 cm. 85. 

 

K. 2004.9.130. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékoldalak. 3,8x2,4x0,5; 

3,3x3,6x0,5 cm. 85. 
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88. obj. 

K. 2004.9.131. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül téglavörös, törésfelületén 

szürke, négyzet alakban megvastagodó, fölül lekerekített, alul ferdére vágott bográcsfül. 

Erősen sérült. Pátm.: 24 cm. 5,4x3,0x0,8 cm. 88. 

 

K. 2004.9.132. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke kettőskónikus bográcshas. 8,0x3,5x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.133. Csillámos homokkal, kevés durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke bográcshas. 5,8x5,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.134. Közepesen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, magasan, 

ívelten kihajló, kissé megvastagodó, ferde síkokkal finoman vágott, fölül finom fedőhornyos 

fazékperem. Közepes méretű fazék, nyakban profilált, vállban széles, a vállon nagy 

amplitúdójú, szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonalköteg alatt uo. vízszintes vonalköteg, 

majd még egyszer hullámvonalköteg és vonalköteg. Az edény felső harmada díszített. Pátm: 

15 cm. 11,2x13,3x0,6 cm; 2,1x1,5x0,5-2,3x1,8x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.135. Erősen csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, belül feketésvörös, magasan, ívelten 

kihajló, elvékonyodó, fölül szögletesre vágott, alul lekerekített fazékperem. Az edény 

nyakban profilált, a váll alatt szélesen, sekélyen besimított vízszintes vonalköteggel díszített. 

Közepes méretű edény. Pátm.: 14 cm. 11,2x3,6x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.136. Finoman iszapolt csillámos homokkal, minimális apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

szürkésvörös, belül vörös, a peremen feketére kormozódott közepes méretű fazék pereme. A 

perem magasan, ívelten kihajló, alig megvastagodó, alul-fölül lekerekített, külső oldalán 

finom besimítással tagolt. Vállban széles. A vállon ritkás körömbenyomás-sor, az alatt 

szélesen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszítet. Pátm.: 14 cm. 9,1x8,8x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.137. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröseszürke nagyméretű 

fazék pereme. Vállban széles, a perem magasan, ívelten kihajló, kissé vastagodó, alul-fölül 

lekerekített, kívül finom besimítással tagolt. A vállon sűrű, egyenletes, széles, mély 

beböködés-sor alatt szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített az edény fölső 

harmada. Pátm.: 20 cm. 1,7x1,2x0,5-11,4x5,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.138. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal, minimális apró kaviccsal és 

minimális őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három 

színű, kívül feketére kormozódott, belül vörösesbarna, tf. Fekete, közepes méretű fazék 

pereme. Az edény vállban széles, a perem ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, 

lekerekített, a perem alatt alákarcolt. A vállon szélesen, mélyen besimított kis amplitúdójú 

hullámvonal. Az edény felülete hullámos, nyilván égetés előtt sérült. Pátm.: 14 cm. 

4,3x1,6x0,6-13,7x4,7x0,7 cm. 
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K. 2004.9.139. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül vörösesszürke, közepes méretű, 

nyakban profilált, vállban széles fazék pereme. A perem magasan, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, finoman szögletesre vágott, alul kissé lehúzott, lekerekített. A vállon 

szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. Pátm.: 15 

cm. 9,5x5,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.140. Durva szemcsés csillámos homokkal és minimális apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, magasan nyakú, vállban 

széles fazék pereme. A perem magasan ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, fölöl 

fedőhornyos, alul lekerekített. Pátm.: 15 cm. 5,1x3,3x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.141. Durva szemcsés csillámos homokkal és durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül 

vörösesbarna, belül szürkésbarna, nagyméretű, vállban széles fazék pereme. A perem 

magasan, ívelten kihajló, elvékonyodó, ferde síkokkal szögletesre vágott, a vállban 

nagyméretű, mély, szabálytalanul, egymáshoz közel elhelyezett rádlisorokkal díszített. Pátm.: 

16 cm. 7,7x3,8x0,7; 6,6x3,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.142-144. Csillámos homokkal, egy esetben apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, kissé elvékonyodó, két esetben négyzet alakúra vágott, egyszer 

ferde síkokkal finoman vágott fazékperemek. Pátm.: 15, 15, 17 cm. 1,8x1,9x0,7-4,2x2,8x0,7 

cm. 

 

K. 2004.9.145. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésvörös, törésfelületén 

szürke, kisméretű fazék pereme. A perem magasan, ívelten kihajló, kissé megvastagodó, alul-

felül finoman szögletesre vágott. Pátm.: 11 cm. 4,4x1,8x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.146. Durva szemcsés alig csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna fazékoldal, kívül szélesen, mélyen 

bekarcolt nagy amplitúdójú hullámvonal részlete látható. 3,0x2,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.147-148. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és egyik esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna 

fazékoldalak. Kívül szélesen, mélyen befésült közepes amplitúdójú hullámvonalköteggel 

díszített. 2,8x1,7x0,5; 3,4x2,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.149. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított belül 

osztott vonalakkal díszített fazékoldal. 3,0x2,2x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.150. Durva szemcsés csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, kívül 

szélesen, mélyen, változó közzel bekarcolt belül osztott vonalakkal díszített fazékoldal. 

3,6x2,7x0,6 cm. 
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K. 2004.9.151-152. Durva szemcsés csillámos homokkal, apró kaviccsal és az egyik esetben 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete ill. 

kívül vörösesbarna, belül fekete, egyszer finoman beböködött rádlisorral, egyszer durván, 

egyenetlen közzel, sűrűn beböködött rádlisorral díszített fazékoldalak. 2,5x2,4x0,4; 

5,2x3,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.153-154. Durva szemcsés csillámos homokkal és egyik esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül vörösesbarna, 

kívül szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,5x1,7x0,4-

4,5x3,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.155-156. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös, belül vörösesbarna és fekete, kívül 

szélesen, mélyen, ritkásan bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 3,9x2,6x0,6; 

6,2x6,7x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.157-160. Erősen csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke ill. téglavörös, szélesen, 

sekélyen, változó közzel, ritkán besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,5x2,0x0,5-

5,0x3,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.161-166. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül uo. ill. fekete 

és vörösesbarna, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített fazékoldalak. 2,2x1,8x0,5-

4,1x2,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.167-169. Egy esetben csak durva szemcsés csillámos homokkal, két esetben 

csillámos homokkal, és két esetben apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésvörös és fekete, belül szürke, szürkésvörös 

és fekete, keskenyen, sekélyen bekarcolt kettősvonallal díszített fazékoldalak. 5,2x4,0x0,6-

6,3x5,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.170-176. Durva szemcsés csillámos homokkal és egy esetben apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkés- ill. feketésbarna 

fazékoldalak. 3 db három színű, ezek törésfelülete szürke. 3,3x2,2x0,5-4,x34,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.177-178. Durva szemcsés homokkal, kevés apró kaviccsal és egyik esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egyik három színű, kívül-

belül szürkésbarna, egyszer törésfelületén vörös fazékoldalak. 3,3x2,x30,5-4,9x3,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.179-193. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, téglavörös, szürkésfekete. 

Törésfelületén 6 szürke, ezek három színűek. 1,4x1,0x0,5-5,7x3,7x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.194. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkéssárga, fenekének közepén 

domború, csillag alakú fenékbélyeggel ellátott fazékalj. Fátm.: 8,5 cm. 7,7x5,2x0,6 cm. 
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K. 2004.9.195. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, szélesen, sekélyen besimított vonallal 

díszített fazékalj. Fátm.: 10 cm . 10,0x5,1x0,8; 4,4x3,1x0,1 cm. 

 

K. 2004.9.196. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, kívül 

szélesen, mélyen, változó közzel, sűrűn befésült vonalköteggel díszített fazékalj. Alján 2 mm-

es perem. Fátm.: 11 cm. 6,5x7,x30,7 cm. 

 

K. 2004.9.197. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkéssárga, 

törésfelületén szürke fazékalj. Alján 3 mm-es perem. Fátm.: 10 cm. 6,9x3,6x0,5 cm.  

 

K. 2004.9.198. Durva szemcsés csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös fazékalj. 

Fátm: kb. 14 cm.  7,2x4,9x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.199. Alig csillámos homokkal valamint durva és finom apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, közepesen jól égetett, kétszínű, kívül vörösesszürke, 

törésfelületén és belül fekete fazékalj. Alján 3 mm-es perem. Fátm.: 7 cm. 6,5x3,1x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.200. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkésvörös, talpán 

négyzet alakban kissé kihúzott fazékalj. Fátm.: 10 cm. 4,2x3,4x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.201. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül narancsvörös, törésfelületén világosszürke, 

talpán háromszög alakban kihúzott fazékalj. Fátm.: 8 cm. 3,7x2,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.202. Durva szemcsés csillámos homokkal és durva mészszemcsével soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül vörösesbarna, kissé 

gömbös testű fazékhoz tartozó aljtöredék. Fátm.: Nem mérhető. 2,8x2,1x0,7 cm. 88. 

 

92. obj. 

K. 2004.9.203. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásbarna, törésfelületén 

világosszürke, nagyméretű, kettőskónikus bográcshoz tartozó has- és oldaltöredékek. 

Hasátmérő: 26 cm. 4,2x3,2x0,6-19,0x4,4x0,5 cm. 92. 

 

K. 2004.9.204. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és sok őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésvörös, törésfelületén 

szürke, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, négyzetesre vágott fazékperem. Vállban széles 

edény, a vállon szélesen, mélyen befésült 1,5 vonalköteg egymás alatt, majd alatta szélesen, 

sekélyen, sűrűn befésült vonalköteggel díszített. Pátm: 15 cm. 9,2x7,2x0,5; 5,9x4,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.205. Durva szemcsés csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül 

szürkéssárga, tf. Szürke, ívelten, majdnem vízszintesen kihajló, kör alakban megvastagodó, 

sérült fazékperem. Nyakán szélesen, sekélyen besimított girland alatt uo., helyenként ferdén 

futó vonalak ritkás közzel. Pátm.: Nem mérhető. 9,9x6,1x0,4 cm. 
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K. 2004.9.206. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén szürkéssárga, ívelten 

kihajló, kör alakban vastagodó, lekerekített, kissé alákarcolt, vállon szélesen, sekélyen, sűrűn 

bekarcolt vonalakkal díszített fazékperem. Pátm.: 15 cm. 6,4x8,5x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.207. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, háromszínű, kívül-belül vörösesbarna, a törésfelületén 

szürke, ívelten kihajló, kör alakban vastagodó, finoman szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: 

kb. 20 cm. 3,5x2,4x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.208-210. Alig csillámos homokkal és egy esetben (210) durva apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával, 2 esetben apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 

jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, ívelten kihajló, alig megvastagodó, szögletesre vágott 

fazékperemek. Pátm.: 15, 16 cm ill. nem mérhető. 3,5x2,1x0,6-4,8x2,1x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.211-214. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és három esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszer három színű, kívül-

belül szürkésvörös, szürkéssárga és szürke, törésfelületén két esetben szürke, keskenyen, 

mélyen befésült vonalköteggel (3x) vonallal (1x) és uo. befésült hullámvonalköteggel díszített 

fazékoldalak. Mindegyik felülete kopott. 3,4x2,5x0,5-6,4x3,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.215. Erősen csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül és törésfelületén 

szürke, belül narancsvörös fazékváll. A nyakon keskenyen, sekélyen besimított vonal, a 

vállon erőteljes irdalás-sor részlete. 4,8x4,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.216. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, 

szélesen, sekélyen besimított közepes amplitúdójú hullámvonalak között szélesen, mélyen 

bekarcolt vonalakkal díszített. 8,9x6,0x0,5cm.  

 

K. 2004.9.217. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

szürke, vállán mély, sűrű beböködés-sorral díszített fazékvállak. 2,2x1,8x0,8-3,8x3,6x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.218. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásszürke, 

törésfelületén szürke, szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldal. 

1,9x1,4x0,7-5,7x4,1x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.219-220. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal ill. csillámos homokkal, 

durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül szürkés- ill. feketésbarna, keskenyen, mélyen benyomott rádlisorral ill. 

rádlisorokkal díszített fazékoldalak. 2,7x1,8x0,5; 4,0x4,4x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.221-222. Durva szemcsés csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna ill. 

kívül szürkésfekete, belül szürke. Szélesen, mélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített 

fazékoldalak. 3,5x2,4x0,8-3,9x5,0x0,5 cm. 
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K. 2004.9.223-224. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, keskenyen, 

mélyen ill. szélesen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 3,0x2,9x0,6; 

3,8x3,6x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.225-227. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkéssárga, belül uo. ill. szürkésfekete, 

keskenyen, sekélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal (1x) és vonallal (2x) díszített fazékoldalak. 

2,1x1,2x0,5-2,9x1,9x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.228-229. Durva szemcsés csillámos homokkal, egy esetben kevés apró kaviccsal és 

két esetben őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egyszer 3 

színű, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete, egyszer törésfelületén szürke, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 3,4x3,5x0,6; 4,5x4,1x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.230-233. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három esetben háromszínű, ezek 

törésfelülete szürke, kívül-belül sárgás- ill. szürkésbarna, egy esetben keskenyen, mélyen 

befésült vonalkötegekkel, három esetben hármas- vagy négyes, tág közű vonalakkal díszített 

fazékoldalak. 3,3x2,6x0,7-11,0x7,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.234. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, tf. Szürke 

fazényak. 4,3x1,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.235-240. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete fazékoldalak. 

1,8x1,0x0,4-3,3x2,8x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.241-245. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete és sárgásbarna 

fazékoldalak. 2,2x1,4x0,6-3,4x1,9x0,7 cm.  

 

K. 2004.9.246. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. Alján domború, félkör alakú, 

„sugarakkal ábrázolt nap formájú” fenékbélyeg. Alján 0,4 cm-es perem. Fátm:: 8 cm. 

6,5x4,1x0,7 cm. Fenékbélyeg: 3,3 cm. 

 

K. 2004.9.247. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésfekete, belül 

szürkésbarna, törésfelületén szürke fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 5,0x2,30,9; 6,4x4,0x0,8 

cm. 

 

K. 2004.9.248-250. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete ill. kívül szürkésfekete, belül szürkéssárga 

fazékaljak. A 248-as alján kör alakú fenékbélyeg részlete, ugyanezen 0,3 cm-es perem. A 

249-es töredéken 0,2 cm-es perem. 
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K. 2004.9.251-253. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásbarna, 

tf. Szürke fazékaljak. Fátm.: 10, 12 cm ill. nem mérhető. 4,1x2,2x0,7-6,5x3,4x0,7 cm. 92. 

 

93. obj. 

K. 2004.9.254. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, négyzet 

alakban vastagodó, szögletesre vágott bográcsperem A nyakán keskenyen, sekélyen besimított 

vonallal díszített. Pátm.: kb 23 cm. 5,5x4,9x0,7 cm. 93. 

 

K. 2004.9.255. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, két színű, kívül és törésfelületén 

szürke, belül narancssárga, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul-fölül 

szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,0x1,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.256-259. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszer három színű, kívül szürkésvörös, belül 

szürkésfekete, kétszer törésfelületén szürke, szélesen, mélyen bekarcolt vonallal díszített 

fazékoldalak. 1,5x1,4x0,6-3,0x2,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.260-268. Csillámos homokkal, három esetben durva apró kaviccsal és két esetben 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna és szürkésfekete fazékoldalak. 1,2x0,6x0,4-3,2x2,8x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.269-273. Egy ízben csak durva szemcsés homokkal soványított, kívül-belül 

szürkésfekete, négy esetben csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszer három színű,  kívül-belül 

szürkéssárga és szürkésbarna, törésfelületén két ízben szürke fazékaljak. Mind erősen sérült. 

Pátm.: Nem mérhető. 2,1x1,5x0,8-6,8x6,4x0,6 cm. 93. 

 

96. obj. 

K. 2004.9.274. Durva szemcsés csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásszürke, ívelten 

kihajló, elvékonyodó, kissé szögletesre vágott fazékperem. Vállán szélesen, sekélyen 

besimított árkádsorral, az alatt szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. Pátm.: 10 cm. 

