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We carried out test and preventive excava-
tions commissioned by the Katlan Befek-
tetési Zrt on the site on 17-18 September 
and then between 1 October and 19 No-
vember 2013. This year we could conduct 
research on the territory of six plots. The 
overall extension of the excavation divided 
into four work sites was 1399 m2. Gábor 
Szilas and Márton Tóth Farkas contrib-
uted to the excavation in connection 
with the prehistoric finds and Adrienn 
Papp studied the medieval remains. We 
carried out research related to a series of 
excavations started in 1996 (ZSIDI 1997, 
most recently HAVAS–M.VIRÁG 2013). 
As a result we can delineate an increas-
ingly coherent image of the site known as 
Harsánylejtő that evolved over a number 
of archeological periods. Similarly to pre-
ceding years, archaeological work was car-
ried out because the developers have again 
started and continued to sell and build in 
the plots parceled out in the area (Fig. 1).
 The main parameters of the excavations 
in 2013 according to the plots:

Work site No. 20 (Lrn.: 20646/49; Fig. 2):
 The decision of where we carried out 
research over the entire territory was in-
fluenced by the earthmoving work con-
nected to the construction within the two 

2013. szeptember 17-18-án, majd október 
1. és november 19. között végeztünk pró-
ba-, illetve megelőző feltárásokat a lelőhe-
lyen a Katlan Befektetési Zrt. megbízásá-
ból. Idén összesen hat telek területén nyílt 
lehetőségünk a kutatások folytatására. A 
négy munkaterületre tagolódva megnyi-
tott feltárás összterülete 1399 m2 volt. A 
feltárási munkákban az őskori leletekkel 
kapcsolatban Szilas Gábor és Tóth Far-
kas Márton, a római kor vonatkozásában 
Havas Zoltán, a középkor tekintetében 
Papp Adrienn vett részt. Ásatásainkat 
egy 1996-ban megkezdett (ZSIDI 1997) 
feltárás-sorozat (legutóbb HAVAS–M. VI-
RÁG 2013) részeként végeztük, amelynek 
köszönhetően mind összefüggőbb képet 
alkothatunk a Harsánylejtő néven ismert-
té vált több korszakú lelőhelyről. A régé-
szeti munkák apropóját az előző évekhez 
hasonlóan az adta, hogy a területen kiala-
kított építési telkek értékesítése és beépí-
tése megkezdődött, illetve tovább haladt 
(1. kép).
 A 2013. évi feltárások főbb paraméterei 
az egyes telkek szerint áttekintve:

20. munkaterület (Hrsz: 20646/49; 2. kép):
 Próbafeltárás keretében – a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok ellenére – az építke-
zéshez kapcsolódó földmunkával érintett 
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days provided to us for this work, despite 
unfavorable weather conditions, within the 
framework of a test excavation over a total 
surface of 375 m2. During the mechani-
cal removal of the humus we found a few 
uncharacteristic stray potsherds in the up-
permost layer. Five small and shallow settle-
ment features (postholes and pits) cut into 
the subsoil were excavated and document-
ed. On the basis of the few, mostly unchar-
acteristic potsherds found in their fill the 
features could be dated to the end of the 
Late Iron Age or to the Roman Period. The 
density of the archaeological features in the 
excavated area was relatively low, especially 
compared to results of previous research 
carried out on the neighboring plots.

Work site No. 21 (Lrn.: 20646/42; Fig. 2)
 A total of 233 m2 was excavated within 
the framework of a test excavation, which 
covered the construction site of the 
planned dwelling house based on the data 
provided by the investor. The archaeologi-
cal density of features in the area proved 

teljes terület kutatását a rendelkezésünk-
re álló 2 nap alatt elvégeztük, összesen 
375 m2 felületen. A gépi humuszolás so-
rán kisszámú, jellegtelen szórvány kerá-
miatöredék került elő a felső, eltávolított 
humuszrétegből. Az altalajba mélyedve öt 
kisebb méretű, sekély települési objektum 
(oszlophelyek és gödrök) került kibontás-
ra és dokumentálásra. A betöltésükből 
származó kevés, többnyire jellegtelen ke-
rámiatöredék alapján a jelenségek korát 
a késő vaskor végére vagy a római korra 
tehetjük. A feltárt terület intenzitása ré-
gészeti jelenségek tekintetében meglehe-
tősen alacsonynak mondható, különösen 
a szomszédos telkeken korábban végzett 
kutatások eredményeinek tükrében.

