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Útmutató a képes táblák használatához

Jelen kötetben a Csíki-medence középkori településtörténete című dolgozat első 
kötetének mondanivalóját illusztráló, az ott ismertetett régészeti objektumokat, ásatásokat, 
műemlékeket és leleteket bemutató képes táblák találhatók. Minden képes tábla az oldal alján, 
középen saját oldalszámot kapott. Az első kötetben a képekre történő utalás tehát jelen kötet 
oldalszámára, oldalszámaira vonatkozik. A képes táblák alján szöveges leírás is található a 
táblán szereplő képek azonosításához. Amennyiben az Olvasó a képes táblákon szereplő 
leletek, képek részletes leírását, ismertetését, a hozzájuk kapcsolódó információt szeretné 
elolvasni, akkor ezt alapvetően az első kötet 6. fejezetében, az Adattárban teheti meg. Ezért 
az adattári tételek, oldalak könnyebb visszakeresése érdekében a képes táblák felső sarkain 
feltüntettük az adott oldalon bemutatott tételek adattári számát is. így az olvasó a képjegyzék 
átböngészése nélkül, közvetlenül az Adattár adott tételéhez lapozhat. A képes táblák áttekintő 
jegyzéke a következő oldalakon található.
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1. a Csíki-medence a Kárpát-medencében (http://lazarus.elte.hu/hun/summer.jpg)
2. Erdély legelső vármegyéi (Kristó Gy. nyomá); 3. korai és templomcímes helynevek 

Erdélyben (ÉRT - Makkay L); 4. Erdély 11-12. századi települései (ÉRT - Bóna I.)
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A Csíki-medence települései és fontosabb középkori emlékei
Csíkmindszent templomos falu\ % plébániatemplom; Kotormány filiális település’,

□  középkori kápolna; m  középkori vár
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Felesik települései, úthálózata, környezeti viszonyai
az I. katonai felmérés 162-163., 179-180. szelvényei alapján

(forrás: A rcanum )
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Alcsík települései, útvonalai és környezeti viszonyai 
az I. katonai felmérés 196., 212. szelvényén

(forrás: Arcanum)
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1.1.

Ajnád (Nädejdea)
1. a település a műholdfelvételen; 2. a falu a Csíki-medencében 

3. Ajnád az I. katonai felmérésen (Csíkszentmihállyal együtt)

15



1.3.

Ajnád
1. a Szent István-kápolna nézete (Vámszer Géza, KJNT archívuma)

2. a Szent István-kápolna szentségtartófülkéje a jelenlegi sekrestye falában (1514)
3. a Szent llona-kápolna helyszíne -1.3.3.
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2 .1.

Bedecs (Csíkszentimre)
1. a falu elhelyezkedése a Csíki-medencében

2. a falu az I. katonai felmérésen
3. Bedecs középkori lelőhelyei
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2.3.1.

Bedecs (Csíkszentimre)
1-2. a Szent Imre-plébániatemplom külső és belső nézete

3. a nyugati torony évszámos felirata (1750), és az alatta látható középkori fedélszék 
nyoma a templom padlásterében 4. a nyugati harangtorony súrlófényben

5. a középkori oltár egyik táblaképe 6. a cinterem északi felében ásott árok (2008.)
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Bedecs - Kúria utca
Leltározatlan leletek

2.3.2.



2.3.2.

Bedecs - Kúria utca
1-8. Janovits István gyűjtése, leletek a SzNM régészeti gyűjteményében 

9-17. terepbejárás (2007., Bereczki Judith rajzai alapján)
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2.3.4./2.3.5.

Bedecs
2.3.4. Zöldfák; 1-4. Bedecs - Kishegy (186. láda) 
5-13. Kishegy (?) bizonytalan lelőhely (187. láda)
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2.3.5.

Bedecs
1-8. Örház (vasút, Kishegy)

9-11. ismeretlen lelőhely (Henter-kúria ?)
12-14. terepbejárás (Farkas Veronka telke - Bedecs?)
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2.3.6.

„Csíkszentimre” -  Bedecs (?)
Ismeretlen lelőhelyről, Itsz. 871.
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2.3.7. / 2.3.8.

Bedecs -  terepbejárás (Cornel Beldiman - Viorica Cri§an)
1- 6. „Bedecs”

7-10. Varga Györgyé 
11-14. Belső utca
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3.1.

Boroszló (Csíkszentlélek, Csíkmindszent)
1. a település helye a Csíki-medencében

2. a falu az I. katonai felmérésen; 3. a település középkori lelőhelyei
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3.3 .1 ./3 .3 .3 .

Boroszló
1-16. terepbejárási leletek Boroszló és Nagy-tízes (Csíkmindszent) között 

17. belterület, kályha oromdarabja (117. sz.)
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4.1.

1 2

Csatószeg (C e ta ria )
1. a falu elhelyezkedése a Csíki-medencében

2. Csatószeg és Szentsimon az I. katonai felmérésen
3. a település középkori lelőhelyei

27



4.3.1.

Csatószeg - Szent Simon és Júdás plébániatemplom
1. a templom légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012.) 2. a középkori oltár táblaképei

3. a hajó lebontott középkori boltozatának nyomai a padlástérben
4. visszabontott támpillér és a déli kapu feletti íves párkány nyoma a portikusz padlásterében 

5-6. a déli kapu (Tóth Boglárka felmérése) 7. gótikus szentségtartófülke

28



4.3.2.

Csatószeg - homokbánya
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4 .3 .3 ./4 .3 .4 ./4 .3 .5 .

Csatószeg
1-4. belterület, Fiság-terasz (4.3.3.)

