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BUDAPEST 
RÉGISÉGEI 

XXIII. 

A Budapesti Történeti Múzeum 
évkönyve — a Budapest Régiségei 
XXIII. kötete - az előzó'khöz 
hasonlóan, fővárosunk történetéhez 
szolgáltat újabb adatokat a régészeti 
leletek alapján. Az i. e. első évezred 
kezdetétől, a kora vaskor tói, a közép
kor végéig ismerteti tanulmányaiban 
a feltárások és kutatások eredmé
nyeit. Különösen sokoldalú a római 
kort — Aquincumot és környékét — 
tárgyaló cikkek sora, amelyek a 
települési viszonyokra, a hadtörté
netre, a képző- és iparművészet 
különböző ágaira, a kulturális és 
vallási életre vonatkozó ismeretein
ket gazdagítják. A népvándorlás 
korának etnikai és társadalmi viszo
nyaira vonhatunk le következtetése
ket egy avarkori temető érdekes 
leleteiből. A magyar középkor színes 
élete elevenedik meg a budavári és 
óbudai ásatások eredményeinek, 
archaeologiai anyagának ismertetése 
során. A régészeti leletmentésekről 
közölt rövid jelentések a kőkortól 
a török korig ölelik fel a Budapesti 
Történeti Múzeum munkatársainak 
sokoldalú tevékenységét. 

A kötet cikkeit több száz rajz, 
fénykép és térkép illusztrálja és teszi 
érthetővé nemcsak a szakemberek, 
hanem a fővárosunk múltja iránt 
érdeklődő művelt nagyközönség szá
mára is. 
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KŐSZEGI FRIGYES 

ADATOK ZUGLÓ ŐSKORI 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

(Későbronzkori település a Budapest XIV. ker. Vízakna utcában) 

1967 nyarán bejelentés érkezett, hogy a Budapest XIV. ker., Vízakna u. 41/b sz. alatti telken családi 
ház alapjának kiásása során edénytöredékek, állatcsontok, valamint bronzbalta kétrészes, homokkőbe 
vésett öntőmintája került elő. A bejelentés nyomán kiszálltunk a helyszínre, azonban a ház alapgödrének 
oldalfalában nem sikerült a leletek jellegének megfelelő telepjelenségeket megfigyelnünk. Azonban a szom
szédos, 43. sz. alatti telek épülő társasházának körzetében az eddigiekhez hasonló cserepek hevertek, ame
lyek az ott dolgozó munkások szerint az épület földmunkáinál kerültek napvilágra. Elmondották, hogy 
az alap homokjának kitermelésénél elég sok cserép és állátcsont bukkant felszínre, amelyekből sajnos csak 
néhány darabot sikerült meglelnünk. Annak ellenére, hogy komolyabb települési objektum nyomára nem 
bukkantunk, elsősorban az öntőminta érdekessége, valamint a meghatározható cserépanyag ritkasága 
miatt szükségesnek láttuk, hogy a területen leletmentő ásatást végezzünk. 

A leletmentést 1967 szeptemberében kezdtük meg azon a dombon, amelyen a szóban forgó telkek feküd
tek. Ez ä kisebb méretű homokdomb részét képezte a Rákos-patak mentén húzódó dombrendszernek, 
amelyről köztudott, hogy az elmúlt évtizedek tereprendezése során szinte teljesen lepusztították. Területünk 
egyébként a patak jelenlegi medrétől északra, több száz m-re helyezkedik el, de mégis —amint erről a ké
sőbbiekben szót ejtünk — a víz közvetlen közelében. 

Leletmentő ásatásunk első felületeit a Vízakna utca 45. sz. alatti, teljesen üres telken jelöltem ki, amely 
még az említett dombon, ill. annak északkeleti lejtőjén feküdt. E területen sajnos nem bizonyult túlságosan 
eredményesnek munkánk, miután számottevő leletanyag, a felszíni humuszrétegben lelt néhány szórványos 
cseréptől eltekintve, nem került elő. Azonban mégsem végeztünk teljesen hiábavaló munkát, ugyanis az 
50 cm vastagságú humusz lebontása után közel m szélességű árokrészeket figyelhettünk meg a különböző 
felületekben. Ezen árokrészek, összeszerkesztésük után, délnyugati irányú árkot eredményeztek. Az árok 
átvágta a humusz alatti, mintegy 20 cm vastag, szürkés, szemcsés réteget, s egészen m-es mélységig lehetett 
követni a sárgásvörös altalajban. E telekrész már a domb lejtőjére esik, s ebben a mélységben az altalaj 
erősen átázott, „rozsdás" színű, amely a vizenyősebb helyekre jellemző. Az árok metszete lefelé szűkülő 
formát mutat; 60 cm mélységben 90 cm, 75 cm mélységben 60 cm szélességű, árokrészenként néhány 
cm-es eltéréssel. (7. kép). 

Miután a fentitől eltekintve más települési jelenségek nem mutatkoztak ezen a telken, a 43. sz. alatt 
folytattuk tovább feltáró munkánkat. Itt a társasház épülete és a 41/b sz. alatti telek kerítése közötti terüle
ten viszonylag elegendő helyünk maradt kisebb kutató felületek kijelölésére. Mintegy 40 m2 kiterjedésű 
területet sikerült itt feltárnunk, s elég szép mennyiségű cserépanyagot és állatcsontot gyűjtöttünk össze. 

Ugyanezen a helyen sikerült rögzítenünk egy 80 cm-es mélységig beásott, szabálytalanul szegletes alap
rajzú gödör részletét, amely nyomon követhető volt a 10 m hosszú és 2 m széles felületrészekben. Sajnos 
a környező épületek és a kerítés miatt lehetetlen volt tisztázni a beásás teljes formáját és kiterjedését. 
A nagyméretű gödör fenekén, 80 cm mélységben három, egymással nagyjából egy vonalban levő, 20—25 cm 
átmérőjű cölöplyukat figyeltünk meg, ill. rögzítettünk. A nagyjából kkrek alaprajzú cölöplyukak 8—10 cm 
mélységig mélyedtek az altalajba. A háromból két cölöplyuk egy m-re volt egymástól, míg a harmadik 
tőlük három és fél m-re (1—3. kép). 

A gödörben és környékén a 40 cm vastagságú humuszréteg alatt mintegy 20—30 cm, helyenként 
40 cm vastag, szürkés, szemcsés, meglehetősen hamus rétegből került elő a leletanyag; cserepek és állat
csontok. 80 cm alatt általában már tiszta, bolygatatlan, sárga, homok altalajra bukkantunk. Úgy tűnik, 
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hogy a humusz alatti szürkés, hamus réteg lehetett a korabeli járószint, de ugyanezt tapasztaltuk a 45. sz. 
telken is, ahol ugyancsak megleltük ezt a 20 cm-es rétegződést — sajnos anyag nélkül. 

Visszatérve a 43 sz. alatti telekre, meg kell még említenünk, hogy a kerítés menti felületekben feltűnően 
sok cserepet és csontot leltünk, különösen a 40 és a 60 cm közötti szinten, de észlelhető volt a leletanyag 
a 80 cm-es mélységig. Helyenként sűrű cserépcsoportokat találtunk (4—5. kép), s az egyik ilyen csoport 
mellett leltük meg ásatásunk egyik legérdekesebb leletét, egy szépen faragott és díszített csontamulettet 
(8. kép). 

A LELETEK RÖVID LEÍRÁSA 

Az alábbi tárgyak a Vízakna utca 41/b sz. alatti telken, az utca felőli oldalon kiásott házalapból kerül
tek elő, az itt lakó Gukánék közlése szerint nagyjából fél m-es mélységből : 

1. Két külön részből álló, homokkőből csiszolt, ún. cipó alakú öntőminta. Mindkét rész sima lapjába 
nagyméretű, ún. sarkított bronzbalta negatív mintája van bevésve. Az öntésre szolgáló csap a formának 
csak az egyik oldalán látszik, a balta fok felőli részén. Mindkét tag erősen repedezett, csorbult állapotban 
van, ragasztott. 

Az öntőmintában 23,5 cm hosszú bronzbaltákat öntöttek. A negatív egyik oldalán a balta szárnyai 
laposabbak és mélyebbre futnak, mint a másikon. Méretei: a 28X 12,5 cm; b 26,5X13 cm. Lt. sz. 67. 53.1. 
(10—11. kép). 

2. Nagyobb fazék egyenesen levágott szájperemű, enyhén ívelődő falú töredéke, szájpereméből kiinduló 
füllel. Fala simított, színe világosbarna. A töredék mérete: 10X9 cm. Lt. sz. : 67.53.2. (16. ké p 4). 

3. ívelten kihajló szájperemű, rövid nyakú, öblös fazék töredéke. Fala simított, világosbarna színű. 
A töredék mérete: 12X13 cm. Lt. sz.: 67.53.3. 

4. Durva felületű, fazékszerű edény egyenesen levágott, duzzadt szájperemű töredéke. Világosbarna 
színű. A töredék mérete: 4,5X4 cm. Lt. sz.: 67.53.4. 

5. Vékony, simított falú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék 
mérete: 5X4 cm. Lt. sz.: 67.53.5. 

6. Vékonyabb falú, kisebb edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék 
mérete: 4 x 3 cm. Lt. sz.: 67.53.6. 

7. Vékony falú, kihajló szájperemű, öblös kancsó töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 
7,5X6 cm. Lt. sz.: 67.53.9. (12. kép 8). 

8. Vékony, simított falú, csuporszerű edény egyenesen levágott szájperemű, kissé tölcséresedő nyaktö
redéke. Világosbarna színű, szürkés árnyalattal. A töredék mérete: 5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.53.7. (12. kép 13). 

9. Kisméretű fazék vagy csupor vékony, simított falú töredéke, egyenesen levágott szájperemmel. 
A peremből bordával alátámasztott csücsök emelkedik ki. Világosbarna színű. A töredék mérete : 4,5 X 4 cm 
Lt. sz.: 67.53.10. (12. kép 5). 

10. Piciny, vékony falú, bögreszerű edényke kissé kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 3,5X2,5 cm. Lt. sz.: 67.53.8. 

11. Vékonyfalú, enyhén tölcséresedű nyakú, hiányzó szájperemű, nyomott gömbhasú kancsó töredéke. 
Sötétszürke színű. A töredék mérete: 7X7 cm. Lt. sz.: 67.53.13. (12. kép 3). 

12. Kisméretű edény, feltehetően bögre hastöredéke, öblénél a hasvonal élesen törik. Szürkés színű. 
A töredék mérete: 2,5x2 cm. Lt. sz.: 67.53.23. 

13. Kisméretű bögre nyomott gömbhasú töredéke lapos fenékkel. Sötétszürke színű. Fenékátmérője: 
3,5 cm. Lt. sz.: 67.53.14. (12. kép 14). 

14. Tálszerű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 
2,5X2 cm. Lt. sz.: 67.53.11. 

15. Kisebb méretű edényke töredéke bütyökdíszítéssel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 3,5X 
1,5 cm. Lt. sz.: 67.53.18. 

16. Eredetileg félgömb idomú, enyhén behúzott szájperemű tál töredéke, a perem alatt hegyes bütyök
kel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 5 x 3 cm. Lt. sz. : 67.53.12. (12. kép 10). 

17. Öblös, fazékszerű edény töredéke. Vállán hornyolás, alatta benyomott pontsoros vonaldísz fut 
körbe. Simított falú, világosbarna színű. A töredék mérete: 5,5X5,5 cm. Lt. sz.: 67.53.15. (12. kép 1). 
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1. kép. A H/l—2. felület gödörlakása cölöplyukakkal. (85 cm-es mélység.) Metszetrajz a felület délnyugati faláról. 
The pit-dwelling of surface II/l—2 with post-holes. (85 cm depth.) Section plan of the south-western wall of the surface 

18. Vastagabb falú, öblös, bögreszerű edény töredéke. Vállát körbefutó hornyolás, alatta három, pár
huzamos, mélyített vonal díszíti. A töredéken még két ívelten futó horny olás is látszik. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 6,5X5,5 cm. Lt. sz.: 67.53.16. (12. kép 4). 

19. Simított falú csupor oldaltöredéke nyakrésszel. Vállán kettős, bekarcolt vonaldísz fut körbe. 
Alatta párhuzamos bekarcolásokból álló vonalcsoportok helyezkednek el függőleges és átlós irányba, 
vonalkötegeket alkotva. Két függőleges vonalköteg között borda helyezkedik el, amely bordát vízszintes 
rovátkolások borítanak. Világosbarna színű. A töredék mérete: 6,5X4 cm. Lt. sz. : 67.53.17. (12. kép 2). 

20. Fazékszerű edény oldaltöredéke vízszintesen körbefutó, ujjbenyomásos bordadíszítéssel. Sötét
szürke színű. A töredék mérete: 8x3,5 cm. Lt. sz.: 67.53.20. (12. kép 12). 

21. Simított, vékony falú edényke töredéke, sűrű, seprős ornamentika fedi. Világosszürke színű. A töre
dék mérete: 4,5x3 cm. Lt.sz.: 67.53.19. 

22. Öblös, simított falú fazék oldaltöredéke fenékrésszel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 
8X7 cm. Lt sz.: 67.53.24. 