4,1x6,6x0,5 cm. 96. 

 

K. 2004.9.275-277. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 2 esetben szélesen, sekélyen bekarcolt 

vonallal, egy esetben tág közű, uo. vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,6x2,2x0,5-5,6x3,9x0,6 

cm. 

 

K. 2004.9.278. Durva szemcsés homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna fazékoldal. 3,2x2,5x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.279. Durva szemcsés csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös 

fazékalj. Fenekén 0,6 cm-es perem. Fátm.: Nem mérhető. 2,2x2,8x1,0 cm. 
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K. 2004.9.280. Durva szemcsés közepes csillámtartalmú homokkal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén szürkéssárga fazékalj. 

Fenekén nagyméretű fenékbélyeg töredéke (talán kerék alakú, de nagyon kicsi). Fátm.: 12 cm. 

5,3x1,6x0,8 cm. 96. 

 

101. obj. 

K. 2004.9.281. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, kettőskónikus cserépbogrács válltöredéke. A vállon szélesen, sekélyen, 

sűrűn bekarcolt vonalakkal, a hasvonal fölött szélesen, sekélyen besimított kis amplitúdójú 

hullámvonallal díszített. 4,2x2,3x0,8-9,5x3,7x0,7 cm. 101. Hasátmérő: 28 cm. 

 

K. 2004.9.282. Csillámos homokkal, finom apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül szürkésfekete, belül 

szürkésbarna közepes méretű fazék felső fele. Felülete vsz. készítési hiba miatt hullámos. 

Pereme magasan, ívelten kihajló, ferde síkokkal finoman vágott, a nyaka alatt mély 

irdalásokból álló sor, válltól az edény fölső harmadáig szélesen, sekélyen, egyenetlenül de 

sűrűn besimított vonalak. Pátm.: 13 cm. 11,5x13,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.283. Durva szemcsés csillámos homokkal, kevés finom apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-

belül sárgásszürke, törésfelületén világosszürke nagyméretű fazék fölső része. Pereme ívelten 

kihajló, a perem fölső oldalán profilált, kissé lekerekített. Vállban kissé szélesedő, vállától 

lefelé keskenyen, mélyen, változó közzel bekarcolt vonalakkal díszített. Az edény testén 

lefelé haladva a közök tágulnak. Pátm.: 22 cm. 3,0x2,1x0,7-19,3x16,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.284. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, 

magasan, ívelten kihajló, a perem külső oldalán profilált, ferde síkokkal finoman vágott 

fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,2x2,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.285. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, magasan, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, külső oldalán besimítással tagolt, ferde síkokkal finoman vágott 

fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,6x1,9x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.286-287. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, finoman 

szögletesre vágott, erősen sérült fazékperemek. Pátm.: Nem mérhető. 1,8x0,8x0,8; 

2,0x1,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.288-291. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésfekete, 

szürkésbarna, törésfelületén szürke fazékoldalak. Egy töredék szélesen, sekélyen besimított 

vonal alatt, két töredék szélesen, sekélyen befésült vonalköteg alatt, egy töredék keskenyen, 

sekélyen befésült vonalköteg alatt szélesen, sekélyen befésült hullámvonalköteggel díszített. 

2,5x1,8x0,5-5,4x5,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.292-296. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben finom őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül 
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uo. és sárgásbarna, szélesen, sekélyen befésült hullámvonalkötegel és egy esetben sűrűn 

befésült vonalköteggel díszített fazékoldalak. 2,6x1,7x0,6-6,0x4,7x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.297. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete és szürkésbarna, szélesen, sekélyen, illetve 

keskenyen, sekélyen besimított vonala alatt szélesen, mélyen bekarcolt sűrű, nagy 

amplitúdójú hullámvonalakkal díszített fazékoldalak. 4,1x4,6x0,6; 5,7x5,0x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.298-301. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, törésfelületén szürke ill. fekete, szélesen, mélyen, ill. szélesen, sekélyen, 

egyszer változó közzel, sűrűn, kétszer sűrűn, egy szer ritkásan beböködött rádlisorokkal 

díszített fazékoldalak. 2,3x2,8x0,6-4,7x6,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.302-308. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, vörösesbarna 

és szürkésbarna, négyszer szélesen, sekélyen, sűrűn, háromszor keskenyen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 4,2x2,8x0,5-6,2x5,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.309. Durva szemcsés csillámos homokkl és kevés apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén fekete, kettőskónikusodó 

fazékváll. A vállvonal alatt széles, sekély, félkör alakú besimítás, talán girland részlete. 

4,2x2,8x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.310-312. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített 

fazékoldalak. 2,8x1,7x0,6-4,6x4,3x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.313-314. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, szürkésfekete, 

belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 

1,5x1,2x0,6-4,0x3,1x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.315-319. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és két esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és 

szürkésbarna, szélesen, sekélyen (3x), szélesen, mélyen (2x), sűrűn bekarcolt vonalakkal 

díszített fazékoldalak. 2,4x1,7x0,4-3,7x3,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.320-322. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete, szélesen, sekélyen 

besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 1,2x0,8x0,4-2,0x1,9x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.323-341. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4 esetben három színű, három esetben 

két színű, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, törésfelületén négy esetben szürke 

fazékoldalak. 1,7x1,3x0,4-5,3x6,1x0,9 cm. 

 

K. 2004.9.342. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. 
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Fenekén 6 ágú, egyik ágán vízszintes vonallal lezárt csillag alakú, domború fenékbélyeg. 

Fátm.: Nem mérhető. 6,7x5,9x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.343. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékalj. Alján halvány, belül egy vonallal 

osztott kör alakú fenékbélyeg részlete és egy 0,4 cm-es apró borda. Fátm.: 8 cm. 5,7x5,6x0,8 

cm. 

 

K. 2004.9.344. Csillámos homokkalés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna fazékalj. Fátm.: 11 cm. 

3,8x4,2x1,0 cm. 

 

K. 2004.9.345-349. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és négy esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésbarna, törésfelületén szürke fazékaljak. Fátm.: 8, 8, 9, 12 cm ill. nem 

mérhető. 3,6x2,3x0,8-6,6x3,3x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.350. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásbarna, 

törésfelületén szürke fazékalj. Kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített 

majdnem teljesen az aljáig. Fátm.: 10 cm. 8,0x9,2x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.351. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal és soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül világosszürke, törésfelületén 

sötétszürke fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 8,8x7,6x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.352. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna rózsaszínes 

foltokkal, belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, majdnem az edény aljáig szélesen, 

mélyen, tág közzel bekarcolt csigavonallal díszített nagyméretű edény aljtöredéke. Fátm.: 10 

cm. 8,8x7,6x0,7 cm. 101. 

 

104. obj. 

K. 2004.9.353. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

elvékonyodó, ferde síkokkal finoman vágott, vállán szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

kettősvonallal díszített fazékperem. Közepes méretű fazék. Pátm.: 12 cm. 8,4x5,5x0,4 cm. 

104. 

 

K. 2004.9.354-355. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, kívül szélesen, sekélyen, alig láthatóan, 

sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal és egy hasonló, díszítetlen oldal. 2,2x1,8x0,5; 

4,0x2,9x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.356. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürke, kívül 

keskenyen, sekélyen bekarcolt, égetés előtt elken tág közű hármasvonalakkal díszített 

fazékalj. Alján fenékbélyeg vagy inkább deszkalenyomat. Fátm.: 12 cm. 7,3x7,1x0,5 cm. 
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K. 2004.9.357. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

szürke fazékalj. Talpán kissé kihúzott, sérült. 104. 

 

105. obj. 

K. 2004.9.358. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke 

fazékperem. A perem vízszintesen kihajló, négyzetesre vágott, vállán szélesen, mélyen 

befésült hullávonalköteg alatt uo. befésült vonalköteg, majd ez alatt újabb hullámvonalköteg. 

Pátm.: 16 cm. 6,7x8,2x0,6 cm. 105. 

 

K. 2004.9.359. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürésbarna fekete 

koromfoltokkal, törésfelületén szürke fazékperem. Magasan, ívelten kihajló, lekerekített, 

vállán szélesen, mélyen bekarcolt csigavonal vagy sűrű vonalak. Pátm.: 24 cm. 6,8x7,3x0,6; 

3,8x3,7x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.360. Durva szemcsés csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül és törésfelületén világosszürke ill. szürkésbarna 

korsóperem. Magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül felhúzott, 

finoman lekerekített, alul kihúzott, elvékonyodó, finoman lekerekített. Pátm.: Nem mérhető. 

2,8x3,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.361. Csillámos homokkal és apró kaviccsalsoványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke 

fazékoldal. 4,0x2,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.362. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül szürkésrózsaszín, 

törésfelületén szürke, erősen sérült fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 2,5x2,8x1,5 cm. 105. 

 

106. obj. 

K. 2004.9.363. Csillámos homokkal és durva  apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül vöröseszürke, belül szürkésbarna fazékoldal. 3,5x3,1x0,5 cm. 

106. 

 

110. obj. 

K. 2004.9.364. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, négyzet alakban megvastagodó bográcsperem. Fölül szögletesre vágott, 

alul kissé lekerekített/ferdén levágott. Nyakán szélesen, mélyen bevésett kis amplitúdójú 

hullámvonal. Pátm.: 26 cm. 4,4x2,7x1,0; 4,8x2,0x1,2 cm. 110. 

 

K. 2004.9.365. Durva szemcsés erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, háromszínű, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén szürke, ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, fölül finom fedőhornyos, 

alul lekerekített fazékperem. Vállán szélesen, sekélyen besimított girlandokkal díszített. A 

girlandok ugrásainál egy-egy kör alakú bemélyedés, amit a karcoló szerszám egy pillanatra 

való megállítása okozott. Pátm.: 12 cm. 8,7x4,5x0,4 cm. 
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K. 2004.9.366. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete, belül szürkésfekete, a 

peremen kormos fazékperem. Ívelten kihajló, elvékonyodó, alul-fölül lekerekített. Pátm.: 14 

cm. 2,7x2,4x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.367. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül fekete, belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen 

befésült hullámvonalköteg alatt uo. befésült vonalköteggel díszített fazékoldal. 3,8x2,9x0,4 

cm. 

 

K. 2004.9.368. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül vöröseszürke, szélesen, mélyen, 

egyenetlenül de sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített fazékperem. 2,4x2,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.369-372. Durva szemcsés alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és 

szürkésfekete fazékoldalak. 1,8x1,1x0,7-3,0x2,2x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.373-376. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egy három színű, kívül-belül vöröses- és szürkésbarna, 

törésfelületén egyszer szürke fazékoldalak. 2,1x1,2x0,5-5,7x3,4x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.377. Közepes csillámtartalmú homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkéssárga, belül szürke tál. 

Kívül és belül is (!) szélesen, sekélyen, változó közzel, sűrűn, egész testen besimított 

vonalakkal díszített. Talpa kihúzott, szögletesre vágott. Alján domború, négyzet alakú 

fenékbélyeg részlete. Fátm.: 8,5 cm. M: 7,7 cm. 7,7x8,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.378. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül sárgásbarna, 

törésfelületén szürke fazékalj. Kívül szélesen, sekélyen, sűrűn, egyenetlen közzel besimított 

vonalakkal díszített. Alján kör keretben háromszög alakú fenékbélyeg részlete. Fátm.: 9,5 cm. 

3,4x2,8x0,6-8,3x6,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.379. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösessárga fazékalj. Fátm.: 10 cm. 

10,4x4,5x1,0 cm. 

 

K. 2004.9.380. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával soványított, 

közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésvörös, belül 

vörösesbarna, törésfelületén szürke fazékalj. Alján vsz. T alakú fenékbélyeg. Fátm.: 10 cm. 

7,2x4,3x0,5 cm.  

 

K. 2004.9.381. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül barnássárga, 

törésfelületén szürke fazékalj. Fátm.: 10 cm. 3,3x3,3x0,6 cm. 110. 
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111. obj. 

K. 2004.9.382. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, ívelten kihajló, finoman szögletesre vágott 

fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 1,8x1,6x0,5 cm. 111. 

 

K. 2004.9.383. Durva szemcsés csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, szélesen, mélyen bekarcolt kis amplitúdójú, 

közel futó hullámvonalak alatt uo. bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldal. 3,6x3,5x0,7 cm.  

 

K. 2004.9.384. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen besimított vonal alatt 

uo. nagy amplitúdójú hullámvonallal díszített fazékoldal. 3,0x2,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.385. Durva szemcsés csillámos homokkal és minimális apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésFEHÉR fazékváll. A nyakon 

szélesen, sekélyen besimított vonallal, az alatt szélesen, mélyen bekarcolt kis amplitúdójú 

hullámvonallal, ez alatt keskenyen, sekélyen besimított vonallal díszített. 4,0x3,6x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.386-388. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és feketésvörös fazékoldalak. Két töredék 

keskenyen, sekélyen befésült hullámvonallal, egy töredék szélesen, sekélyen befésült 

vonalköteg alatt kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. 3,3x2,8x0,6-4,3x3,7x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.389. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül barnásfekete, belül fekete fazékoldal. Keskenyen, 

mélyen beböködött rádlisorral díszített. 3,4x3,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.390. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna fazékoldal. Keskenyen, 

sekélyen befésült vonalköteggel díszített. 3,7x3,2x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.391. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásfekte, törésfelületén 

fekete fazékoldal. Keskenyen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 4,2x3,7x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.392-399. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, sárgásbarna 

és szürkésfekete, szélesen, sekélyen, sűrűn (6x), keskenyen, sekélyen, sűrűn (2x) besimított 

vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,3x1,8x0,5-3,4x3,x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.400-402. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, egy esetben kétszínű, kívül szürkésbarna, belül uo. ill. 

fekete fazékoldalak. 2,0x1,7x0,5-3,9x2,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.403-404. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésvörös, belül narancsvörös, törésfelületén 

szürke fazékoldalak. 3,8x3,5x0,6; 2,7x2,4x0,5 cm. 
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K. 2004.9.405-407. Durva szemcsés csillámos homokkal és minimális apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásszürke fazékoldalak 

(fehér??). 2,5x1,8x0,4-3,0x2,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.408-410. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és fekete fazékoldalak. 

1,8x1,2x0,5-4,2x2,6x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.411. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösessárga, 

törésfelületén szürke fazékalj. Kívül szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 

Fátm.: 9 cm. 7,0x6,3x0,6 cm. 111. 

 

116. obj. 

K. 2004.9.412. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, magasan, ívelten kihajló, 

megvastagodó, fölül felhúzott, fedőhornyos, lekerekített, alul finoman szögletesre vágott 

fazékperem. Vállán szélesen, mélyen, sűrűn beböködött irdalás-sorral, az alatt szélesen, 

mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 16 cm. 7,1x4,2x0,7 cm. 116. 

 

K. 2004.9.413. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, magasan, ívelten kihajló, 

lekerekített, kissé kihúzott fazékperem. A vállon mély, ritkás irdalás-sor az alatt szélesen, 

sekélyen befésült vonalköteg. Pátm.: 11 cm. 6,9x5,0x0,3 cm. 

 

K. 2004.9.414. Durva szemcsés csillámos homokkal, kevés durva apró kaviccsal és kevés 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösessárga, ívelten kihajló, megvastagodó, visszahajtott, lekerekített, alákarcolt, a nyakon 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékperem. Pátm.: 16 cm. 

9,2x3,6x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.415. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén szürke, ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, a perem belső oldalán 

keskeny, sekély vonallal tagolt, kívül kissé lecsüngő, lekerekített fazékperem. Pátm.: 16 cm. 

5,0x4,2x0,4 cm.  