21. munkaterület (Hrsz.: 20646/42; 2. kép):
 Megelőző feltárás keretében 233 m2 fel-
tárása történt meg, ez a beruházói adat-
szolgáltatás szerinti tervezett lakóépület 
építési helyét jelenti. A terület régészeti 
intenzitása az előzetes várakozásoktól 
némileg eltérően alakult, a szomszédos 
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to be slightly different from what was ex-
pected based on previous experience. The 
archaeological density of features was low 
compared to the excavations in the pre-
ceding year. We could identify a total of 
five small features, all of which were shal-
low, amorphous pits. Finds with dating 
value were only found in two places in 
the fill, and these indicated the presence 
of prehistoric phenomena; based on the 
preliminary observations from the Late 
Bronze Age – Early Iron Age. The material 
that came to light in one of the pits dis-
plays more definite characteristics of the 
Late Bronze Age Urnfield Culture .

Work site No. 22 (Lrn.: 20655/67-68-69)
(Fig. 3)
 A territory of 507 m2 was excavated with-
in the framework of a preventive excavation 

telken múlt évben történt feltáráshoz vi-
szonyítva itt kifejezetten gyér régészeti 
érintettséget tapasztaltunk. Összesen 
öt kisebb objektumot azonosíthattunk, 
amelyek mindegyike sekély, amorf beásás, 
gödör volt. Korhatározó lelet csupán két 
helyen került elő a betöltésből, ezek őskor-
ra, az elsődleges megfigyelés szerint a késő 
bronzkor - kora vaskor időszakára utalnak, 
az egyik gödör anyaga pedig határozottab-
ban a késő bronzkori urnamezős kultúra 
jegyeit mutatja.

22. munkaterület (Hrsz.: 20655/67-68-69; 
3. kép):
 507 m2 került feltárásra megelőző feltá-
rás keretében a három szomszédos telken 
összefüggően kialakított kutatási terüle-
ten. Ásatásunk összefüggővé tette a 2005. 
és 2006. évi feltárásokat, a két terület kö-

20. Mt.

21. Mt.

0 10 m

2. kép: A 20-21. munkaterület alaprajza
Fig. 2. Plan of work sites No. 20-21
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on the research area that stretched continu-
ously over three neighboring plots. This ex-
cavation connected the surfaces covered in 
2005 and 2006. The aim was to completely 
excavate, if possible, those 5-8 m wide zones 
that had remained intact at that time. The 
archaeological density of the territory cor-
responded to what had been encountered 
previously. Alternation of small areas char-
acterized by a higher and a lower density in 
material could be observed. We could reg-
ister 61 archaeological features in this ter-
ritory, most of which dated to the Middle 
Ages although Roman Period and various 
prehistoric periods were encountered too.

Work site No. 23 (Lrn: 20655/72; Fig. 4):
 We excavated 284 m2 on the territory 
within the framework of a preventive ex-

zött eddig érintetlenül maradt 5-8 m szé-
les sáv lehetőségek szerinti teljes feltárása 
volt a cél. A terület régészeti érintettsége 
a korábbi megfigyeléseknek megfelelően 
alakult, kisebb intenzív és ritkásabb terü-
letrészek váltakozását észlelhettük. Ezen 
a területen 61 régészeti objektumot re-
gisztrálhattunk, amelyek legnagyobb része 
középkori, de a római kor, és az őskor több 
korszaka is képviseltette magát.