23. Különböző nagyságú paticsdarabok. Lt. sz.: 67.53.30. 
24. Állatcsont és kagyló. Lt. sz.: 67.53.31. 
A következő leletek a Vízakna u. 43. sz. alatti telken, a 41/b sz. telek kerítése mellett feltárt II/l felü

letből, a 40—60 cm-es mélységből kerültek elő: 
1. Kissé tölcséresedő nyakú fazék töredéke. Nyaka alig válik el a vállától. Vállán kissé felfelé magasodó 

csücsökdísz van. Világosszürke színű. A töredék mérete: 10X4,5 cm. Lt. sz. : 67.54.11. (13. kép 5). 
2. Edény enyhén kihajló szájperemű, hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 

6,5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.4. 
3. Simított falú edény hengeres nyaktöredéke. Szájpereme hiányzik. Szürke színű. A töredék mérete: 

6X6 cm. Lt. sz.: 67.54.15. 
4. Vékonyabb falú, fazékszerű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 

A töredék mérete: 5,5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.7. 
5. Edény hengeres nyaktöredéke. Szájpereme hiányzik, alatta a nyak enyhén kifelé hajlik. A nyak alsó 

részét négy körbefutó, párhuzamos bekarcolás díszíti. Világosbarna színű. A töredék mérete: 5,5X4 cm. 
Lt. sz. : 67.54.9. J ,. 

6. Félgömb idomú, ferdén levágott szájperemű tál töredéke. A perem külső oldalán enyhén kiemelkedő 



bordával alátámasztott csücsök magasodik fel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 7,5X5,5 cm. Lt. sz. : 
67.54.1.(12. kép 7). 

7. Kisebb fazékszerű edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Pereméből kis csücsök nyúlik ki, 
amelyet külső oldalán keskeny borda támaszt alá. A bordát ujjbenyomások tagolják. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 5X4,5 cm. Lt. sz. 67.54.3. (12. kép 9). 

8. Fazékszerű edény élesen levágott szájperemtöredéke, lefelé nyúló csücsökkel, amelynek külső olda
lát kis borda egészíti ki. Vörösesbarna színű. A töredék mérete: 3,5X3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.2. (12. kép 6). 

9. Vékony falú, tálszerű edényke enyhén behúzott szájperemű töredéke, a perem alatt kis bütyökdísz 
maradványával. Világosbarna színű. A töredék mérete : 2X1,5 cm. Lt. sz. 67.54.8. 

10. Fazékszerű edény egyenesen levágott, duzzadt szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék 
mérete: 7,5X3 cm. Lt. sz.: 67.54.6. (12. kép 17). 

11. Vékony falú, gömbidomú edény oldaltöredéke, a kihasasodásnál szűk átfúrású füllel. Szürke színű, 
világosbarna foltokkal. A töredék mérete: 7X4 cm. Lt. sz. : 67.54.12. 

12. Félgömbidomú, enyhén behúzott szájperemű tál töredéke. Világosbarna színű, szürke folttal. 
A töredék mérete: 6X6 cm. Lt. sz.: 67.54.5. (13. kép 2). 

13. Durva kidolgozású, fazékszerü edény oldaltöredéke vállára támaszkodó füllel. A fül alsó tövénél ujj-
benyomásos bordafut körbe. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 6,5 x6cm.Lt .sz . : 67.54.13. (12. kép 15). 

14. Vékony falú, durva kidolgozású, fazékszerű edény oldaltöredéke besimított vállrésszel. Világos
barna színű. A töredék mérete: 5,5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.18. 

15. Vékony, simított falú, gömbidomú edény oldaltöredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 
8X7 cm. Lt. sz.: 67.54.16. 

16. Gömbidomú edény oldaltöredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 6,5X5,5 cm. Lt. sz.: 
67.54.19. 

17. Durva kidolgozású, fazékszerű edények oldaltöredékei körbefutó, ujjbenyomásos bordával. Szür
késbarna színű. A töredék méretei: 4 ,5x3 cm, 5,5X3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.14. (12. kép 16). 

18. Simított falú edény oldaltöredéke háromszög átmetszetű, körbefutó bordával. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 6 x 4 cm. Lt. sz.: 67.54.10. 

19. Durva kidolgozású edény aljtöredéke enyhén lapított fenékrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék 
mérete: 7X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.20. 

Az alábbi leletek ugyancsak a II/-1 felületben, a 60—80 cm-es rétegben kerültek elő : 
20. Fazékszerű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 

6,5X3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.22. 
21. Nagyobb méretű, fazékszerű edény kissé kihajló, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világos

barna színű. A töredék mérete: 16x6 cm. Lt. sz.: 67.54.23. (16. kép 8). 
22. Kisméretű fazék enyhén kifelé ívelő szájperemű töredéke, a peremből kiinduló és a vállára támasz

kodó széles füllel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 7X5 cm. Lt. sz. : 67.54.26. (13. kép 1). 
23. Vékonyabb falú edény hengeresnyakú, töredéke. Vállánál hornyolás fut körbe. Szürkésbarna színű. 

A töredék mérete: 5 x 4 cm. Lt. sz.: 67.54.28. (13. kép 3). 
24. Kisebb edény enyhén körbeárkolt bütyökkel díszített töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék 

mérete: 5X3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.29. (13. kép 6). 
25. Félgömbidomú tál egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 

9X5,5 cm. Lt. sz. : 67.54.24. (13. kép 8). 
26. Vékony falú, durva kidolgozású, bögreszerű edényke töredéke ferdén futó bordadíszítéssel. Sötét

szürke színű. A töredék mérete: 3,5x3,5 cm. Lt. sz. : 67.54.27. 
27. Durva felületű, fazékszerű edény oldaltöredéke vállrésszel. Nyakhajlatában vízszintes, ujjbenyo

másos borda díszíti. Szürke színű. A töredék mérete: 8X7 cm. Lt. sz. : 67.54.30. (13. kép 15). 
28. Kisebb edény ferdén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 3,5x2 

cm. Lt. sz. : 67. 54. 25. 
29. Edény aljtöredéke fenékrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 5,5x3,5 cm Lt. sz.: 

67. 54. 35. 
30. Durva falfelületű, öblös edény oldaltöredéke, vízszintes, ujjbenyomásokkal tagolt bordával. Vilá

gosbarna színű. A töredék mérete: 5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.31. 

12 

http://x6cm.Lt.sz


31. Durva kidolgozású edény aljtöredéke fenékrésszel. Világosbarna színű. Lt. sz.: 67.54.35. 
32. Nagyméretű, vastag falú, durva kidolgozású edény több oldaltöredéke. Világosbarna színű. 

Lt. sz.: 67.54.34. 
33. Különböző méretű paticsdarabok. Lt. sz. : 67.54.36. 
34. Állatcsontok. Lt. sz. : 67.34.37. 
Az alábbi leletek ugyancsak a H/l felületből kerültek napvilágra, a beásásból, a 40—60 cm-es rétegből : 
35. Durva kidolgozású, enyhén kihajló szájperemű fazék töredéke, vállán körbefutó, ujjbenyomásos 

bordával. Világosbarna színű. A töredék mérete: 11x8 cm. Lt. sz.: 67.54.39. (16. kép 10). 
36. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Barnás színű. A töredék mérete: 4 x 5 cm. Lt. sz.: 

67.54.48. 
37. Edény rövid nyakú, enyhén kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete : 

5X4 cm. Lt. sz.: 67.54.52. 
38. Enyhén kihajló, duzzadt szájperemű töredék. Világosbarna színű. A töredék mérete: 5X5 cm. 

Lt.sz.: 67.54.51. 
39. Durva felületű, enyhén kihajló, duzzadt szájperemű töredék, világosbarna színű edényből szárma

zik. A töredék mérete: 6,5x4,5 cm. Lt. sz. : 67.54.33. 
40. ívelten kihajló szájperemű fazék töredéke, vállán körbefutó, ujjbenyomásos bordával. A nyak 

középtáján, e bordára merőlegesen kisebb borda támaszkodik. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 
l lX lOcm. Lt.sz.: 67.54.38. (16. kép 7). . 

41. Simított falú fazék egyenesen levágott szájperemű töredéke, vállán körbefutó, ujjbenyomásos bor
dával. Szürke színű. A töredék mérete: 9X7,5 cm. Lt. sz.: 67.54.40. 

42. Vékony, simított falú, fazékszerű edényke enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 4x3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.42. 

43. Vastagabb falú edény, feltehetően fazék, enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 4,5x4 cm. Lt. sz.: 67.54.41. 

44. A fenti edénynek további peremtöredéke. A töredék mérete: 8 X3,5 cm. Lt. sz. : 67.54.41. 
45. Simított, vékony falú, félgömbidomú tál oldaltöredéke egyenesen levágott szájperemrésszel. Szür

késbarna színű. A töredék mérete: 5X4 cm. Lt. sz.: 67.54.46. 
46. Simított falú edény egyenesen levágott szájperemű, hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. 

A töredék mérete: 6X6 cm. Lt. sz.: 67.54.45. 
47. Rövid nyakú, vastagabb falú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosszürke színű. 

A töredék mérete: 4x3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.50. 
48. Simított, vékonyfalú edényke egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 

A töredék mérete: 3,5X3 cm. Lt. sz.: 67.54.47. 
49. Vékonyabb falú edény egyenesen levágott szájperemű, hengeres nyaktöredéke. Sötétszürke színű. 

A töredék mérete: 7X6,5 cm. Lt. sz.: 67.54.45. 
50. Fazékszerű edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 

5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.43. 
51. Tálszerű edény enyhén kihajló szájperemű töredéke, vállrészen fül maradványával. Szürkésbarna 

színű. A töredék mérete: 9X5 cm. Lt. sz.: 67.54.44, 
52. Vékonyabb falú tál behúzott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 2,5X 

2,5 cm. Lt. sz. : 67.54.46. 
53. Tálszerű edény ferdén levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A peremből csücsök 

magasodik ki. A töredék mérete: 3 x 2 cm. Lt. sz.: 67.54.55. (13. kép 7). 
54. Gömbhasú edény töredéke hengeres nyakrésszel. Vállát ívelt és erre merőleges borda díszíti, 

amely csücsökben magasodik fel. Szürke színű. A töredék mérete: 7,5x6 cm. Lt. sz. : 67.54.56. (13. kép 4). 
55. Egészen vékony falú edényke oldaltöredéke, ferdén futó, bekarcolt vonalkötegek, mellette ívelt, 

ugyancsak bekarcolt vonalkötegek díszítik. Sötétszürke színű. A töredék mérete: 3 x 2 cm. Lt. sz.: 67.54.61. 
(13. kép 12). 

56. Simított falú edény oldaltöredéke ívelt és ebből kiinduló, függőleges bordadíszítéssel. Világosbarna 
színű. A töredék mérete: 5x4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.57. (13. kép 9). 

57. Vékonyabb falú edény öblös hastöredéke, enyhén körbeárkolt bütyökornamentikával. Szürkés
barna színű. A töredék mérete: 8X6 cm. Lt. sz. : 67.54.59. (13. kép 10). 
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58. Vékony falú, csuporszerű edény oldaltöredéke, vállrészen körbefutó, pontsoros ornamentikával. 
Vállát függőleges besimításokból álló csoport díszíti. Világosbarna színű. A töredék mérete: 4 x 3 cm. 
Lt. sz.: 67.54.60. 

59. Kisebb edény profilált válltöredéke nyakrésszel. Szürke színű. A töredék mérete: 5X2,5 cm. 
Lt.sz.: 67.54.62. 

60. Vékony falú, öblös edény kissé profilált hastöredéke. A has törésvonalári, alul, félkörösen árkolt 
bütyök (az árkolás mentén pontsoros ornamentika), a törésvonal alatt fordított V alakban elhelyezett, 
párhuzamosan bekarcolt vonalakból álló csoportok díszítik. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 
7X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.58. (13. kép 11). 

61. Vékony falú, öblös edény egyik oldalán kissé vékonyodó oldaltöredéke. Szürkésbarna színű. 
A töredék mérete: 5,5x3 cm. Lt. sz.: 67.54.64. 

62. Bögreszerű edény oldaltöredéke nyakrésszel. Vállán bütyök maradványa látszik. Világosbarna 
színű. A töredék mérete: 7 ,5x5 cm. Lt. sz.: 67.54.63. 

63. Fazékszerű edény oldaltöredéke rovátkolt bordadíszítéssel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete : 
6x5 ,5 cm. Lt. sz.: 67.54.66. 

64. Kisebb edény töredéke füllel. Világosszürke színű. A töredék mérete: 2,5x2 cm. Lt. sz.: 67.54.65. 
65. Durva felületű, fazékszerű edény oldaltöredéke, vízszintes, ujjbenyomásos bordával. Sárgásbarna 

színű. A töredék mérete: 6,5X5 cm. Lt. sz. : 67.54.67. (14. kép 10.) 
66. Simított felületű, fazékszerű edény profilált oldaltöredéke vízszintes, ujjbenyomásos bordával. 

Világosbarna színű. A töredék mérete : 6X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.67. (14. kép 11). 
67. Edény alacsony, belül üreges csőtalpának töredéke. Szürkésbarna színű. Fá: 7 cm. Lt. sz. : 67.54.74. 

(13. kép 13). 
68. Simított falú tál aljtöredéke fenékrésszel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 7,5X4,5 cm. 

Lt.sz.: 67.54.75. 
69. Tál vagy fazék aljtöredéke fenékrésszel. Oldalát egymás alatt sorban elhelyezett, ujjbenyomásokkal 

tagolt szalagdísz borítja. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 10x7 cm Lt.sz.: 67.54.68. (14. kép 12). 
70. Vékony falú, gömbhasú edény oldaltöredéke nyakrésszel. Világosbarna színű, szürke foltokkal. 