 

K. 2004.9.416. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával, valamint kevés 

szerves anyaggal (növény?) soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, rosszul égetett, három 

színű, kisméretű, kívül-belül narancsvörös, törésfelületén szürke, rossz megtartású 

fazékperem- és oldalak. A perem vízszintesen kihajló, elvékonyodó, finoman szögletesre 

vágott. Egyik darabon szélesen, sekélyen besimított girlandok. Pátm.: 11 cm. 1,4x1,2x0,3-

7,0x4,4x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.417. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna és szürkésfekete, 

belül szürkésbarna fazékváll. Szélesen, sekélyen benyomott ritkás irdalás-sor alatt a vállon 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 6,3x3,8x0,3 cm. 
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K. 2004.9.418. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesfekete, 

törésfelületén fekete, kívül szélesen, sekélyen befésült vonaköteg alatt uo., kis amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 5,2x3,8x0,5-8,2x4,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.419-420. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen befésült vonalköteggel 

illetve hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 4,3x1,8x0,5; 3,4x3,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.422-424. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, két esetben 

díszítetlen, egy esetben keskenyen, sekélyen befésült hullámvonalköteggel díszített 

fazékoldalak. 2,1x1,4x0,6-3,0x2,1x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.425. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül fekete, belül szürkésbarna, törésfelületén fekete 

fazékalj. Kívül szélesen, sekélyen, sűrűn, egész testen besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 

10 cm. 8,8x4,3x0,5 cm. 116. 

 

117. obj. 

K. 2004.9.426. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén világosszürke, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, fölül 

finom fedőhornyos, a perem külső oldalán besimítással tagolt, alul lekerekített fazékperem. 

Vállán mély, kissé ferde beböködés-sor. Pátm.: 17 cm. 12,0x5,0x0,5 cm. 117. 

 

K. 2004.9.427. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül barnássárga, törésfelületén 

és a peremen fekete, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fölül 

felhúzott, lekerekített, fedőhornyos, alul kissé lehúzott, alákarcol fazékperem. Vállán 

szélesen, sekélyen besimított hullámvonal részlete. Pátm.: 15 cm. 4,5x3,6x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.428. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, végén négyzetesre vágott 

fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,0x1,3x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.429. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke, kívül szélesen, sekélyen, egyenetlenül de sűrűn besimított vonalakkal 

díszített fazékváll. 6,5x5,4x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.430-432. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete fazékoldalak. 

1,2x1,4x0,6-2,2x1,8x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.433. Alig csillámos homokkal apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésfekete, belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke fazékalj. Fenekén 0,3 cm-es perem valamint egy kör alakú, domború 

fenékbélyeg részlete. Fátm.: Nem mérhető. 2,6x2,8x0,6 cm. 
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K. 2004.9.434. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal és soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, belül szürke, kívül sárgásbarna, törésfelületén szürke 

fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 2,6x2,8x0,6 cm. 114. 

 

118. obj. 

K. 2004.9.435-436. Csillámos homokkal és kevés durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül szürkésbarna, álló, négyzet 

alakban megvastagodó és szögletesre vágott bográcsperemek. Pátm.: Nem mérhető. 

1,2x1,5x0,7; 3,0x3,0x0,7 cm. 118. 

 

K. 2004.9.437. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesfekete, belül barnásfekete, 

kettőskónikus bogrács kívül szélesen, mélyen, tág közzel besimított vonalakkal díszített 

bográcsoldal. 8,8x7,5x0,7-12,0x17,0x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.438-440. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, két esetben kétszínű, kívül vörösesbarna, törésfelületén szürke és 

fekete, belül szürkésfekete, sárgásbarna bográcshasak. Kívül egy esetben keskenyen, sekélyen 

bekarcolt csigavonallal, két esetben díszítetlen. 2,4x2,1x1,0-6,3x6,5x0,9 cm. 

 

K. 2004.9.441. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke, magasan, ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, finom 

fedőhornyos, fölül lekerekített, alul finoman szögletesre vágott fazékperem. Vállán mélyen, 

helyenként kissé hullámzó, de alapvetően vízszintes sorban bemélyített beböködés-sorral, az 

alatt szélesen, sekélyen, sűrűn, egyenetlenül besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 21 cm. 

3,1x2,5x0,6-21,0x7,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.442. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésbarna, belül szürkéssárga, törésfelületén 

fekete, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, finom fedőhornyos, fölül 

lekerekített, alul finoman szögletesre vágott, vállban alig szélesedő, a vállon szélesen, 

sekélyen, változó közzel, a vállon sűrűn, lentebb ritkásan besimított vonalakkal díszített 

fazékperem- és oldal. Pátm.: 13 cm. 8,5x8,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.443. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, tf. Szürke, 

ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, fedőhornyos, alul-fölül lekerekített, erősen 

kopott, vállon keskenyen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszített fazékperem. Pátm: 

13,5 cm. 13,3x5,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.444. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten, majdnem vízszintesen 

kihajló, lekerekített, a perem külső oldalán enyhén profilált fazékperem. Vállán mély, 

vízszintesen futó beböködés-sor alatt keskenyen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 

Pátm.: 14 cm. 13,0x5,0x,0,5 cm. 

 

K. 2004.9.445-446. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete ill. 

vörösesszürke, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, 
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alul-fölül lekerekített, alul kissé lecsüngő fazékperemek. A nyakon keskenyen, mélyen, 

ritkásan elhelyezett körmbenyomás-sorral díszített. Pátm.: 15, 18 cm. 3,9x3,4x0,6-

10,0x3,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.447. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, magasan, ívelten kihajló, 

kissé megvastagodó, alul-fölül finoman szögletesre vágott, alul kissé lecsüngő fazékperem. 

Pátm.: 19 cm. 3,9x2,1x0,8-9,8x2,9x0,8 cm. 

 

K. 2004.9.448. Durva szemcsés csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, magasan, 

ívelten kihajló, négyzet alakban megvastagodó, fölül fölhúzott, finom fedőhornyos, alul kissé 

lecsüngő, lekerekített fazékperem. Pátm.: 24 cm. 8,4x3,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.449. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül és törésfelületén szürkésfekete, belül sárgásbarna 

fazékperem. Ívelten kihajló, kör alakban megvastagodó, fedőhornyos, fölül fölhúzott, 

lekerekített, alul lekerekített. Vállán keskenyen, sekélyen, alig láthatóan, sűrűn besimított 

vonalakkal díszítet. Pátm.: 10 cm. 3,6x2,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.450. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén 

szürke, magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-fölül lekerekített 

fazékperem. Pátm.: 13 cm. 3,0x2,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.451-455. Durva szemcsés csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és három 

esetben őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

fekete, szélesen, sekélyen (3x), keskenyen, sekélyen (2x), sűrűn besimított vonalakkal 

díszített fazéknyakak. 2,9x2,8x0,6-5,7x3,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.456. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, beböködéssel díszített fazéknyak. 

2,7x2,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.457. Finoman iszapolt csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, lágy, csak a kavicsoknál érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kétszínű, kívül szürkéssárga, belül és törésfelületén szürkésbarna, kívül szélesen, sekélyen 

besimított közepes amplitúdójú hullámvonal alatt uo., sűrűn, egyenetlenül besimított 

vonalakkal díszített. 3,7x4,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.458. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

lágy, csak a kavicsoknál érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül-belül 

szürkésbarna, törésfelületén szürke, szélesen, sekélyen, sűrűn befésült kis amplitúdójú 

hullámvonalak alatt szélesen, sekélyen, sűrűn, egyenetlenül besimított vonalakkal díszített, 

nagyméretű fazékhoz tartozó oldaltöredék. 2,3x1,5x0,6-10,2x5,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.459. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna kettőskónikus 

fazékhas. Kívül keskenyen, sekélyen, változó közzel, ritkásan befésült vonalakkal díszített. 

2,2x2,3x0,5-10,7x5,8x0,5 cm. 
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K. 2004.9.460. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül feketére kormozódott, belül szürkésfekete, gömbös 

testű, kisméretű fazék nyak- és válltöredéke. 4,3x3,8x0,4; 6,8x4,8x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.461-462. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete és szürkésbarna, belül 

fekete fazékoldalak. Keskenyen, sekélyen, sűrűn, egyenetlenül bekarcolt vonalakkal 

díszítettek. 2,5x1,5x0,5-2,0x1,7x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.463. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

lágy, csak a kavicsoknál érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül 

barnásfekete, belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, szélesen, sekélyen, tág közzel 

besimított belül osztott kettősvonallal díszített fazékoldal. 4,4x3,8x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.464-466. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, keskenyen, sekélyen bekarcolt ritkás 

vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,9x1,8x0,5-3,2x2,2x0,5 cm.  

 

K. 2004.9.467-476. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 2 esetben vörösesbarna fazékoldalak. Két töredék keskenyen, mélyen, nyolc 

töredék szélesen, sekélyen v. mélyen bekarcolt ill. besimított vonalakkal díszített. 

3,6x2,4x0,6-8,5x5,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.477-485. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x kevés, 3x sok őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, egyszer kívül sárgásbarna, belül szürke, kívül 3x szélesen, sekélyen, 6x 

keskenyen, sekélyen, változó közzel besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 4,7x2,8x0,6-

15,2x16,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.486-488. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül szürkésfekete, belül uo. és 

vörösesbarna, törésfelületén szürke fazékoldalak. Kívül 2x keskenyen, mélyen, 1x keseknyen, 

sekélyen 2x sűrűn, 1x ritkásan bekarcolt két vonallal vagy vonalakkal díszített. 2,4x1,8x0,4-

5,5x3,5x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.489-493. Egy esetben finoman iszapolt csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, lágy tapintású, négy esetben csillámos homokkal, apró kaviccsal és egy esetben 

őrölt kerámiával is soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesszürke, feketésbarna fazékoldalak. Kívül 3x szélesen, mélyen, 1x keskenyen, sekélyen 

tág, 1,2-1,5 cm-es közökkel besimított vonalakkal díszítettek. 2,2x2,3x0,6-5,5x2,9x0,6 cm.  

 

K. 2004.9.494-512. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és négy esetben őrölt kerámiával 

soványított, 3 esetben lágy, csak a kavicsoknál érdes, a többi esetben érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, szürkésvörös fazékoldalak. 

Kilenc töredék szélesen, sekélyen, tíz keskenyen, mélyen besimított ill. bekarcolt vonallal 

díszített. 2,2x1,3x0,5-5,7x5,2x0,6 cm. 
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K. 2004.9.513-522. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, lágy, csak a 

kavicsoknál érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösessárga, szürkésfekete 

és szürkésbarna fazékoldalak. 1,5x1,4x0,5-4,4x2,2x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.523-536. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásvörös, szürkésbarna és barnásfekete fazékoldalak. 

1,5x1,5x0,6-3,6x3,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.537-546. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szürkésbarna és fekete 

fazékoldalak. 2,3x1,5x0,6-4,2x3,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.547. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül kopott, szürke fazékalj. 

Fenekén talán kör alakú fenékbélyeg részlete. Fátm.: Nem mérhető. 3,1x2,8x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.548. Finoman iszapolt csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, lágy, csak a kavicsoknál érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül feketére 

kormozódott, belül kopott fazékalj. Hozzá nem illő töredékén keskenyen, sekélyen, ritkásan 

besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 10 cm. 4,8x4,1x0,5; 7,0x3,8x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.549. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, erősen 

kopott, nagyméretű fazékhoz tartozó aljtöredék. Fátm.: 11 cm. 3,1x2,5x0,7-5,0x7,7x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.550. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, erősen kopott, kívül feketésbarna, belül 

szürkésbarna fazékalj. A kevésbé kopott részen szélesen, sekélyen, 0,9 cm-es, tág közzel 

besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 11 cm. 7,0x3,8x0,5; 8,8x4,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.551. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül feketére kormozódott, belül 

vörösesbarna fazékalj. Fátm.: 14 cm. 12,5x11,0x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.552. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete, belül vörösesszürke 

fazékalj. Keskenyen, sekélyen, 1,1 cm-es közökkel besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 11 

cm. 7,5x3,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.553. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 4,2x2,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.554-555. Alig csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, erősen vízköves, 

kívülnyomokban keskenyen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszített fazékaljak. 

Fátm.: 11, 12 cm. 5,3x6,2x0,6-11,8x7,7x0,5 cm. 118. 
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119. obj. 

K. 2004.9.556. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürke kettőskónikus bográcshas.4,7x3,3x0,7 cm. 119. 

 

K. 2004.9.557. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül szürkésbarna fazékoldal. 

4,1x3,7x0,5 cm.  

 

K. 2004.9.558-559. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna és vörösesbarna, belül 

szürkésfekete és szürkésbarna, kívül egy esetben szélesen, sekélyen, két esetben keskenyen, 

sekélyen besimított vonallal ill. egy esetben vonalakkal díszített fazékoldalak. 3,0x2,1x0,8-

3,1x2,3x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.560-562. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna ill. 

szürkéssárga, egy esetben keskenyen, sekélyen besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 

3,2x2,0x0,5-4,8x3,3x0,5 cm. 119. 

 

120. obj. 

K. 2004.9.563. Durva szemcsés csillámos homokkal és durva őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkéssárga, 

törésfelületén szürke, a peremen kormos fazékperem. Vízszintesen kihajló, kör alakban 

vastagodó, kissé lecsüngő, lekerekített. Vállán széles, mély, erőteljes girlandsor. Pátm.: 14 

cm.  3,2x2,3x0,5; 4,8x3,3x0,5 cm. 120. 

 

K. 2004.9.564. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete fazékperem. Háromszög alakban vastagodó, alul-

fölül finoman szögletesre vágott. Pátm.: Nem mérhető. 2,1x1,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.565. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül fekete fazékoldal. Kívül szélesen, 

sekélyen besimított vonal alatt uo., kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. 2,5x2,1x0,6 

cm. 

 

K. 2004.9.566. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen befésült kis 

amplitúdójú hullámvonalköteggel és az alatt uo. vonalköteggel díszített fazékoldal. 

2,5x2,2x0,5-5,1x4,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.567-573. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, kívül szélesen, sekélyen befésült kis 

amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített fazékoldalak. 1,7x1,0x0,6-2,7x2,4x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.574. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül és a törésfelületén fekete, belül vörösesbarna 

fazényak. A vállon szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 5,4x3,1x0,7 cm. 
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K. 2004.9.575. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, a vállán szélesen, mélyen 

befésült hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 4,3x3,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.576. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, vállán szélesen, sekélyen 

besimított vonallal díszített fazéknyak. 1,3x1,3x0,4; 4,5x4,2x0,4 cm. 

 

K. 2004.9.577. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül és törésfelületén fekete, belül 

vörösesbarna fazéknyak. A nyakon beböködés-sor alatt szélesen, mélyen, egyenetlen 

amplitúdóval bekarcolt hullámvonalakkal díszített. Kisméretű fazékhoz tartozik. 3,3x2,3x0,6 

cm.  

 

K. 2004.9.578-579. Durva szemcsés csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kétszínű, kívül szürkésfekete, belül és 

törésfelületén fekete, kívül keskenyen, mélyen befésült vízszintes vonalköteggel ill. 

vonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 2,7x2,0x0,5; 3,2x2,8x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.580. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, erősen kopott 

fazékoldal. Keskenyem, sekélyen befésült hullámvonalköteggel díszített. 4,2x2,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.581-586. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és három esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

szürkésfekete fazékoldalak. Két esetben szélesen, mélyen, egy esetben szélesen, sekélyen, két 

esetben keskenyen sekélyen, sűrűn besimított ill. bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 

2,5x1,4x0,4-4,2x2,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.587-594. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és négy esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, barnásfekete 

és fekete fazékoldalak. 2,1x1,7x0,4-3,3x2,5x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.595. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül uo. és feketére kormozódott 

fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 4,8x3,0x0,5; 3,3x2,7x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.596. Durva szemcsés csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkéssárga, törésfelületén 

szürke, szélesen, sekélyen, alig láthatóan, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 

3,2x2,7x0,6-6,8x4,8x0,7 cm. 120. 

 

123. obj. 

K. 2004.9.597. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkéssárga, 

törésfelületén fekete, négyzet alakban vastagodó, a perem felső oldalán besimítással tagolt, 

fölül szögletesre vágott, alul finoman lekerekített fazék formájú bogrács perem. Hasa 

kettőskónikus. Pátm.: 25 cm.2,6x1,7x0,5-11,0x7,0x0,5 cm. 123. Hasátm: 27 cm. 