5-8. belterület, ismeretlen lelőhely (4.3.4.)
9-14. a templomtól nyugatra (C. Beldiman terepbejárásai, 4.3.5.)

15. ismeretlen lelőhely

30



5.1 ./6 .1 .

Csíkbánkfalva, Csíkborzsova
1. a települések elhelyezkedése a Csíki-medencében
2-3. Bánkfalva és Borzsova az I. katonai felmérésen

4. Borzsova középkori régészeti lelőhelyei

31



6.3.1./6.3.3.

Csíkborzsova
1-2. a kápolna (falelválás kékkel jelölve)

3-9. Felszeg, belterület (7. töredék népvándorlás kori)

32



Csíkcsekefalva, Csíkcsicsó
1. a települések elhelyezkedése a Csíki-medencében

2-3. Csekefalva és Csicsó az I. katonai térképen
4. Csíkcsicsó középkori régészeti lelőhelyei



Csíkcsicsó
1. a kápolna középkori (?) támpillérei; 2. gótikus szentségtartófülke az oltárasztalban

3-4. a csicsói vár fala és a\aprajza\ (Benkö Elek és Orbán Balázs nyomán)
5-7. belterület, Szabó-telek 
8-14. belterület, Borvíz-utca

8.3.1./8.3.2./8.3.3./8.3.4.



9.1 ./9 .3 .1 ./10 .1 ./10 .3 .1 .

Csíkcsomortán, Csíkdánfalva
1. a települések a Csíki-medencében; 2. Csíkcsomortán az I. katonai felmérésen

3. a falu középkori lelőhelyei; 4-5. belterület, Antal-telek
6. Csíkdánfalva az I. katonai felmérésen; 7-11. középkori leletek a falu területéről (SzNM)
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11.1.

Csíkdelne (Delnita)
1. a település elhelyezkedése a Csíki-medencében

2. a falu az I. katonai felmérésen; 3. Deine középkori lelőhelyei
4. a Szent János templom légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012.)
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11.3.1.

Csíkdelne - Szent János templom, késő gótikus részletek
1-2. a szentély külső és belső nézete; 3-5. a szentély zárókövei;

6. falkép a déli hajófalon; 7-8. élszedett ajtószárkövek a templom mellett 
és a cinterem bejáratánál; 9. a déli kapu részlete; 10. levésett szentségtartófülke; 

11. a sekrestye bejárata; 12. ampolnafülke a szentély déli falán;
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11.3.1.

Csíkdelne - Szent János-templom
1-3. kora gótikus ablakok a hajó, a sekrestye és a torony falában;

4-5. 14. századi torony és oromfal a padlástérben;
6. kora gótikus boltozati borda (Tóth Boglárka rajza alapján)

7. középkori kőfaragványok a toronyaljban

38



11.3.1.

Deine - Szent János-plébániatemplom
1. a hajó meszelt nyugati fala a földszinten a torony csatlakozásánál (Tövissi Zs. felvétele)

2. a hajó és a torony csatlakozása a torony második szintjén 
3-4. 13. századi faragványok

5. a templom feltételezett középkori építési 
periódusai

39



11.3.2./11.3.3./11.3.4.

Csíkdelne
1-2. kápolna; 3-15. belterület, Delne-patak mente 

16-18. Csordajáró

40



12.1./12.3.1./12.3.2.

Csíkjenőfalva (Ineu)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen

3. a falu középkori régészeti lelőhelyei
4. Hegy; 5-12. Kósakert

41



13.1.

Csíkkarcfalva
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen, 

két toronnyal jelölve - 3. kép 4. a település középkori régészeti lelőhelyei
5. a Nagyboldogasszony-plébániatemplom délnyugatról

42



13.3.1.

Csíkkarcfalva - Nagyboldogasszony-plébániatemplom
1. a kerítőfal három szintje; 2. a templom északkeletről 

3-4. a szentély belső és külső nézete (2003., 2011.); 5. szentségtartófülke;
6. keresztelömedence; 7. gyilokjáró lefürészelt csonkja és függőleges 

támjának lenyomata a kerítőfalon (2. periódus)

43



13.3.1.

Csíkkarcfalva - Nagyboldogasszony-plébániatemplom
1. elbontott gótikus támpillér alatti korábbi sírok; 2. a kaputorony és a kerítőfal viszonya

3. bontás után befalazott gótikus zárókő; 4. falelválás a hajó északi falán
5. elbontott nyugati harangtorony déli fala és a korábbi nyugati fal a mai karzat alatt

6. a lebontott nyugati harangtorony délnyugati része az alapozással

44



13.3.1.

Csíkkarcfalva - Nagyboldogasszony-plébániatemplom
1. befalazott déli kapu; 2. boltozati bordák; 3. szórvány Árpád-kori kerámia 

4. a 2012-es kutatás összesítő alaprajza

45



13.3.1

Csíkkarcfalva - Nagyboldogasszony-plébániatemplom
Az elbontott nyugati harangtornyok és a nyugati hajófal viszonya
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Csíkkarcfalva, a plébániatemplom építési periódusai
1/1 a. Árpád-kor (13. század);

2. 15. század; 2a. késő gótika (16. század);
3 - 3a. 17. század; 4. 1796; 4a. 19. század; 1910 (sekrestye);



13.3.2./13.3.3.

Csíkkarcfalva
1-6. Bánya-oldal - felszínközeli vasércek késő középkori, kora újkori 

bányászatának nyomai a műholdfelvételeken és a felszínen
7. Szádakút (Balaskó-vára?)

48



14.1.

Csíkkozmás (Cozmeni)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen

3. Csíkkozmás középkori régészeti lelőhelyei

49



14.3.1.