A töredék mérete: 7X6 cm. Lt. sz.: 67.54.70. 
71. Szegletes agyagtárgy töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz.: 67.54.76. 
72. Durva kidolgozású, vastag falú edények oldaltöredékei. Barnás színűek. Lt. sz. : 67.54.72—73. 
73. Fazékszerű edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 

7X5 cm. Lt. sz.: 67.54.80. ' • 
74. Edény egyenesen levágott szájperemű, hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. A töredék 

mérete: 6 x 5 cm. Lt. sz.: 67.54.82. 
75. Félgömb idomú tál töredékei. Szájperemének belső oldala ferdén kidolgozott. A pereméből csü-

csökdíszék magasodnak fel. Az egyik csücsök alatt fül van. Világosbarna színű, szürke foltokkal. Lt. sz.: 
67.54.87. (14. kép 2, 16. kép 1). 

76. Félgömb idomú tál oldaltöredéke, belső oldalán ferdén kidolgozott peremmel, s a szájperemből fel
magasodó csücsökdísszel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 8,5X6 cm. Lt: sz. : 67.54.89. (14. kép 1). 

77. Félgömb idomú tál kihajló, csücsökdíszes szájperemtöredéke. Világosbarna színű. A töredék 
mérete: 7,5X5 cm. Lt. sz.: 67.54.89. 

A II/2 felület 40—60 cm-es rétegéből származó leletek: • 
78. Edény pereméről származó nagyméretű csücsökdísz, hátoldalán bordával. Szürke színű. A töredék 

mérete: 4,5X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.91. (14. kép 5). 
79. Vékony falú, kisméretű tál töredéke, szájpereméből ívelten kihajló csücsökdíszítéssel. Sötétszürke 

színű. A töredék mérete: 5 x 3 cm. Lt. sz.: 67.54.88. (14. kép 3). 
80. Edény szájpereméről származó csücsökdíszítés, a csücsök hátoldalán vastag bordával. Szürke színű. 

A töredék mérete: 4X4 cm. Lt. sz. : 67.54.90. (14. kép 4). 
81. Kisméretű fazék oldaltöredéke, enyhén kihajló szájperemrésszel. Simított falú, barna színű. A tö

redék mérete: 11x9 cm. Lt. sz.: 67.54.79. (16. kép 3.) 
82. Simított falú fazék ívelten kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 

7,5X7,5 cm. Lt. sz.: 67.54.78. 
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83. Kisebb méretű edény töredéke egyenesen levágott szájperemrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék 
mérete: 4,5x4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.85. 

84. Edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Emsen átégett, sárgás színű. A töredék mérete: 
4,5X3 cm. Lt.sz.: 67.54.81. 

85. Simított falú, jól égetett, félgömb idomú tál egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna 
színű. A töredék mérete: 6,5X6 cm. Lt. sz.: 67.54.86. (14. kép 7). 

86. Vékony falú, enyhén kihajló szájperemű csésze töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 
4X2 cm. Lt. sz.: 67.54.84. (13. kép 14). 

87. Edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 2,5 X2 cm. 
Ltsz. : 67.54.83. 

88. Vékony falú, behúzott szájperemű tálka töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete ; 2,5 X 2,5 
cm. Lt. sz. : 67.54.95. 

89. Simított falú tál vagy fazék egyenesen levágott, befelé lejtő szájperemű töredéke. Világosbarna 
színű. A töredék mérete: 8X5 cm. Lt. sz. : 67.54.92. 

90. Durva felületű, enyhén kihajló szájperemű fazék töredéke, a peremből kiinduló füllel. Világosbarna 
színű. A töredék mérete : 9 X 8 cm. Lt. sz. : 67.54.96. (16. kép 5). 

91. Edény töredéke a szájperemből kiinduló fül csonkjával. Barna színű. A töredék mérete: 6,5x2,5 
cm. Lt. sz. : 67.54.97. 

92. Félgömb idomú, erősen behúzott szájperemű tál töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 
6,5X6,5 cm. Lt. sz.: 67.54.93. 

93. Nagyobb méretű, félgömb idomú tál egyenesen levágott szájperemű töredékei. Szürkésbarna 
színű. Lt. sz.: 67.54.94. (16. kép 2). ,. 

94. Tál behúzott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 12X5 cm. Lt.sz.: 67.54.93. 
95. Vékony falú, öblös edény enyhén profilált oldaltörédéke, az öblösödésénél hegyes bütyökdíszítés

sel. Sárga színű, szürke foltokkal. A töredék mérete: 8,5X7 cm. Lt. sz. : 67.54.98. (14. kép 8). 
96. Simított falú edény töredéke, az öblösödésnél bütyökkel, amelynek felső részét félkörösen két borda 

övezi. Szürkésbarna színű. A töredék mérete : 6,5X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.99. (15. kép 8). 
97. Durva kidolgozású fordított csonkakúpos hasú, öblös csupor töredéke fül maradványával az olda

lán. Világosbarna színű. A töredék mérete: 8X8 cm. Lt. sz.: 67.54.100. (14. kép 13). 
98. Fazék oldaltöredéke ujjbenyomásos bordadíszítéssel. Barnás színű. A töredék mérete : 6,5 X 5,5 cm. 

Lt.sz.: 67.54.102. 
99. Durva felületű edények különböző töredékei. Lt. sz.: 67.54.105. 
100. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke, pereme alatt fogóbütyökkel. Szürkés színű. A töredék 

mérete: 4X4 cm. Lt. sz. 67.54.111. / 
101. Edény töredéke kis füllel. Barna színű. A töredék mérete: 3,5x2,5 cm. Lt. sz.: 67.54.112. 
102. Ún. halsütő tál töredéke egyenesen levágott peremmel és lapos fenékrésszel. Sötétszürke színű. 

Magassága: 5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.109. (15. kép 5). 
103. Fazék öblös hastöredéke fenékrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 7,5X7,5 cm: Lt. sz. : 

67.54.107. 
104. Nagyméretű tál aljtöredéke fenékrésszel. Fenekénél az edény belső oldala mélyített. Világosbarna 

színű. A töredék mérete: Fá: 10 cm. Lt.sz.: 67.54.106. 
105. Fazék hastöredéke fenékrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete : 9 X 9 cm. Lt. sz. : 67.54.107 
106. Edény vastag falú fenékrésze. Durva kidolgozású. Világosbarna színű. A töredék mérete : 9 X 6 cm. 

Ltsz. : 67.54.108. 
107. Paticstöredék. Lt sz. : 67.54.110. 
108. Különböző csiszolókövek töredékei. Lt. sz.: 67.54.113. 
109. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.114. 
Az alábbi leletek a II/3 felületből származnak, a 20—40 cm-es mélységből: 
110. Öblös, vékony falú fazék enyhén kihajló szájperemű töredéke, a peremből lefelé hajló csücsökkel. 

Világosbarna színű. A töredék mérete: 6X5 cm. Lt. sz.: 67.54.117. (14. kép 9). 
111. Simított falú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék mé

rete: 5,5x3,5 cm. Lt sz.: 67.54.115. 
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112. Vastag falú, durva kidolgozású edény töredéke ujjbenyomásos bordával. Kívül sötétszürke, belül 
barna színű. A töredék mérete: 10x5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.118. 

113. Vékony falú edény oldaltöredéke párhuzamosan futó, függőleges bekarcolással. Barna színű. 
A töredék mérete: 4X2 cm. Lt. sz. : 67.54.119. (14. kép 6). 

114. Edény kifelé ívelődő, egyenesen levágott szájperemtöredéke. Szürkésbarna színű. A töredék 
mérete: 4 ,5x3 cm. Lt. sz.: 67.54.116. 

115. Edény aljtöredéke fenékrésszel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 3,5X3 cm. Lt. sz.: 
67.54.122. 

116. Különböző durva kidolgozású edények oldaltöredékei. Lt. sz.: 67.54.120—121. 
117. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.123. 
A II/3 felületből, a 40 cm-es szintből származó anyag : 
118. Nagyméretű hombár tölcséres nyakú, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Vállát körbefutó, 

ujjbenyomásos borda díszíti. Barna színű. A töredék mérete: 25X19 cm. Lt. sz.: 67.54.124. (16. kép 9). 
119. Enyhén kihajló, duzzadt szájperemű, Vastag falú hombár töredéke. Vállát vízszintes, mély ujj-

benyomásokkal tagolt borda díszíti. Világosbarna színű. A töredék mérete: 19x15cm. Lt. sz.: 67.54.129. 
(16. kép 6). 

120. Vastagabb falú, durva kidolgozású, csuporszerű edény töredéek, vállán fül maradványával. 
Világosbarna színű. A töredék mérete: 9,5X7 cm. Lt. sz.: 67.54.131. 

121. Egyenesen levágott szájperemű, kissé tölcséresedő nyakú, vékony falú edény töredéke. Vállán 
benyomott bütyök, felette függőleges rovátkolásokkal tagolt borda díszíti. Szürkésbarna színű. A töredék 
mérete: 6X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.126. 

122. Edény egyenesen levágott szájperemű, hengeres nyakú, vékony, simított falú töredéke. Szürkés
barna színű. A töredék mérete: 8,5X5 cm. Lt. sz.: 67.54.127. 

123. Edény kifelé ívelődő, külső oldala felé ferdén levágott szájperem töredéke. Világosbarna színű. 
A töredék mérete: 8X7 cm. Lt. sz.: 67.54.125. 

124. Vékony, simított falú, öblös edény hastöredéke. Körbeárkolt bütyök és ívelt bordák díszítik. 
Szürke színű. A töredék mérete: 8X7 cm. Lt. sz.: 67.54.128. (15. kép 1). 

125. Edény vastag falú, durva kidolgozású, aljtöredéke fenékrésszel. Világosbarna színű. Fá: 15 cm. 
Lt. sz.: 67.54.135. 

126. Vékonyabb falú edény aljtöredéke fenékrésszel. Szürke színű. A töredék mérete: 6x4,5 cm. 
Lt. sz.: 67.54.135. 

127. Hegyes csontár töredéke. Hossza: 8,5 cm. Lt. sz.: 67.54.136. (15. kép 12). 
A 40—60 cm-es mélységből származó leletek: 
128. Fazék töredéke szájpereméből kiinduló, vállára támaszkodó füllel. A fültő mellett körbefutó, 

ujjbenyomásokkal tagolt borda maradványa látszik. Világosbarna színű. A töredék mérete: 7X6 cm. 
Lt. sz.: 67.54.142. (15. kép 2). 

129. Fazékszerű edény vízszintesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék 
mérete: 7 x 6 cm. Lt. sz.: 67.54.137. (15. kép 10). 

130. Simított falú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Sötétszürke színű. A töredék mérete: 
5X4 cm. Lt. sz.: 67.54.138. 

131. Vastag falú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke, a peremből vízszintesen kiálló, hegyes 
bütyökkel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 4X3 cm. Lt. sz.: 67.54.143. (15. kép 11). 

132. Durva felületű, fazékszerű edény enyhén kihajló szájperemű töredéke, a peremből kiinduló, vállra 
támaszkodó füllel. Szürkésbarna színű. A töredék mérete: 7,5X5 cm. Lt. sz.: 67.54.141. (15. kép 3). 

133. Edény vízszintesen levágott, profilált szájperemű töredéke. Sárgás színű. A töredék mérete: 
4x3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.140. 

134. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Durva felületű, világosbarna színű. A töredék mérete: 
4X2,5 cm. Lt. sz.: 67.54.139. 

135. Finoman kidolgozott, vékonyfalú, csészeszerű edény enyhén kihajló szájperemtöredéke. Szürkés
barna színű. A töredék mérete: 2X 1,5 cm. Lt. sz. : 67.54.144. 

136. Vastag falú, durva felületű, fazékszerű edény hastöredéke nagy bütyök maradványával. Sárgás 
színű, szürke foltokkal. A töredék mérete: 14x9,5 cm. Lt. sz.: 67.54.146. 
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137. Simított falú edény töredéke bütyök vagy fül maradványával. Világosbarna színű. A töredék 
mérete: 4,5x3,5 cm. Lt. sz.: 67.54.147. 