23. munkaterület (Hrsz.: 20655/72; 4. kép):
 A területen 284 m2 feltárását végeztük 
el megelőző feltárás keretében. Ásatási 
területünk magába foglalta a telken sza-
bályozás szerint beépíthető terület eddig 
feltáratlan részét, valamint a telek keleti 
határáig a teljes feltáratlan területrészt, 
egyetlen összefüggő tömbben. Kisebb, ösz-

22. Mt.

0 5 m

23. Mt.

0 5m

3. kép: A 22. munkaterület és környezetének alaprajza
Fig. 3. Plan of work site No. 22 and its surroundings
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cavation. The excavation area included 
the previously uncovered part of the plot 
where building work is permitted accord-
ing to the regulations and the entire un-
excavated zone up to the eastern border 
of the plot in the form of one continuous 
surface. Small parts of the plot that could 
not be covered by the continuous surface 
remained unexcavated along the western 
and southern border of the plot. The de-
gree and character of the archaeological 
density entirely corresponded to what was 
expected. We could identify a total of 46 
archaeological features. Due to the intense 
natural processes of fill deposition in the 
area so that features from various archaeo-
logical periods appeared in different lay-
ers, distinct from each other in terms of 
their level and depth similarly to what was 
observed in 2006 in the neighboring terri-
tory. This year’s research provided a possi-
bility to excavate the entire medieval layer 
and a part of the Roman layer.

szefüggően nem megnyitható telekrészek 
maradtak feltáratlanok a telek nyugati és 
déli határa mentén. A régészeti érintettség 
mértéke és jellege teljes egészében megfe-
lelt az előzetes várakozásoknak, összesen 
46 régészeti objektumot azonosíthattunk. 
A szomszédos területen 2006-ban tett 
megfigyelésekhez hasonlóan itt is több 
síkon, egymástól szintben, mélységben 
különválva jelentkeztek az egyes régészeti 
korok jelenségei, a területrész intenzív ter-
mészetes feltöltődésének köszönhetően. 
Az idei feltárás a középkori réteg teljes, a 
római kori réteg részleges feltárására adott 
lehetőséget.

 A 2013. évi feltárások eredményeinek 
összefoglalása történeti kronológiai rend-
ben:

Őskor
 Idén három munkaterületen nyílt le-
hetőségünk őskori jelenségek feltárásá-

22. Mt.

0 5 m

23. Mt.

0 5m

4. kép: A 23. munkaterület alaprajza
Fig. 4. Plan of work site No. 23
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Summary of the results of excavations in 
2013 in historical chronological order:

Prehistory
 This year we could excavate prehistoric 
phenomena on three work sites. We could 
unearth some segments of the archaeo-
logical site in its northwestern part, rela-
tively close to each other, on work site No. 
20 and 21. These parts were characterized 
by a low density of archaeological mate-
rial constituted by unclear and scattered 
settlement features. The two areas clearly 
reflect how the use of the territory became 
more and more sporadic, displaying an in-
creasingly peripheral character during var-
ious historical periods towards the west. 
Neither do the denser parts excavated pre-
viously here (Work site 4 and 18) suggest a 
non settlement-type use of the area. (On 
the results of the excavation from the two 
aforementioned territories, see HAVAS 
2012, 48, 52-53; HAVAS–M. VIRÁG 2013, 
61, 66-68 for more details.) The five pits 
unearthed on work site No. 21 could be 
dated to the Late Bronze Age – Early Iron 
Age. The features on work site 20 suggest 
a late Iron Age and early Roman period 
habitation.
 Since work site No. 22 is located in the 
central zone of the archaeological site, it 
is not surprising that even if sporadically, 
a number of prehistoric periods were en-
countered during the excavation.
 We had already observed a clustering of 
Late Bronze Age (Urnfield culture) pot-
tery finds on the scraping level in 2005 in 
the neighboring excavation surface. Nei-
ther could we determine at that time or 
this year the kind of features or layer these 
remains belonged to since we could not 
identify the contour of any features and 
here even the rubbly subsoil appearing at a 