 



29 

 

K. 2004.9.598. Finoman iszapolt csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül téglavörös, törésfelületén 

szürke, a perem felső részén kormos fazékperem. Ívelten kihajló, elvékonyodó, fölül 

négyzetesre, alul háromszögletűre vágott. Vállán szélesen, mélyen bevésett hullámvonallal 

díszített. Pátm: 12 cm. 6,2x3,7x0,7 cm. 

 

K. 2004.9.599. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül sárgásbarna, törésfelületén szürke, 

magasan, ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, fölül fedőhornyos, felhúzott, alul-

fölül lekerekített fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 3,2x2,1x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.600. Durva szemcsés csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, vállban széles fazék válla. A 

vállon szélesen, sekélyen, tág közzel besimított hullámvonalakkal díszített.2,5x2,6x0,5-

8,7x4,8x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.601. Durva szemcsés csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül barnásfekete, belül 

szürkésbarna, törésfelületén szürke, vállban széles fazék válltöredéke. Keskenyen, sekélyen 

befésült kis amplitúdójú hullámvonalköteggel díszített. 

 

K. 2004.9.602-604. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül fekete, belül fekete és vörösesbarna fazékoldalak. 

Egy esetben szélesen, sekélyen besimított girland alatt uo. sűrűn besimított vonalakkal, két 

esetben szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 2,2x1,6x0,4-3,1x2,9x0,3 cm. 

 

K. 2004.9.605. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, 

sekélyen besimított kettősvonal alatt tág közzel besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 

9,3x8,x20,5 cm. 

 

K. 2004.9.606. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, alig érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül vörösesszürke, belül szürkésbarna, 

törésfelületén szürke fazékoldal. Szélesen, sekélyen, sűrűn befésült vonalkötegekkel díszített. 

3,8x3,5x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.607-615. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és négy esetben őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 7 esetben három színű, 2 esetben két 

színű, kívül-belül vörösessárga és szürkésbarna, törésfelületén uo. vagy szürke fazékoldalak. 

Egy töredék keskenyen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített. 1,3x1,0x0,7-4,2x3,0x0,6 cm. 

 

K. 2004.9.616. Durva szemcsés csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, két színű, kívül vörösesbarna, alul kormos, belül és 

törésfelületén fekete fazékalj és oldaltöredékek. Gömös testű fazékhoz tartozik. Alján 0,3-0,5 

cm-es borda. Kívül egymáshoz közel, egyenetlen közökkel, ritkásan és sűrűn elhelyezett 

rádlisorokkal díszített. Fátm.: 10 cm. 5,1x3,4x0,6-10,x5,8x0,5 cm. 
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Humuszolás a 306-307 karó között 

K. 2004.9.617. Erősen csillámos homokkal és őrölt kerámiával soványított, alig érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfeket, belül vörösessárga fazékoldal. 

Szélesen, sekélyen, változó közzel, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 4,3x3,3x0,6 cm. 

 

Nyesés a 308. karótól 60 cm-re K-re 

K. 2004.9.618. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül vörösesbarna 

fazékoldal. 4,0x3,0x0,6 cm. 

 

Nyesés a közműárok helyén 

K. 2004.9.619. Alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül fekete, törésfelületén szürke fazékoldal. 

Szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 2,5x1,6x0,5 cm. 

 

K. 2004.9.620. Csillámos homokkalés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, három színű, kívül-belül szürkésfehér, törésfelületén szürke erősen 

sérült fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 3,4x1,6x0,8 cm. 123. 

 

73. obj. 

K. 2004.9.621. Vaskampó. Kovácsoltvas, laposra kalapált, négyzetes átmetszetű, végén 

visszahajtott kampószerű vastárgy. 3,6x0,7x0,2 cm. Kampóhossz: 1,5 cm. 73 Ny. 

 

K. 2004.9.622. Vastárgy. Kovácsoltvas, laposra kalapált, négyzetes átmetszetű, kissé 

oválisodó vastárgy. 3,7x0,7x0,3 cm.73 ÉNy. 

 

K. 2004.9.623. Üvegedény talpa. Sárgásfehér üvegedény talpgyűrűs talpának töredéke. Vsz. 

római. 2,4x1,5x0,5 cm. 73 ÉNy. 

 

92. obj. 

K. 2004.9.624. Vaspánt. Téglalap átmetszetűre kalapált, hosszúkás, egyik végén sérült, 

másikon hengeres forgórésszel ellátott vaspánt. 9,3x0,7x0,5. Hengervastagság: 1,0-1,1 cm. 

92. 

 

K. 2004.9.625. Vasszeg feje. Kovácsoltvas, korongfejű vasszeg. Szára négyzetesre kovácsolt, 

a szár nagy része letört, kissé sérült. Fejátm.: 2,0x2,4 cm. 2,9x1,0x0,6 cm. 92 ÉNy. 

 

K. 2004.9.626. Vastárgy. Négyzetesre kovácsolt, erősen sérült vastárgy töredéke. 2,3x0,8x0,6 

cm. 92 DNy. 

 

K. 2004.9.627. Vaskés? Hosszúkás, háromszög átmetszetűre kalapált vastárgy, vsz. késpenge 

töredéke. 4 db-ban van. 9,1x1,2x0,3; 2,4x1,4x0,4 cm. 92 ÉK és D-i metszet. 

 

K. 2004.9.628. Orsógomb. Csillámos homokkal és kevés őrölt kerámiával soványított, kissé 

érdes tapintású, kézzel készült, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, kettőskónikus orsógomb. 

Átm.: 2,7 cm. Lyukátm.: 0,9 cm. V: 1,1 cm. 92 É-D-i metszetfal É-i sarka. 

 

101. obj. 

K. 2004.9.629. Vasalás. Laposra kovácsolt, derékszögű háromszög alakú vastárgy, vsz. fából 

készült szerszám vasalata. 3,4x3,4x0,6 cm. 101 DNy. 



31 

 

 

110. obj. 

K. 2004.9.630. S-végű hajkarika. Kör átmetszetű bronzhuzalból hajlított, S-végén 4 apró 

bordával ellátott S-végű hajkarika. 2,4x1,9 cm. S-vég: 0,8x0,5 cm. Huzalátm.: 1,75 cm. 110 

ÉK-i fül. 

 

K. 2004.9.631. Vaskarika. Kovácsoltvas, téglalap átmetszetű, egymásra hajlított végein 

laposra kalapált vaskarika. Átm.,: 6,1x,63 cm. Sz.: 16,07 cm. V.: 0,5 cm. 110 ÉK-i fül. 

 

K. 2004.9.632. Vasalat. Négyzetes átmetszetű, egyik végén sérült, másikon rombusz alakú, 

nagy lyukkal átfúrt vasalat. Belső oldalán a rombusz két szemben lévő sarkában és a tárgy 

hosszúkás részén kerek, talán a felerősítést szolgáló, egyenetlenül elhelyezett lyukak. Test: 

3,8x1,8x0,5 cm. Vég: 3,4x2,6x0,4 cm. Lyuk: 0,5 cm. 110 ÉK-i fül. 

 

K. 2004.9.633. Vasalás. A 629-eshez hasonló, laposra kalapált, alsó részén ívelt, végein sérült 

vastárgy. 3,8x1,5x0,4 cm. 110. 

 

K. 2004.9.634. Vastárgy. Négyzetesre kovácsolt, téglalap átmetszetű, négyszögletes vastárgy 

töredéke. 2,4x1,5x0,8 cm. 110. 

 

K. 2004.9.635. Vastárgy. Kovácsoltvas, vékony, laposra kalapál, kissé elgörbült vastárgy. 

2,5x2,2x0,2 cm. 110. 

 

K. 2004.9.636. Vasalat. Kovácsoltvas, V alakú, végein visszahajtott vastárgy. Kapavasalat (?). 

6,8x7,2x0,5 cm. Visszahajtott vég: 1,2x0,8x0,4 cm. 110. 

 

K. 2004.9.637. Vasalat. Az előzőhöz hasonló, csak a V alján összenyomódott, kissé 

deformálódott, egyik végén sérült vastárgy. 9,2x3,8x0,3 cm. 110. 

 

K. 2004.9.638. Vaslemez. Erősen sérült kovácsoltvas lemez. Egyik végét egyenesre vágták. 

1,5x1,1x0,2-5,2x4,7x1,5 cm. 110 É. 

 

K. 2004.9.639. Vaskapocs. Egyik végén töredékes, iszkába alakú vaskapocs. 5,0x0,8x0,4 cm. 

Visszahajtott vég: 1,8x0,5x0,5 cm. 110 É. 

 

116. obj. 

K. 2004.9.640. Ezüstfóliás, henger alakú gyöngy. Hengeres testű, szürkésfekete üveggyöngy 

testének közepén csíkban ráerősített ezüstfóliával. Sérült, deformált és hiányos. 1,5x1,1x0,3 

cm. Lyukátm.: 0,7 cm. Ezüstlemez vastagsága: 0,6 cm. 116. 

 

118. obj. 

K. 2004.9.641. Vastárgy. Téglalap átmetszetűre kalapált, egyik végén görbe, másikon 

elvékonyodó vastárgy, talán pánt töredéke. 7,1x0,9x0,3 cm. 118 nyesés. 

 

K. 2004.9.642. Vaskés. Háromszög átmetszetű, ívelt fokú, egyélű késpenge töredéke. 

9,4x1,5x0,2 cm. 118. 

 

K. 2004.9.643. Vaskés(?). Háromszög átmetszetű, egyenes, egyélű kés töredéke. Vsz. 

nyéltüskés, erősen sérült. 6,7x1,2x0,2 cm. 118. 
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K. 2004.9.644. Vaslemez. Téglalap alakú, erősen sérült vaslemez. 2,7x1,8x1,5 cm. 118. 

 

K. 2004.9.645. Ezüst S-végű hajkarika. Rombusz átmetszetű, ezüstből öntött, végein szélesre 

kalapált, 5 bordával ellátott ezüst S-végű hajkarika. 3,0x3,0 cm. Vég: 1,1x0,3x0,01 cm. 

Huzal: 0,3x0,225 cm. 118 É-D-i metszet D-i szakasz. 

 

K. 2004.9.646. Ezüstlemez. Négy bordával ellátott ezüstlemez. Vsz. S-végű hajkarika része. 

1,5x0,4x0,01 cm. 118 É-D-i metszet D-i szakasz. 

 

K. 2004.9.647. Vaslemez. Négyzetes átmetszetű, hosszúkás, mindkét végén törött vastárgy. 

8,3x1,8x1,25 cm. 118 metszetek. 

 

K. 2004.9.648. Sarlóvég. Háromszög átmetszetű, végein kissé ívelt sarlóvég. 14,6x2,2x0,125 

cm. 118 Ny-K-i metszet Ny-i része. 

 

K. 2004.9.649. Vastárgy. Téglalap átmetszetű, hosszúkás, mindkét végén töredékes vastárgy. 

6,6x0,7x0,125 cm. 118 metszetek. 

 

K. 2004.9.650. Kacor. Háromszög átmetszetű, nyéltüskés, rövid pengés, végein hegyesre 

vágott, alig ívelt pengéjű kacor. A nyéltüske téglalap átmetszetű, végein hegyes. Hossz: 24 

cm. Penge: 12,0x2,3x0,2 cm. Nyéltüske: 12,0x0,8x0,5 cm. 118 metszetek. 

 

120. obj. 

K. 2004.9.651. Vastárgy. Téglalap átmetszetű, erősen töredékes, hosszúkás vastárgy. 

2,1x0,5x0,4 cm. 120 ÉNy.  

 

K. 2004.9.652-653. Kőeszközök. Világosszürke kőből hasított, retus nélküli kőeszközök. 

4,0x1,8x0,4; 4,8x2,0x0,4 cm. 120 nyesés. 

 

K. 2004.9.654. Vaskés (?). Téglalap átmetszetű, hosszúkás, egyik végén tompa, másikon 

sérült vastárgy. 13,0x1,4x0,5 cm. 120 ÉK. 

 

133. obj. K. 2004.9.655. Vastárgy. Négyzetes, egyik felén hiányos, közepén lyukas lemezes 

vastárgy. 3,6x2,8x1,5 cm.  

 

 

Celldömölk-Vulkán fürdő (2005) 

Tárgyleírások 

K. 2009.1. 1 – K. 2009.1.70. 

 

126. obj. 1-2. str. 

K. 2009.1.1. Bográcsperem és bográcsfül. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, 

törésfelületén szürke, téglalap alakban megvastagodó és kihúzott, alul-felül lekerekített, a 

peren külső oldalán faeszközzel lesimított peremű, fülénél szélesedő bográcsperem és –fül. A 

fül enyhén kiszélesedő, az egyetlen látható lyuk tölcséresen kiszélesedő, ferdén fúrt. A perem 

alatt szélesen, mélyen besimított közepes amplitúdójú hullámvonalakkal díszített. A nagyobb 

töredéken két hullámvonal részben egymáson fut. 2 össze nem illő töredék. M: 4,3x3,4x0,7 

cm; 8,5x4,2x0,7 cm. Pátm.: 20 cm. Peremvastagság: 1,5 m.  
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K. 2009.1.2. Fazéknyak. Erősen csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

barnásszürke, díszítetlen fazéknyak. M: 3,7x2,8x1,0 cm. 

 

K. 2009.1.3. Fazéknyak. Durva szemcsés homokkal, és minimális apró kaviccsal soványított, 

alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, erősen profilált fazéknyak. 

M: 2,6x2,1x0,7 cm. 

 

K. 2009.1.4. Fazékváll. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sötétbarna, a 

vállon szélesen, sekélyen besimított kis amplitúdójú hullámvonallal díszített. M: 3,9x3,2x0,5 

cm. 

 

K. 2009.1.5-7. Fazékvállak. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnássárga, barnásszürke, 

egy esetben keskenyen, mélyen bekarcolt vonalakkal, 2 esetben uo. bekarcolt vonallal 

díszített fazékvállak. M: 2,4x2,0x0,6-3,3x3,5x0,5 cm. 3 db. 

 

K. 2009.1.8-14. Fazékoldalak. Csillámos homokkal, három esetben apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, közepesen érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, egy esetben vörösesbarna fazékoldalak. M: 1,4x1,1x0,4-3,2x3,4x0,8 cm.  7 db. 

 

K. 2009.1.15. Orsógomb. Csillámos homokkal és kevés őrölt kerámiával soványított, lágy 

tapintású, kézzel készült, kívül felfényezett, simítófésűvel készített, jól égetett, kettőskónikus, 

nagyméretű, egyenes lyukkal átfúrt orsógomb. Alsó és felső palástján 4 fogú fésűvel bekarcolt 

vonalköteggel díszített. M: 3,6x3,6x2,5 cm. Lyukátm.: 0,95 cm. 

 

127. obj. 6. str. 

K. 2009.1.16. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sárgásbarna, 

törésfelületén szürke, kisméretű fazék vagy csupor magasan, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, alul-felül kihúzott, a perem külső szélén besimítással profilált, alul-

felül lekerekített pereme. Nyakán és vállán szélesen, sekélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal 

díszített, vállban széles, zömök edény. Pátm.: 12 cm. M: 4,6x3,0x0,5 cm.  

 

K. 2009.1.17. Fazék teljes profil, díszített, fenékbélyeges alj. Csillámos homokkal, durva apró 

kaviccsal és kevés őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

kívül-belül vörösesbarna ill. feketére kormozódott, belül helyenként vízköves 

nagyméretű fazék. Pereme ívelten kihajló, enyhén, háromszög alakban megvastagodó, a 

perem külső oldalán finom besimítással tagolt. Nyakban enyhén profilált, vállban széles, a 

nyak alsó szélétől a meglévő egész töredék szélesen, sekélyen, felül sűrűn, alul táguló 

közökkel besimított vonalakkal díszített. A nyakon a két legfelső vonal szélesen, sekélyen 

besimított kis amplitúdójú hullámvonal. Az aljtöredéken L alakú domború fenékbélyeg 

töredéke. 18 darabból ragasztott és 14 hozzá nem illő töredék. Pátm.: 18 cm. M: 1,9x1,5x0,5-

20,4x9,0x0,6 cm.   