138. Durván kidolgozott edények töredékei. Lt. sz. : 67.54.148. 
139. Hengeres, faragott csonttárgy. Hossza: 4 cm. Lt. sz.: 67.54.157. 
140. Téglalap idomú csiszolókő töredéke. Mérete: 5x4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.156. 
141. Nagyméretű edény széles peremtöredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 9 x 5 cm. Lt. sz. : 

67.54.149. 
142. Különböző edények aljtöredékei, fenékrésszel. Lt. sz.: 67.54.150—154. 
143. Belül üreges csőtalp töredéke, kisméretű edény tartozéka. Világosbarna színű. A töredék mérete: 

4X2,5 cm. Lt. sz.: 67.54.159. 
144. Paticstöredék. Lt. sz. : 67.54.155. 
145. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.158. 
Az alábbi leletek a II/4. felületből, a 40—60 cm-es szintből kerültek elő: 
146. Urnaszerű edény tölcséresedő nyakú, ívelten kihajló szájperemű, simított falú töredéke. Világos

barna színű. A töredék mérete: 11X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.160. (15. kép 4). 
147. Fazékszerű edény, enyhén kihajló szájperemű, simított falú töredéke. Szürkésbarna színű. A tö

redék mérete: 8X5,5 cm. Lt. sz.: 67.54.162. 
148. Edény simított falú, kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A töredék mérete: 5,5x5 

cm. Lt.sz.: 67.54.161. (15. kép 6). 
149. Edény simított falú, vízszintesen levágott szájpereme. Szürke és világosbarna színű. A töredék 

mérete: 7X5 cm. Lt. sz.: 67.54.163. (15. kép 7). 
150. Vékony falú, öblös, fazékszerű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke, vállán ujjbenyomá-

sokkal tagolt, vízszintes bordával. Szürke színű. A töredék mérete: 8X7,5 cm. Lt.sz.: 67.54.164. (15. kép 13). 
151. Simított falú edény, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna színű. A perem szélén 

szürke csík fut körbe. A töredék mérete: 3x2,5 cm. Lt. sz.: 67.54.167. 
152. Vékonyabb falú edény, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A töredék 

mérete: 6X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.179. 
153. Edény, egyenesen levágott szájperem töredéke. Barna színű. A töredék mérete: 3 x 2 cm. Lt. sz.: 

67.54.168. 
154. Gömbidomú, vékony falú tál egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. A tö

redék mérete: 4 x 3 cm. Lt. sz.: 67.54.166. 
155. Kisméretű fazék, enyhén kihajló szájperemű, rövid nyakú töredéke, vállán körbefutó, ujjbenyomá-

sokkaltagoltbodával. Sötétszürke színű. A töredék mérete: 7X4,5 cm. Lt. sz.: 67.54.165. (15. kép 9). 
156. Ujjbenyomásokkal tagolt, vízszintes bordával díszített edény oldaltöredéke. Barna színű. A töre

dék mérete: 5X4 cm. Lt. sz.: 67.54.171. 
157. Edény szalagfül töredéke. A töredék mérete : 3,5X2 cm. Lt. sz.: 67.54.172. 
158. Különféle edények oldaltöredékei. Lt. sz.: 67.54.176—8. 
159. Vékony falú, csészeszerű edény oldaltöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. : 67.54.173. A töredék 

mérete: 5X3,5 cm. 
160. Kisméretű bögre aljtöredéke, alján homorú fenékrésszel. A töredék mérete: 3,5x3,5 cm. Lt. sz.: 

67.54.174. 
161. Nagyjából korong alakú, erősen átégett, középütt átfúrt agyagtárgy. Átmérője: 3,5—4 cm. 

Lt.sz.: 67.54.180. 
162. Paticstöredék. Lt. sz.: 67.54.179. 
163. Vastag falú edény aljtöredéke fenékrésszel. A töredék mérete : 8 X 5 cm. Lt. sz.: 67.54.175. 
164. Szegletes csiszolókő töredéke. Mérete: 5 x 4 cm. Lt. sz.: 67.54.181. 
165. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.182. 
A II/3. felületből került elő, a felület közepéről kb. 50 cm mélységből az alábbi tárgy: 
166. Gsontamulett. Hosszúkás, egyik vége felé keskenyedő, lapos, faragott csonttárgy. Felső vége 

enyhén lekerekített. Felső negyedénél átfúrással. Előlapját a két szélén és középen elhelyezett függőleges 
sorban futó tűzdelések, két oldallapját hasonló ornamentika díszíti. Hossza: 6 cm, szélessége: 2 cm. Lt. sz. : 
67.54.194. (8. kép). 
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Az alábbi néhány lelet az 1/1—2. felületrészből, a 20—60 cm-es szintből származik: 
167. Apró, jellegtelen cseréptöredékek. Lt. sz.: 67.54.183. 
168. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.184. 
Az 1/3—4. felületrészből előkerült néhány lelet (40—60 cm): 
169. Vékony falú, egyenesen levágott szájperem töredék. Barnaszínű. A töredék mérete: 3,5X 1,5 cm. 

Lt. sz.: 67.54.185. 
170. Jól átégett edény töredéke. Nagyobb méretű átlyukasztás nyomával. Világosbarna színű. A töre

dék mérete: 5,5X4 cm. Lt. sz.: 67.54.193. 
171. Edény töredéke, bevágásokkal tagolt borda díszítéssel. Világosbarna színű. A töredék mérete: 

2x2cm. Lt. sz.: 67.54.187. 
172. Vékonyfalú edény kicsiny oldaltöredéke, közepén benyomott fogóbütyökkel. Szürkésbarna színű, 

a töredék mérete: 3x2,5 cm. Lt. sz.: 67.54.186. 
173. Különféle edénytöredékek. Lt. sz. : 67.54.188—191. 
174. Állatcsont. Lt. sz.: 67.54.192. 

A TELEPÜLÉS KÖRNYÉKÉNEK GEOMORFOLÓGIAI KÉPE 

A Vízakna utcai lelőhelyen település maradványai kerültek elő, amely leletek jelentős mértékben tágítják 
a Pesti-síkság, közelebbről Zugló őstörténetére vonatkozó ismereteinket. Mielőtt azonban érdemében fog
lalkoznánk a területre vonatkozó őskori adatokkal, feltétlenül szót kell ejtenünk azokról az előfeltételekről 
is, amelyek alapvető mértékben meghatározták e terület Őskori betelepültségének kibontakozását. Vegyük 
szemügyre a környék föld- és vízrajzi képét, mint az emberi fejlődés egyik alapvető tényezőjét, akár a jelen
kort, akár a történeti időket illetően. 

Fővárosunkat a szó legtágabb értelmében ketté választja a Duna, amely már a két partvidéknek 
az egymástól való különbözőségéből is azonnal szembetűnik. A jobb part változatos hegyvidéke után merő
ben szokatlan a Pesti-síkság — lehet mondani — teljes egyhangúsága, amelyet alig-alig szakít meg egy-két 
alacsonyabb dombvonulat. A síkságot északkelet és kelet felől a Gödöllői dombvidék nyugati pereme 
határolja, míg nyugatról a Duna képez természetes határvonalat. A területnek dél felől tulajdonképpen 
nincs záró vonala, miután a síkság szerves tartozéka a mélyen lenyúló Duna völgyének, míg észak felé, 
kisebb megtöréssel, a Sződ környéki teraszsíkban folytatódik. 

Bár jelentős szintkülönbségek a pesti oldalon nem észlelhetők, mégis megjegyzést érdemel az a jelenség, 
hogy a síkság kelet felé állandóan magasodik. Azonban a 200 m-t meghaladó szintkülönbségre már nincs 
példa területünkön. A föld felszínét itt a földtörténet különböző szakaszaiban a Duna folyása alakította ki, 
amelyet a Pesti-síkságon szinte mindenütt fellelhető Duna-kavics rétegek igazolnak. Ezt az igen régi folyó
vízi üledéket az utólagos kéregmozgások helyenként a Duna mai szintje feletti 150 m magasságba is fel
emelték. Az állandó talajmozgások, a Duna-meder különböző szintjei, valamint az éghajlat-ingadozások 
különböző terasz-szintekre tagolták a pleisztocénban a Pesti-síkságot. Ezek közül minket elsősorban az 
újpleisztocénban képződött Il/b szint érdekel, amely a Duna feletti 16—20 m-es viszonylagos magasságú 
területet jelenti. Ezen helyezkedik el Rákospalota, Kispest, Pesterzsébet, Soroksár mellett Zugló is. 

A Pesti-síkság mai képének kialakításában a Dunán kívül jelentős szerepe volt a szélnek, már a pleiszto
cénban, de különösen a földtörténet jelenkorának elején, az óholocénban. A szél munkájának köszönhető 
a területünket borító futóhomok szétterjedése. A meder szélére lerakódott homokból buckákat hozott létre 
a folyó árterében, s a buckák felszínébe ún. szélbarázdákat vágott. A város terjeszkedése sajnos e buckák 
jelentős többségét eltüntette; a homokot szétterítették, s ezzel elpusztítottak számos régészeti lelőhelyet is. 
Csupán itt-ott, elsősorban a legkülső kerületekben figyelhetők ma már meg ilyen homokdombok vagy ezek 
maradványai. 

Alakították a pesti oldal felszínét a Duna mellékvizei is ; a patakok, mindenekelőtt a Szilas-, a Mogyo
ródi és a minket leginkább érdeklő Rákos-patak. Mindhárom víznek a sajátossága, hogy szinte szembe foly
va, északnyugati irányba ömlenek a Dunába. E patakok különböző oldalágaikkal terjesen felárkolták 
a síkságot, s hozzájárultak a medrek körzetének, az árterületeknek elmocsarasodásához. 

A már említett teraszos tagolódás mellett a Pesti-síkság további tájegységekre is felosztható. Zugló 
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2. kép. II/l. felület, a lakógödör része; 85 cm-es szint 
Surface II/l, part of the pit-dwelling; 85 cm level 

maga tulajdonképpen két ilyen táj
egységhez kapcsolódik; a Szilas- és 
a Rákos-patak köze, valamint a 
Rákos-pataktól délre eső vidék kö
zött képez átmeneti területet. Az 
utóbbi patak valójában nem is nevez
hető határnak, miután mindkét olda
lán egyaránt az un. Rákosvidék kis
táj helyezkedik el, s e régióban ta
láljuk a minket leginkább érdeklő 
őskori lelőhelyeket. 

A Pesti-síkság talán legkevésbé 
változatos tájegysége a Rákos-patak
tól délre terül el, s az említettek kö
zül a legjobban beépített terület. Itt 
mosódtak el leginkább a különböző 
terasz-szintek, s csupán ettől délebb
re maradt meg a futóhomokból kép
ződött buckás, szélbarázdás táj, a 
dombok között helyenként tócsák
kal, vízenyősebb mélyedésekkel. 

Zugló jellegzetes tájképét min
denekelőtt a 42 km hosszú Rákos
patak határozza meg, a Duna buda
pesti szakaszának leghosszabb mel
lékvize. A patak eredeti medre tulaj
donképpen csak Rákosfalváig figyel
hető meg, ahonnét már szabályo
zott. A mai Rákosrendező pályaud
var déli részén ömlött egykor a Duna 
egyik oldalágába, s csak jóval később 
építették ki az Angyalföldön keresz
tülvezető medrét. A pályaudvar terü
lete szinte szigetként emelkedett ki a 
patak, a Duna oldalágai és a mocsa
ras részek között. Erre utalnak a pá
lyaudvar környékére szorítkozó, 
szórványos régészeti leletek.1 

Amint látjuk, a Pesti-síkság, ezen 
belül Zugló felszínének alakulását 
geomorfológiai szempontból külön
böző tényezők befolyásolták. Településtörténeti szempontból elsősorban a felszíni talajképződés és a 
területet fedő vízrendszer a meghatározó tényező. Zugló esetében a kerület jelentős részét borító futó
homok, az ebből létrehozott, apró dombokból álló hálózat, valamint a Rákos-patak ősi mederrendszere 
alakította a környezetet, amelyben az ember megtelepedett. A Rákos-patak ősvízrajzi térképe alapján meg
felelő elképzeléseink lehetnek a legkorábbi települések jellegéről, amely település-rendszernek gátat szabott 
a buckák között szélesen elterülő, vizenyős lapály. A terület mezőgazdasági művelésre nem túlságosan alkal
mas; a humuszban igen szegényes homoktalaj igen gyenge vízgazdálkodása, a tápanyagokat nélkülöző 
meszes altalaja révén csak szerény termőképességű. Ilyen területen csupán az öntözéses gazdálkodás és 
a megfelelő trágyázás hozhat eredményt. Erre pedig őskori viszonyok közepette legfeljebb igen szűk keretek 
között nyílhatott mód. Ezek ismeretében aligha gondolhatunk intenzív földművelésre a vidéken ; elsősorban 
az állattenyésztés és a zsákmányoló gazdálkodás képezte Zugló őskori telepeseinek megélhetési forrását.2 

3. kép II/l. felület, a lakógödör cölöplyukakkal 
Surface II/l, the pit-dwelling with post-holes 
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A VIZÁKBA UTCAI TELEPÜLÉS JELLEGE —ZUGLÓ ŐSKORI TELEPEI 

A fentiek előrebocsátása után rátérhetünk tulajdonképpeni témánk, a Vízakna utcai településnek és 
anyagának ismertetésére. Amint az ásatás leírásánál említettük, e telepmaradvány kisebb dombon került 
elő, amely egyike azoknak a buckáknak, amelyekből az elmúlt évtizedek tereprendezései előtt lényegesen 
több volt a környéken. Annak ellenére, hogy e domb viszonylag távol van a jelenlegi patakmedertől, mégis 
víz mellett helyezkedett el, az ősi Rákos egyik oldalága mentén.3 A település teljes kiterjedésének meghatáro
zására sajnos nem volt lehetőségünk, ennek ellenére feltételezhetjük, hogy nagyságban nem haladhatta 
meg a néhány száz m2-t. A domb gerince 3—4 telek hosszának (kb. 30—40 m) megfelelő területre korlátozó
dott, és nagyjából ugyanilyen széles lehetett. Maga a település valószínűleg ennél kisebb volt, miután az 
északkeleti lejtőhöz közel eső dombrészt már nem lakták. 

A településről magáról nem mondhatunk túlságosan sokat, úgy tűnik, hogy nem volt állandó jellegű. 
A feltárt, igen szerény objektumokból ítélve az egyszerű, földbe ásott gödörlakást cölöpökre helyezett tető

szerkezet fedte, s az oldalfalakat 
vesszőfonat vagy sövényborítás ké
pezhette. A feltárt felületekben csak 
szórványosan fellelhető paticsanyag 
arra utal, hogy az oldalfalakat nem 
tapasztották ki agyaggal, de a pad
lót sem tapasztották le. A viszonylag 
nagyobb méretű gödörlakás kisebb 
közösségnek nyújtott menedéket (1. 
kép). 