ra. A lelőhely északkeleti részén, egymás 
viszonylagos közelségében, a 20. és 21. 
munkaterületen is kis intenzitású lelő-
helyrészleteket tárhattunk fel, szórványos, 
kevéssé definiálható telepjelenségekkel. A 
két terület jól mutatja, hogyan válik kelet 
felé haladva mindinkább külterjessé, szór-
ványossá a terület használata a történeti 
korokban. A közelben korábban feltárt, 
sűrűbb részletek (4. és 18. Mt.) sem a te-
lep jellegű területhasználatra utalnak. (A 
két említett terület feltárási eredménye-
iről részletesen: HAVAS 2012, 48, 52-53; 
HAVAS–M.VIRÁG 2013, 61, 66-68.) A 21. 
munkaterületen feltárt öt gödröt elsődle-
gesen a késő bronzkor – kora vaskor idő-
szakára keltezhettük, a 20. munkaterület 
jelenségei pedig késő vaskori, illetve kora 
római jelenlétre utalnak.
 A 22. munkaterület a lelőhely közpon-
ti részére esik, így nem meglepő, hogyha 
szórványosan is, de az őskor több korszaka 
képviseltette magát a feltárás során.
 Késő bronzkori (urnamezős) kerámia-
leletek csoportos megjelenését a nyesési 
szinten már 2005-ben a szomszédos mun-
kafelületen is tapasztaltuk, ahogy akkor, 
úgy idén sem volt eldönthető, hogy ezek 
pontosan milyen objektumok, vagy réteg 
maradványait képviselik, mivel beásás fol-
tokat nem észleltünk, valamint a szántás 
itt bolygatta a már viszonylag magasan je-
lentkező, apróköves altalajt is.
 Ugyanitt két kisebb gödröt a késő bronz-
kor – kora vaskor időszakára keltezhetünk. 
Ezek szintén jól beilleszthetőek a környe-
ző feltárás során megismert összképbe, a 
korszak települése többek közt itt is jelen 
van, csaknem teljes fedésben a kelta és ró-
mai teleppel.
 Két nagy mélységű (195, 205 cm) ve-
rem késő kelta korszakkal záruló anyagot 
adott, igaz csekély számban (5. kép). A le-
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relatively high level was disturbed by plow-
ing. 
 Two small pits located here could be 
dated to the Late Bronze Age – Early Iron 
Age. These too fit well into the overall pic-
ture emerging from the excavations in the 
nearby areas. A settlement from this peri-
od was identified here too, almost entirely 
overlapping spatially with the Celtic and 
Roman settlement.
 Two deep (195 and 205 cm) pits yield-
ed a very few finds dating from the Late 
Celtic Period at the latest. The low num-
ber of finds appeared to be less charac-
teristic for the Celtic features previously 
excavated in this site. The relatively large 
number of pottery finds dating from the 
earlier periods is also atypical to a certain 

letszegénység a lelőhely kelta objektumai 
esetében eddig kevéssé tűnt jellemzőnek, 
szintén némileg atipikus a korábbi kerámi-
ák (késő bronzkor – kora vaskor) nagyobb 
számban történő megjelenése. Az egyik 
verem alján egy kézimalom alsó kövét ta-
láltuk meg ép állapotban, egy másik, meg-
munkálatlan, tekintélyes méretű homok-
kőlap társaságában.

Római kor
 Római kori jelenségeket szintén két 
területen tárhattunk fel. Ennek során új 
eredményeinket két különböző topográ-
fiai összefüggésbe tudtuk illeszteni. Míg 
a 22. munkaterületen a falusias település 
határaival kapcsolatban szereztünk lényegi 
új adatokat, addig a 23. munkaterületen a 

5. kép: Kelta verem a feltárás során
Fig. 5. Celtic pit during the excavation
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extent. We found a complete lower mill-
stone from a hand mill at the bottom of a 
pit (Fig. 5), together with an rather large, 
unworked sandstone slab .

