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ENDRÖDI ANNA 

RÉGÉSZETI KUTATÁS A SOLYMÁRI MÁTYÁS-DOMBON (1972-1977) 
Középső bronzkori magaslati telep 

A solymári váron folyó ásatások Dr. Valkó Arisztid 
kutatásaival indultak el. A 20-25 m magas, meredek ol
dalú domb középső-bronzkori telepét és késő-középkori 
vármaradványát Dr. Valkó A. tette ismertté az 1929-
1934 között végzett ásatásaival.1 

Jelen tanulmányomban a középső-bronzkori telep ku
tatását, az 1972-1977 között végzett ásatások eredmé
nyeit ismertetem.2 

Valkó A. ásatásait 1934-ben fejezte be, ebben az évben 
az őskori kutatás szünetelt. Kisebb-nagyobb munkálatok 
még 1936-ig tartottak. Az ásató által készített alaprajz 
lényegében már azt az állapotot tükrözi, amelyet a vár
domb az újabb kutatások megindulása előbb (1972) mu
tatott. Mielőtt erre rátérnék, megemlítendő Sági Károly 
1952. V. 21-én kelt jelentése a solymári őskori földvár
ról. Az őskori sáncokat vizsgálva a következő megfigye
lést tette: ezek egy részét lefaragták és a területet el
egyengették, ezért van csak egy-két cm az őskori rétegek 
felett.3 A solymári várhegyen ezután 20 évig szünetelt a 
kutatás. 

1972-ben a solymári Helytörténeti Bizottság kérésére 
az OMF elvállalta a munkák szakmai irányítását, mely
nek célja a törmelékdombok elhordása, a terep rendezése 
és a kutatás befejezése. 

1972-ben az 1. és 2. árok megnyitására került sor a 
domb fennsíkján, illetve a D-i hegyperemen. (2. kép) 
Az 1. árok indításakor 80 cm mélységben jelentkezett a 
sárga, mállott homokkő, amely felett a felszínig minden 
bolygatottnak látszik. 

1973-ban a 2. árok, ún. „Valkó árok" hitelesítése tör
ténik a hegyperem D-i oldalában. (2. kép) Megállapítják, 
hogy a porózus homokkőben teraszt, vagy gödröt mélyí
tettek. Valkó A. szóbeli közlése szerint itt lakóházat ta
lált. A viszonylag vastag őskori réteg, és a nagy mennyi
ségű áglenyomatos patics utalhat erre. A feltöltött terü
leten ezután felépült a várudvart lezáró déÜ fal, melynek 
alapozása V alakban bevágódott a bronzkori rétegbe. Ek
kor, illetve a déli fal pusztulásakor keveredett a lelet
anyag. Megállapítható az is, hogy a Valkó A. által húzott 
árok nem volt egyenes vonalú, inkább a leletek meghatá
rozta rendszertelen ásatással kell számolnunk. A vár
hegyen, nemcsak annak D-i peremén állhattak építmé
nyek, hanem a fennsíkon is.4 Ezek rétegeit a középkori 
építkezések nagyrészt tönkretették. A palota ÉK-i sarká
tól 7,7 m-re D felé sárga agyagréteg húzódik, mintegy 
4,8 m hosszan. Ez alatt három helyen, általában őskori 
kerámiát tartalmazó, homokkőbe ásott „gödör, illetve 
cölöplyuk" mutatkozott.5 

1974-ben a III. szelvény feltárása folyik az É-i hegy
peremen. (2. kép) A szelvény ÉK-i sarkában rábontást 
végeznek a feltételezett fal irányában. A szelvény K-i 
oldalán a fekete humuszból nagyobb mennyiségű őskori 
és néhány középkori kerámia került elő. A D-i profilon, 

a sárga homokkő réteg felett erősen fekete réteg húzódik, 
amelyből a sárga altalajba cölöplyukak nyíltak. Az egyik 
cölöplyukból ujjbenyomásos perem került elő.6 

1975. Az É-i várfalon belül megnyitották a M/A. 
szelvényt, amelyet átlag 0,25 m-ig mélyítettek. (2. kép)7 

A szelvény téves bemérés miatt metszi az 1974-es III. 
szelvényt. A szelvény ÉK-i sarkában bolygatatlan őskori 
réteg húzódik, ahonnan sok, de töredékes őskori kerámia 
került elő. 