Elékpzelhető, hogy ideiglenes — 
időszakos —telephellyel állunk szem
ben, amelyet csak meghatározott al
kalmakkor, esetleg évszakonként ke
restek fel lakói. A több helyütt is 
kimutatható vékony rétegződés —-
lakószint (?) —, a viszonylag na
gyobb mennyiségű cserép- és csont
anyag alapján arra kell gondolnunk, 
hogy nem csupán egyszeri alkalom
mal használt lakóhelyről, hanem év
tizedekig lakott településről lehet szó. 
Talán a Gödöllői dombvidék föld
művelésre alkalmasabb folyóvölgyei
nek telepesei keresték fel időszakon
ként az állataik legeltetésére kiválóan 
hasznosítható, s főleg szabad Rákos 
menti vidéket, amely egyben vadá
szatra és vízi életmódra is lehetősé
get nyújtott. 

A Vízakna utcában előkerült le
leteink közül a kétrészes öntőminta 
nyújtja a legbiztosabb adatot a tele
pülésen folyó életre. Világosan kide
rül e leletből, hogy a megélhetés 
alapját szolgáltató, az élelem meg
szerzésére irányuló munkák mellett 

, , _*,, , , . . , . An .•;- , \ :. ipari tevékenységeket is űztek e he-
kep. II/3. felület; 40 cm-es szint (cserepcsoport) . « 

Surface II/3; 40 cm level (group of sherds) tyen. Az összerakott állapotában nap-

4. kép. II/l. felület, a lakógödör része; 
Surface II/l, part of the pit-dwelling; 

50 
50 

cm-es szint 
cm level 
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világra bukkant mintát nem azért hagyta el tulajdo
nosa, az egykori bronzkovács, mert már nem volt 
szüksége rá> hanem szándékosan elrejtette, számítva 
arra, hogy a legközelebbi alkalommal tovább foly
tathatja a bronzbalták öntését. Azonban a bronz
műves, de valószínűleg az egész közösség visszatéré
sére sem került sor. Sajnos e mintán kívül a közvet
len környéken nem került elő más, bronzfeldolgo
zásra utaló objektum vagy lelet, így arra kell gon
dolnunk, hogy műhelyétől távolabbi helyen rejtette 
el tulajdonosa az öntőmintát. 

Figyelmet érdemel még a település északkeleti 
szélén feltárt árok, amely talán a csapadéknak a 
dombról váló gyors levezetését szolgálta. Az ezen a 6. kép. A Vízakna utca 43—45. sz. telkek 
helyen feltárt felületekben, valamint az árokrészek T h e P lo t s 4 3 ~ 4 5 Vízakna Street 
aljában lelt rozsdás színű, sárga altalaj megerősíti 
az egykori dombok között levő mélyedések vizenyős jellegéről írottakat, ugyanakkor az árokrendszer célját is. 

A Zugló területén mind a mai napig előkerült őskori telephelyek, függetlenül attól, hogy különböző 
korokra keltezhetők, nem mutatnak jelentős eltérést a Vízakna utcai szálláshelytől. Meg kell azonban emlí
tenünk, hogy e lelőhelyek zöménél nem volt lehetőség a lelőkörülmények megfigyelésére. A kerület legkorábbi 
leletei a rézkorba követhetők vissza, a Baden-péceli kultúra idejébe, amelynek népe elsőnek merészkedett 
a Rákosvidék mocsarakkal övezett dombjaira. E lelőhelyek döntő többsége a Rákos-patak körzetébe 
helyezkedik el, esetenként az egykori oldalágak mentén. A kultúra települési rendszerének központja vala
hol a Paskál út, a Paskál-malom környékén helyezkedett el (Békési-telep stb.), ahol több helyütt is meglelték 
a népesség legsajátosabb kerámiáját és egyéb leleteit.4 Hasonló leletek ismeretesek még az Egressy útról, 
a Nagy Lajos király útja kereszteződésétől.5 

Vannak leleteink Zugló területén a középső bronzkorból is, azonban ezek temetkezésekhez tartoz
nak.6 A következő korszak, amelyből telephelyeket is ismerünk az a későbronzkor, közelebbről az urna
sírok kora. Az Egressy úton talált anyag ilyen korú települések maradványa.7 Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy e leletek között olyanok is előfordulnak, amelyek korábbiak a többinél, közelebbről még a ha-
lomsíros későbronzkor végére keltezhetők, s így legközelebb állnak Vízakna utcai település anyagához.8 

Különleges fontosságot kell tulajdonítanunk a Bazsarózsa úton, a rákosszentmihályi vasútállomással 
szemben fekvő lelőhelynek, ahol 
dombelhordás alkalmával kerültek 
elő telepmaradványok. Egy hosszú
kás gödörben hat egymás mellé he
lyezett hombáredényt találtak, min
den kétséget kizáróan az itt élő kö
zösség élelmiszer-raktárát. Ennek 
közvetlen közelében lesározott pad-
lójú, tűzhellyel ellátott kunyhókat is 
feltártak, s az egészet a váli kultúra jól 
meghatározható cserepei keltezik.9 

A TELEPÜLÉS KULTURÁLIS 
ÉS IDŐRENDI HELYZETE 

A Vízakna utcai település — el
tekintve az Egressy úti anyagtól — tu
lajdonképpen újabb korszakot kép
visel a fent felsorolt telephelyek sora-

I I I 

7. kép. Vízakna utca 45. Az 1/1—2 felület északkeleti fala az árok profiljával 
45 Vízakna Street. The north-eastern wall of surface I/l—2 with the profile 

of the ditch 
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kép. Csontamulett 
Bone amulet 

ban. A halomsíros későbronzkorból mind a mai napig alig van számottevőbb lelet
együttesünk Budapest területéről, így az új zuglói lelet jelentős történeti adato
kat szolgáltat a főváros őskorának kutatásához. 

Településünk leletanyagának kulturális és időrendi meghatározása nem jelent 
különlegesen nehéz feladatot, miután a cserépanyag szinte egyértelműen a halom
síros kultúra népének egyik csoportjához köthető. Nem mond ennek ellent az ön
tőminta baltájának típusa sem; köztudomású, hogy az ún. cseh típusú, elég nagy
méretű sarkított balta a középső és a későbronzkorra jellemző, ez utóbbi kor
szaknak az elejére. 

A település kulturális és időrendi meghatározásához érdemes — röviden — 
közelebbről is megvizsgálnunk az itt előkerült jelentősebb edényformákat és az 
ezeken alkalmazott díszítésrendszert: 

A kerámia jelentős hányadát természetesen a durván vagy kevésbé durván 
kidolgozott házikerámia képviseli. Az egyszerű, fazékszerű edények ujjbenyomá-
sos bordadíszítésükkel eléggé általánosnak mondhatók a péceli kultúrától a kel
tákig. A meghatározható formájú darabok közül mintegy negyedszáz sorolható 
ebbe a kategóriába: 12. kép 1, 12, 15, 16, 13. kép 5, 15, 14. kép 10, 11, 15. kép 
9, 13, 16. kép 3, 7, 8, 10. Az átlagosnál nagyobb méretű, már a hombárok körébe 
sorolható darabok: 16. kép 6, 9. 

Használatuk idejét tekintve inkább már a bronzkorra korlátozhatók azok a 
fazekak, amelyek általában a szájperemből kiinduló füllel bírnak: 13. kép 1, 15. 
kép 2, 3, 16. kép 4, 5. A fazék jellegű edények végső csoportjánál még szűkebb 
határok közé szoríthatjuk településünk korát. Az általában a peremből kiinduló, 
négy, felmagasodó vagy lenyúló csücsökkel díszített fazekak leginkább a középső 

és a későbronzkorra jellemző edénytípusok: 12. kép 5, 6, 9, 14. kép 9, 15. kép 11. 
A Vízakna utcai leletanyag néhány egyenesen levágott szájperemű, félgömb idomú tála egyaránt gyakori 

forma mind a bronzkor, mind az urnasíros korszak folyamán: 13. kép 8, 14. kép 7, 16. kép 2. A behúzott 
szájperemű tálak viszont a középső bronzkortól egészen a késővaskorig élnek ebben a formájukban : 12. 
kép 10, 13. kép 2. A tálak között egyetlenegy olyan darab volt csupán, amelyről meghatározható volt, 
hogy a kihajló pereműek csoportjába tartozik. 

Van azonban a kihajló szájperemű tálaknak egy sajátos csoportja, amely edényeknél a szájperemet 
több, rendszerint felfelé nyúló csücsök díszíti. Ezekről már teljes határozottsággal megállapítható, hogy 
a halomsíros későbronzkorban voltak használatosak, s legfeljebb az urnasíros korszak elejére nyúlnak át. 
Korábban csak elvétve találunk egy-két ilyen jellegű darabot. Ez a csücskös típus szép számmal képviselt 
telepünkön: 12. kép 7, 13. kép 7, 14. kép 1—5, 16. kép 1. 

Alig néhány darabot találunk azokból a gömbhasú, hengeres nyakú, általában egyenesen levágott, ese
tenként kihajló szájperemű, urnaszerű edényekből, amelyek ilyen formájukban a későbronzkortól váltak 

általánossá: 13. kép 4. (egyenesen levágott szájpe
remmel); 15. kép 4. (kihajló szájperemmel). 

Találunk néhány darabot a Vízakna utcai anyag
ban azokból a gömbhasú, tölcséres nyakú kancsók
ból is, amelyek a bronzkor második felének voltak 
kedvelt edényei: 12. kép 3, 13, 13. kép 3. A rövid 
nyakú, öblös, enyhén kihajló szájperemű bögréket 
viszont már a rézkortól kezdve használták: 12. kép 
4,8,14. 

Jellemzőek a későbronzkorra a Vízakna utcai 
telep nyomott gömbhasú, csuporszerű edényei is : 12. 
kép 2. E csuprok egyike leginkább a halomsíros 
kultúra edényei között található meg: 14. kép 13. 

Kiegészíti még telepünk kerámiatípusainak so-
9. kép. A II/2 felület (lakógödör) DNy-i fala : ,. ; .. , . , / ,:, x„ J M ; . . , 0 SW wall of surface n/2 (dwelling pit) rat nehany gombidomu edény töredéke 14. kep 8, 



10. a- -b. kép. Az öntőminta két oldala. 
The two sides of the matrix. 

15. kép 1,8.), valamint néhány vékony falú csésze
maradvány: 13. kép 14. A rézkortól kezdve általá
nosan használták az őskor során az ún. halsütő tá
lakat, s egy ilyen töredéket a Vízakna utcából is 
megemlíthetünk : 15. kép 5. 

A kerámián és a már ismertetett öntőmintán 
túl alig akad telepünkön más, érdemlegesen szóba 
hozható lelet. A poncolt díszítésű kis csontamulett 
feltétlenül ezek közé tartozik: 8. kép. Megemlíthe
tünk még néhány csiszolókő töredéket, egy hegyes 
csontár darabját (15. kép 12), végül egy faragott, 
hengeres csonttárgyat. 

Közelebb jutunk telepünk anyagának meghatá
rozásához, ha a kerámián látható különböző orna
mentikákat vesszük szemügyre. A legáltalánosabb, s 
egyben a legkevésbé jellemző az őskori házikerámián 
oly gyakori, vízszintesen körbefutó, általában ujjbe-
nyomásokkal tagolt bordadíszítés. 12. kép 12, 15, 
16, 13. kép 15, 14. kép 10, 11, 15. kép 9,13,16. kép 
6 ,7 ,9 ,10 . 

Hasonlóképpen általános, bár lényegesen szű
kebb időhatárok közé szorítható a különböző edény
típusokon feltűnő bütyökdíszítés. Az egyszerű bü
työkornamentikától (12. kép 10, 11, 13. kép 5, 14. 
kép 8, 15. kép 11) a félkörösen vagy terjesen körbe
árkolt bütyökig (13. kép 6, 10, 15. kép 8) különféle 
változatait említhetjük. Különösen fontosak szá
munkra a ferdén futó bordákkal kombinált bütyök
díszes edények (15. kép 1), amely darabok a halom
síros kultúrának csak meghatározott csoportjainál 
találhatók meg. Ugyanez vonatkozik a T alakú bor
dázattal díszített bütyök nélküli darabokra is (13. 
kép 4, 9). 

Az egyes edénytípusok felsorolásánál már esett 
szó az edények szájperemén fellelhető csücsökdíszí
tésről. Az ilyen ornamentikával rendelkező fazekak, 
különösen tálak jelentős segítséget nyújthatnak szá
munkra leletanyagunk kulturális és időrendi beso
rolásánál. A tálak esetében a szájperemnek csücsökkel való díszítése rendszerint csak kísérő motívuma a 
perem ferdén való kimunkálásának. Ilyen peremképzéssel elsősorban a későbronzkori halomsíros kultúra 
fazekasságában találkozunk. 

Ugyancsak gyakori a halomsíros kultúra edényanyagában az olyan kerámia, amelyen tűzdeléses 
ornamentika van, akár önállóan, akár bekarcolt díszítés mentén. Az edény vállán körbefutó tüzdelésre 
a Vízakna utcáról is említhetünk példákat (12. kép 1). 

Végére hagytuk, de jelentőségében egyáltalán nem utolsónak leletegyüttesünk egy töredékét, egy csu
por vagy bögre darabját. Az edény ornamentikája erősen emlékeztet a középső bronzkor végének, ill. a késő
bronzkor sajátos kancsóin nemegyszer feltűnő díszítésmódra. A párhuzamos bekarcolásokat váltogató, 
függőleges, rovátkolt bordával díszített edény telepünk egyik legjobban meghatározható darabja (12. kép 2). 

Az alábbiakban szélesebb körű és pontosabb adatok alapján is vizsgáljuk meg a Vízakna utcai település 
anyagát, hogy valóban a későbronzkorba keltezhető-e, s melyek a halomsíros kultúrához való tartozásának 
bizonyítékai. Sorrendbe haladva elsőnek az öntőmintát, ill. a rajta levő balta negatívjának különböző 
összefüggéseit vegyük szemügyre. 