Csíkkozmás - plébániatemplom
1. a templom déli nézete; 2. a hajó északnyugati része; 3. a nyugati harangtorony;

4. falkép részlete a jelenlegi boltozat felett;
5. keresztelőmedence és szenteltvíztartó a déli bejárat mellett;
6. a torony építésére vonatkozó részlet a Domus Historia-ból

50



14.3.1.

Csíkkozmás - plébániatemplom
1. a szentély belső nézete; 2. oltár pártázata; 3. falkép az északi hajófalon

4. középkori (?) stallumok a portikuszban
5-7. a déli és a nyugati bejárat illetve a sekrestye ajtaja

51



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
Terepbejárások során gyűjtött csempetöredékek
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14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
1. a 2009/1. kutatárok alaprajza; 2. leletek az alapfalak által bolygatott rétegből 

3-4. a kutatóárok nézetei a különböző korú alapfalakkal

53



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
1. a 2009/2. kutatóárok alaprajza; 2-3. a kutatóárok nézetei 

4-5. leletek a falakon belüli rétegekből

54



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
leletek az udvarház körüli külső rétegekből (2009/2. árok)

55



14.3.2.

-60

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
1. a 2011/1. felület alaprajza

2-3. a felület nézetei

56



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)- 2011/1. felület
1-8. leletek a pince betöltéséből;

9-10. kályha palástjának és kürtőjének töredékei a belső járószintről

57



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria) - 2011/4. felület
1-11. leletek a pincétől északra, az épületen kívüli rétegekből; 

12-17. leletek a falak által bolygatott rétegből
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14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria) 2011/4. felület
leletek a belső járószintről
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14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
1. a lelőhely légifelvétele (Czajlik Zoltán 2012) és az épületek feltételezett kiterjedése

2. a 2009. évi kutatóárkok és a kiszerkeszthető alapfalak

60



14.3.2.

4

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria) - 2009/3. felület
1-3. a 3. felület és a 3/4. gödör rajza és nézetei;
4-7. leletek a gödör körüli paticsrögös rétegből

61



14.3.2.

Csíkkozmás- Kőházkert (Becz-kúria)
2009/3. felület - 3/4. gödör
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14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
2009/3. felület - 3/4. gödör
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14.3.2.

Csíkkozmás - Köházkert (Becz-kúria)
2009/3. felület - 3/4. gödör
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14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
2009/3. felület - 3/4. gödör: 1-9. fekete-szürke kerámia; 10-16. fémleletek; 17. üveg

65



14.3.2.

Csíkkozmás - Kőházkert (Becz-kúria)
2009/3. felület - 3/4. gödör
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14.3.2.

Csíkkozmás - Köházkert (Becz-kúria)
a 2011. évi talajradaros kutatás szelvényei és a feltételezett falak
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14.3.6. /14.3.7. /14.3.8. /14.3.9.

Csíkkozmás - belterület
Terepbejárási leletek a falu területéről: 1-9. Cseke utca; 10-18. iskola udvara 

19-22. Kicsi utca (Félfalu utca, Csillag-telek); 23-27. Gyár utca

68



15.1./15.3 .1 ./15.3.2./15.3 .3.

Csíkmadaras (Mädära§)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen

3. a falu középkori régészeti lelőhelyei; 4. a Szent Péter és Pál plébániatemplom;
5. a sekrestye késő gótikus (rovásjeles ?) bejárata; 6. az újjáépített (?) Szent Antal-kápolna

69



16.1./16.3.1.

Csíkmenaság (Armä§eni)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3-4. a felújított gótikus szentély külső és belső nézetei

70



16.3.1.

Csíkmenaság - plébániatemplom
1. körablak a sekrestye északi oromfalán; 2. a középkori oltár központi szobra 

3. szentségtartófülke; 4. Szent László-legenda részlete a karzat alatti északi falon
5. a templom szárnyasoltára (MNG); 6. a középkori párkánymagasságot jelző kifestés

7. középkori oromfalak a padlástérben

71



16.3.1.

Csíkmenaság - plébániatemplom
1. elbontott gótikus szentély; 2. visszabontott egyenes záródású szentély északi fala
3. a korai hajó északkeleti sarka a sekrestyében; 4. gótikus szentélyzáródás alapfala

5. a 2007. évi ásatás összesítő alaprajza

72



16.3.1./16.3.2.

Csíkmenaság
1. a plébániatemplom építési periódusai: 1. Árpád-kor; 2. 14-15. század; 3. 16. század

2. a menaságújfalusi templom déli kapuja

73



17.1./17.3.3./17.3.4.

Csíkmindszent (Misentea)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen

3. a falu középkori régészeti lelőhelyei; 4. tereprásból származó szórványleletek: 
1-4. Nagy tizes; 5. Józsa-tízes; 6. Józsa- és Nagy-tízes között

74



17.3.1.

Csíkmindszent - Mindenszentek-plébániatemplom
1. a szentély lábazati párkányának szabálytalansága; 2. magasítás nyoma a 

diadalív feletti oromfalon; 3. elfalazott alacsonyabb román- és magasabb, elfalazott gótikus 
stílusú ablak a portikusz padlásterében; 4. középkori faragvány a torony falában;

5. bővítésre utaló repedés az északi hajófalon; 6. a hajó középkori és újkori alapfalai

75



17.3.1.

Csíkmindszent - plébániatemplom
1. a templom építési periódusai; 2-3. középkori falképek nyomai az északi hajófalon 
(3. Szent László-legenda); 4., 6. színes kifestés nyomai a sekrestye padlásterében 
5. elfalazott ablak a sekrestye nyugati falán; 7-8. középkori sírok (2005. évi feltárás)

76



18.1.