A várfalon kívül ÉNy-ra az őskori réteg tisztázására 
egy 1,1X0,4 m-es kis árkot nyitottak az V. szelvényben. 
Bolygatatlan bronzkori kultúrrétegből igen sok kerámia 
és patics került elő. (3. kép 2.; 5. kép 3.; 6. kép 1—4.; 
8. kép 3.; 9. kép 2.) Egy cölöplyukat is megfigyeltek. 
A bronzkori kultúrréteg itt 0,5 m vastag. A sok kerámia
töredék mellett egy orsógomb, tűzipiramis, őrlőkövek és 
egy sütőlap került elő.8 

Ebben az évben a 6. árokkal átvágták a dombtetőt. 
Bronzkori kerámia csak középkorival keveredve fordult 
elő. A D-i dombperemen ellenben egy őskori gödröt vág
tak át az árokkal. (6/D gödör) 

1976-ban bontják ki a méhkas alakú hulladékgödröt 
(2. ábra), melynek átmérője 1,5 m, mélysége 0,8 m. Igen 
sok kerámiát és állatcsontot tartalmazott. (5. kép 2, 4.; 
9. képi . ) 

A domb DK-i peremén a 9. árokban —0,6 m-ig sárga 
törmelékföldben, a középkori és őskori anyag keverten 
került elő,emellett igen sok állatcsontot találtak. (2. kép) 
Az árkot dél felé bővítik. Itt sok őskori kerámia, egy 
megmunkált csonteszköz, valamint egy orsógomb került 
elő. A nagy mennyiségű Zsigmond-kori kerámia jelenléte 
a bronzkori kultúrréteg - építkezések során történt — 
bolygatását bizonyítja. 

1977-ben a 12. árkot nyitották meg. A méhkas alakú 
gödör a várhegy É-i oldalán, a középkori É-i várfalon 
kívül található. A gödör legnagyobb mélysége 1,2 m. 
A felső rétegekből egy őrlőkő és a hozzá tartozó őrlő
golyó, valamint sok állatcsont került elő, melyek közül 
néhányon a megmunkálás nyoma is látható. (12. kép)9 

A gödör ÉK-i sarkában -0,7 m-nél egy barnásszürke, 
kihajló peremű, bevagdosott díszű, polírozott korsó ke
rült elő, (10. kép 1.) a K-i rábontásból pedig —0,9 m-nél 
egy szarvasagancsból készült jobb oldali zablaoldaltag. 
(12. kép l/a—1/b.) Ezen kívül több girlanddíszes és be
karcolt oldaltöredék, valamint egy csapolt fül került elő 
(10. kép 10.) 

1978-tól a solymári Mátyás-dombon ásatás nem volt. 
A feltárt leletanyagot a vatyai kultúra rákospalotai 

fázisának jellegzetes edénytöredékei alkotják. Ezek alap
ján a telepen a következő típusok jelenléte állapítható 
meg: 

- Magas vállú, kihajló nyakú fazekak a válltetőn egy-két 
füllel. 
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A 9. ábra 1—2. fültöredéke is ilyen edény része lehe
tett. A vatyai kultúra kései időszakának formakincsé
re utal.10 Ennek változata, melyen a nyakhajlatban 
plasztikus bütyök található. (3. kép 2.) 
Fazék töredéke lehetett a 10. kép 3. kerámiája, me
lyen a késő vatyai időszak jellemző mintakincse a 
girland dísz látható.11 

— Táltöredék kihajló peremmel (3. kép 1.). Fekete szí
nű, finoman iszapolt, bekarcolt párhuzamosokkal dí
szített. (Ltsz. 76. 16.31.) 
Bütykös, behúzott peremű táltöredékek (3. kép 3.; 
4. képi . , 4.) 
A vörösbarna, vagy barnásszürke töredékek jól isza-
poltak és polírozottak. A peremmel egy síkban egy 
vagy kettő bütyök található. Néha bevagdosás, vagy 
bekarcolt vonalkötegek húzódnak a peremen.12 