#11 

11 a—b. kép. Az öntvény két oldala (gipsz). 
The two sides of the cast (plaster). 
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Amint már említettük, az öntőformában viszonylag nagyméretű, cseh típusú sarkított balták készültek, 
természetesen bronzból. Tipológiai szempontból az ilyen jellegű baltáknak fejlettebb variánsát képviseli. 
A Kárpát-medence területén általánosan használták, legtöbb párhuzamát a középső bronzkorból, első
sorban a koszideri horizont leleteiből ismerjük. Sarkított baltákat találunk a nagyhangosi, alsónémedi, 
sárbogárdi és uzdi koszideri típusú kincsekben10, de előfordul más jellegű, kisebb leletegyüttesekben is 
(Simony—-Érd, Törökszentmiklós—Surján).11 Külön figyelmet érdemelnek azok a példányok, amelyek 
a középső bronzkor végső fázisának telepein kerültek napvilágra. Két balta került elő a vatyai kultúra egy 
csoportja által lakott pákozdvári település 4. sz. putrijából, s hasonló darabról van tudomásunk Solymárról, 
a Vatya-magyarádi kevert népesség földvárának egyik leletegyüttesébőí.12 

Továbbra is a Kárpát-medence területén maradva idézhetjük a horvátországi Lovason előkerült 
raktárlelet hasonló baltáját.13 A medencében a típus legkorábbi darabjait a Felvidéken, a magyarádi kultúra 
erődített kisváradi telepén lelték meg, ugyancsak egy kincslelet bronzai között.14 E balták már átvezetnek 
minket a morvaországi Veterov kultúra gazdag bronzművességéhez, amely a cseh típusú sarkított balták 
egyik előállítási központja volt.15 Egyébként Csehszlovákia területén egész sorozatát látjuk viszont e balták 
különböző altípusainak (Prilutky, Touskov, Neumetely stb.)16 Németországban sem ismeretlen a típus, 
elsősorban Dél-Németország területéről említhetünk ilyen bronzokat (Ackenbach, Kleinraigering, Brunn, 
Penfhof, Riedhöfl, Eiltsbrunn stb.).17 Az ausztriai Hippersdorfban előkerült kincslelet darabja pedig köz
vetlenül is a magyarországiakhoz kapcsolódik.18 

A sarkított balták széles körű elterjedése egyben azt is jelenti, hogy ezeket nagyjából egyidőben, külön
böző népcsoportok használták. így fordulhat elő, hogy a Reinecke szerinti BB periódus folyamán mind 
a Kárpát-medencei autochton bronzkultúrák, mind a nyugat- és közép-európai halomsíros népcsoportok 
gyártották e bronzszerszámot.19 Meg kell azonban említenünk, hogy e típuson belül az egyes példányok 
között jelentős eltérések is tapasztalhatók. Mozsolics Amália három változatát említi, s ezek közül a máso
dik, a b) változat az, amelybe a mi öntőmintánk leginkább beleillik.20 A felsoroltak közül a pákozdvári 
telep, valamint az uzdi kincs darabjaival mutatja baltánk a legtöbb azonosságot. Ha közelebbről megvizs
gáljuk a Vízakna utcai minta öntvényeit, tapasztalhatjuk, hogy e balták peremrészei a megszokottnál lénye
gesen nyúltabbak, szinte a következő periódusok szárnyasbaltáit idézik. Ugyanez a jelenség figyelhető meg 
a már idézett lovasi kincs baltájánál, amely csak kevéssel előzheti meg a Vízakna utcai település korát.21 

Térjünk vissza néhány mondat erejéig az uzdi kincs darabjaihoz, amelyek között van egy balta, amely 
a fentieknél is szélesebb körű párhuzamaival kiváló adatokat szolgáltat leleteink pontos időrendjének meg
határozásához. Ez az ún. talpas balta, a Mozsolics szerinti c) variáns feltehetően már meghaladja a koszideri 
horizont idejét, a Reinecke szerinti BB periódust. Mozsolics Ackenbachból említ még hasonló darabot22, 
s feltétlenül idesorolnánk a felsőbalogi kincslelet (Mozsolics szerinti B IV periódus) baltáját is.23 Ez utóbbi 
ugyancsak a szárnyasbalták típusai közé illeszthető. 

A sarkított balták egy-két variánsának későbronzkori használatát aligha vonhatjuk kétségbe, miután 
erre határozott bizonyítékaink vannak. Mindenekelőtt azok a dél-németországi darabok, amelyek már nem 
szoríthatók a BB periódus keretei közé, hanem a rákövetkező Cl és C2 szakasz leletegyütteseiben is meg
találjuk őket, nemegyszer szárnyasbalták társaságában.24 Az uzdi lelet baltái különböző összefüggéseinek 
vizsgálata során Mozsolics Amália felhívja figyelmünket a mükénéi olajkereskedő házában lelt öntőmin
tára, amely a c) variáns talpasbaltájának típusát mutatja. Hangsúlyozza azonban, hogy az uzdi darab 
korábban készült, mint amilyen időre a mükénéi mintát keltezik.25 

A mükénéi öntőformát Wace közölte a citadellán kívüli területről, ahol jellegzetes késő helladikus 
III/B kerámia társaságában került elő.26 Childe az olaszországi S. Francesco közelében lelt nagy bronzlelet 
kapcsán foglalkozik a kérdéssel, s az itt talált 400 db bronzbalta egyik azonos darabjával veti össze a 
mükénéi öntőmintát. Feltételezi, hogy e formát, amely otthonában az i. e. 1300 körüli időben készülhe
tett, Mükénébe hajózó itáliai mesterember vitte magával. A terramare és a korai Peschiera bronzok tár
saságában levő hasonló itáliai balták (Punta del Tonno, Belverde, Solferino stb.) nagyjából az i. e. XIII. szá
zadot közvetlenül megelőző és az azt követő évtizedeket jelzik.27 Tekintettel a magyarországi példányok 
archaikusabb jellegére, ebben az esetben az i. e. 1300 feltétlenül „ante quem"-ként jöhet számításba. 
Ez a Vízakna utcai öntőminta esetében az i. e. XIV. századot jelentheti. 

Bár a Vízakna utcai minta baltája típusánál fogva a halomsíros kultúra körébe is beleilleszthető, első
sorban mégis az időrendi besoroláshoz nyújt segítséget. A kulturális meghatározás feladatának megoldá-
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12. kép — Fig. 12. Lt. sz. — Inv. nos: 
1:67.53.15,2:67:53.17,3:67.53.13,4:67.53.16,5:67.53.10,6: 67.53.2,7: 67.54.1, 8: 67.53.9, 9: 67.54.3, 10: 67.53.12, 11: 

67.53.18, 12: 67.53.20, 13: 67.53.7, 14: 67.54.14, 15: 67.54.13, 16: 67.54.14, 17: 67.54.6. 
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sánál pontosabb adatokat nyerhetünk a különböző edényformák és az edényeken alkalmazott ornamen-
tális elemek összefüggéseinek vizsgálatából. 

A rendszerint ujjbenyomásos bordával díszített fazekak őskori viszonylatban elég általános jellegűek, 
így külön nem is foglalkozunk a házikerámiának ezzel a fajtájával. Lényegesen használhatóbb adatokat 
remélhetünk a csücskös szájperemű fazekaink párhuzamainak összegyűjtéséből. Mozsolics Amália külön 
is foglalkozik a típussal a középső bronzkori kincsleleteket feldolgozó monográfiájában. A koszideri 
I. és II. lelet edényei ilyen csücskös szájperemű fazekak voltak, amelyek analóg darabjait a koszideri telep 
legfelső szintjéből, s a dunaújvárosi temetőből ismerjük. Mozsolics hangsúlyozza, hogy az edényt nem 
csupán a bronzkor harmadik periódusában, hanem változott formában a következő időszakaszban is 
használták, elsősorban az egyeki kultúra körében.28 

Kétségtelen, hogy e fazéktípus nagyobb számú előfordulását a középső bronzkor végső, ún. koszideri 
fázisától kezdve figyelhetjük meg, kezdetben nagyrészt a vatyai kultúra lelőhelyein. Az idézett edényeken 
túl egy lovasberényi darabot és egy ácsai töredéket említhetünk még a kultúra különböző leletegyüttesei
ből.29 A következő későbronzkori periódusok során talán még gyakoribbá válik, s nem csupán az egyeki 
kultúra leletei között, hanem a vele közelről rokon Kárpát-medencei halomsíros kultúra körében is meg
találjuk. Az egyeki kultúrának szinte alig ismerjük olyan telepét vagy temetőjét, amelynek leletei között 
ne fordulna elő a csücskös szájperemű fazék.30 A Kárpát-medencei halomsíros kultúra szlovákiai csoport
jából a salkai temetőket említhetjük e típus előkerülési helyeiként.31 Lényegében ugyanezt a korszakot és 
egyben népcsoportot képviselik a bagi vasútállomás mellett feltárt telep és temető hasonló darabjai.32 

Nagyjából hasonló összefüggésekről tanúskodnak azok a ferdén lemetszett szájperemű tálak, amelyek
nél a peremet — a fazekakhoz hasonlóan — csücskök díszítik. Esetenként e csücskök középütt hosszanti 
bordával tagoltak. Elsősorban a középső Duna-vidéki halomsíros kultúra elterjedési területéről ismerünk 
ilyen tálakat, de elég gyakoriak a nyugati halomsíros csoportok körében is. Az egyszerű, sima csücsökkel 
díszített szájperemű tálak inkább a halomsíros kultúra idősebb szakaszának kedvelt formái. A délnémet 
straubingi szint anyagában éppenúgy megtaláljuk, mint a csehországi Plzen környéki halomsírokban.33 

Hasonló tálakat említhetünk a szomolányi temető sírjaiból, s még közelebbről a Vízakna utcai lelőhellyel 
egészen közeli rokon soltvadkerti település leletanyagából.34 

A tálak pereméből felmagasodó csücsökornamentika leggyakoribb változata, a már említett, középütt 
bordás csücsök a halomsíros kultúra fiatalabb szakaszának tálaira jellemző. Ugyanez a tálforma a Kárpát
medence más, hasonló korú, de nem a halomsíros körhöz tartozó népcsoportjainak emlékanyagában is 
általánosnak mondható. Esetenként feltűnik a korai urnasíros időszak legkorábbi leletegyütteseiben is, 
kétségtelenül a halomsíros kultúra örökségeként. E táltípus néhány jellegzetes párhuzamát említve csupán, 
Szlovákiából a salkai temetőket (Salka I, Salka II), a csekei csoportot (Caka, Topolcany)35, Ausztriából a 
fiatalabb halomsíros együtteseket (Maiersch, Theras)36, Kelet-Magyarországról az ugyanebbe a körbe sorol
ható egyeki kultúrát (Egyek-Szőlőhegy)37, a középső Duna-vidéki és a Kárpát-medencei halomsíros kultúra 
különböző magyarországi csoportjait (Kiskőrös, Pusztaszer, Koroncó-Bábota, Bag vasútállomás, Aszód-
Domonyvölgy stb.)38, a Kárpát-medence peremvidékein továbbélő, autochton bronzkori népcsoportok le
letanyagát (pilinyi kultúra; Zagyvapálfalva, Nyíregyháza-Bujtos, Nagybátony stb.)39idézhetjük elsősorban. 

Fentebb hivatkoztunk azokra a csücskös szájperemű tálakra is, amelyek olyan lelőhelyekről származ
nak, mint pl. a korai urnasíros korszakra keltezhető ausztriai Gemeinlebarn, valamint a dél-morvaországi 
Lednice.40 

E tálakról szólva hangsúlyoznunk kell ezek némelyikének sajátos peremkiképzését, amely ugyancsak 
a halomsíros kultúra fazekasságának jellemző sajátja.41 

A Vízakna utcai tálak formájukat tekintve csak bizonyos fokig meghatározó jellegűek, mert a halom
síros kultúrára inkább jellemző, fordított csonkakúpos típus mellett a sokkal tágabb körben használt fél
gömbös formák is gyakoriak. Ez utóbbiak közül a leghasználhatóbb adatokat a behúzott szájpereműek 
szolgáltatják. Az esetenként pereme alatt bütyökkel vagy bütykökkel díszített tál tulajdonképpen már a 
középső bronzkor végén használatba került.42 Számos hasonló darabot sorolhatunk fel a későbronzkor 
hazai halomsíros csoportjainak leletanyagából (Koroncó, Bag vasútállomás, Soltvadkert)43, a szlovákiai 
salkai temetők köréből (Salka I, Salka II)44, az egyeki kultúra elterjedési területéről (Tiszafüred, Nyíregy
háza-Bujtos, Mezőcsát-Szőkehát stb.)45, s nem utolsósorban a halomsíros körön kívül eső pilinyi kultúrá
ból (Bárca, Muhi-Princ tanya, Zagyvapálfalva stb.)46. Egybehangzó vélemények szerint e típus elsősorban 
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13. kép — Fig. 13. Lt. sz. — Inv. nos: 
1: 67.54.26, 2: 67.54.5, 3: 67.54.28, 4: 67.54.56, 5: 67.54.11, 6: 67.54.29, 7: 67.54.55, 8: 67.54.24, 9: 67.54.57, 10: 67.54.59, 

11: 67.54.58,12: 67.54.61, 13: 67.54.74,14: 67.54.84,15: 67.54.30. 
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14. kép — Fig. 14. Lt. sz. — Inv. nos: 
1: 67.54.89, 2: 67.54.87, 3: 67.54.88, 4: 67.54.90, 5: 67.54.91, 6: 67.54.119, 7: 67.54.86, 8: 67.54.98, 9: 67.54.117, 10" 67.54 67 