 

K. 2009.1.18. Fazékoldal. Durva csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés grafittal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül barnásfekete, törésfelületén 

fekete, belül szürkésbarna, keskenyen, sekélyen besimított vonallal díszített. M: 5,4x1,0x0,6 

cm.  
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K. 2009.1.19. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és kevés 

grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül barnásfekete, 

törésfelületén fekete, belül barna, kívül enyhén lyukacsos, szélesen, sekélyen besimított 

vonallal díszített. M: 4,2x3,3x0,6 cm. 

 

K. 2009.1.20-21. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal, ill. csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 

közepesen jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített 

fazékoldalak. M: 2,7x1,8x0,5; 3,2x2,0x0,6 cm. 2 db. 

 

K. 2009.1.22-24. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1 esetben őrölt kerámiával 

és 2 esetben kevés grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkés- és vörösesbarna fazékoldalak. M: 2,8x1,9x0,7-4,2x3,1x0,5 cm. 3 db. 

 

K. 2009.1.25-26. Fazékalj. Csillámos homokkal, őrölt kerámiával és kevés grafittal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete ill. 

vörösesbarna fazékaljak. A 25. töredék szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal 

díszített. Fátm: Nem mérhető. M: 2,6x2,2x1,0; 4,1x2,4x0,8 cm. 2 db. 

 

127. obj. Str. 7. 

K. 2009.1.27. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, kívül két közel eső 

rádlicsíkkal díszített, erősen kopott fazékoldal. M: 2,3x2,9x0,6 cm.  

 

127 obj. Str. 6. 

K. 2009.1.28. Vastárgy (kés?) töredéke. Téglalap átmetszetűre kovácsolt hosszúkás vastárgy, 

talán kés töredéke. M: 3,7x1,2x0,6 cm.  

 

127. obj. 10. str. 

K. 2009.1.29. Fazékperem. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és grafittal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, végén alig kiszélesedő, 

alul-felül lesimított apró peremtöredék. Pátm.: Nem mérhető. M: 2,2x1,7x0,7 cm. 

 

K. 2009.1.30-31. Fazéknyak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és grafittal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke fazéknyakak. M: 

2,4x2,3x0,6; 4,2x4,5x0,9 cm. 2 db. 

 

K. 2009.1.32-33. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1 esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vöröses- ill. 

szürkésbarna, 1 esetben szélesen, sekélyen besimított vonallal ill. 1 esetben uo. vonalakkal 

díszített fazékoldalak. M: 2,2x1,3x0,5; 2,5x2,5x0,5 cm. 2 db. 

 

K. 2009.1.34-39. Fazékoldal. Csillámos homokkal, 3 esetben apró kaviccsal és 2 esetben 

grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna fazékoldalak. M: 1,6x1,4x0,5-3,2x2,1x0,8 cm. 6 db. 

 

K. 2009.1.40-41. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, 1 esetben őrölt 

kerámiával és 1 esetben grafittal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-
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belül vörösesszürke, vörösesbarna fazékaljak. Fátm.: 2x Nem mérhető. 3,1x2,8x0,9; 

3,3x1,6x0,6 cm.  

 

K. 2009.1.42. Fazékperem. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, törésfelületén szürke, 

háromszög alakban vastagodó, alul kissé kihúzott apró peremtöredék. Pátm.: 16 cm.  M: 

3,1x1,5x0,6 cm. Rajzolni! 

 

K. 2009.1.43. Fazék, teljes profil, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, milyen 

színű?, hordótestű, tömzsi fazék teljes profilja. M: 2,4x2,3x0,6; 4,2x4,5x0,9 cm. Pereme 

ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, alul lecsüngő, alul-felül lekerekített, nyakban 

profilált, vállban alig szélesedő, alul alig összeszűkülő. A perem alatt 2 szélesen, sekélyen 

besimított vonal között kis amplitúdójú hullámvonallal, az egész testen szélesedő közű 

besimított vonalakkal (csigavonallal) díszített, alul, közvetlen a fenék fölött két besimított 

vonal között közepes amplitúdójú hullámvonallal díszített. Pátm.: 15 cm. Fátm.: Nem 

mérhető. M.: 17,0 cm. 4,1x3,3x0,6-12,6x9,3x0,5 cm. 7 db-ból ragasztott és 4 különálló 

töredék. 

 

K. 2009.1.44. Fazékperem, díszített, fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és durva őr soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

vörösesbarna, belül szürkésbarna, törésfelületén szürke fazékperem és kívül-belül szürke 

fazékalj. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban vastagodó, kívül profilált, alul-felül 

lekerekített. A nyakon és vállon szélesen, sekélyen, tág közzel besimított vonalakkal díszített. 

A fazékalj díszítetlen, alján domború, csillag alakú (kereszt középen egy rövidebb vonallal 

áthúzva) fenékbélyeg. Pátm.: 17 cm. M: 6,7x4,9x0,5. Fátm.: 9,5 cm. M: 9,5x7,6x0,5 cm. 

Fenékbélyeg: 3,2x3,7 cm. 2 db. 

 

K. 2009.1.45. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, a váll 

alatt szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazéknyak. M: 5,1x4,6x0,5 cm.  

 

128 obj. Str. 12. 

K. 2009.1.46. Fazékoldal. díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésvörös, 

szélesen, sekélyen, tág közökkel besimított vonalakkal díszített, nagyméretű fazékhoz tartozó 

oldal. M: 9,7x7,2x0,7 cm. 

 

K. 2009.1.47. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, 

sekélyen, sűrűn, lefelé táguló közökkel besimított vonalakkal díszített. M: 4,6x3,3x0,4; 

8,6x7,2x0,3 cm. 2 db-ból ragasztott és 2 különálló darab. 

 

128. obj. 13. str. 

K. 2009.1.48. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, törésfelületén 

szürke, magasan, ívelten kihajló, felül lekerekített, alul háromszög alakban lecsüngő 

fazékperem. Pátm.: 20 cm. M: 4,0x4,3x0,6 cm.  
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K. 2009.1.49. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, magasan, 

ívelten kihajló, felül lekerekített, alul háromszög alakban lecsüngő fazékperem. Pátm.: Nem 

mérhető. M: 1,5x1,x60,7; 2,9x2,3x0,7 cm. 2 össze nem illő darab. 

 

K. 2009.1.50. Fazékváll, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

törésfelületén szürke, vállán szélesen, sekélyen, egymáson két vonalban besimított, alatta 

szélesen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszített fazékváll. M: 5,4x4,4x0,6 cm.  

 

K. 2009.1.51-57. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, őrölt kerámiával és 5 esetben 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkés- 

ill. vörösesbarna fazékoldalak. 3 töredék szélesen, sekélyen besimított vonallal, 3 töredék 

szélesen, sekélyen besimított vonalakkal, 1 töredék keskenyen, sekélyen, sűrűn bekarcolt 

vonalakkal díszített. M: 2,6x2,7x0,6-6,4x4,5x0,7 cm. 7 db. 

 

K. 2009.1.58-60. Fazékoldal. Csillámos homokkal, 2 esetbenapró kaviccsal és 1 esetben őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna 

fazékoldalak. M: 2,3x1,4x0,4-2,6x2,4x0,6 cm. 3 db. 

 

K. 2009.1.61. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül sötétszürke fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. M: 

4,3x2,8x0,5 cm. 

 

K. 2009.1.62. Fazékalj. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, a korongról lecsüngő fazékalj. Fátm.: 

Nem mérhető. 

 

130. obj. Str. 15. 

K. 2009.1.63. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten kihajló, kihúzott, végén 

szögletesre vágott fazékperem. A nyak alatt szélesen, sekélyen besimított hullámvonallal 

díszített. A díszítés töredékes. Pátm.: 15 cm. M: 5,4x3,4x0,7 cm. 

 

K. 2009.1.64. Fazékoldal. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, sérült fazékoldal. M: 3,0x2,0x0,7 cm. 

 

131. obj. Str. 20. 

K. 2009.1.65. Bográcsperem. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, törésfelületén szürke, háromszög 

alakban megvastagodó, kívül kihúzott és lekerekített bográcsperem. Teljes belső felülete 

hiányzik. Pátm.: 32 cm. 5,2x2,2x0,6 cm.  

 

K. 2009.1.66. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, szélesen, sekélyen, tág közzel besimított 

vonalakkal fazékoldal. M: 6,3x3,6x0,5 cm. 

 

K. 2009.1.67. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és grafittal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, kisméretű fazékhoz tartozó oldal. 

2,3x1,2x0,3 cm.  
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Celldömölk, 2005.06.13. 1/a szelv. szórvány. III. rétegből.  

K. 2009.1.68. Pattinték.  Sárgásbarna színű kőből pattinték.  M: 2,7x1,8x0,5 cm. 

 

Celldömölk, 2005.06.13. 1/a szelv. szórvány.  

K. 2009.1.69. Pattinték. Sárgásbarna színű kőből pattinték.  M: 1,8x1,4x1,0 cm. 

 

Celldömölk, 2005.06.13. 1/a szelv. szórvány. 

K. 2009.1.70. Pattinték.  Sárgásbarna színű kőből pattinték.  M: 2,3x1,4x1,1 cm. 

 

133 ÉK „C” gödör. 



 1 

8.1.5. Hegyfalu-OMV kút 

Tárgyleírások 

K.2011.3.1-K.2011.3.30. 

 

 

40. objektum Észak. 2003.08.07. 

K. 2011.3.1. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, kívül finoman lekerekített, vállon szélesen, sekélyen, ritkásan 

besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 14 cm. 9,4x5,6x0,4; 2,6x2,5x0,5 cm. 2 db-ból 

ragasztott és egy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.3.2-3. Fazékperemek. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, enyhén 

grafitos, ívelten kihajló, négyzet alakban megvastagodó, végén finoman lekerekített. Pátm.: 

15, 15 cm. 4,8x3,4x0,6; 5,5x3,2x0,5 cm.  

 

K. 2011.3.4. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul kissé lecsüngő, alul-felül kerekített. Pátm.: 11 

cm. 2,9x2,4x0,6 cm. 

 

K. 2011.3.5. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égetett, kívül-belül szürkésbarna, homokkal alászórt, 

tányérból indított, talpán ás alján rosszul eldolgozott, korongrátéten készült. Fátm.: 11 cm. 

10,3x8,4x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

40. objektum. 2003.08.08. 

K. 2011.3.6-11. Fazékoldal, díszített. 3x csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 3x csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna és szürkésfekete, 1x2 színű, két esetben 

szélesen, sekélyen besimított vonalakkal, 4 esetben bekarcolt vonallal díszített. 2,2x1,8x0,5-

6,5x4,2x1,0 cm. 

 

K. 2011.3.12. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, homokkal alászórt, 3 színűre égett, kívül barnás 

rózsaszín, belül szürkésbarna, szélesen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített. Alján kormos. 

Fátm.: 11 cm. 13,5x9,8x0,6 cm. 5 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.3.13. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

alján domború, kereszt alakú fenékbélyeggel ellátott. A bélyeg kerete nem látszik. Fátm.: 

Nem mérhető. 5,1x3,2x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

40. objektum, kemence platniján 2003.08.08. 

K. 2011.3.14. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, alján 

elsimított, az aljáig szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. Fátm.: 12 cm. 

9,2x11,5x0,7 cm. 3 db-ból ragasztott. 
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40. objektum, kemence platni alól 2003.08.08. 

K. 2011.3.15. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, alul-fölül lekerekített. Fátm.: 15 cm. 3,2x2,4x0,5 cm.  

 

K. 2011.3.16-17. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 1x csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, keskenyen, sekélyen illetve szélesen, 

mélyen, sűrűn bekarcolt ill. besimított vonalakkal díszített. 4,3x2,9x0,7; 5,5x5,2x0,5 cm.  

 

K. 2011.3.18. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával, 

3x csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt csigavonallal díszített. 

1,1x0,8x0,6-7,2x6,0x0,7 cm. 10 össze nem illő apró töredék.  

 

55. objektum. 2003.08.05. 

K. 2011.3.19-21. Fazékoldal, díszített. 1x csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 2x csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

vonalakkal díszített. 5,5x4,8x0,6-11,2x10,2x0,6 cm. 

 

K. 2011.3.22-24. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x kívül szürkésfekete, belül 

világosrózsaszín, 2x szürkésfekete, szürkésbarna. 3,7x3,2x0,5-7,5x7,0x1,3 cm. 

 

K. 2011.3.25-26. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, homokkal 

alászórt, egy esetben 3 színű fazékaljak. Fátm: 12, 12 cm. 4,8x3,5x0,8; 6,0x3,4x0,8 cm. 

 

Szórvány 2003.07.29. 

K. 2011.3.27. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete kis amplitúdójú 

hullámvonalköteggel díszített fazékoldal. 6,8x5,5x0,7 cm. 

 

K. 2011.3.28. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül  

szürkésfekete, szélesen, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített. 4,8x3,5x0,5 cm. 

 

Szórvány 2003.07.23. 

K. 2011.3.29-30. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x három színűre égett, kívül-belül vörösesbarna. 

2,2x2,0x0,4; 4,2x2,7x0,6 cm. 
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8.1.6. Lukácsháza, Varga Ottó utca, 2011.07.26. 

Kora Árpád-kori objektumok (46-47). 

 Tárgyleírások 

K.2011.5.1-K.2011.5.219. 

 

46. objektum 

K. 2011.5.1. Fazék, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, ívelten alig kihajló, négyzetesre 

vágott, nyaka hangsúlytalan, nyaka alatt négy ágú vonalköteggel díszített, zömök kisfazék. 

Korongrátéten készült. Pátm.: 13,5 cm. Fátm.: 9,0 cm. M.: 12,5 cm. V.: 0,6 cm. Kiegészített, 

5 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.2. Fazék, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

kevés kagylóhéjjal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesszürke, foltos, zömök, vállban széles fazék, pereme hiányzik, indítása ívelten kihajló. 

Válltól a test alsó háromnegyede szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal 

díszített. Pátm.: Nem mérhető. Fátm.: 10,5 cm. M.: 18,7 cm. V.: 0,6 cm. Kiegészített, 14 db-

ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.3. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, magasan, 

ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul-fölül lekerekített fazékperem. Vállán 

szélesen, mélyen felvitt irdalás-sorok alatt szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 

Pátm.: 26 cm. 14,3x10,8x0,7 cm. Két darabból ragasztott. 

 

K. 2011.5.4-5. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített fedőhornyos perem. Vállán irdalás-sor alatt 

hullámvonallal, az alatt bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 16, 17 cm. 10,7x4,5x0,3; 

11,2x8,1x0,4 cm. Mindkétszer 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.6. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával  

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, háromszínűre égett, kívül-belül szürkésfehér, 

magasan, ívelten kihajló, félkör alakban megvastagodó, finom fedőhoronyos, felül 

lekerekített, alul háromszögletűre vágott, nagyméretű fazékhoz tartozó perem. Vállán 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakon vagy csigavonalon körömbenyomás-sorral 

díszített. Pátm.: 24 cm. 16,2x8,8x0,4 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.7. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, vállban széles, pereme 

ívelten kihajló, félkör alakban megvastagodó, fölül fedőhornyos, alul-felül lekerekített, válltól 

lefelé sűrű, szélesen, sekélyen besimított csigavonallal, a csigavonalon körömbenyomás-sorral 

díszített. Pátm.: 15 cm. 14,5x15,2x0,6 cm. 4 db-ból ragasztott és egy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.5.8-10. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, 1 esetben durva apró 

kaviccsal, 2 esetben apró kaviccsal és egyszer őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2x három színűre égett, kívül-belül 1x vörösesbarna ill. 2x szürkésbarna, 

fehéres árnyalattal. Egy töredék ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 

fedőhornyos, alul-fölül lekerekített. Egy magasan, ívelten kihajló, megvastagodó, felhúzott, 

fedőhornyos, alul-fölül lekerekített. Egy ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, 



 2 

alul lehúzott, alul-felül szögletesre vágott. Két töredék körömbenyomás-sor alatt szélesen, 

sekélyen besimított vonalakkal, egy töredék szélesen, sekélyen besimított vonalakkal, és azon 

körömbenyomás-sorral díszített. Pátm.: 19, 19, 22 cm. 9,5x4,2x0,5-11,2x4,8x0,6 cm. 