— A vatyai kultúra kései időszakának általános típusa a 
kihajló peremű, öblös hasú csupor. A szalagfül a pe
rem alól indul és a nyakhajlatot íveli át. (10. kép 4.) 
Ezt a formát képviseli az V. szelvény egy töredéke is. 
(5. kép 3.) A hason bekarcolt hálóminta van, a nyak
hajlatot bekarcolt és beböködött pontsor díszíti, 
mészbetét nyoma látható. Forma és mintakincsét a 
a szeremlei leletek között is megtaláljuk. Díszítése 
közel áll az északdunántúli mészbetétes edények népe 
mintakincséhez. Analógiáját magyarádi területen is 
megtaláljuk.13 

Egy lovasberényi csupor díszítésének analógiája alap
ján: bevagdosott léc alatt, illetve közben bütyök van, 
melyből három sugárban vonalkötegek indulnak ki.14 

Ugyanez előfordul Solymáron (6. kép 1—5.), így ezek 
valószínűleg csupor töredékei. Hasonlókat találunk 
Sárbogárd-Cifrabolondvár és Dolny-Peter temető 
anyagában is.1 s 

— Ansalunata fülű korsók fültöredékei (8. kép 1—3.)16 

12. árok enyhén kihajló peremű bögre-korsója 
(10. kép 1.): szürkésbarna színű, a hasélen bevagdo
sott lécdíszt, és bekarcolt vonalakat bütyök töri meg. 
Analógiáit a késővatyai és magyarádi lelőhelyeken 
találjuk meg.17 

— Szűrőedény (7. kép 4.) és halsütőtál (7. kép 3.), a 
vatyai telepek általános típusa. 

— Bögrék (7. kép 1,2.)18 

A kerámiatöredékek közül említésre méltó egy edény 
szürkésbarna színű, simított felületű, szemcsésen iszapolt 
oldaltöredéke. A bevagdosott borda alatt egy félhold 
alakú bronz csüngő plasztikusan kiképzett mása látható, 
melyet bevagdosás díszít. A közepét átfúrták. (11. kép 
l /a-l /c. ,2.)1 9 

Megmunkált csontszerszámok a solymári telepen nagy 
számban kerültek elő, a szerszámok többsége félkész. 
(12. kép) Számunkra a legfontosabb a 12. árok méhkas 
alakú hulladékgödréből előkerült, szarvasagancsból ké
szült jobb oldali zablaoldaltag. (12. kép 1/a-l/b) A pofa 
felöli oldalon a zabla hosszában egy kis kerek lyuk van, 
mely a zabla keskenyebb végén kifúrt lyukba csatlako
zik. Középső részét egy nagyobb, ovális lyuk töri át. Erre 
merőlegesen, az oldaltag alsó, szélesebb részén egy telje
sen átfúrt kerek lyuk található. A zabla hossza: 9,5 cm. 
A zablapálcán semmiféle használatból eredő kopás nem 
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látható. A Solymáron előkerült zabla, az ún. „füzes
abonyi típust" képviseli.20 Az ebbe a típusba tartozó, 
eddig előkerült zablaoldaltagok a következők: Füzes
abony, Tiszafüred, Pákozdvár, Szob -Kálvária21, Szék
udvar22, Pécska23, Mende—Leányvár, Lovasberény— 
Miháyvár24, Male-Kosihy, Nitriansky Hrádok-Zamecek, 
Veséié2 s , Böheimkirchen, Grafenberg2 6 . 

A zabiák a Wietenberg, Vattina, Magyarád, Füzes
abony és a vatyai teli telepeken fordulnak elő. 

A Kárpád-medence legrégibb — szarvasagancsból ké
szült - lószerszámtartozéka a hatvani kultúra Nyergesúj
falu-Téglagyár telepén talált szíjelosztó lemez. Bandi G. 
megállapítja, hogy az agancsból készített lószerszámok a 
középső bronzkor elején, i.e. 1700—1650 tejredtek el a 
Kárpát-medencében.27 Az egy ovális lyukkal ellátott 
oldaltagok az i.e. 14. sz.-ban voltak használatban. Ennek 
bizonyítéka a közel-keleti (Beycesultán és Alaca-Höyük) 
és a Kárpát-medencei (Pákozdvár) egy ovális lyukkal el
látott zablaoldaltagok díszítése és formája közötti szoros 
kapcsolat, valamint a kronológiai egyezés.28 

Bronzeszköz az újabb ásatásokból nem kerül elő ; ami 
ismeretes, az a raktárlelet bronza.2 9 

A solymári földvár geomorfológiai helyzetéről a kö
vetkezőket állapíthatjuk meg: Solymár község a Budai
hegységet a Pilis-hegységtől elválasztó, széles Vörösvári 
völgyben, az Aranyhegyi árokban helyezkedik el. 

