
KŐSZEGI FRIGYES 

KORA- ÉS KÉSŐBRONZKORI TELEPMARADVÁNYOK 
A BUDAPEST, XI. KER.-ISZTREGOVA ÚTON 

1964 őszén, a XI. ker. Sztregova utcában Nagy Tibor lelet
mentő ásatást kezdett, amelyhez rövidesen, munkatársként 
csakhamar magam is csatlakoztam, s két-három nap után már 
egyedül végeztem a feltárásokat. A munkákat a Patyolat V. 
Nándorfehérvár u. és Sztregova u. sarkán lévő üres területen 
létesítendő új telephelye indokolta. A szeptember végére és 
októberre kiterjedő ásatás a Duna szomszédságában enyhén 
kiemelkedő dombhát vizsgálatára irányult, miután valószínű
nek tűnt, hogy a lágymányosi dombsor folytatásában, az ártér
ből kiemelkedő területen őskori település vagy annak része 
húzódik, s ennek maradványait a tervezett földmunkák minden 
bizonnyal veszélyeztetik. 

A település jellegének, korának, kiterjedésének meghatá
rozására É-D-i, ül. K-Ny-i irányú kutatóárkokat húztunk, de 
az időjárás mostoha körülményei alapvetően akadályozták 
törekvéseink megvalósítását. Mindenesetre két korszak tele
pülésének nyomaira bukkantunk, ill. ezek maradványait rejtet
ték az általunk kibontott árkok. 

Az I. árokban és a hozzá csatlakozó rábontásokban nagyjá
ból kerek alaprajzú, különböző átmérőjű, mintegy 80 cm-rel a 
felszín alá mélyedő szemétgödröket rögzítettünk. A gödrök 
kitöltésében kődarabokat, állatcsontokat és edénytöredékeket 
leltünk, amelyek megegyeztek a második ásónyomban szórvá
nyosan előbukkanó leletekkel. A cserepek egyértelműen a kora 
bronzkor valamelyik kultúrájának jelenlétére utalnak. Az l/A 
árokrészben kibontott gödör aljának középtáján megfigyelt cö
löplyuk (benne korhadt famaradványokkal) e gödrök egyiké-
nek-másikának lakógödörként való hasznosítását engedi 
feltételezni. (1, 3 kép). Eltekintve az alábbiakban közreadandó 
leletektől, a kora bronzkori település jelenségeivel, részletei
vel nem kívánunk bővebben foglalkozni. Jelen tanulmányban 
nagyobb súlyt szeretnénk helyezni a későbronzkori telepma
radványra, s az ebből származó leletekre. Ezek szinte kizáró
lag az elsőtől délre húzott II. árokban, s ennek rábontásaiban 
kerültek napvilágra, a harminc m hosszúságú árok északi ne
gyedében. A szinte felületté szélesített árokrész humuszréteg 
alatti szintjétől folyamatosan jöttek elő a későbronzkori urna
mezős korszak váli kultúra révén ismert csoportjának leletei, 
mindenekelőtt jellegzetes kerámiája. Ezek valamilyen teknő-
szerű, beásás töltelék földjéből származtak, amely beásás a 
kibővített árok legalább hat méteres szakaszára kiterjedt, s 
tovább haladhatott az objektum északi fala alá. Legmélyebb 
szintje elérte a 220 centimétert. Az árokrész mélyítése során 
figyelhettük meg a fokozatosan mélyülő lakóteknő részletét, 
melynek kitöltéséből növekvő számú emlékanyag került elő, 
többek között egy nagyobb méretű ép fazékkal. Az árok észa
ki végében, a lakóteknő fenekéhez közel tűzhely maradványait 
is megfigyelhettük, átégett, hamus rétegben. 

Bár szabályos rétegződésnek nyomát sem leltük, helyen

ként valamilyen járószint maradványait észleltük. Sikerült egy 
nagyjából kerek alaprajzú cölöplyukat is rögzítenünk, amely 
talán a lakóteknő szerkezeti felépítményére utal. Érdemes 
megemlíteni, hogy a hamuval borított tűzhely jellegű objektum 
fölötti szinten ún. agyagból égetett tüzikutya darabjait találtuk 
meg. 