1

Csíkrákos (Racu)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen

3. Csíkrákos középkori régészeti lelőhelyei

77



18.3.2.

Csíkrákos - Pogányvár
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18.3.2./18.3.3.

Csíkrákos
1. a Pogányvár alaprajza (Székely Zoltán nyomán); 2. Pogányvár, belső nézet;

3. a Bogáti-kápolna nézete délről (kékkel jelölve a vakolat jelölte feltételezett falelválás);
4. a kápolna alaprajza (Sisa Béla nyomán); 5. a szentély gótikus ablaka

6. a középkori kápolna rekonstruált alaprajza

79



18.3.4./18.3.5./18.3.7.

Csíkrákos - belterület, terepbejárási leletek
1-4. Templom utca; 5-8. Bogát és Fő utca; 9-26. Dónát-kert

80



19.1.

Csíkpálfalva (Päuleni)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. a település műholdfelvételen; 4-7. leletek a falu belterületéről, ismeretlen lelőhelyről

81



20.1./20.3.2.

Csíksomyló - Vardotfalva (§umuleu)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen; 3. a falu középkori lelőhelyei;

4. a ferences kolostor Losteiner felmérésén (Muckenhaupt Erzsébet nyomán); 5. a középkori 
ferences templom elhelyezkedése a jelenlegi templom alatt (Keöpeczi Sebestyén); 6. az egykori 

templom nyugati felirata (Orbán Balázs nyomán); 7. késő gótikus ajtókeret a jelenlegi kerengöben

82



20.3.3.

Csíksomlyó - Salvator-kápolna
1. a kápolna nézete; 2. másodlagos helyzetű késő gótikus kapu

3-4. középkori falképek (Kiss Lóránd nyomán)
4. a kápolna építési periódusai (Darvas Lóránt nyomán)

83



20.3.4. / 20.3.5.

Csíksomlyó - “kolostor” - “kápolna”- “vár”
1. az objektum Orbán Balázs nyomán; 2. faragvány (?) a “kápolnától" 

3. a terület felmérési rajza és a feltárt falak (Benkő Elek nyomán)
4. Barátok-/Mikes-kert terepbejárási leletek

84



21 .1 .

Csíkszentdomokos (Sändominic)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. középkori régészeti lelőhelyek

85



21.3.1.

Csíkszentdomokos - plébániatemplom
1-3. középkori faragványok a templomban (1. kép Tóth Boglárka rajza);

4. a 2006. évi kutatás során előkerült faragványok
5. a jelenlegi és a középkori templom rekonstruált alaprajza (Botár István nyomán)

86



21.3.1./21.3.2.

Csíkszentdomokos
1-2. a középkori plébániatemplom felmenő falai; 3. a Mária megkoronázása táblakép

4. Vársarka-Várbükke: a vár alaprajza Ferenczi és Benkö nyomán; 5-6. a vár beltere és fala

87



22.1./22.3.1.

Csíkszentgyörgy (Ciucsängeorgiu)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. középkori régészeti lelőhelyek; 4-5. a plébániatemplom nézetei

88



22.3.1.

Csíkszentgyörgy - plébániatemplom
1. a templom középkori tornya (Vámszer Géza rajza, KJNT); 2. a déli kapu alsó szárköve a 

cinteremben; 3. a szentély boltozata; 4. középkori oromfal nyoma a padlástérben
5-6. lebontott boltozat nyomai és falképek a padlástérben; 7. feliratos (évszámos ?) faragott 

faelem a cinteremfal egyik törésének szemöldökén; 8. gótikus keresztelömedence

89



22.3.1./22.3.2.

Csikszentgyörgy
1. a templom egy archív felvételen (Léstyán Ferenc nyomán); 2. középkori oltárasztal részlete 

3-5. a torony, a cinterem és a sekrestye gótikus ajtókerete; 6. középkori leletek 
a falu területéről (Potovszky-kert, Békafeje, ismeretlen lelőhely)

90



23.1.

Csíkszentimre (Säntimbru)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszentimre középkori lelőhelyei (Id. még Bedecs)

91



23.3.1.

Csíkszentimre - Pálszeg
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23.3.2.

Csíkszentimre - Oltelve
1-5. Bibó-dombja
6-12. Sándorszeg
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23.3.3.

Csíkszentimre - Margit-kápolna
1. a kápolna délkeletről; 2. falelválás az északi oldalon;

3. 14. századi falkép a belső, északi falon; 4. a 2012. évi ásatás nézete;
5. a kápolna nyugati ajtaja; 6. régészeti kutatás összegzése

94



23.3.4.

Csíkszentimre - „vá r”
1-3. az objektum árkai és sáncai a helyszínen; 4. a Margit-kápolna és a falu a „várból”

5-6. a Margit-kápolna és a „vár” légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012.)
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24.1.

Csíkszentkirály (Säncräieni)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszentkirály középkori régészeti lelőhelyei

96



24.3.1.

Csíkszentkirály - Szent István-plébániatemplom
1. a templom délnyugatról; 2. a nyugati kapu; 3. a középkori oltár Madonna-szobra 

4. középkori oromfalak nyomai a padlástérben; 5. szórvány hengertagos faragvány;
6. eltűnt középkori felirat (Orbán Balázs nyomán); 7. keresztelömedence; 8. „helyreállítás" (2002.)
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24.3.1

Csíkszentkirály-plébániatemplom
1. a 2002. évi falkutatás összesítő rajza; 2. a templom rekonstruált építési periódusai

(Rácz Miklós rajzai)
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24.3.2.

Csíkszentkirály - homokbánya
1. a Preda-féle ásatás D szelvénye; 2-8. az 1. ház leletei
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24.3.2.