11: 67.54.67, 12: 67.54.68, 13: 67.54.100. 
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15. kép — Fig. 15. Lt. sz. — Inv. nos: 
1: 67.54.128, 2: 67.54.142, 3: 67.54.141, 4: 67.54.160, 5: 67.54.109, 6: 67.54.161, 7: 67.54.163, 8: 67.54.99, 9: 67.54.165, 

10: 67.54.137, 11: 67.54.143, 12: 67.54.136, 13: 67.54.164. 
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a Kárpát-medence sajátja, s az autochton középső bronzkor más elemeivel együtt úgy öröklődött át a 
halomsíros kultúrába. E hipotézist támasztja alá az a tény is, hogy a tőlünk nyugatra eső területeken csak 
az urnasíros korszak kezdetétől kezdve válik általánossá a behúzott szájperemű tál.47 

Leletegyüttesünk egyenesen levágott szájperemű, hengeres (vagy kissé kúposodé) nyakú, gömbhasú 
edényei a Kárpát-medencében csak a későbronzkor elejétől lépnek fel nagyobb számban, míg nyugatabbra 
az egész halomsíros korszakban használták. Általában a halomsíros kultúra különböző csoportjainak 
egyik legkedveltebb edénytípusa, s az urnasíros korszak kezdeti szakaszának darabjai is a továbbélő 
halomsíros elemekhez köthetők. Esetenként alacsony talpas kivitelben, egy vagy két füllel készültek, s nem 
ritka az ezeken alkalmazott bekarcolt és bütyök ornamentika. Néhány párhuzamát említve csupán, ismer
jük a csehországi Nova Hospoda körzetében feltárt halomsírokból, amelyekben a R BB periódusra kel
tezhető leletek társaságában voltak ilyen edények48, elvétve ugyan, de megtaláljuk a hasonló korú ober-
pfalzi halomsíros temetkezésekben (Brunn)49, és meglehetősen gyakori a hasonló jellegű, ausztriai lelet
együttesekben (Stillfried, Puch, Zellendorf)50. 

Számos példát említhetünk a kárpát-medencei előfordulására is, mindenekelőtt a halomsíros lelet
csoportok anyagából (Gamásza, Koroncó-Bábota, Szob kavicsbánya, Bag vasútállomás, Szeged-Bogárzó 
stb.)51. Ugyancsak általános típus a salkai temetők anyagában52, valamint az egyeki kultúra körében (Tisza
füred, Nyíregyháza-Bujtos, Igrici stb.)53. Használta az edényeket a pilinyi kultúra népe is (Zagyvapálfalva„ 
Piliny, Safarikovo stb.)54. 

Van a Vízakna utcai telep leletei között néhány tölcséresedő nyakú, öblös hasú kancsó töredéke. Tudjuk, 
hogy a középső bronzkor autochton bronzkultúráinak volt kedvelt edényformája, de előszeretettel használta 
a halomsíros kultúra népe is. A rendszerint füllel ellátott, gyakran díszített kancsók egyaránt ismertek a né
metországi55, a csehországi56, az ausztriai57, a szlovákiai58, s nem utolsósorban a hazai halomsíros leletcso
portok körében.59 Tulajdonképpen ugyanilyen széles körben használták a tömzsibb, bögre szerű edényeket is. 

A Vízakna utcai csuportöredékek egyikén sajátos, vonalkötegekből és rovátkolt bordából álló orna
mentika látható. E díszítésmód együtt és külön-külön is már a középső bronzkor edényein megfigyelhető, 
s a halomsíros kultúra népe mint örökséget vette át az autochton bronzkultúráktól. A Vízakna utcai darab
hoz Bodrogszerdahely, Pusztaszikszó, Füzesabony, Maklár, Zalkod, Tiszakeszi-Szódadomb, Vizslás em
líthető többek között a fontosabb párhuzamok lelőhelyeiként.60 

Ugyancsak már a középső bronzkortól kezdve ismerik a Kárpát-medencei népcsoportok a bütyök
ornamentika különböző változatait, így nem meglepő a díszítésmód jelenléte a Vízakna utcai telep anyagá
ban sem. Lényegesen fontosabb adatokat nyújt számunkra ennél az ún. T alakú bordadíszítés, amely 
pontosan beleillik a halomsíros kultúra fazekasművészetének kereteibe.61 Az ornamentika legáltalánosabb 
formája az egyszerű függőleges borda (Kiskőrös, Igrici, Poneggen, Wihering-Krünberg, Vigvár, Cseke 
stb.)62, de eléggé megszokott a ferde vagy ívelt bordákkal díszített kerámia (Salka, Marosvásárhely, 
Szeged-Bogárzó, Bilisics, Rácegres, Steinabrunn stb.)63. A bordadíszítésnek ilyen stílusa elsősorban a 
halomsíros kultúra leleteinek körében vált általánossá, éppen ezért tartjuk leletünk szóban forgó töredékeit 
döntő jelentőségűeknek a kulturális besorolás kérdésében. 

Végezetül szót ejthetünk telepünk anyagának már többször is idézett ékszeréről, a csontamulettről. 
Az ilyen típusú csöntfaragványok aligha mondhatók általánosnak a halomsíros kultúra körében, inkább 
a koszideri korszak sajátos csontfaragó művészetére kell hivatkoznunk, amely elsősorban a füzesabonyi és 
a magyarádi kultúrák körében virágzott. Elképzelhető, hogy a halomsíros kultúra hódítása után e kultúrák 
továbbélő elemei örökítették át a későbronzkorba a csontfaragás mesterségét, amelynek a Vízakna utcai 
amulett egyik kiváló példája.64 

A VÍZAKNA UTCAI TELEP ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI HALOMSÍROS KULTÚRA 

Telepünk leletanyagának részletes analíziséből világosan kitűnik, hogy a Kárpát-medencei halomsíros 
kultúra egyik kisebb népcsoportjának lelőhelyével állunk szemben. Bár a telepkerámia egészen pontos 
kormeghatározásra csak alapos fenntartással alkalmas, jelen esetben az öntőminta segítségével biztosan 
állíthatjuk, hogy a halomsíros kultúrának a korábbi szakaszával egyidős leletünk. Az archaikus jellegű, 
még a későbronzkorra utaló töredékek, valamint a baltatípus alapján nem valószínű, hogy későbbi lenne 
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16. kép — Fig. 16. Lt. sz. — Inv. nos: 
1: 67.54.87, 2: 67.54.94, 3: 67.54.79, 4: 67.53.2. 5: 67.54.96, 6: 67.54.129, 7: 67.54.38, 8: 67.54.23, 9: 67.54.124,10: 67.54.39. 
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a Reinecke szerinti BCl periódusnál. Feltehető, hogy a Rákos menti telepet az i. e. XIV. sz. folyamán 
használhatták lakói. 

Végezetül tekintsük át röviden, hogy milyen történeti események közepette került sor a zuglói vidék 
későbronzkori megszállására, s kik voltak közelebbről a Vízakna utcai település lakói. 

Az elmúlt évek kutatásai megnyugtató mértékben tisztázták, hogy a középső bronzkor végén a Kár
pát-medence legnagyobb részét új népcsoportok, a halomsíros kultúra népe vette birtokába.65 Bár a fog
lalás kezdetét illetően akad némi nézetéltérés, ez azonban nem változtat a halomsíros hódítás lényegén. 
Véleményünk szerint hazánk területén a halomsíros kultúrának két különböző csoportja vetette meg a 
lábát. Elsősorban a Dunántúlon, valamint az Alföld déli részében a középső Duna-vidéki halomsíros 
kultúrából kiszakadt elemek hódítottak, míg az Alföld északi peremvidékén a Nyugat-Szlovákia felől 
behatoló Kárpát-medencei halomsíros kultúra népe telepedett meg.66 

Jelen esetben minket az utóbbi népesség leletegyüttesei érdekelnek, így vizsgáljuk meg közelebbről 
is az ezekkel összefüggő kérdéseket. A Kárpát-medencei kultúra kialakulása problematikájánál nem érde
mes hosszasan elidőznünk, s csak annyit említünk meg csupán, hogy e kultúra etnogenezisében mindenek
előtt a magyarádi népesség játszott kiemelkedő szerepet, nem feledkezve meg természetesen az egyéb 
autochton bronzkori elemekről sem.67 Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a Szlovákia területén még 
a BB periódus során meginduló halomsíros átalakulást a közép-európai halomsíros tömbből érkező cso
portok indíthatták el. 

Valószínűleg az i. e. XV. sz. második felében már erőteljessé vált Kárpát-medencei halomsíros kultúra 
délkeleti irányú expanziójának első jeleit az Ipoly folyó térségében figyelhetjük meg. Az itt sűrűsödő 
halomsíros temetők tanúsítják, hogy e terjeszkedésben magas létszámú csoportok vettek részt, szisztema
tikusan betelepítve Közép-Szlovákia és Kelet-Magyarország jelentős részét.68 A közép-szlovákiai törzsek
ből kirajzó csoportok útvonalát egészen a Tiszántúl belsejéig nyomon kísérhetjük. Az Ipoly mentén, majd 
a Duna északi partján haladva igen rövid idő alatt elözönlötték az észak-magyarországi hegyvidék alatti 
síkságot. A Duna bal partján dél felé vonuló csoport legdélibb leletegyütteseit éppen a főváros térségéből 
tartjuk számon. Feltehető, hogy a tömegesebb dél felé özönlésnek a vatyai kultúra még jó ideig gátat 
szabott a BB végére keltezhető invázió alkalmával, így a Galga völgy kelet felé terelte e csoportok útját. 
A Mogyoródi dombvidék kedvező terep volt megtelepedésük számára, így Aszód és Bag térségében jelentős 
települési központot alakítottak ki a BC periódusok során.69 

A felső Tisza-vidék felé való előnyomulásuk útja eléggé zavartalan lehetett, az izoláltan fellelhető 
késő-füzesabonyi csoportok idejében visszahúzódtak a nagyobb menedéket nyújtó északi hegyvidékre. 
Maklár, Mezőcsát, Tiszafüred, Detek, Halmaj, Tiszakeszi, valamint e halomsíros elemekből kikristályo
sodó egyeki kultúra (Egyek, Igrici, Muhi stb.) az egyre erőteljesebbé váló népcsoport zavartalan fejlődését 
dokumentálják.70 

Az Alföld sík vidékein szétözönlő halomsíros áradat mindvégig elkerülte — egy-két szórványos esettől 
eltekintve — a szomszédos északi hegyvidéket. Ennek részint gazdasági természetű okai vannak, hivat
kozva e népesség síksághoz, alacsonyabb dombvidékhez igazodó, állattenyésztő életmódjára. Ugyanakkor 
nem szabad elfelednünk, hogy ezen a területen zsúfolódott össze az autochton bronzkori őslakosság egy 
része, az ebben az időben megerősödő pilinyi kultúra.71 

Ennyit röviden a Kárpát-medencei halomsíros kultúra hazánk területét érintő térfoglalásáról, s az 
ezzel kapcsolatos történeti eseményekről. Leleteink tanúsága szerint nem maradt mentes ezektől a főváros 
térsége sem. Jelentős koszideri típusú kincsek (Rákospalota, Solymár) jelzik, hogy a középső bronzkor 
végére helyezhető koszideri fázis idején számottevő autochton bronzkori népesség (Vatya-Magyarád) élt 
vidékünkön. Törzsi területüket védelmező földváraik karéja mögött sokáig ellent tudtak állni a jól fel
fegyverzett halomsíros hódítók ostromának. Az olyan együttesek, mint pl. a rákospalotai edénylelet e 
népcsoport széles körű kapcsolataira derítenek fényt, mindenekelőtt a vatyai és a magyarádi kultúra itt 
élő elemeinek szoros összefonódására.72 

A Dunántúl felől támadó középső Duna-vidéki csoportokat a földvárak néhány évtizedig még vissza
tarthatták (ezzel magyarázható, hogy a budai oldalon viszonylag fiatalabb jellegű halomsíros leleteket 
tartunk számon), a Kárpát-medencei halomsíros törzsek előtt viszont már kevesebb volt az akadály, 
hamarább is foglalták el a pesti oldal településre alkalmasabb vidékeit. A rákoskeresztúri szórványos sír
leletek mellett mind az Egressy úti, mind a Vízakna úti telepmaradvány biztosan jelzik, hogy a pesti oldal 
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a későbronzkor idejére sem maradt lakatlan síkság.73 A fent idézett leleteknek egyelőre elég szórványos 
jellege, mindenekelőtt a Vízakna utcai telepmaradvány arra engednek következtetni, hogy a település nem 
lehetett állandó jellegű, különösen nem a Rákos vidékén.74 Korábban már megkockáztattuk a feltevést, 
amely szerint a Vízakna utcai telepet időszakonként a Gödöllői dombvidék lakói keresték fel, miután itt 
szabad legelőket találtak állataik számára. Leleteinknek az Aszód és Bag környékiekkel kimutatható 
azonossága feltevésünket erősíti. Az ottani települések lényegesen nagyobr> kiterjedésüek voltak mint a 
zuglói. A bagi vasútállomás mentén húzódó dombon 200X150 m-es település részletét tárták fel, s az 
Aszód-domonyvölgyi még ennél is nagyobbnak tűnt. Az itteniek állandó jellegét igazolja a bagi m-es 
kultúrréteg, szemben a 20 cm-es Vízakna utcai szinttel.75 

A fentiek alapján igazolva látjuk korábbi elképzelésünket, amely szerint Budapest területén nem volt 
egyeduralkodó a középső Duna-vidéki halomsíros kultúra, hanem ez mellett — elsősorban a pesti ol
dalon — a kultúra szlovákiai csoportjával, a Kárpát-medencei halomsíros kultúra népével is számolnunk 
kell.76 A Vízakna utcai település leletei határozottan ez utóbbi kultúra körébe sorolhatók, s valószínűleg 
a Gödöllői dombvidéken központosuló törzs egyik csoportjához tartoznak. Korban a hazai későbronzkor 
legkorábbi szakaszát, a Reinecke szerinti BC1 periódussal párhuzamosítható időszakot képviselik. 
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FRIGYES KŐSZEGI 

DATA TO THE HISTORY OF PREHISTORIC SETTLEMENTS 
IN ZUGLÓ 

In the autumn of 1967 rescue excavations were 
executed in the 14th district (Zugló) of Budapest, 
in Vízakna Street, where remnants of Late Bronze 
Age settlements have come to light on a minor 
mound. Such mounds were much more numerous 
in this region before the levelling of the ground, 
made in the last decades. Though this mound is 
relatively far from the present watercourse, it was 
situated by the water once, along a side branch of 
the age-old Rákos brook. Although we could not 
measure the whole extension of the settlement, it 
does not seem to have grown over several hundred m2. 