 

K. 2011.5.11. Fazékperem. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végein 

szögletesre vágott, nyakban profilált, vállban enyhén kónikus, kisméretű fazékperem. Pátm.: 

11 cm. 4,9x4,3x0,6 cm.  

 

K. 2011.5.12-13. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 

háromszög alakban megvastagodó, alul-felül szögletesre vágott, vállán szélesen, sekélyen, 

sűrűn bekarcolt hullámvonalakkal díszített fazékperemek. A peremen és belül feketére 

kormozódtak. Pátm.: 14, 14 cm. 13,2x6,0x0,6; 8,0x6,3x0,5 cm. 2, ill. 4 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.14. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva és finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, helyenként 

fekete foltos, pereme kihajló, háromszög alakban megvastagodó, alul kissé kihúzott, alul-felül 

szögletesre vágott. Vállán szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt, nagy amplitúdójú 

hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 18 cm. 14,1x6,0x0,5 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.15. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, ívelten kihajló, 

megvastagodó, alul-felül finoman szögletesre vágott, vállán mély irdalás-sorral díszített. 

Pátm.: Nem mérhető. 5,1x3,7x0,6 cm.  

 

K. 2011.5.16. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, kihajló, 

félkör alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Nyakától lefelé szélesen, 

mélyen táguló közzel bekarcolt csigavonallal díszített. Pátm.: 18 cm. 5,7x5,7x0,6-

13,4x9,2x0,7 cm. 2x2 db-ból, 1x5 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.17. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten kihajló, végein 

lekerekített, vállán szélesen, sekélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített fazékperem. Pátm.: 

10 cm. 5,2x4,3x0,6; 5,5x5,7x0,7 cm. 

 

K. 2011.5.18-20. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna, ívelten kihajló, félkör alakban megvastagodó, 1x fölhúzott, fedőhornyos, a 

peremen kívül háromszögletűre vágott, 2x alul-felül finoman lekerekített fazékperemek. 

Vállán mindhárom szélesen, mélyen bekarcolt csigavonallal díszített. Pátm.: 15, 17, 18 cm. 

11,3x7,0x0,6-12,5x11,9x0,5 cm. 1x 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.21-22. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna ill. 

szürkésbarna, nagyméretű fazékhoz tartozó, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, 1x lekerekített, 1x alul lehúzott, alul-felül szögletesre vágott. Pátm.: Nem 

mérhető, ill. 28 cm. 3,3x3,0x1,0; 4,4x3,3x0,7 cm. 
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K. 2011.5.23-24. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésfekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul-felül 

finoman lekerekített. Pátm.: 20, 20 cm. 6,3x3,2x0,6; 11,0x3,6x0,6 cm. 

 

K. 2011.5.25-26. Fazéknyak. Erősen csillámos homokkal, illetve csillámos homokkal, apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x3 

színű, kívül-belül szürkésbarna, szürésfekete fazéknyakak. 3,4x3,8x0,9; 4,2x3,6x0,8 cm.  

 

K. 2011.5.27-29. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ívelten 

kihajló, 1x félkör alakban megvastagodó, fedőhornyos, alul kissé lehúzott, alul-felül 

lekerekített, 2x háromszög alakban megvastagodó, alul-felül lekerekített. Pátm.: 15, 18, 20 

cm. 2,6x3,2x0,6-5,6x3,6x0,5 cm. 

 

K. 2011.5.30-31. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, ívelten 

kihajló, félkör alakban megvastagodó, 1x fedőhornyos, alul kissé lehúzott, 1x alul-felül 

lekerekített. Pátm.: 12, 27 cm. 3,5x1,9x0,4; 7,3x4,4x0,8 cm. 

 

K. 2011.5.32-33. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, ívelten kihajló, megvastagodó, 

alul-felül lekerekített, 1x kissé lecsüngő. Pátm.: Nem mérhető, 18 cm. 2,2x1,6x0,6; 

3,7x3,1x0,7 cm. 

 

K. 2011.5.34-35. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, nyakán szélesen, mélyen 

bekarcolt hullámvonal alatt vonalakkal díszített. 7,8x4,2x0,9; 7,3x4,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.5.36-38. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásfekete, 

nyakán 2x körömbenyomás-sorral, 1x szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonallal, és a fölső 

díszítés-sor alatt uo. bekarcolt vonalakkal vagy csigavonallal díszített. 3,5x3,0x0,4-

9,4x5,7x0,5 cm. 1x 2 db-ból ragasztott.  

 

K. 2011.5.39-41. Fazéknyak- és oldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, nyakán szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített. 

10,2x5,0x0,6-13,0x7,2x0,7 cm. 2, 2, ill. 4 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.42-44. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, nyakán szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonallal díszített. Egyik a nyakon 

belül feketére kormozódott. 2,8x2,5x0,6-4,6x4,5x0,7 cm. 

 

K. 2011.5.45-51. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2 színű,  kívül-belül 

vörösesbarna, szürkésbarna, szélesen, sekélyen, sűrűn bekarcolt hullámvonalakkal díszített. 

2,8x2,6x0,5-11,2x10,6x09 cm. 1x 2 db-ból ragasztott. 7 db. 
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K. 2011.5.52-58. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x két színű, 1x 3 színű, 

kívül-belül vörösesbarna és szürkésfekete, szélesen, sekélyen besimított hullámvonallal 

díszített. 3,4x1,6x0,7-6,6x4,5x0,7 cm. 7 db. 

 

K. 2011.5.59-115. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 15x 2 színű, kívül-belül szürkésfehér, szürkésfekete 

és vörösesbarna, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított csigavonallal vagy vonalakkal díszített 

fazékoldalak. 3x belül feketére kormozódott, 2 db-on (62. és 81.) vastag koromlerakódás. 

1,2x1,6x0,6-9,6x6,2x0,6 cm. 58 db. 2x2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.116-154. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 10x 2 színű, 15x 3 színű, 

kívül-belül szürkésfehér, szürkésfekete és vörösesbarna, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított 

csigavonallal vagy vonalakkal díszített fazékoldalak. 3,3x2,9x0,6-12,1x8,6x0,5 cm. 40 db. 

4x2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.5.155-163. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 4x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna és szürkésbarna, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített fazékoldalak. 

2,1x1,6x0,7-4,4x3,4x0,5 cm. 9 db. 

 

K. 2011.5.164-177. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 6x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 2 színű, kívül-belül szürkésfehér, 

vörösesbarna és szürkésbarna fazékoldalak. 2,0x1,4x0,7-5,6x4,2x0,7 cm. 14 db. 

 

K. 2011.5.178. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2 színű, kívül-belül szürkésfehér, 

rátétkorongon készült fazékalj. Egész látható felületén keskenyen, sekélyen, besimított 

csigavonallal vagy vonalakkal díszített. Fátm.: 15 cm. 11,6x15,2x0,5; 17,4x9,6x0,7 cm. 4, ill. 

6 db-ból ragasztott.  

 

K. 2011.5.179. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül szürkésbarna, 

egész látható felületén keskenyen, sekélyen, besimított csigavonallal vagy vonalakkal 

díszített. Alján kormos. Fátm.: 13 cm. 11,7x12,0x0,6 cm. 5 db-ból ragasztott.  

 

K. 2011.5.180-183. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x2 színű kívül-belül 

vörösesbarna, egész látható felületén keskenyen, sekélyen, besimított csigavonallal vagy 

vonalakkal díszített fazékaljak. 2 töredék belül kormos. Fátm.: 9, 9, 10 11 cm. 3,5x2,7x0,8-

5,0x5,4x0,5 cm. 

 

K. 2011.5.184. Fazékalj, fenékbélyeges. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

oldal nélküli töredék. Alján domború, félkör alakú keretben vonal, talán kerék alakú 

fenékbélyeg részlete. Fátm.: Nem mérhető. 4,0x3,7x0,6 cm. 
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K. 2011.5.185-187. Fazékalj, 1x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

rátétkorongon készült fazékaljak. 1x szélesen, sekélyen besimított hullámvonalakkal díszített. 

Fátm.: 13, 14, 14 cm. 4,9x3,7x0,6-6,1x2,5x0,6 cm. 

 

K. 2011.5.188-193. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x2 színű, kívül-belül szürkésfehér, 

szürkésfekete, 1x rátétkorongon készült fazékalj. Egy töredéken belül koromlerakódás. Fátm.: 

10, 10, 11, 12, 15 ill. nem mérhető. 3,8x2,7x0,8-5,0x3,3x0,6 cm. 

 

47. objektum. 2011.07.15. 

K. 2011.5.194. Fazék, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül és a peremen, 

valamint a váll fölső részén feketére kormozódott, zömök, vállban alig szélesedő fazék. 

Pereme négyzetesen megvastagodó, alul-fölül finoman szögletesre vágott. Nyakán mély 

körömbenyomás-sor alatt kis amplitúdójú hullámvonal, alatta és részben a hullámvonalon 

csigavonal alakban, téglalap alakú mintákkal, változó közzel, lefelé sűrűsödve bepecsételt 

rádlisorok. Az edény egész teste díszített. Alján rátétkorong nyoma. Az edény nyakán a 

hullámvonal egymásra karcolt eleje és vége is látható. Kiegészített. Pátm.: 14,5 mcm. Fátm.: 

11,5 cm. M.: 15,6 cm.  

 

K. 2011.5.195. Fazékperem, fazékváll, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, belül feketére 

kormozódott, egy részén koromlerakódás. Pereme ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, fedőhornyos, fölül lekerekített, alul kissé lehúzott, szögletesre vágott. Vállán 

szélesen, sekélyen, sűrűn felvitt hullámvonalakkal díszített. Pátm.: 12,5 cm. 10,6x4,5x0,5 cm. 

 

K. 2011.5.196. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, négyzetesre vágott, erősen sérült. Pátm.: Nem mérhető. 2,7x2,2x1,0 cm. 

 

K. 2011.5.197. Fazékváll, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, vállán bekarcolt vonal alatt 

körömbenyomás-sorral, alatta besimított hullámvonallal díszített. 3,8x2,5x0,6 cm. 

 

K. 2011.5.198. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül barnásszürke, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal, ezeken négyzet alakú pecsétlővel sűrű sorokban 

felvitt rádlisorokkal díszített. 5,0x4,4x0,8 cm. 

 

K. 2011.5.199-200. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és őrölt kerámiával, ill. 

csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

1x kívül-belül világosszürke, 1x belül feketére kormozódott, kívül szürkésfekete, négyzet 

illetve téglalap alakú, sűrű rádlisorokkal díszített fazékoldalak. 3,8x3,0x0,5; 4,4x3,8x0,7 cm. 

 

K. 2011.5.201-202. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és apró kaviccsal, ill. 

csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és mészszemcsével soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 3 színű, kívül-belül vörösesbarna ill. szürkésfehér, 

szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített fazékoldalak. Egyik belül 

feketére kormozódott, koromlerakódás van benne. 5,2x3,4x0,6; 8,9x5,7x0,5 cm. 
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K. 2011.5.203-204. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x két színű, kívül vörösesbarna, belül fekete, négy 

ágú eszközzel bekarcolt vonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 3,2x1,4x0,6; 6,1x5,3x0,6 

 

K. 2011.5.205-213. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésbarna, 5x sűrű vonalakkal, 4x vonallal díszített fazékoldalak. 2,1x1,5x0,4-5,6x4,7x0,6 

cm. 9 db.  

 

K. 2011.5.214-216. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül szürkésfekete fazékoldalak. 

2,2x1,7x0,7-2,0x2,0x0,6 cm. 3 db. 

 

K. 2011.5.217. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, belül feketére 

kormozódott, szélesen, sekélyen besimított vonalakkal díszített fazékalj. Fátm: 11 cm. 

8,7x5,9x0,5 cm. 

 

K. 2011.5.218-219. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete fazékaljak. Fátm: 10, 11 cm. 2,7x2,3x0,6; 10,8x3,2x0,7 cm. 1x 3 db-ból 

ragasztott.  



 1 

8.1.7. Répcelak-Galagonyás 

Tárgyleírások 

K.2011.1.1-K.2011.1.151. 

 

5. ház, 2000.05.28. 

K. 2011.1.1. Fazékperem és -oldal, díszített. Homokkal és őrölt kerámiával soványított, lágy 

tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, , ívelten 

kihajló, háromszög alakban megvastagodó, végein szögletesre vágott, nyakban profilált, 

vállban alig széles. Vállán szélesen, sekélyen bekarcolt hullámvonal alatt szélesen, sekélyen 

sűrűn besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 17 cm. 7,2x3,4x0,87; 11,0x9,0x0,8 cm. 5 db-ból 

ragaszott és egy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.1.2. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, két színű, kívül-belül szürkésbarna, magasan, 

ívelten kihajló, kissé megvastagodó, alul-felül lekerekített, enyhán fedőhornyos. Pátm.: 21 

cm. 7,9x3,2x0,8 cm. 3 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.1.3. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, belül a peremen 

feketére kormozódott, vízszintesen kihajló, fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Pátm.: 12 cm. 

2,9x2,4x0,6 cm. 

 

K. 2011.1.4. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal, kevés 

mészszemcsével és finom őrölt kerámiával soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, kívül-belül és törésfelületén vörösessárga, vállban szélesedő, magasan, ívelten kihajló, 

finom fedőhornyos, végein szögletesre vágott, nyaktól lefelé szélesen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 15 cm. 7,5x4,9x0,4 cm. 

 

K. 2011.1.5. Fazéknyak, díszített. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes, reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

vörösesfekete, nyakán szélesen, sekélyen besimított kis amplitódújú hullámvonal alatt 

ugyanolyan, változó közzel besimított vonalakkal díszített. 6,5x5,0x0,6 cm. 2 db-ból 

ragasztott. 

 

K. 2011.1.6. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

kopott. Szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalak fölött és részben rajtuk körömbenyomás-

sorokkal díszített. 4,4x3,9x0,6 cm.  

 

K. 2011.1.7. Fazéknyak, díszített. Csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal soványított, 

reszelős, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül feketére kormozódott, belül 

szürkésbarna, nyakán 5 ágú hullámvonalköteg alatt ugyanolyan, részen egymásra fésült 

vonalkötegekkel díszített. 7,4x6,6x0,6 cm. 

 

K. 2011.1.8. Fazékoldal, díszített. Homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, lágy 

tapintású, erősen kopott felületű, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül narancssárga, 

helyenként szürkésbarna, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített. 

6,5x5,7x0,6 cm. 3 db-ból ragasztott. 
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K. 2011.1.9. Fazékoldal, díszített. Homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, lágy 

tapintású, erősen kopott felületű, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül narancssárga, 

helyenként szürkésbarna, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített. 

4,2x2,2x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott. A 8. edénnyel összeillő. 

 

K. 2011.1.10. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes, reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke, 

törésfelületén fekete, vékonyan, mélyen bekarcolt, kis amplitúdójú hullámvonallal díszített. 

3,0x2,1x0,8 cm. 

 

K. 2011.1.11. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és kevés finom apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, 

mélyen besimított kis amplitúdójú hullámvonallal díszített. 7,0x4,3x0,7. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.1.12-30. Fazékoldal, díszített. 13x alig csillámos homokkal, kaviccsal és őrölt 

kerámiával, 6x alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, 7x 3 színű, 2x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 15x 

szélesen, sekélyen, sűrűn, 4x kesenyen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 

1,7x1,5x0,6-5,3x5,x0,6 cm. 19 db. 

 

K. 2011.1.31-33. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őröld 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül 

vörösesszürke, 5 ágú vonalköteggel díszített fazékoldalak. 2,3x1,4x0,7-6,3x5,6x0,5 cm. 3 db. 

 

K. 2011.1.34-38. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, 

vörösesbarna, 3x belül feketére kormozódott fazékoldalak. 2,1x1,7x0,5-3,8x2,8x0,8 cm. 5 db. 