A fentiekben körvonalazott jelenségek alapján feltéte
lezhetjük, hogy a későbronzkori település egy nagyobb, lega
lább 50-60 négyzetméternyi kiterjedésű lakóhelyét, földbe 
mélyített lakóteknőjét leltük meg tűzhellyel és a körülötte fe
lejtett konyhai alkalmatosságokkal (2,4. kép). 

A település kiterjedésének meghatározásához nyújt segít
séget egy másik, a telek Duna felöli oldalán húzott kutató árok, 
melynek néhány ásónyomra lévő fenekén a másutt jelentkező 
sárga altalaj helyett iszapos kitöltés mutatkozott. Az iszapréteg 
a régi Dunameder árterületére utalhat, tehát a település ennek 
közvetlen szomszédságában, ül. az ebből kimagasodó domb
háton helyezkedett el. 

/. árok, 2. ásónyom 
1. Enyhén kihajtó szájperemű, öblös fazék töredéke. Falának külső oldala 

durván kidolgozott, belső fele simított. Vörösesbarna színű. Lt. sz. 
64.47.1, (I. t i . ) 

2. Durva kidolgozású, erősen átégett edény hasi töredéke, körbefutó bordá
val. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.2, (I. t. 3.) Vékonyfalú, kisebb edény 
öblös hastöredéke, enyhén profilált. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.3, 
(l.t.2.) 

4. Durva falu edények fenéktöredékei. Szürkésbarna színűek. Lt. sz. 64.47.4, 
(I. t. 7-8.) 

/. árok, l. gödör 
5. Szabálytalanul legömbölyített ütőkő. Átm.: 8 cm. Lt. sz. 64.47.10, (2.1.1.) 
6. Szabálytalan formájú, töredékes őrlőkövek. Lt.sz. 64.47.11, (2. t. 4-5.) 
7. Öblös, fazékszerű edény aljtöredéke fenékrésszel. Durva felületű, véko

nyabb falu, szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.13, (I. t. 9.) 

/. gödör keleti része: 
8. Szabálytalanul gömbölyített, töredékes ütőkő. Átm.: 6.5 cm. Lt. sz, 

64.47.14,(2. t. 1.) 
9. Öblös fazék aljtöredéke fenékrésszel. Kívül világosbarna, belül szürkés

barna színű. Lt. sz. 64.47.15, (I. t. 5.) 
10. Kisebb méretű, vékonyfalu edény aljtöredéke fenékrésszel. Szürkés

barna színű. Lt. 64.47.16, (I. t. 10.) 
11. Durva kidolgozású edény töredéke párhuzamosan körbefutó, árkolt dí

szítéssel. Kívül szürkésbarna, belül sárgás színű. Lt. sz. 64.47.19, (1. 
t.4.) 

12. Kis bögre öblös hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.20, (1. t. 6.) 

l/A árokrész, 3/A gödörrész, 25-50 cm-es mélység: 
13. Vékonyfalú, profilált korsó hastöredéke. Külső fala simított, szürkésbar

na színű. Lt. sz. 64.47.24, (3. t. 2.) 
14. Durva kidolgozású edénytöredék, világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.30, 
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(3. t. 12.) 

I/A árokrész, 3/A gödörrész, 50-70 cm-es mélység: 
15. Félgömb idomú, kihajló, tagolt szájperemű tál töredékei. Simított falú, 

kívül szürkésvörös, belül szürke színű. Lt. sz. 64.47.32, (1, t. 3.) 
16. Vékonyfalú, tölcséres, nyakú, öblös bögre töredéke. Szájpereméből 

induló füle a vállára támaszkodik. Szalagfülét X alakú bekarcolás 
díszíti. Barna színű. Lt. sz. 64.47.34, (3. t. 8.) 

17. Nagyobb edény ívelódő nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.36,(3.1.9-10.) 

18. Vékonyfalú edény enyhén kifelé ívelő peremtöredékei. Szürkésbarna 
színűek. Lt. sz. 64.47.36, (3. t. 9-10.) 

19. Vékonyfalú bögre hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.38, (3. t. 5.) 

20. Edény egyenesen levágott peremtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.38, (3. t. 5.) 

21. Edény egyenesen levágott peremtöredéke. Közvetlenül a szájperem 
alatt szélesen húzódó bütyökdísz van. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.39, (3. t. 4.) 