We cannot say too much of the settlement 
itself; it was no standing one in all probability. 
Judged by the unearthed very modest objects, it 
consisted of simple pit dwellings, one of which could 
be observed. In a depth of 80 cm we found a pit 
of an irregularly angular shape; we uncovered it 
only in part, since the adjoining house and fence 
hindered our work. In the same depth we could fix 
three post-holes roughly in a line; the diameter of 
each was 20 to 25 cm and they pierced the soil to 
the depth of 8 to 10 cm. Two holes were at a distance 
of one m, the third was at a distance of three and 
half metres from them. 

In and around the pit below the 40 cm thick 
humus there was a gray, grained, 20 to 30 (at places 
40) cm thick layer rather mixed with ashes; it was 
the latter which yielded the finds, sherds and bones. 
This ashy layer seems to have been the original 
walking level; the same could be noticed on the 
neighbouring plot in a thickness of about 20 cm. 

The simple pit dwelling deepened into the soil 
seems to have been covered by a trussing placed on 
posts, while the side walls were made of wickerwork 
or wattle fence. Since we found very little mud-flake 
in the area, we do not think that the walls and the 
floor had been plastered over with clay. 

The settlement seems to have been temporary 
or seasonal, frequented by its inhabitants at certain 
occasions, perhaps in certain seasons. It may well be 
that the settlers of the river beds of the unfar 
Gödöllő hill region, more suitable to agriculture, 
had visited the region along the Rákos, useful for 
the grazing of their animals and giving ample op
portunity for fishing and hunting. 

Among our finds uncovered in Vízakna Street 
the life of the settlement is the best characterized 
by a casting mould of two parts. It shows the 
existence of handicraft besides the basic activity for 
living, the supply of provisions. The matrix has 
been uncovered set together; the one-time bronze-
smith seems to have hidden it intentionally, hoping 

that he might continue the casting of bronze axes 
the next time. 

At the north-eastern edge of the settlement we 
observed a minor ditch, serving probably the quick 
deduction of precipitation from the mound. 

The cultural and chronological definition of the 
archaeological material of the settlement is no dif
ficult problem, since the sherds may be connected 
to a group of the tumulus builders unequivocally. 
Nor does the type of the axe of the matrix contra
dict this statement; it is common knowledge that 
the large-size, cornered axe of the so-called Czech 
type is a feature of the Middle and Late Bronze 
Age, namely to the beginning of the latter. 

A large portion of ceramics is represented by 
the roughly or less roughly worked household pot
tery. Simple, pot-like vessels with finger-imprinted 
rib ornament (Fig 12 nos 1, 12, 15, 16, Fig 13 nos 
5,15, Fig 14 nos 10,11, Fig 15 nos 9, 13, Fig 16 nos 
3, 7, 8, 10), major, tankard-like vessels (Fig 16 nos 
6, 9) may be enlisted here. Handled specimens are 
a special variety (Fig 13 no.l, Fig 15 nos 2, 3, Fig 
16 nos 4, 5). 

The pots with spouts directed downwards on 
the rims are very important, since they allow a more 
exact datation, namely to the Middle and the Late 
Bronze Age (Fig 12 nos 5, 6, 9, Fig 14 no. 9, Fig 
15 no. 11). 

Some hemispherical bowls with straightly cut 
rims are rather frequent forms both in the Bronze 
Age and during the Urnfield period (Fig 13 no. 8„ 
Fig 14 no. 7, Fig 16 no. 2). The bowls with contract
ed rims remained in use from the Middle Bronze 
Age to the Iron Age (Fig 12 no. 10, Fig 13 no. 2). 

Among the bowls with splayed rims the pieces 
the rims of which are decoreted by several snouts, 
directed upwards as a rule, deserve a special atten
tion. These are known from the tumulus builders 
of the Late Bronze Age, extending to the beginning 
of the Urnfield period at the best. This type is re
presented by numerous pieces in our settlement (Fig 
12 no. 7, Fig 13 no 7, Fig 14 nos 1-5, Fig 16 no. 1). 

There are only a few pieces of the urn-shaped 
vessels with globular bellies, cylindrical necks and 
usually straightly cut rims which have become gen
eral in this form from the Late Bronze Age (Fig 
13 no. 4: straightly cut rim ; Fig 15 no. 4: splaying 
rim). 

In the Vízakna Street material we find a few of 
the jars with globular bellies and funnel-shaped necks 
(Fig 12 nos 3,13, Fig 13 no. 3). Mugs with splaying 
rims (Fig 12 nos. 4, 8, 14), jugs with compressed 
globular bellies (Fig 14 nos 2,13), the fragments of 
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some globular vessels (Fig 14 no. 8, Fig 15 nos 1, 8) 
the fragments of some thin-walled cups (Fig 13 no. 
14) and the piece of a bowl for baking fish (Fig 15 
no. 5) may be attached here as well. 

A small-size bone amulet with pounced ornament 
(Fig 8) and finally both pieces of the matrix of an 
axe (Fig 10—11) deserve our attention. The axes 
cast in this matrix were 23,5 cm long; their type 
corresponds to the so-called Czech type cornered 
axes. 

The decorative features of the enumerated pot
tery as the finger-imprinted rib running around 
(Fig 12 nos 12,15, 16, Fig 13 no. 15, Fig 14 nos 10, 
11, Fig 15 nos 9, 13, Fig 16 nos 6, 7, 9, 10), the 
simple wart (Fig 12 nos 10, 11, Fig 13 no. 5, Fig 
14 no. 8, Fig 15 no. 11), the wart surrounded by 
a groove (Fig 13 nos 6,10, Fig 15 no. 8), the wart 
combined with slanting ribs (Fig 15 no. 1), the 
T-shaped ribs (Fig 13 nos 4, 9), the interlarded, 
incised ornament (Fig 12 no. 1) are typical of the 
Tumulus circle. There is a very important fragment, 
decorated by parallel incisions and vertical grooves, 
being a special type of the end of the Middle Bronze 
Age and of the Late Bronze Age (Fig 12 no. 2). 

The axe of the Vízakna Street casting mould 
represents a more developped variety of the large-
size, cornered, Czech type axes. In the Carpathian 
Basin most of its parallels are known from the 
Middle Bronze Age, mainly from the find complexes 
of the Koszider horizon (Nagyhangos, Alsónémedi, 
Sárbogárd, Uzd). A special importance may be 
attached to the pieces unearthed from the parts of 
settlements of the outgoing Middle Bronze Age 
(Pákozdvár, Solymár). In Moravia one of the cent
res of production of this type of axes is the Veterov 
culture. It niay be traced also in Germany and 
Austria. 

The time of the general use of the axe may 
be attached to Reinecke's period BB. The specimen 
of Vízakna Street may be classified into the variety 
b) according to Mozsolics ; it recalls the pieces of 
the Uzd and the Lovas hoard in the first place. 
One of the axes of the Uzd hoard belongs to variety 
c ) according to Mozsolics (a soled axe), going 
beyond the time of the Koszider horizon. Most 
jprobably the matrix of the Vízakna Street, a type 
showing some features of the winged axes already, 
was used in the Late Bronze Age. The Uzd find 
seems to establish some connection between the 
Carpathian Basin and the Peloponnesos where a 
matrix similar to variety c) has been found in the 
liouse of the Mycenae oil merchant. The matrix, 
being in the company of typical LH III/B pottery, 
is coeval with the Italian early Peschiera bronzes; 
this fact furnishes the absolute chronology of the 
use of this type. The datum 1300 B.C. may be re
garded as „ante quem", regarding the more archaic 
character of the Vízakna Street matrix; this means 
the fourteenth century in the case of our settlement. 

The detailed analysis of the site at Vízakna 
Street bears out the conclusion that this place was 
inhabited by a minor group of the Tumulus culture 

of the Carpathian Basin. Though ceramics do not 
furnish an exact dating in this case, we may be sure 
on the testimony of the matrix that our finds are 
coeval with the earlier phase of the Tumulus culture. 
On the basis of the fragments among them, charac
teristic also of the Middle Bronze Age, and of the 
type of the axe they cannot be later than the period 
BC1 of Reinecke. 

Researches of the past years have proved in a 
satisfactory way that the Carpathian Basin had been 
occupied by tumulus builder groups from the end 
of the Middle Bronze Age on. In our judgment two 
different groups of this culture set foot on the 
territory of Hungary : mainly in Transdanubia and 
in the southern half of the Great Plain the elements 
derived from the central Danubian Tumulus culture, 
whereas in the northern border region of the Great 
Plain the people of the Carpathian tumulus builders 
invading from Western Slovakia had gained ground. 

In the ethnogenesis of the Carpathian group 
the prominent part was played by the Magyarád 
population, beside the other autochthonous ele
ments of the Bronze Age. We have to emphasize, 
however, that the transformation in Slovakia, begin
ning during the period BB could have been prompt
ed by groups coming from the Central European 
tumulus block. 

The first signs of the south-eastern expansion 
of the Tumulus culture, becoming a vigorous one 
in the second half of the fifteenth century B.C. in 
the Carpathian Basin, seem to appear in the region 
of the Ipoly river. The track of the groups hiving 
off from the Central Slovakian tumulus tribes may 
be followed to the interior of the Transtibiscan 
parts. Proceeding along the Ipoly and then the north
ern bank of the Danube, they invaded the plain 
at the feet of the northern mountains in a very 
short time. The southern most find complex of the 
group marching southwards along the left bank of 
the Danube is recorded from the area of the capital. 
Supposedly the mass migration towards the south 
was hindered by the Vatya culture for a long while, 
so the tíalga valley diverted those tribes to the 
east. The region of the Mogyoród hills favoured 
their settlement, thus they have formed a significant 
centre of settlement around Aszód and Bag during 
the periods BC1-2. 

Judged by our find, the region of the capital 
did not remain free from the historical events, 
connected with the expansion of the tumulus build
ers. Hoards of Koszider type (Rákospalota, Soly
már) show that at the time of the Koszider horizon 
there lived a considerable autochthonous Bronze 
Age population (Vatya-Magyarád) in our region. 
Their tribal territories were protected by earthworks, 
the semicircle of which enabled them to resist the 
onslaught of the well armed tumulus conquerors for 
a long time. Such complexes as e.g. the Rákospalota 
vessels reveal a far-reaching connection between 
these ethnical groups, in the first place the close 
relation of the Vatya and Magyarád cultures rooted 
here. 
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The Central Danubian groups attacking from 
Transdanubia could be withheld by the earthworks 
for some decades, this is why we know of relatively 
younger tumulus finds on the side of Buda; the 
Carpathian tumulus tribes, however, did not meet 
any major obstacle, so they were able to occupy 
the regions of Pest side, suitable for settlement, 
earlier. 

Beside the scattered grave-goods from Rákos
keresztúr both remnants of settlement of the Egressy 
Street and Vízakna Street are sure proofs of the 
fact that the Pest plain did not remain uninhabited 
during the Late Bronze Age either. 

The rather scattered character of the quoted 
find complexes, as far as we know now, and also 
the remnant of the Vízakna Street settlement bear 
out the conclusion that the inhabitants, especially 
in the Rákos region, did not take up a permanent 
abode here. As we have alluded to, the Vízakna 
Street settlement seems to have been visited by the 
people of the Mogyoród-Gödöllő hill district from 
time to time. This suggestion is supported by the 
similarities, nay identities between the finds pub

lished here and those of the Aszód and Bag region. 
The latter settlements were considerably more ex
tended than the Zugló one. On the hill near the 
Bag railway station a part of a settlement of 200 X 
150 m has been unearthed; that of Aszód-Domony-
völgy seems to have been even larger. The standing 
character of those settlements is shown by the one 
meter thick cultural layer at Bag, whereas in Víz
akna Street we could observe a much thinner layer 
of settlement. 

On the basis of the above statements we may 
regard our earlier idea justified : in the area of Buda
pest the Tumulus culture of the Central Danube 
region did not rule alone, but there was also the 
West-Slovakian group of the same culture, the 
Carpathian tumulus folk, on the Pest side in the 
first place. The settlement of Vízakna Street has to 
be classified in the latter group; it may have be
longed to abranch of the tribe centred in the Gödöllő'-
Mogyoród hill region. Its date is the earliest phase 
of the Late Bronze Age in Hungary, the period 
BC1 of Reinecke. 
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