Területét délről a Budai-hegység-Zsíroshegy-Kerek
hegy—Szarvashegy—Csúcshegy vonulata határolja, amely 
meredeken ereszkedik le a törésvonalakkal tagolt völgy
be. E törésvonalak közül különösen fontos két K—Ny-i, 
valamint egy É—D-i irányú, melyek egy-egy bővizű pata
kot szállítanak. A legészakibb a mai Pilisszentiván felöl 
érkező Aranypatak völgye, délebbre magasabban húzó
dik a másik törésvonal, amely a mai községet átszelő pa
tak völgyét képezi.3 J 

A várhegyet három oldalról mély völgy veszi körül, 
így megtelepedésre különösen alkalmas, ahol a védelmi 
szempont érvényesül. 

Solymár-várhegy földtani felépítésére jellemző, hogy 
a várhegy és a várerdő-hegy meszes hárshegyi homok
kőből áll. Talaja mély és igen jó minőségű barna erdő
talaj.32 

Solymár-Várhegy — középső bronzkori magaslati te
lep - anyagi kultúráját és a telep szerkezetét vizsgává a 
vatyai törzsterületet (Dunántúl ÉK-i része, Duna—Tisza 
köz északi fele)3 ° övező földvárrendszer egy láncszemét 
képezi. Fontosságát védelmi volta adja, mivel az Eszter
gomba vezető völgyet zárja le, és a földvárrendszer leg
északibb pontját foglalja el.3 3 

A dunántúli vatyai földvárakhoz hasonlóan a solymári 
földvár is valószínűleg két részből állhatott: szabálytalan 
négyszög alakú ún. nagyvár és a háromszög alakú ún. kis
vár. Ez azonban csak a szintvonalas térképen választható 
el, és talán erre utal a várhegy keleti és nyugati fennsíkja 
között levő mintegy 4 m-es szintkülönbség. (1. kép) 

A késő-középkori vár építése során a fennsík központi 
és keleti részét megbolygatták. Bolygatatlan őskori réte
gek csak az északi és déli domboldalon találhatók. 
(2. kép) 

Erődítésről biztosan még nem mondhatunk az eddigi 
kutatások alapján.34 



A telepen élt lakosság hagyatékáról (az analógiák fi
gyelembe vételével)12 ' 1 3 ' 24 ' 2 S , a következőket állapít
hatjuk meg: 

Idegen gyártmányú edény a telepen nincs, de az ide
gen hatások jelenléte igen erős. Megállapítható, hogy a 
forma és a díszítő motívum a vatyai kultúrából ered. 
Ami a telep anyagában ettől eltérő, az a füzesabonyi kul
túra bodrogszerdahelyi fázisára, a dél-dunántúli szeremle 
kultúrára (a telep anyagában leginkább a formakincs utal 
erre) és a Délnyugat-Szlovákia területét birtokló magya-
rádi kultúra Dolny-Peter-i fázisára vezethető vissza. 

Solymáron — csakúgy, mint a mendei telepen, és mint 
a vatyai kultúra teli jellegű telepein — halomsíros kultú
rára utaló kerámia nem került elő.3 5 

A telep leletanyaga a vatyai kultúra rákospalotai fázi
sába sorolható. Datáló értékűnek kell elfogadnunk a 12. 
gödör szarvasagancsból készült, egy ovális lyukkal ellá
tott jobb oldali zablaoldaltagját.27 ' 28 

A vatyai kultúra területén feltárt teli jellegű telepek 
életének végét, magukon a telepeken (Dunaújváros, 
Mende), illetve a vatyai törzsterületen talált koszideri 
típusú kincsek jelzik (Ócsa, Áporka—Pusztaszentkirály, 
Sárbogárd, Alsónémedi, Budapest—Rákospalota). 

A solymári bronzkincs analógiái, annak koszideri 
voltát bizonyítják, melyek egyben datálják a telep meg
szűnésének időpontját: RBBi—RBB2 fordulója. 