22. Durva felületű edény fenéktöredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.40, (3. 
Ml.) 

l/A árokrész, 5. gödör, 60-70 cm között: 
23. Cipó alakú őrlőkő töredéke, egyik oldala sima, a másik domború. Lt. 

sz. 64.47.44, (2. t. 2.) 

//. árok, középtájon a 2. ásónyom: 
24. Félgömb idomú, durva felületű, erősen átégett tál töredékei, a vízszinte

sen kihajló szájpereméből kiinduló füle vállára támaszkodik. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.48, (4. t. 1-2.) 

25. Edény gömbhasi részének töredéke. Kívül szürkésbarna, belül sötét
szürke. Lt. sz. 64.47.49, (4. t. 3.) 

//. árok, középtájon a 3. ásónyom 
26. Ferdén kihajló, tagolt szájperemű, félgömb idomú tál töredékei. 

Rosszul iszapolt, erősen átégett. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.56, 
(4. t. 4-5., 15.) 

27. Hengeres nyakú, gömbhasú, bögreszerű edény vékonyfalú töredékei. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.57, (4. t. 9-10.) 

28. Félgömb idomú, egyenesen levágott, kissé duzzadt szájperemű tál 
vékonyfalú töredékei. Erősen átégett, szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.58,(4.1.7-8, 13.) 

29. Öblös, tölcséresedő nyakú köcsög vékonyfalú töredékei. Szürkésbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.59, (4. t. 6, 11-12.) 

30. Durva kidolgozású edény töredéke karcolt hálómintás díszítéssel. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.63, (4. t. 14.) 

KÉSŐ BRONZKOR 

II. árok ÉNy-i sarka, 65-90 cm-es mélység 
1. Nagyméretű, vastagabb falú, kihajló, belső oldalán vízszintesen síko-

zott szájperemű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.66, (5. t. 2.) 

2. Öblös edény vékonyfalú, egyenesen levágott szájperemű töredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.67, (5. t. 5.) 

3. Vékonyfalú, kisméretű edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. 
Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.68, (5. t. 8.) 

4. Vastagabb falú, durva felületű edény töredéke, vízszintesen körbefutó, 
ujjbenyomásos bordadíszítéssel. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.69, 
(5.t.4.) 

5. Téglalap formájú simítókő töredéke. Lt. sz. 64.47.72, (5. t. 11.) 
6. Egyenesen levágott szájperemű, félgömb idomú tál töredéke. A 

szájperem alatt bütyök díszíti. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.74, 
(5. t. 6.) 

7. Profilált, kihajló szájperemű, vékonyabb falú csésze töredéke, barna 
színű. Lt. sz. 64.47.75, (5. t. 3.) 

8. Diszkosz formájú ütőkő. Átm.: 9 cm. Lt. sz. 64.47.77, (5. t. 12.) 

//. árok, az E-i faltól 6-7 m közötti szakaszon, 65-90 cm-es mélység. 
9. Félgömb idomú csésze. Szürkésbarna színű. M: 7 cm. Lt. sz. 64.47.79, 

(5. kép.) 
10. Vékonyabb falú edény kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 

peremtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.80, (5. t. 7.) 
11. Vékonyabb falú edény egyenesen levágott peremtöredéke. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.81, (5. t. 1.) 
12. Csésze magasra nyúló, háromszög átmetszetű fültöredéke. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.83, (5. t. 10.) 
13. Edény fenéktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.84, (5 t. 9.) 

//. árok, az E-faltóI 230 cm-es szakaszig, 90-120 cm-es mélység: 
14. Öblös, hengeres nyakú, ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síko

zott szájperemű urna töredéke, nyakhajlatában ujjbenyomásos 
bütyökkel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.88.6. t. 1., (13. t. 5.) 

15. Kihajló belső oldalukon vízszintesen síkozott peremtöredékek, szürkés
barna színűek. Lt. sz. 64.47.89, (6. t. 2-4.) 

16. Élesen kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű edény
töredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.90, (6. t. 7.) 

17. Behúzott, turbántekercses szájperemű edénytöredék. Szürkésbarna szí
nű. Lt. sz. 64.47.91, (6. t. 5.) 

18. Feltehetően csésze magasra húzott, háromszög átmetszetű fültöredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.92, (6. t. 10.) 