Roman Period
 We could also excavate Roman Period 
phenomena on two work sites. Based on 
this, we could insert the new results into 
two distinct topographic contexts. We 
acquired some essential new information 
about the borders of the rural settlement 
on work site No. 22. We could observe the 
continuation of the Roman period vine-
yard on work site No. 23.
 Two excavated features stand out from 
work site No. 22. We could observe a sig-
nificant segment of the ditch that had 
surrounded the settlement. The southern 
segment of the east-west running ditch 
ended on this work site. Though it was 
exactly the original ending that was dis-
turbed by some medieval features, results 
of previous excavations carried out more 
to the north suggest that probably an en-
trance opened towards the west here .
 The width of the entrance might have 
measured approximately six meters. Its 
northern side is constituted by a ditch seg-
ment running in a north-south direction, 
the ending of which was also disturbed by 
a medieval house. No Roman period finds 
were found within a 4-4.5 m wide zone in 
the area in front of the entrance, on its 
western side, where one would logically 
expect the presence of a road. However, 
two north-south oriented rectangular pits 
were unearthed to the north of this zone 
(in the territory of the 2006 excavation) 
and to the south (in the area of this year’s 
excavation). The long axis of these pits 
were parallel with each other. The small-
er pit (measuring 150×220 cm) hardly 

római kori szőlőskert további kiterjedését 
figyelhettük meg.
 A 22. területen három objektum fel-
tárását fontos kiemelni: A telep kerítőár-
kának igen fontos szakaszát ismerhettük 
meg, az árok déli, kelet-nyugati irányú 
szakasza munkaterületünkön lezárul, s 
bár középkori objektumok éppen az ere-
deti végpontot bolygatták meg, a korábbi, 
északabbi feltárások eredményei alapján 
valószínűsíthető, hogy itt bejárat nyílha-
tott nyugat felé. A bejárat szélessége hoz-
závetőleg 6 m lehetett, északi szélét egy 
végpontján szintén középkori ház által 
bolygatott, észak-déli árokszakasz adja. A 
bejárat nyugati előterében, ott ahol logiku-
san út jelenlétére számíthatunk, 4-4,5 m 
szélességben nem kerültek elő római kori 
jelenségek, ettől a sávtól északra (a 2006. 
évi feltárás területén), illetve délre idei 
ásatási területünkön viszont egymással 
párhuzamos tájolású, észak-déli irányú, 
téglalap alakú gödröket tárhattunk fel. 
Utóbbiak közül a kisebb (150×220 cm-es) 
alig adott leleteket, rendeltetése nehezen 
meghatározható, a másik ugyancsak tégla-
lap alakú, gödörházra emlékeztető jelen-
ség jellegét tekintve teljesen beleilleszke-
dik abba a csoportba, amit a szomszédos 
ásatási felületen már megismerhettünk. A 
csoportot alkotó beásások közös jellemző-
je a gödörházakhoz mérten csekély meny-
nyiségű leletanyag és az egyéb, házra utaló 
kísérő jelenségek (cölöplyuk, tűzhely) tel-
jes hiánya.
 A 23. munkaterületen a római kori réteg 
feltárt része mindenütt a korábban már 
nagy számban megfigyelt szőlőültető göd-
rök további példányait (összesen 9 darab) 
szolgáltatta, a szőlőskert mind nagyobb ré-
sze bontakozik ki (6. kép). Az idén feltárt 
gödrök teljesen illeszkednek a szomszédos 
területrészen feltárt rendszerbe, annak 
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yielded any finds and its function is dif-
ficult to determine. The other rectangular 
feature resembling a semi-subterranean 
house fits into the group of features found 
in the neighboring excavation site. The 
pits constituting this group are all charac-
terized by a relatively low number of finds 
compared to the subterranean houses and 
absence of any other accompanying phe-
nomena that suggest these were houses 
(posthole, hearth).
 The excavated part of the Roman pe-
riod layer on work site No. 23 yielded 
further (a total of 9) holes connected to 
grape vine planting already previously ob-
served everywhere in large numbers. With 
this discovery, increasingly large parts of 
this vineyard is gradually unfolding (Fig. 
6). The holes excavated this year fit per-
fectly into the system identified during 
the research in the neighboring territory. 
The holes constitute the continuation of 

déli, keleti folytatását adják. Számottevő 
lelet az ültető gödrökből nem került elő, 
vizsgálati célokra azonban több földmin-
tát vettünk.