Rövidítések 
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Foltiny 1967 
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bon (1929-1934) Studia Comi- Tofik 1964 
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St. Foltiny: The Ivory Horse Bits 
of Homer and Bone Horse Bits 
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Kovács T.: Prehistoric Horse Bits 
of Antler Found in the Car
pathian Basin Recently. Alba 
Regia X (1969) 159-166. 
Mozsolics A.: Die Herkunstfrage 
der altesten Hirschgeweihtrenten. 
ActaArchHung 12 (1960) 125-
135. 
A. Toëik: Opevnenáosada z dobu 
bronzovej vo Veselom. ArchSlov 
Fontes 5. (Bratislava 1964) 

Jegyzet 

Kutatásainak összefoglaló értékelésére a StudCom 9 
(1980) 267-313. kötetében került sor. 
E kutatásokat Kozák K. majd Feld I. vezette. 
RégFüz 1974,102; 1975,135; 1976,14; 1977,67. 
Az újabb kutatások (őskor) feldolgozásaEndrődi A. 
Szakdolgozat 1978 alapján készült. 
Régészeti adattár 138. S. II. 
Endrődi-Feld 1980,271. 
Ásatási napló 1973, OMF 
Ásatási napló 1974, OMF 
A Várhegyen mindenütt igen magasan jelentkezett 
a sárga altalaj, a mai felszín alatt kb. —30 cm-ig 
átalában elérték a sárga homokkövet. 
Endrődi A.: Szakdolgozat 1978, XVII-XXII. t. 
Itt szeretném megköszönni Vörös Istvánnak, hogy 
a 12. árok bronzkori gödör állatcsontanyagát meg
vizsgálta: 

„Mindössze 107 db állatcsont került elő. 
Szarvasmarha 

Kiskérődző 
Sertés 
Kutya 

23 db 
10 db 
47 db 

4 db 
84 db 

Gímszarvas 3 db 
Őz 2 db 

89 db 
Meghatározhatatlan 18 db 

107 db 
Az állatcsont leletanyag erősen fragmentait, első
sorban bontási és étkezési maradék. Sok a borda és 
és a száraz-végtag csonttöredék. Az állatcsont lelet
anyagban a kb. 1,5 éves borjú, a 4—5 hónapos bá
rány és az 5—6 hónapos malac csontjai dominálnak. 
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A szarvasmarha, a kiskérődző és a kutya kis test
méretű, a sertés nagy testméretű (egy juvenális 
egyed magassága: 605 m) fajtához tartozott. A fia
tal háziállatok, valamint a koponyacsontos őz-
agancs jelenlétéből megállapítható, hogy ezeknek 
az állatoknak a leölése és elfogyasztása az őszi 
időszakban történhetett." 

10. Endrődi-Feld 1980,281 ; 17-18. k. - Bóna 1975, 
46. t. 2, 4.; 49. t. 4.; 40. t. 1, 5, 8. - F. Tompa: 
25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn. 1912— 
1936. BdRGK 24/25 27-127; 26. t. 3,8. 

11. Analógiája többek között: Cegléd—öreghegy : Bóna 
1975,42. t. 1,3. 

12. Késő-vatyai formakincsre jellemző. Párhuzama: im. 
38. t. 9., 54. t. 12. 

13. im. 255. t. 2.; 257. t. 7. formára vezethető vissza. 
Nitriansky—Hrádok—Zámecek, Veséié—Hradisko: 
Toöik 1964,16.k. 3.; 15. k. 2.; XL. 1.1. 

14. Bona 1975,51A.7. 
15. Bandi G.: Előzetes jelentés a Sárbogárd—Cifra

bolondváron végzett 1959. évi ásatásról. Alba 
Regia 1 (1960) 149-153; 6. ábra 
M. Dusek: Bronzezeitliche Graberfelder in der Süd
slowakei. Archeologica Slovaca-Catalogi 4. Bratis
lava 1969, 60. 8. k. 5. 

16. Valkó gyűjteményben található korsó típusok le
írása: Endrődi-Feld 1980,275. 

17. Cegléd-Öreghegy: Bóna 1975, 44. t. 7.; Tőtik 
1964,12.k.9. 
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A rajzokat Debiczky Katalin készítette. 
Itt szeretném megköszönni Feld Istvánnak, hogy a soly
mári őskori anyagot feldolgozásra átengedte. 