19. Tál vagy bögre töredéke a perem fölé emelkedő fül maradványával. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.93, (6. t. 9, 14. t. 9.) 

20. Félgömb idomú edények egyenesen levágott peremtöredékei. Szürkés
barna színűek. Lt. sz. 64.47.94, (6. t. 6.) 

21. Nagyobb méretű, vastagfalú edény töredéke füllel és ujjbenyomásos bor
dával. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.97, (6. t. 18, 14. t. 14.) 

22. Durva kidolgozású edény fogóbütykös töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.98. (6. t. 16, 14. t. 1. 15.) 

23. Durva felületű edény töredéke fogóbütykökkel. Vörösesbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.99, (6. t. 17, 14. t. 9.) 

24. Széles, háromszög átmetszetű fültöredék. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.100, (6. t. 15. 25.) Öblös urna hengeres nyaktöredéke. Szürkés
barna színű. Lt. sz. 64.47.101, (6. t. 11.) 

26. Gömbidomú csésze hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.104, 
(6. t. 14.) 

27. Kisebb edény profilált hastöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.105, (6. t. 8.) 

28. Karcolt háromszög ornametikával díszített edénytöredék. Barna színű. 
Lt. sz. 64.47.106,(6. t. 12.) 

29. Függőleges árkolással díszített edénytöredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 
64.47.107,(6.1. 13, 14. t. 11.) 

//. árok, az É-faltól 5-6 m közötti szakasz, 90-120 cm-es mélység: 
30. Kihajló szájperemű, hengeres nyakú, öblös fazék töredéke, a szájperem 

alatt kettős bütyökdíszítéssel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.115, (7. t. 1,13. 
t.7.) 

31. Vastagfalú, széles fogóbütykös edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. 
sz. 64.47.116, (7. t. 5.) 

//. árok, az É-i faltól 250 cm-ig terjedő szakasz, 120-140 cm-es mélység: 
32. Hosszúkás, felfelé szűkülő, hasáb alakú tüzikutya. Középső részén há

rom lyuk tagolja. Mindkét végén, a felső részén szarv alakú kialakítás. 
Világosbarna színű, kiegészített. M: 8 cm, tá: 7 cm. Lt. sz. 64.47.120, (6. 
kép) 

33. Nagyméretű, öblös, durva felületű fazék, kihajló szájperemét rovátkolas 
tagolja. Szájpereme alatt négy fogóbütyök díszíti. Erősen kavicsos 
agyagból iszapolt, barna színű. M: 28,4 cm, szá: 24,7 cm, fá: 12,5 cm. 
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Lt. sz. 64.47.121, (7. kép) 
34. Élesen kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott, hengeres nyakú, urna 

jellegű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.122, (7. t. 7, 
13. t. 3.) 

35. ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű hengeres 
nyakú edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.123. 

36. Vékonyabb falú edény ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 
szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 54.47.124, (7. t. 4,13. 
t.6.) 

37. Vastagfalú, kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperem
töredék. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.125, (7. t. 6.) 

38. Kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemtöredék. Szürke 
színű. Lt. sz. 64.47.126, (7. t. 7. t. 3.) 

39. Vékonyfalú, hengeres nyakú edény ívelten kihajló szájperemtöredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.127, (7. t. 8.) 

40. Fazék, enyhén kihajló, rovátkolásokkal tagolt szájperemű töredéke. 
Barna színű. Lt. sz. 64.47.128, (7. t. 9, 14. t. 2.) 

41. Vékonyfalú, simított, hengeres nyakú edény enyhén kihajló szájperemű 
töredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.130, (8. t. 3.) 

42. Vékonyfalú, félgömb idomú csésze töredéke. Barna színű. Lt. sz. 
64.47.134, (8. t. 4, 14. t. 3.) 

43. Enyhén kihajló szájperemű, félgömb idomú, vékonyfalú, profilált csésze 
töredéke. Sötétszürke színű. Lt. sz. 64.47.135, (8. t. 6.) 

44. Vékonyabb falú tál gömbidomú töredéke egyenesen levágott szájperem
mel. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.136, (8. t. 5.) 

45. Jó kidolgozású, simított falú, behúzott, turbantekercsezett szájperemű tál 
töredékei. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.136, (8. t. 5.) 