Középkor (Árpád-kor)
 A 2013. évben végzett feltárás során 
négy Árpád-kori veremház, három külső 
kemence, illetve kemencebokor, több ve-
rem és egy öntőműhely került felszínre. 
Az objektumok jól illeszkednek a korábbi 
ásatások során feltárt jelenségek sorába. A 
házak négyzetes alakúak, északi oldalukon 
helyezkednek el a kemencék, egy esetben 
sikerült tapasztott agyagpadlót is meg-
figyelnünk. A házakban felszínre került 
kemencék oldala minden esetben kővel 
volt kirakva (7. kép), a külső kemencéknél 
pedig egyetlen esetben sem, ezeknél csak 
a szájukat rakták ki kőből. A házak környe-
zetében előkerült kemencebokrok közül az 
egyik esetben két, majdnem teljesen épen 

6. kép: Római szőlőültető gödrök a 23. munkaterületen
Fig. 6. Roman period planting holes from grape vines on work site 23
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the previously discovered grapevine holes 
towards the south and the east. The holes 
did not contain any significant finds, but 
we collected a number of soil samples for 
examination.

The Middle Ages (Árpád Period)
 Four Árpád period semi-subterranean 
houses, three outdoor ovens and groups of 
ovens, a number of pits and a workshop for 
iron casting was unearthed during the ex-
cavation carried out in 2013. The features 
fit the series of those features excavated 
during the previous campaigns very well. 
The houses are rectangular with an oven 
on their northern side. In one we could 
observe a plastered clay floor too. The 
side of the ovens found in the houses was 
always lined with stone (Fig. 7). In con-

megmaradt kemence került felszínre (8. 
kép). Itt a hamuzógödörben kőomladékot 
találtunk, ami talán a kemence körüli, vagy 
feletti építményhez tartozhatott. Olyan 
külső kemencét is feltártunk, amelynek 
sütőfelületébe vassalak darabokat, egy 
másik esetben pedig a szájánál kerámiát 
tapasztottak le. Az Árpád-korra jellemző 
falusias objektumok mellett ezen a terü-
leten is felszínre került egy öntőműhely 
(hasonló korábban ugyanezen a lelőhe-
lyen: HAVAS–KÁRPÁTI–SZILAS–ZSIDI 
2006, 201.). Salakdarabok és kisebb föld-
be mélyedő átégett objektumok tartoznak 
hozzá, amelyek 1-1 öntéshez használt ob-
jektumok lehetnek (hasonlóakat tártak fel 
pl. Visegrádon: GRÓF 1993, 515.).
 A terület leletanyagával kapcsolatban 
elmondható, hogy korai (11-12. századi) 

7. kép: Árpád-kori ház köves kemencéje római küszöbkő felhasználásával
Fig. 7. Stone oven of an Árpád period house with the secondary use of a Roman door step
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trast, only the mouth the outdoor ovens 
was constructed of stone. Two, almost in-
tact ovens, were unearthed in one of the 
groups of outdoor ovens discovered in 
the surroundings of the houses (Fig. 8). 
We found stone debris in the ash pit here 
which might have originated from a con-
struction around or above the oven. Pieces 
of iron slag were plastered into the baking 
surface of one of the excavated outdoor ov-
ens, and pottery in the mouth of another 
oven. Besides the features characteristic of 
a rural settlement from the Árpád Period, 
a iron casting workshop was found in this 
area as well (for a similar one previously 
found in the same archaeological site, 
see: HAVAS–KÁRPÁTI–SZILAS–ZSIDI 
2006, 201). It was marked by pieces of slag 
and small features cut into the earth, the 

és festett (13. századi) Árpád-kori kerámia 
is felszínre került. A különböző korú ob-
jektumok ezen a területen egymás közelé-
ben kerültek felszínre.

 Havas Zoltán 
Papp Adrienn 

Tóth Farkas Márton
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side of which was burnt out (Fig. 9). The 
latter may be features used on a single oc-
casion of casting (similar ones were exca-
vated e.g. in Visegrád: GRÓF 1993, 515).
 As far as the finds from the territory are 
concerned, both early (11th-12th century) 
and painted (13th century) Árpád period 
pottery was unearthed. Features dating to 
different phases were found close to each 
other in this area.
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