Csíkszentkirály -homokbánya
közöletlen leletek a Preda-féle ásatás anyagából

100



24.3.2.

Csíkszentikirály -homokbánya
közöletlen leletek a Preda-féle ásatás anyagából
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24.3.2.

Csíkszentkirály - homokbánya
1-11. szórvány kerámia a Preda-féle ásatás A. szelvényéből 

12-18. szórvány kerámia (Préda 1959/22. kép)
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Csíkszentkirály - homokbánya
le le te k  a P reda -fé le  ása tá s  F. sze lvé n yé b ő l

103

24.3.2.



Csíkszentkirály - homokbánya
leletek a Preda-féle ásatás E. szelvényből
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24.3.2.



24.3.2

Csíkszentkirály - homokbánya
csempetöredékek a Preda-féle ásatás anyagából
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24.3.2.

Csíkszentkirály - homokbánya
1. késő népvándorlás és Árpád-kori kori leletek a Preda-féle ásatás anyagában

2-14. fémleletek a Preda-féle ásatás anyagában
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24.3.3.

Csíkszentkirály - Úrkápolna (temetőkápolna)
1. a kápolna nézete; 2-4. bővítésre-magasításra utaló vakolathibák, repedések a kápolna falán

5-6. a nyugati kapu és rozettás díszítése

107



25.1./25.3.1.

Csíkszentlélek (Leliceni)
1. a település a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszentlélek középkori régészeti lelőhelyei; 4-5. a plébániatemplom nézetei
(4. Czajlik Zoltán, 2012.)

108



25.3.1.2.

Csíkszentlélek - plébániatemplom
1-2. a szentély külső és belső nézete; 3. déli bejárat; 4. déli támpillér részlete;

5-6. szárnyas oltár (MNG);
7. a középkori oromfal és a korábbi födém nyomai a hajó padlásterében

109



25.3.2.

üsikszentlelek - Banatus
1-9. terepbejárási leletek a patak bal oldalán a templomtól északnyugatra 
10-13. szórvány leletek a Lukács-telekről (Bereczki Judith rajzai alapján) 
14. edénytöredékek a Péterfi-telken feltárt kemence (C2) sütőfelületéből 

(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.2

Csíkszentlélek - Bánátus
edénytöredékek a Péterfi-telken feltárt ház gödréből (C4)

(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.2.

Csíkszentlélek- Bánátus (Gáll-telek)
1. C2 objektum leletei; 2. edény a C3 objektumból (tűzhely tapasztásából);

3. C4A mélyített gödrü lakóház; 4. C4 felszínre épített ház; 5. a C4-es objektum foltja (B.l.)
(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.2.

Csíkszentlélek -Bánátus
Leletek a Gáll-féle telken feltárt objektumokból: 1-4. C4 objektum (veremház feltöltése)

(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.2.

2

Csíkszentlélek - Bánátus
Leletek a Gáll-telken feltárt objektumokból: 1. a C4-es objektum betöltése

2. a C4-es objektum padlójáról 
(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.2.

Csíkszentlélek - Bánátus
Leletek a Gáll-telken feltárt objektumokból: 1. a C6 objektum; 2. szórvány; 3. szórvány

(Darvas Lóránt ásatási jelentéséből)
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25.3.3.

Csíkszentlélek - Kőhegy

116



26.1.

Csíkszentmárton (Sänmartin)
1. a falu a Csíki-medencében

2. Csíkszentmárton az I. katonai felmérésen (Csekefalvával együtt)
3. a település középkori régészeti lelőhelyei
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26.3.1.

Csíkszentmárton - plébániatemplom
1. a templom nézete; 2-4. a templom középkori felszerelései; 5. középkori oromfal nyoma

6. a torony felirata; 7-10. a feéügyelet során előkerült gótikus faragványok
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26.3.2. / 26.3.5.

Csíkszentmárton - belterület
1-9. terepbejárási leletek a patak jobb partján 

10. a Krisztus Teste-kápolna nézete; 11. a kápolna régi kapujának darabja (?) 
12. építési felirat (?) a nyugati homlokzaton; 13. faragott kő elem a kápolna mellett
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27.1./27.3.1.

Csíkszentmihály (Mihäileni)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. település az I. katonai felmérésen; 3. a falu középkori 

régészeti lelőhelyei; 4-5. a plébániatemplom szentélyének külső és belső nézete
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27.3.1.

Csíkszentmihály - plébániatemplom
1. a templom légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012.); 2. a nyugati kapu; 3-5. falképek az 
északi hajófalon; 6. elfalazott csúcsíves nyílás a toronyban; 7. középkori oltárasztal
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27.3.2. / 27.3.4. / 27.3.5.

Csíkszentmihály
1. középkori cserepek ismeretlen lelőhelyről; 2. A Sándor-kúria (Vámszer Géza, KJNT)

2. a cibrefalvi ásatások összesítő alaprajza
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27.3.4.

Csíkszentmihály - Cibrefalva
Leletek a ‘80-as évek ásatásaiból
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28.1./28.3.1.

Csíkszentmiklós (Nicole^ti)
1. a település a Csíki-medencében 2: a falu az I. katonai felmérésen

3. Csíkszentmiklós középkori régészeti lelőhelyei

124



28.3.1.

Csíkszentmiklós - plébániatemplom
1. a templom nézete; 2. a nyugati harangtorony

3. a templom keletről; 4. középkori ajtókeret a cinteremben; 5. a torony felirata

125



28.3.1./28.3.2.