 

K. 2011.1.39. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kaviccsal alászórt, 

kívül-belül vörösesbarna, korongrátéten készült, 5 ágú vonalköteggel díszített fazékalj. Fátm.: 

12 cm. 15,7x5,9x0,6 cm. 5 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.1.40. Fazékalj. Homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, lágy 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kaviccsal alászórt, kívül-belül vörösesbarna, 

korongrátéten készült, 4 ágú vonalköteggel díszített fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 

4,9x4,7x1,0 cm. 

 

K. 2011.1.41. Fazékalj. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürke, belül vörösesbarna 

fazékalj oldal nélküli töredéke. Fátm.: Nem mérhető. 2,5x2,1x0,5 cm. 

 

K. 2011.1.42. Orsógomb. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézzel készült, kívül-belül szürke, kettőskónikus orsógomb. 2,7x1,9 cm. Lyukátm: 

1,0 cm. 

 

19. objektum, kerek ház 

K. 2011.1.43. Fazékperem, díszített. Nagy mennyiségű grafittal soványított, inkább lágy 

tapintású, kézikorongon hurkatechnikával készült, belül függőleges mozdulatokkal, 

simítófával elsimított, jól égetett, kívül-belül fekete, nagyméretű fazék 6 db-ból ragasztott 
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felső harmada. Pereme kihajló, háromszögletűre vágott, nyaka hangsúlytalan. Belső részén 

vastag koromlerakódás. A perem alatt két szélesen, mélyen besimított kis amplitúdójú 

hullámvonal között 4 ágú fésűvel benyomkodott függőleges pontsorok. Két helyen csak 

három fognyom látszik. Pátm.: 16,8 cm. 17,2x9,2x0,9 cm. 6 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.1.44. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, a 

peremen kívül koromfoltos, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített, fedőhornyos, nyakán és 

attól lefelé szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 22 cm. 14,6x5,8x0,7 

cm. 4 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.1.45. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

lágy tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, vízszintesen kihajló, 

elvékonyodó, lekerekített, a perem alatt szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt, belül osztott 

vonalakkal díszített. Pátm.: 15 cm. 6,2x4,1x0,6 cm. 

 

K. 2011.1.46. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, fölül lekerekített, a perem külső oldalának alján erőteljes besimítással 

tagolt. A nyakán keskenyen, sekélyen besimított hullámvonallal díszített. Pátm.: 10 cm. 

7,8x4,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.1.47. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, durva apró kaviccsal soványított, lágy 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésbarna, belül feketére kormozódott, ívelten 

kihajló, fedőhornyos, négyzetesre vágott fazékperem. Pátm.: 15 cm. 5,4x3,1x0,7 cm. 

 

K. 2011.1.48-51. Fazékperem. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szürkésbarna, vörösesbarna, 

ívelten kihajló, 2x négyzetesre vágott, 1x lekerekített, 1x elvékonyodó, lekerekített 

fazékperem. A 48-as nyakát négy ágú, nagy amplitúdójú hullámvonalköteggel díszítették. 

Pátm.: 10, 11, 15, 15 cm. 4,1x2,2x0,6-4,0x1,7x0,5 cm. 1x 2 db-ból ragasztott. 4 db. 

 

K. 2011.1.52-55. Fazéknyak, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, sűrű 

beböködés-sorokkal díszített fazéknyakak. 2,8x1,7x0,7-3,7x3,3x0,8 cm. 4 db. 

 

K. 2011.1.56. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül vörösesbarna, 

belül feketére kormozódott, sűrűn bepecsételt téglalap alakú rádlisorokkal díszített fazék 

töredékei. 3,6x3,2x0,5-7,3x4,5x0,6 cm. 3 db-ból ragasztott, 2 össze nem illő. 

 

K. 2011.1.57. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül szürkésbarna, belül 

szürkésfekete, szűk közű, szinte folyamatos vonalat alkotó, ritkás közű rádlisorokkal díszített 

fazékoldal. 2,5x2,4x0,5-6,6x4,8x0,4 cm. 2 db-ból ragasztott és 2 össze nem illő. 

 

K. 2011.1.58. Fazékoldal, díszített. Homokkal és kevés apró kaviccsal, soványított, érdes, 

reszelős tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, nagyfogú, 

téglalap alakú pecsétlővel sűrű rádlisorokkal díszített. 3,2x3,0x0,8-4,7x2,9x1,1 cm. 2 össze 

nem illő darab. 
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K. 2011.1.59-64. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és 5x apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

szürkésfekete, 3 esetben 1 sor, 3 esetben sűrűn futó rádlisorokkal díszített fazékoldalak. 

2,2x1,8x0,6-5,7x5,3x0,6 cm. 6 db. 

 

K. 2011.1.65. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürke, szélesen, sekélyen besimított 

vonallal díszített. 3,2x2,0x0,7 cm. 

 

K. 2011.1.66. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, három színű, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 2,6x1,3x0,5-9,3x7,1x0,8 cm. 5 

db-ból ragasztott és 3 össze nem illő. 

 

K. 2011.1.67. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül szürkésbarna, 

belül fekete, szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített. 2,6x1,9x0,6-

5,3x4,2x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott és 3 össze nem illő. 

 

K. 2011.1.68-72. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, lágy 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül 4x vörösesbarna, 1x szürkésbarna, 

4x keskenyen, mélyen, tág közzel, 1x szélesen, mélyen, tág közzel besimított vonalakkal 

díszített fazékoldalak. 3,5x2,5x0,7-5,5x4,3x0,7 cm. 5 db. 

 

K. 2011.1.73-91. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 14 x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 16 x 3 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, vörösesbarna és sárgásbarna, sűrűn bekarcolt vonalkötegekkel díszített 

fazékoldalak. 1x 4 ágú, 2x egyenetlen, 3-4 ágú vonalkötegekkel díszített fazékoldalak. 

2,5x2,1x0,4-6,6x4,3x0,6 cm. 19 db. 

 

K. 2011.1.92-107. Fazékoldal, 6x díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 3, 4x 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

feketésbarna, vörösesbarna fazékoldalak. 6x halvány díszítés; 94. nagy amplitúdójú 

hullámvonal, 100. kis amplitúdójú hullámvonal, 101. 1 sor ritkás belső közű rádli, 98., 102., 

103. keskenyen, sekélyen, sűrűn besimított vonalak. 2,1x1,3x0,6-6,8x5,1x0,5 cm. 16 db. 

  

K. 2011.1.108-115. Fazékoldal, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesszürke 

és vörösesbarna fazékoldalak. Egy töredék (110) keskenyen, sekélyen besimított 

hullámvonallal, egy másik (113) keskenyen, sekélyen besimított ritkás vonalakkal díszített. 

2,2x1,9x3,5-5,5x4,6x3,9 cm. 8 db.  

 

K. 2011.1.116-117. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül narancssárga ill. kívül 

szürkésbarna, belül narancssárga fazékoldalak. 2,0x1,5x0,6; 3,1x2,6x0,7 cm. 

 

K. 2011.1.118. Fazékoldal. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal, őrölt kerámiával és 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színűre égett, lyukacsos 

felületű, kívül-belül szürkésbarna fazékoldal. 3,3x2,4x0,5 cm. 
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K. 2011.1.119. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3x3 színűre égett, kívül szürkésbarna, belül szürkésfekete, 

homokkal alászórt, korongrátéten készült, sűrű sorokban felvitt sűrű közű rádlival díszített. 

Fátm.: 10 cm. 8,1x2,9x0,8 cm. 

 

K. 2011.1.120. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

belül feketére kormozódott, keskenyen, sekélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített 

fazékalj. Fátm.: Nem mérhető. 5,2x3,7x0,5 cm. 

 

K. 2011.1.121. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, két színű, kívül szürkésbarna, belül fekete. Fátm.: 

9 cm. 4,8x3,2x0,8; 4,9x3,0x0,8 cm. 2 össze nem illő. 

 

K. 2011.1.122-124. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna és 

vörösesbarna fazékaljak. Fátm.: 8, 9, 10 cm. 3,0x2,5x0,8-4,0x3,0x0,8 cm. 3 db. 

 

37. objektum, műhely 

K. 2011.1.125. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, redukált égetésű, kívül-belül szürkésbarna, a peremen 

feketére kormozódott, ívelten kihajló, elvékonyodó, lekerekített fazékperem. Pátm.: 10 cm. 

6,2x2,7x0,5 cm. 

 

K. 2011.1.126-128. Fazékperem. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, 2x 

négyzetesre vágott, 1x elvékonyodó, négyzetesre vágott fazékperem. Pátm.: 2x nem mérhető, 

16 cm. 2,8x1,5x0,8-3,2x2,8x0,8 cm. 

 

K. 2011.1.129. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, két színűre égett, kívül szürkésfekete, 

belül vörösesbarna, nyaka alatt 4 ágú fésűvel girlandszerűen bekarcolt hullámvonalköteg alatt 

4 ágú vonalköteg. 4,0x4,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.1.130. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és durva apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, redukált égetésű, kívül szürkésfekete, 

belül szürkésbarna, mélyen bevésett 3 ágú, sűrűn befésült egy sor hullámvonalköteg alatt uo, 

több sor, részben egymásra fésült vonalköteg. 5,1x3,3x0,6 cm. 

 

K. 2011.1.131. Fazékoldal, díszített. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, redukált égetésű, kívül-belül szürkésbarna, belül 

feketére kormozódott, 3 ágú, mélyen befésült hullámvonalköteggel, alatta sűrű, mélyen 

bekarcolt vonalakkal díszített. 3,3x2,6x0,7 cm.  

 

K. 2011.1.132. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, 

sekélyen, sűrűn besimított hullámvonalakkal díszített fazékoldal. 4,5x3,3x0,5 cm. 
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K. 2011.1.133. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

szélesen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszített fazékoldal. 4,2x3,0x0,6 cm. 

  

K. 2011.1.134-143. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 2x 2 színű, 1x belül 

kormos, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 4x vonalkötegekkel (3x 3 ágú, 

1x 4 ágú), 6x vonalköteggel (6 ágú 1x, 4 ágú 2x, 3 ágú 3x) díszített fazékoldalak. 2,1x1,6x0,6-

5,5x3,6x0,7 cm. 10 db. 

 

K. 2011.1.144. Fazékalj, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, keskenyen, 

sekélyen, ritkásan bekarcolt vonalakkal díszített fazékalj. Fátm.: 16 cm. 7,7x6,6x0,6 cm.  

 

K. 2011.1.145. Fazékalj. Alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes, 

reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkéssárga, fenekén elsimított 

fazékalj. Sok simítófanyom. Fátm.: 12 cm. 8,0x3,4x0,8 cm. 

 

K. 2011.1.146. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül szürkésbarna, belül vörösesbarna, homokkal 

alászórt fazékalj. Fátm.: 15 cm. 5,1x4,0x0,9 cm. 

 

K. 2011.4.147-149. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 2x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 1x3 színű, kívül-belül szürkésbarna fazékaljak. 

Egyik homokkal alászórt. Fátm.: 9, 12, 15 cm. 4,5x2,9x0,9-4,6x2,9x1,0 cm. 

 

74. objektum. 

K. 2011.1.150. Kancsófül. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, ovális 

átmetszetű, irdalt kancsófül. A telepnél későbbi. 2,6x3,0x0,5 cm. 12-14. század.  

 

Szórvány, 17.000 karó környéke. 

K. 2011.1.151. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, törésfelületén 

szürkésfekete, majdnem álló, végein szögletesre vágott, magas perem. Nagyméretű fazékhoz 

tartozik, a telepnél későbbi. Pátm.: Nem mérhető. 3,2x2,7x0,9 cm. 13-14. sz. 
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8.1.8. Táplánszentkereszt-körgyűrű, 1995 

Tárgyleírások 

K.2011.4.1-K.2011.4.251. 

 

2. árok. 1995.05.03. 

K. 2011.4.1. Fazékperem. Csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög 

alakban megvastagodó, végein szögletesre vágott fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 

2,3x2,0x0,6 cm. 

 

K. 2011.4.2. Fazékperem. Csillámos homokkal, finom őrölt kerámiával soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, megvastagodó, fölül felhúzott, 

lekerekített és fedőhornyos perem. Pátm.: 14 cm. 2,6x1,0x0,5 cm. 

  

K. 2011.4.3. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, és finom apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, szélesen, mélyen, sűrűn  

besimított vonalakkal díszített. 3,9x2,7x0,6 cm. 

 

3. ház. 1995.05.05 

K. 2011.4.4. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, alul-felül szögletesre vágott, kívül besimítással tagolt. Pátm.: 21 cm. 

4,0x2,4x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.5. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, kétszínűre égett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, felül lekerekített, 

alul lecsüngő, lekerekített. Pátm.: 15 cm. 2,0x1,7x0,7; 4,9x2,2x0,6 cm. 2 db-ból ragasztott és 

egy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.4.6. Fazékperem. Homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, a peremen kívül kormos, háromszög 

alakban megvastagodó, alul-felül kihúzott és lekerekített, fölül finom besimítással tagolt. 

Pátm.: Nem mérhető. 2,2x2,2x0,8 cm.  

 

K. 2011.4.7. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, két színűre égett, kívül-belül fekete. Keskenyen, sekélyen besimított 

kis amplitúdójú hullámvonallal díszített. 3,6x1,9x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.8. Palacknyak. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna parlacknyak. 

Nyakátmérő 3 cm. 2,7x2,4x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.9-30. Fazékoldal, díszített. 15x csillámos homokkal és apró kaviccsal, 7x csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, 5x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete, 4x sűrű 

csigavonallal, 12x szélesen, sekélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal, 5x szélesen, sekélyen, 

ritkásan, 1x szélesen sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal díszített fazékoldalak. 

2,4x2,0x0,6-4,9x4,7x0,7 cm. 3x 2 db-ból ragasztott. 22 db. 
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K. 2011.4.31-35. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, 

vörösesbarna, szélesen, mélyen, bekarcolt vonalakkal díszített fazékoldalak. 1,8x1,3x0,5-

5,7x4,8x0,7 cm. 1x2 db-ból ragasztott. 5 db. 

 

K. 2011.4.36-44. Fazékoldal. 4x csillámos homokkal és apró kaviccsal, 5x csillámos 

homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól 

égetett, 3x3 színű, kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szürkésfekete fazékoldalak. 

1,2x2,6x0,7-6,2x4,5x0,6 cm. 1x 2 db-ból ragasztott. 9 db. 

 

K. 2011.4.45-49. Fazékalj. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3x3 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, 

szürkésbarna, szürkésfekete, 1x korongrátéten készült. Fátm.: 19 cm, 4x nem mérhető. 

3,5x1,5x0,7-7,9x6,0x0,9 cm. 

 

K. 2011.4.50. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, két színű, kívül-belül szürkésbarna, nagyméretű 

fazék aljtöredéke. Alján domború vonal, vsz. négyzet alakú domború fenékbélyeg részlete. 

Fátm.: 13,5 cm. 20,5x16,2x0,7 cm. 11 db-ból ragasztott. 

 

4. ház. 1995.05.09. 

K. 2011.4.51. Fazékperem, díszített. Alig csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, redukált égetésű, kívül-

belül fekete, ívelten kihajló, háromszög alakban megvastagodó, a perem külső oldalán, alul 

félkör alakban kihúzott, fölül lekerekített fazékperem. Vállán szélesen, sekélyen, sűrűn 

bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 18 cm. 5,1x4,4x0,8 cm. 

 

K. 2011.4.52. Fazékalj. Alig csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 

két színűre égett, kívül-belül világosszürke, törésfelületén fekete, homokkal alászórt fazékalj. 

Fátm.: 11 cm. 3,9x5,4x0,8 cm. 

 

6. gödör, kevésbé mély. 1995.05.15. 

K. 2011.4.53. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, végén 

négyzetesre vágott fazékperem. Pátm.: 12 cm. 3,3x2,2x0,6 cm. 

 

K. 2011.4.54. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és kevés őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, 

szürkésfekete, négy ágú hullámvonalköteggel díszített nagyméretű fazékhoz tartozó oldal. 