46. Felfelé szűkülő, hengeres nyakú, gömbhasú, finoman kidolgozott csupor 
töredékei. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.139, (8. t. 2.) 

47. Enyhén kihajló szájperemű öblös fazék töredéke, a perem alól kiinduló, 
háromszög átmetszetű füllel. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.142, (8. t. 8,14. 
t.5.) 

48. Edény töredéke enyhén háromszög átmetszetű füllel. Szürkésbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.143, 8.t.9, (14. t. 8.) 

49. Edény töredéke fogóbütyökkel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.145, (8. 
t. 7, 14. t. 10.) 

50. Durva kidolgozású, ujjbenyomásos bordával díszített edény töredéke. 
Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.148, (8. t. 11.) 

51. Vékonyfalú, durva felületű edény töredéke, ujjbenyomásos bordával. 
Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.149, (8. t. 10.) 

II/A árokrész, északi harmad, nagy gödör, 35-50 cm-es mélység: 
52. Vastagfalú, durva kidolgozású edény enyhén kihajló szájperemű 

töredéke. Barna színű. Lt. sz. 64.47.158, (9. t. 2.) 
53. Vékonyfalú, félgömb idomú csésze vagy tál töredéke peremrésszel. 

Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.159, (9. t. 3.) 

II/A árokrész, északnyugati sarok, 90-120 cm-es mélység: 
54. Vékonyfalú, egyenesen levágott szájperemű töredéke. Világosbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.169, (9. t. 5.) 
55. Vékonyfalú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. A szájperem 

rovátkolással tagolt. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.171, (9. t. 6, 14. 
t. 15.) 

56. Kisebb edény enyhén kihajló, rovátkolással tagolt szájperemű töredéke. 
Barna színű. Lt. sz. 64.47.172, (9. t. 7.) 

57. Edény töredéke füllel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.173, (9. t. 10.) 
58. Nagyobb méretű, vastagfalú edény töredéke háromszög átmetszetű fül

lel. Erősen átégett, világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.174, (9. t. 11.) 
59. Edény behúzott, turbántekercses szájperemű töredéke. Szürkésbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.175, (9. t. 9.) 

II/A árokrész, É-i harmad, 90-120 cm-es mélység: 
60. Félgömb idomú fazék enyhén kihajló szájperemű töredéke, a perem alatt 

füllel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.182, (9. t. 4, 14. t. 4.) 

61. Edény, kihajló szájperemű töredéke. Belső oldala sérült. Barna színű. Lt. 
sz. 64.47.183, (9. t. 1.) 

62. Vékonyfalú profilált csésze töredéke egyenesen levágott szájperem
résszel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.184, (9. t. 8, 14. t. 7.) 

63. Durva kidolgozású edény bütyökdíszes töredéke. Barna színű. Lt. sz. 
64.47.187, (9. t. 12.) 

64. Széles szalagfül töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.188, (9. t. 
14.) 

65. Edény szalagfülének töredéke. Szürke színű. Lt. sz. 64.47.184, (9. t. 13.) 

II-II/A árok, É-i rész, nagy gödör, 140-165 cm-es mélység: 
66. Nagyméretű, behúzott, turbántekercses szájperemű edény töredékei. 

Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.195, (10. t. 1.) 
67. Behúzott turbantekercsezett szájperemtöredék. Sötétszürke színű. Lt. sz. 

64.47.196, (10. t.8.,14.t. 16.) 
68. Tál behúzott, turbantekercsezett szájperemű töredéke. Barna színű. Lt. 

sz. 64.47.197, (10. t. 2.) 
69. Tál behúzott, turbantekercsezett szájperemtöredékei. Szürkésbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.198, (10. t. 6-7,9, 14. t. 17.) 
70. Vastagabb falú edény ívelten kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott 

szájperemtöredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.199, (11.1. 1.) 
71. Kihajló, belső oldalán enyhén síkozott szájperemtöredék. Szürkésbarna 

színű. Lt.sz. 64.47.200, (11. t. 2.) 
72. Vékonyabb falú edény hengeres nyaktöredéke, enyhén kihajló 

szájperemrésszel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.201, (11. t. 3.) 
73. Vékonyabb falú edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Sötétszürke 

színű. Lt.sz. 64.47.202, (11. t. 8.) 
74. Finoman kidolgozott, vékonyfalú edény enyhén kihajló szájperemű 

töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.203, (11. t. 6.) 
75. Vékonyfalú edény hengeres nyaktöredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 