Csíkszentmiklós - plébániatemplom, Köházkert
1. a hajó és a szentély déli párkányai; 2. a szentély lábazati része a visszabontott 

támpillérrel; 3. középkori sekrestye nyoma; 4. a hajó támpillérei;
5. mázas csempetöredék a Köházkert térségéből
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29.1.

1 2

3

Csíkszentsimon (Sänsimion)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. a település az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszentsimon középkori régészeti lelőhelyei
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29.3.1.
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29.3.1.

Csíkszentsimon - homokbánya
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29.3.1.

5 cm

Csíkszentsimon
1-4. homokbánya; 5-13. „úttest”
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29.3.1-

Csíkszentsimon
1-7. „úttest”; 8-16. homokbánya
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Csíkszentsimon - homokbánya

132

29.3.1.



29.3.1.

Csikszentsimon - homokbánya
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29.3.2.

Csíkszentsimon - Kőházkert
1. archív fotó a Kőházkertben talált középkori (?) alapozásról; 2-12. kerámia a Kőházkertből
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29.3.2.

Csíkszentsimon - Köházkert
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30.1.

Csíkszenttamás (Tomenti)
1. a település a a Csíki-medencében 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszenttamás középkori régészeti lelőhelyei
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30.3.1./30.3.2.

Csíkszenttamás - Csonkatorony
1-3. az új templom középkori felszerelései (Madonna-szobor és a szentségtartófülke);

4. a középkori harangtorony; 5. a lelőhely légi felvétele (Czajlik Zoltán, 2012)
6-7. a feltárt falak nézetei
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30.3.2.

Csíkszenttamás - Csonkatorony
1. a gótikus szentély északkeleti záródása; 2. az ásatások összesítő alaprajza; 

3. a templom építési periódusai; 4. freskó rekonstruét részlete a hajóból
4. az elbontott-bolygatott Árpád-kori köríves szentély alapozása
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30.3.3. / 30.3.4.

Csíkszenttamás - Feneketlen-tó
1-21. terepbejárási leletek a tótól keletre 

22-32. terepbejárási leletek a Taplocamezőről (Carina/Tsz istállók)

139



30.3.5.

Csíkszenttamás - Abbafy-kúria (-kápolna, Lázár-kúria?)
1. a Domus Historia vázlata a romokról (1907.); 2. az Abbafy-kápolna és a 

plébániatemplom az I. katonai felmérésen; 3-4. középkori leletek a környékről
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31.1.

Csíkszereda (Miercurea Ciuc)
1: a település a Csíki-medencében; 2. Szereda az I. katonai felmérésen 

3. (Csík-)Szereda és környéke a Wittner-féle felmérésen (1750)

141



32.1./32.3.2.

Csíktaploca
1. falu a Csíki-medencében; 2. Tapioca az I. katonai felmérésen 

3. a település középkori régészeti lelőhelyei, 4. terepbejárási leletek a Holló utcából



33.1 ./34.1 .

Csíkverebes (Vrabia) és Csobotfalva
1. a falvak a Csíki-medencében; 2-3. Csíkverebes az I. katonai felmérésen 

és középkori lelőhelyei; 4-5. Csobotfalva az I. katonai felmérésen
és középkori lelőhelyei
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34.3.1.

Csobotfalva - Szent Péter és Pál plébániatemplom
1. a templom nézete délről; 2. a régészeti feltárás nézete keletről 

3. másodlagos helyzetű középkori ajtókeretek; 4. az ásatás összesítő alaprajza

144



34.3.1.

Csobotfalva - Szent Péter és Pál plébániatemplom
1. a 4/2002. szelvény a különböző korú szentély és hajófalak csatlakozásánál

2. S-végü hajkarikák a 10. sírból; 3. másodlagosan felhasznált kőfaragvány a legkorábbi 
azonosított alapfabóll (V.); 4. fésűs beböködésü kerámiatöredék az V. fal habarcsából
5. boltozat bordák a szentélyben; 6-7. téglaborda és gyámkö a gótikus boltozatából
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34.3.1.

Csobotfalva - Szent Péter és Pál plébániatemplom
1. a Domus Historia bejegyzései a torony építéséről; 2. sírok a Sándor-kriptában

3-4. a középkori templom falai az omladék kihordása után (2011)
5. a középkori templom alaprajza (ATR Line)

146



34.3.2.

Csobotfalva - Fodor-kert
1: a 2011. évi ásatás összesítő alaprajza; 2. négyzetes alaprajzú anomália 

egy 2012-es légifelvételen (Czajlik Zoltán)
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34.3.2.

Csobotfalva - Fodor-kert
8/9. objektum és leletanyaga
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34.3.2.

Csobotfalva - Fodor-kert
a 71. objektum kiegészített alaprajza, kemencéje és leletei
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34.3.2.

Csobotfalva - Fodor-kert
a 71. objektum leletei
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35.1.

Göröcsfalva (Gärciu)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. Göröcsfalva az I. katonai felmérésen
3. a Kisboldogasszony plébániatemplom (Gyöngyössy János nyomán)

4. a falu középkori régészeti lelőhelyei
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35.3.1.

Göröcsfalva (Csíkrákos) - plébániatemplom
1. a plébániatemplom hosszanti metszetrajza (Sisa B. nyomán);

2. a templom nézete délnyugatról; 3. a templom alaprajza a feltételezett 
korai periódusok jelölésével; 4-5. a kora gótikus sekrestye ablaka 

(az északi mellékkápolnában, ill. a késöközépkori sekrestye nyugati falán)
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Göröcsfalva (Csíkrákos) - plébániatemplom
1-2. a gótikus szentély külső és belső nézete;3. a boltozat zárókövei .  ,

4-5. a déli bejárat és a sekrestye ajtaja; 6. a templom középkori párkánya a k e re s z th ^ J ^  
padlásterében; 7. a korábbi sekrestye tetőlenyomata az északi kápolna padlásterébe- ^  ’
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Göröcsfalva (Rákos) - plébániatemplom
1. a torony gótikus fedélszékhez igazodó kifestése; 2. középkori oromfal a padlástérben; 

3. vízszintes tölgygerenda a nyugati hajófalon (korai periódus sárgerendája?!);
4. a sekrestyebejárat középkori (?) zárszerkezete; 5. gótikus keresztelőmedence.
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35.3.2.