4,9x3,0x0,5-9,2x0,3x0,6 cm. 4 ill. 2 db-ból ragasztott és egy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.4.55. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ritkás fogú 

eszközzel felvitt rádlisorokkal díszített fazékoldal.3,7x3,8x0,6 cm. 

  

K. 2011.4.56-57. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x 

mészszemcsével soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna ill. szürkésfekete, szélesen, sekélyen, ritkán, ill. keskenyen, sekélyen, sűrűn 

bekarcolt vonalakkal díszített. 2,5x2,4x0,4; 3,6x2,2x0,6 cm. 
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K. 2011.4.58. Fazékalj, fenékbélyeges. Erősen csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésfekete, korongrátéten készült, belül kormos. Alján kopontt, domború, körben kereszt 

alakú fenékbélyeg. Fátm.: 7,5 cm. 9,7x2,4x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.59. Fazékalj. Csillámos homokkal és durva apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, két színűre égett, kívül szürkésfekete, belül vörösesfekete, 

korongrátéten készült, homokkal alászórt fazékalj. Fátm.: 9,0 cm. 4,6x7,5x0,8 cm. 

 

6. gödör, mélyebb. 05.15. A 8. objektummal összeillő töredék is volt! 

K. 2011.4.60. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, két színűre égett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihajló, fedőhornyos, alul-

felül lekerekített, a peremen kívül besimítással tagolt, a nyakán sűrűn elhelyezett 

körömbenyomás-sorral, ez alatt szélesen, mélyen, sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. Pátm.: 

18 cm. 18,5x13,6x0,7 cm. 8 db-ból ragasztott. Darabjai a 8. objektumból is előkerültek! 

  

K. 2011.4.61. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, 2 színűre égett, kívül-belül vörösesbarna, ritkás fogú, háromszög alakú 

bepecsételésekből álló rádlisorokkal díszített. 2,4x2,0x0,5 cm.  

 

K. 2011.4.62. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül szürkésfekete, szélesen, sekélyen, 

sűrűn bekarcolt vonalakkal díszített. 3,9x3,8x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.63. Fazékoldal. Erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

reszelős, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű,  kívül vörösesbarna, belül és a törésfelületén 

szürkésfekete. 2,2x1,6x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.64. Vasszeg. Négyzetesre kovácsolt vasszeg, feje hiányzik. 8,0x0,6x0,4 cm. 

 

7. ház. 1995.05.05. 

K. 2011.4.65. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, körömbenyomás-sor alatt 

szélesen, sekélyen bekarcolt vonallal díszített. 3,4x3,0x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.66-73. Fazékoldal, díszített. 3x erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, 3x 

csillámos homokkal és apró kaviccsal, 1x csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete és vörösesbarna fazékoldal. 5x szélesen, sekélyen, sűrűn 

bekarcolt vonalakkal, 3x ugyanolyan vonallal díszített. 1,9x1,3x0,6-4,8x2,7x0,6 cm. 8 db. 

 

K. 2011.4.74-76. Fazékoldal. 1x erősen csillámos homokkal, durva apró kaviccsal, 1x alig 

csillámos homokkal, 1x alig csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete és vörösesbarna fazékoldalak. 

3,8x1,9x0,5-3,9x3,4x0,6 cm. 3 db. 

 

8. gödör. 1995.05.03. A 6. és a 8. objektum egykorú. 

K. 2011.4.77. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, ívelten 

kihajló, végein négyzetesre vágott fazékperem. A perem külső oldalán mély, V alakú bevágás. 
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Hangsúlytalan nyaka alatt szélesen, mélyen bekarcolt csigavonal az edény látható felső 

kétharmadán. Pátm.: 13,5 cm. 9,3x12,3x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.78. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 3 színű, kívül-belül vörösesbarna. 

Pereme ívelten kihajló, enyhén megvastagodó, belül fedőhornyos, alul-felül lekerekített. A 

vállán szélesen, mélyen bekarcolt hullámvonal alatt ugyanolyan eszközzel szélesen, mélyen, 

sűrűn besimított sűrű csigavonal. Pátm.: 20 cm. 2,9x2,0x0,5-19,6x9,4x0,5 cm. 2 db-ból 

ragasztott és négy hozzá nem illő. 

 

K. 2011.4.79. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, kívül-belül szürkésfehér. Pereme 

ívelten kihajló, fölül felhúzott, fedőhornyos, lekerekített. A vállán szélesen, mélyen bekarcolt 

kis amplitúdójú hullámvonal alatt ugyanolyan vonal. Az edény egyik darabja másodlagosan 

feketére kormozódott. Pátm.: 15 cm. 11,7x4,0x0,4 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.4.80. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül fekete. Pereme ívelten kihajló, fedőhornyos, 

szögletesre vágott, vonalba átmenő körömbenyomás-sor alatt szélesen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 10 cm. 7,0x5,9x0,6. 

 

K. 2011.4.81. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül fekete. Pereme ívelten kihajló, 

fedőhornyos, fölül lekerekített, alul lehúzott, a nyakon szélesen, sekélyen besimított 

hullámvonal alatt elmosódott rádlisorral díszített. Pátm.: Nem mérhető. 6,0x4,2x0,4 cm. 

 

K. 2011.4.82. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, redukált égetésű, kívül-belül fekete. Pereme 

ívelten kihajló, enyhén szélesedő, alul-felül finoman lesimított, fedőhornyos, vállán szélesen, 

sekélyen besimított vonalakkal díszített, égetés előtt sérült. Pátm.: 15 cm. 5,2x4,9x0,4 cm. 

 

K. 2011.4.83-93. Fazékperem, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x3 színű, kívül-belül 

szürkésfekete, 2x vörösesbarna fazékperem. 4x ívelten kihajló, háromszög alakban 

megvastagotó, fölül lekerekített, alul kissé lecsüngő. 2x fedőhornyos. 6x ívelten kihajló, 

négyzet alakban megvastagodó, alul-fölül lekerekített. 1x kihajló, háromszög alakban 

megvastagodó, fölül felhúzott, fedőhornyos, alul-fölül lekerekített. 2 töredék szélesen, 

sekélyen, besimított vonalakkal díszített. Pátm.: 14, 15, 3x16, 3x17, 18, 19, 25 cm. 

3,5x2,0x0,7-8,2x2,0x0,9 cm. 11 db. 

 

K. 2011.4.94-100. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 3x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésfekete. 4x körömbenyomás-sor alatt szélesen, sekélyen besimított vonalakkal vagy 

csigavonallal, 1x szélesen, sekélyen besimított vonalon körömbenyomással, 2x csak 

körömbenyomással díszített fazékoldalak. 2,4x1,7x0,7-4,0x3,4x0,6 cm. 7 db. 

 

K. 2011.4.101. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete foltos, szélesen, sekélyen besimított vonal alatt 
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körömbenyomással, ez alatt 3 sor hullámvonallal, ez alatt szélesen, sekélyen besimított 

vonallal díszített. 13,0x8,5x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.101. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és finom 

őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül 

szürkésbarna, szürkésfekete foltos, szélesen, sekélyen besimított vonal alatt körömbenyomás 

sorral, ez alatt 3 sor hullámvonallal, ez alatt szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 

13,0x8,5x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.4.102. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, két szélesen, sekélyen 

besimított vonal között mélyen besimított hullámvonallal díszített. 5,5x2,6x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.103. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal soványított, érdes tapintású, 

kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, szélesen, mélyen besimított 

hullámvonallal díszített. 2,5x2,0x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.104. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésbarna, szélesen, sekélyen 

besimított vonalak alatt sűrű hullámvonalakkal díszített. 11,6x8,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.105-109. Fazékoldal, díszített. 1x erősen csillámos homokkal soványított, reszelős 

tapintású, szürkésfehér, 4x csillámos homokkal, apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 1x 3 színű, kívül-belül szürkésfekete, 

szürkésvörös, sűrű rádlisorokkal díszített fazékoldalak. 3,7x1,7x0,7-6,3x4,8x0,8 cm. 5 db. 

 

K. 2011.4.110-179. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 18x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 16x 3 színű, 3x 2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, 6x sárgásfehér (vajszínű), szélesen, sekélyen, sűrűn 

besimított vonalakkal díszített. 1,2x1,6x0,6-15,2x8,7x0,9 cm. 2x2 db-ból ragasztott. 70 db. 

  

K. 2011.4.180-191. Fazékoldal, díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 6x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 3x 3 színű, 2x 2 színű, 

kívül-belül szürkésbarna, vörösesbarna, szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített. 

2,3x1,5x0,6-6,2x3,0x0,7 cm. 12 db. 

 

K. 2011.4.192-209. Fazékoldal. Csillámos homokkal, apró kaviccsal, 10x őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 7x 3 színű, kívül-belül szürkésbarna, 

barnásfekete fazékoldal- és nyaktöredékek. 2,2x1,6x1,0-4,7x4,0x0,6 cm. 18 db. 

 

K. 2011.4.210. Fazékalj, fenékbélyeges. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül szürkésfekete, belül 

vörösesbarna fazékalj. Fenekén domború, talán négyzetes fenékbélyeg részlete. Fátm.: 15 cm. 

5,0x4,3x0,7 cm. 2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.4.211. Fazékalj, díszített. Alig csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete, korongrátéten készült fazékalj. Szélesen, sekélyen, tág közzel bekarcolt 

vonalakkal díszített, kopott fazékalj. Fátm.: 12 cm. 11,3x6,5x0,6 cm. 4 db-ból ragasztott. 
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K. 2011.4.212-214. Fazékalj. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és 2x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna és 

szürkésbarna, korongrátéten készült fazékaljak. Fátm.: 12, 13, 14 cm. 4,7x2,9x0,6-

5,4x4,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.215-222. Fazékalj, 2x díszített. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és 5x őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 4x 2 színű, kívül-belül 

vörösesbarna fazékaljak. 2 db szélesen, sekélyen besimított vonallal díszített, egy 

korongrátéten készült. A 219-es belsejében erőteljes hurkaeldolozási nyomok. Fátm.: 4x nem 

mérhető, 12, 14, 15, 17 cm. 2,8x2,5x0,8-12,2x4,8x0,9 cm. 8 db. 

 

K. 2011.4.223. Fenőkő. Szürke, körszelet alakú, erősen lecsiszolódottt. 5,9x3,5x0,4 cm.  

 

K. 2011.4.224. Forgószeg, zsanér, pánt. Négyzetesre kovácsolt, lyukas végű szeg. 5,3x1,4x0,6 

cm. 

 

9. árok 1995.05.05. 

K. 2011.4.225. Fazékoldal, fazéknyak, díszített. Erősen csillámos homokkal, durva apró 

kaviccsal és őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-

belül fekete, kívül sűrű, négyzet alakú rádlisorokkal díszített fazéknyak. 3,3x2,9x0,6 cm. 

 

K. 2011.4.226. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül sárgásbarna, belül fehér, szürkésfehér, ívelten 

kihajló, kissé kiszélesedő, felhúzott, fedőhornyos, kívül a peremen besimítással tagolt, alul 

lekerekített. Pátm.: Nem mérhető. 2,4x2,3x0,6 cm. 

 

K. 2011.4.227-231. Fazékoldal, 2 díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal, 1x 

mészszemcsével és 1x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, 

1x 3 színű, 2x2 színű, kívül-belül szürkésbarna, 2x belül feketére kormozódott, 3x 

szürkésbarna, 1x vörösesbarna, 1x szürkésfehér, 2 x szélesen, mélyen, 0,5 cm-es közökkel 

bekarcolt vonalakkal díszített, 3x díszítetlen fazékoldalak. 2,0x1,7x0,5-3,8x3,3x0,5 cm. 5 db. 

 

K. 2011.4.232. Vasszeg. Négyzetesre kovácsolt, elvékonyodó végű, téglatest alakú fejű 

vasszeg. Ép. H: 6,8 xm. Sz: 0,5 cm. V: 0,4 cm. Fej: 2,4x1,8 cm.  

 

10. ház kemencéje. 1995.05.05. 

K. 2011.4.233. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal és kevés őrölt kerámiával 

soványított, reszelős, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül világosszürke, 

szélesen, sekélyen, ritkásan besimított vonalakkal díszített. 3,9x2,6x0,5 cm. 

 

K. 2011.4.234. Fazékperem. Csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, ívelten kihajló, 

erősen sérült fazékperem. Pátm.: Nem mérhető. 2,3x1,7x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.235. Fazékoldal. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, érdes 

tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül fekete fazékoldal. 2,5x2,0x0,6 cm. 
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K. 2011.4.236. Fazékperem, díszített. Csillámos homokkal és apró kaviccsal soványított, 

érdes, reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfehér, vállban széles, 

nyakban profilált, pereme ívelten kihajló, fedőhornyos, alul-felül lekerekített. Vállán mély, 

szabálytalan sorba rendezett irdalások, ez alatt szélesen, sekélyen, sűrűn besimított vonalakkal 

díszített. Pátm.: 18 cm. 6,2x5,0x0,6; 8,3x7,2x0,6 cm. 2x2 db-ból ragasztott. 

 

K. 2011.4.237. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösessárga, belül 

szürkésfekete, két ágú vonalköteg alatt ugyanolyan hullámvonallal díszített. 2,6x2,7x0,5 cm.  

 

K. 2011.4.238. Fazékoldal, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna, 

két ágú vonalkötegekkel díszített. 6,0x3,0x0,4 cm. 

 

K. 2011.4.239. Fazékalj, fenékbélyeges. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

sok őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

sárgásrózsaszín, belül fekete, oldal nélküli, fenékbélyeges alj. A fenékbélyeg domború, kör 

alakú keretben talán küllős kerék alakú. Fátm: Nem mérhető. 4,1x4,2x0,4 cm. 

 

Szórvány a 11. objektum környékéről. 

K. 2011.4.240. Fazékperem, díszített. Erősen csillámos homokkal, kevés apró kaviccsal és 

kevés őrölt kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül 

vörösesbarna, belül feketére kormozódott, ívelten kihajló, lekerekített, kívül besimítással 

tagolt, hullámvonallal díszített fazékperem. Pátm: 12 cm. 3,7x2,1x0,6 cm. 

 

K. 2011.4.241. Fazékoldal. Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete. 3,7x2,2x0,8 

cm. 

 

K. 2011.4.242. Fazékalj. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt kerámiával 

soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, fenekén kormos, 

belül vajszínű (sárgásfehér), homokkal alászórt fazékalj. Fátm.: 13 cm. 8,0x3,0x0,8 cm. 

 

K. 2011.4.243. Fazékalj. Erősen csillámos homokkal és kevés apró kaviccsal soványított, 

érdes, reszelős tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül vörösesbarna fazékalj. Fátm.: 

12 cm. 6,1x3,0x0,7 cm. 

 

Szórvány 

K. 2011.4.244. Fazékperem. Erősen csillámos homokkal, sok apró kaviccsal soványított, 

érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül szürkésfekete, ívelten kihaljó, végein 

négyzetesre vágott fazékperem. Pátm.: 12 cm. 2,6x1,8x0,4 cm. 

 

K. 2011.4.245-249. Fazékoldal, díszített. 4x erősen csillámos homokkal, 1x csillámos 

homokkal apró kaviccsal és 1x őrölt kerámiával soványított, érdes tapintású, kézikorongolt, 

4x 2 színűre égett, kívül-belül szürkésbarna, szürkésfekete, 2x szélesen, mélyen bekarcolt 

vonalakkal, 3x ugyanolyan vonallal díszített. 2,2x2,6x0,5-5,7x3,3x0,5 cm. 
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K. 2011.4.250. Fazékoldal (nyak). Csillámos homokkal, durva apró kaviccsal és durva őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, 2 színű, kívül vörösesbarna, belül 

szürkésfekete fazéknyak. 3,8x4,2x0,7 cm. 

 

K. 2011.4.251. Fazékalj, díszített. Erősen csillámos homokkal, apró kaviccsal és őrölt 

kerámiával soványított, alig érdes tapintású, kézikorongolt, jól égetett, kívül-belül fekete, 

belül kormos, korongrátéten készült, szélesen, sekélyen, ritkásan bekarcolt vonalakkal 

díszített. Fátm.: 11 cm. 7,6x5,3x0,5 cm.  