ANNA ENDRŐDI 

ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNG AM MÁTYÁS-HÜGEL IN SOLYMÁR (1972-1977) 

Nach einer Pause von zwanzig Jahren begann man 
1972 mit den neuerlichen Forschungen am Mátyás-Hügel 
in Solymár. Die Grabungsergebnisse von fünf Jahren zu
sammenfassend, können wir nach Durchsicht der Analo
gien (15, 30, 33) folgendes feststellen: 

Das Höhenlager von Solymár bildet ein Glied des Erd
wallsystems, das das Stammgebiet von Vatya umgibt 
und liegt an dessen nordöstlichem Punkt. Seine Bedeu
tung ist durch den Verteidigungscharakter gegeben, da 
es das nach Esztergom führende Tal abschliesst. 

Bronzegeräte kamen anlässlich der neuen Grabungen 
nicht zum Vorschein. Von den bearbeiteten Knochen

geräten ist ein rechtes Zaumseitenglied erwähnenswert, 
das mit einem ovalen Loch versehen und aus Hirschge
weih hergestellt ist (Abb. 12. 1/a-l/b), und das aug-
grund der Analogien (27—28) datierendene Wert hinsicht
lich des Lagers hat. 

Das Fundmaterial reihen wir vor allem aufgrund der 
Untersuchung des Keramikmaterials in die Räkospalo-
taer Phase der Vatya-Kültur ein, welche die Hinterlassen
schaft des „Kosider-Horizonts" vertritt. 

Den Zeitpunkt der Auflassung des Lagers zeigt der 
im Lager gefundene Bronzeschatz des Kosider-Typs: 
Wende RBB!-RBB2. 
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Abbildungen 

Abb. 1. Solymár, Matthias-Hügel. Niveaulinienkarte. 
Vermessung von Dénes Virág 1972—1973 

Abb. 2. Solymár, Burgausgrabung aufgrund der Zeich
nung vom Jahr 1976. Komplexzeichnung des 
Landesinspektorats für Denkmalpflege (OMF) 

Abb. 3. 1 : IV. Profü; 2 : V. Profil; 3:9. GrabenM=l : 1 
Abb. 4. 1 : IV. Profü; 2 : V. Profil; 3:9. Graben 4: V. 

Profil; 5:9. Graben M=l : 1 
Abb. 5. 1:9. Graben; 2:6/D Grube; 3:V. Profil; 

4:6/D Grube 3:M=1:2; 1, 2, 4:M=1:1 

Abb. 6. 1-4 :V. Profil; 5: 9. Graben M=l : 1 
Abb. 7. l-III. Profü; 2 : X. Profü; 3 : X. Graben: 4:9 

Graben M=l: l 
Abb. 8. 1-2:9. Graben: 3:V. Profil; 4 :9 . Graben; 

5-6 :V. Profü M=l : 1 
Abb. 9. 1:6/D Grube;2:V. Profil M=l : 1 
Abb. 10. 1-4:12. Graben 1:M=1:2; 2, 3, 4:M=1:1 
Abb. 11. l / a - l /c :12 . Graben; 2: Streufund M=l : 1 
Abb. 12. 1-4:12. Graben M=l: l 

Képjegyzék 

l.kép Solymár, Mátyás-domb. Szintvonalas térkép. 
Virág Dénes felmérése 1972—1973 

2. kép Solymár, várásatás 1976-os rajz alapján. OMF 
összesítő rajz 

3. kép 1 :IV. szelvény; 2:V. szelvény; 3:9. árok M=l 
4. kép I:IV. szelvény; 2:V. szelvény; 3 :9. árok4:V. 

szelvény; 5:9. árok M=l : 1 
5. kép 1:9. árok; 2:6/D gödör; 3 : V. szelvény 4:6/D 

gödör3 :M=l :2 ; l ,2 ,4 :M=l : l 

6. kép 1—4: V. szelvény; 5:9. árok M=l : 1 
7. kép 1 :III. szelvény; 2 :X. szelvény; 3 :X. árok 4:9. 

árokM=l : 1 
8. kép 1 - 2 : 9 . árok; 3 : V. szelvény; 4:9. árok 5-6 : V. 

szelvény M=l : 1 
9. kép 1:6/D gödör; 2 : V. szelvény M=l : 1 

10. kép 1-4:12. árok 1 :M=1:2; 2, 3, 4:M=1 :1 
11. kép l/a— 1/c: 12. árok; 2 : szórvány M=l :1 
12. kép l -4 :12 .á rokM=l : l 
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