Göröcsfalva - belterület
1-26. terepbejárási leletek a patak jobb partjáról
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35.3.3.

Göröcsfalva - belterület
1-32. terepbejárási leletek a patak bal partjáról
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Hosszúaszó, Ittkétfalva, Jenőfalva
1. a falvak a Csíki-medencében; 2. Hosszúaszó az I. katonai felmérésen 

3. Csíkszentgyörgy és Bánkfalva az I. katonai felmérésen; 4. Csíkszentgyörgy " t íz « *^ ^  v 
zöld - Háromtízes, sárga - Jenőfalva, rózsaszín - Körösmény (Bárth János n y o m ^ ^ *  J s

5. Bánkfalva tízesei; barna - Ittkétfalva, kék/sárga/piros - Simoszege/Martonos/Altí* ^
(Bárth János nyomán)



39.1.

Kotormány (Cotorman)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. a falu az I. katonai felmérésen 

3. Kotormány középkori régészeti lelőhelyei
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39.3.1.

2
Kotormány - belterület

1. középkori leletek a falu belterületéről; 2. mellkereszt a 394.számú telekről (szó rvá n y )
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39.3.2.

Kotormány - Kasza Gábor telke (396. hsz.)
1. az ásatások összesítő alaprajza; 2. a 4. objektum; 3. kemence és famaradványok 

a 2007/1. szelvényben; 2. kemence háromrétegű sütöfelülete
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39.3.2.

0 5 cm

Kotormány - Kazsa Gábor telke (396. hsz.)
leletek a kemence felső rétegéből
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39.3.2.

Kotormány - Kasza Gábor telke (396. hsz.)
leletek a kemence középső rétegéből
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Kotormány - Kasza Gábor telke (396. hsz.)
leletek a kemence alsó rétegéből
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39.3.2.

Kotormány - Kasza Gábor telke
leletek a 3/4. gödörből
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39.3.3.

Kotormány - kápolna
1. a kápolna délkeletről, kékkel jelölve a középkori falszakaszok kiterjedése (2003.)

2. a régi falkorona 17. századi párkánydísze; 3. a kápolna kelyhének felirata 
(CHIERENI ERSEBETH ASSONI ANNO 1632); 4. az épület alaprajza a feltételezett 

középkori kiterjedés jelölésével (Bárth János nyomán);
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40.1./40.3.1.

Lázárfalva (Läzarea)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. Lázárfalva az I. katonai felmérésen

3. a település középkori régészeti lelőhelyei; 4. terepbejárási leletek a Petki-kúria mellől

166



41.1.M2-1-

Madéfalva (Siculeni), Martonfalva
1. a települések a Csíki-medencében; 2. Madéfalva az I. katonai felmérésen 

3. Szereda az I. katonai felmérésen; 4. Martonfalva középkori régészeti lelőhelyei

167



43.1./44.1.

Monyasd, Poklondfalva
1. a falvak helye a Csíki-medencében; 2. a monyasdi völgy műholdfelvételen 

3. Poklondfalva és Szentkirály az I. katonai felmérésen; 4. Poklandfalva középkori
régészeti lelőhelyei

168



44.3.1.

Poklondfalva - Karimósarka
1-8. 2998-as leltárszámú leletek; 9-11.2512-es leltárszámú leletek
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44.3.1.

Poklondfalva - Karimósarka
1-3. 2492-es leltárszámú; 4-12. 2513-as leltárszámú töredékek
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44.3.1

Poklondfalva - Karimósarka
1-6. 2256-os és 7-8. 2275-ös leltárszámú töredékek
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44.3.1.

Poklondfalva - Karimósarka
1-7. leltározásán leletek (147. láda); 8-15. 2515-ös leltárszámú leletek (144. láda) 

16-17. 2275-ös leltárszámú töredékek (126. láda)
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44.3.1.

Poklondfalva - Karimósarka
leletek a bányába vezető út északi oldalának martjából 

(Darvas L , Kosza A. gyűjtése, 2006.)
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44.3.1.

Poklondfalva - Karimósarka - Sütőkért
1. ép edény Darvas Lóránt 2006. évi ásatási anygábó 

2-6. Darvas Lóránt ásatási jelentéséből

174



44.3.2.

Poklondfalva - Karimósarka - Andrássy-kúría (?)
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Poklondfalva - Karimósarka - Andrássy-kúria (?)

44.3.2.
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44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1. a feltárás összesítő alaprajza; 2-4. nézetek és feltárt objektumok

177



44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1-2. 6. objetum; 3-7.23. objektum; 8-11. 16. objektum;

12-14. 21. objektum; 15-17. 22. objektum; 18. 23. szórvány

178



44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1-11. leletek a 3/5 objektumból
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44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1-13. leletek a 3/5. objektumból
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44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek) 
1-13. leletek a 3/5. objektumból
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44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1-12. leletek a 3/5. objektumból
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44.3.3.

Poklondfalva - belterület (Vitos-telek)
1-10. leletek a 3/5. objektumból
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44.3.4.

Poklondfalva - belterület - Andrássy-kúria
1-2. az udvarház romjai a vasútépítési tervrajzon (a Közlekedési Múzeum irattárából), 
és a 1821-es térképen; 3. a kúria romjai archív felvételen (Russu Tibor gyűjteménye);

4. leletek "a hídon innen középkori házból" (Itsz. 1944)

184



44.3.5. / 44.3.6.

Poklondfalva - Kövesoldal (Antal-telek), Kencseszeg (Itsz. 745/163. láda) 
1-9. leletek a 2009/1. objektum foltjából-szintjéről; 10-14. leletek a gödör 

betöltéséből; 15-21 szórvány; 22-25. Kencseszeg
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44.3.7.

Poklondfalva - Őrház (Telek, pityókavermek)
1-4. pityókavermek (Itsz. 2498); 5-8. terepbejárási leletek; 6-17. 130. láda

186



44.3.7.

Poklondfalva - Őrház (Telek, pityókavermek)
1-6. 130. láda; 7-12. gázvezeték-leletmentés (Kavruk - Buzea)

187



44.3.7.

Poklondfalva
1. Őrház (Kavruk - Buzea nyomán); 2-5. “ellenőrzési" pont (10. láda) 

6-16. ismeretlen lelőhely (Itsz. 762/164. láda)
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45.1.

Szeretszeg
1. a falu a Csíki-medencében; 2. Szeretszeg és szomszédai az I. katonai felmérésen 
3. Szeretszeg helye Tusnád mellett; 4. a terület légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012.)
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46.1. / 46.3.2. / 46.3.3. 1 46.3.5. / 46.3.6.

Csíkszépvíz (Frumoasa)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. Szépvíz az I. katonai felmérésen 

3. a település középkori régészeti lelőhelyei; 4-5. régészeti leletek a belterületről
6. a kápolnák Visconti 1699-es térképén; 7. a széphavasi Szent Lélek-kápolna alaprajza 

8-9. a pogányhavasi Szent László-kápolna feltárt falai és alaprajza (Botár I. nyomán)

190



47.1./47.3.1.

Tusnád (Tudnád)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. a település az I. katonai felmérésen 

3. a falu középkori régészeti lelőhelyei; 4. lépcsőfokként hasznosított gótikus vízvető
5. keresztelőmedence; a templom nézete; 7. középkori oltárasztal részlete

191



47.3.1.

Tusnád - Vártető
1-20. leletek a vár területéről

192



48.1./48.3 .1 ./48.3 .2 .

Vacsárcsi (Väcäre^ti)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. az I. katonai felmérésen; 3. a falu középkori régészeti 

lelőhelyei; 4. a 48.3.2. lelőhely leletei; 5. terepbejárási leletek a Sándor-kúria telkéről

193



48.3.1.

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”
1. a lelőhely 1904. évi felmérése az akkor látható falakkal (Jósa András nyomán)

2. a lelőhely 2012. évi felmérése (Zsigmond István)
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48.3.1

2

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”
1. az egyik pince alaprajza 1961-ben (Vámszer Géza, KJNT), és 2. 2012 nyarán

3. a terület légifelvétele (Czajlik Zoltán, 2012); 3-4. beomlott pincék (?)
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48.3.1.

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”
1-3. a 2012-ben feltárt (kitakarított) középkori épületek
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48.3.1.

2

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”
1. az ásatás összesítő alaprajza; 2. a feltárt és rekonstruált épületek

197



48.3.1.

Vacsárcsi - „Sándor-kúria” (válogatott leletek)
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48-3.1-

Vacsárcsi - „Sándor-kúria” (válogatott leletek) 
1. SNR 036; 2. SNR 037; 3. SNR 106.
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48.3.1.

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”
a talajradaros felmérés által jelzett anomáliák (-25 cm) 

(Zsigmond István)
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48.3.1.

Vacsárcsi - „Sándor-kúria”- talajradaros vizsgálat
1. a 7. mérési terület anomáliájának lehetséges értelmezései
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49.1.

Zsögöd (Jigodin)
1. a falu a Csíki-medencében; 2. Zsögöd az I. katonai felmérésen 

3. a falu nézete nyugatról, háttérben a középkori plébánia, a Szent Lélek templom
4. a település középkori régészeti lelőhelyei
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49.3.2.

Zsögöd - homokbánya
1-5. (504. Itsz), 6-10. (506. Itsz), 11-12. (507. Itsz), 13-18. (510. Itsz), 19. (511. Its z )

20-21. (517. Itsz), 22. (509. Itsz)
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49.3.2.

Zsögöd - homokbánya
1-4. (508. Itsz.), 5. kengyel (Itsz. 2904), 6. csikózabla (Itsz. 2905), 7. sartkantyú (Itsz. 311)

8. szalu (Itsz. 324), 9-10. archív felvételek a homokbányáról (CsSzM)
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Zsögöd - Szentháromság-kápolna
1. a kápolna nézete; 2. belső nézet; 3. aközépkori oltár Madonna-szobra ,

4. a sekrestye bejárata; 5. vakolt falfelület barokk boltozat felett; 6. a szentély b o l t o s a  )
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21.3.2.

Csíkszentdomokos - Vársarka (Várbükke)
A vár topográfiai felmérése (Tokos Attila, Botár István, 2013.)
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7 .3 .2 .

Csicsó - vár
A vár topográfiai felmérése (Tokos Attila, Botár István, 2013.)
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49.3.6.

Zsögöd - Haromvár
A vár topográfiai felmérése (Tokos Attila, Botár István, 2013.)
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A Tusnád - Vártető
var topográfiái felmérése (Tokos Attila, Botár István, 2013.)
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Kászonújfalu - ismeretlen lelőhely
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Kászonújfalu - ismeretlen lelőhely
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