64.47.204, (11. t.5.) 
76. Vastagfalú edény durva kidolgozású, kihajló peremtöredéke. Ujjbe-

nyomás tagolja. Barna színű. Lt. sz. 64.47.205, (11. t. 9.) 
77. Vastagfalú edény alig kihajló szájperemtöredéke. Világosbarna színű. Lt. 

sz. 64.47.206, (11. t. 4.) 
78. Behúzott szájperemű edény töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 

64.47.208, (10. t. 05.) 
79. Vékonyfalú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. 

Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.209, (11.1. 7.) 
80. Felfelé szűkülő, hengeres nyakú, öblös, gömbhasú csupor töredéke, váll

ra támaszkodó füllel. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.210, (10. t. 10, 
13. t. 8.) 

II-II/A árok É-i harmada, nagy gödör, hamus réteg alól, 180-220 cm-es 
réteg: 

81. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 
64.47.222, (11. t. 12.) 

82. Vastagabb falú edény ívelten kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna 
színű. Lt. sz. 64.47.223, (11. t. 11.) 

83. Gömbhasú edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 64.47.224, (11. t. 
15.) 

84. Vékonyfalú edény egyenesen levágott szájperemű töredéke. Szürkés
barna színű. Lt. sz. 64.47.225, (11. t. 10.) 

85. Edény töredéke, széles, függőleges árkolással. Sötétszürke színű. Lt. sz. 
64.47.226, (11. t. 14, 14. t. 12.) 

IV. árok, Ny-i harmad, 7 m körüli szakasz, 30-45 cm-es mélység: 
86. Durva felületű, gömbidomú edény kettős bütykös töredéke. Sötétbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.230. 
V. árok, Ny-i harmad, 2. ásónyom: 
87. Kihajló szájperemű, rövid, hengeres nyakú, öblös csupor töredéke fül 

maradványával. Barna színű. Lt. sz. 64.47.232, (12.1.1,13. t. 10.) 
88. Profilált tál kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű töre

dékei. Kívül barna, belül szürke színű. Lt. sz. 64.47.233, (12. t. 10,13. 
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1.1,4.) 
89. Öblös, hengeres nyakú urna töredéke, a nyakhajlatot áthidaló háromszög 

átmetszetű füllel. Barna színű. Lt. sz. 64.47.234, (12. t. 6,13. t. 9.) 
90. Félgömb idomú csésze töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.235, 

(12. t. 7.) 
91. Durva felületű edény élesen kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna 

színű. Lt. sz. 64.47.236, (12. t. 4.) 
92. Edény kihajló, belső oldalán vízszintesen síkozott szájperemű töredéke. 

Sötétszürke színű. Lt. sz. 64.47.237, (12. t. 2.) 
93. Edény enyhén kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. Lt. sz. 

64.47.242, (12. t. 11.) 
94. Vékonyabb falú edény kihajló szájperemű töredéke. Szürkésbarna színű. 

Lt. sz, 64.47.243, (12. t. 3.) 
95. Durva felületű edény kihajló szájperemű töredéke. Világosbarna színű. 

Lt. sz. 64.47.244, (12.1.5. 13. t. 2.) 
96. Egyenesen levágott szájperemű edény töredéke. Világosbarna színű. Lt. 

sz. 64.47.246, (12. t. 9.) 
97. Gömbidomú csésze töredéke. Szürkésbarna színű. Lt. sz. 64.47.247, (12. 

t.8.) 

Ha közelebbről is szemügyre vesszük a Sztregova úti lakó-
teknő kerámiáját egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az az 
urnamezős kultúrához, annak jellegzetes Kárpát-medencei 
csoportjához, a váli kultúrához tartozik. Erre utal az edények, 
ül. ezek töredékeinek számos formai és ornamentális jellegze
tessége, és magának a telepmaradványnak sajátossága. 

A váli kultúra fazekasságáról nem egy monográfiában és 
még több kisebb-nagyobb lélegzetvételű tanulmányban olvas
hattunk, nem egyszer kimerítő részletességgel.' Éppen ezért az 
általunk közölt emlékanyagnak csupán néhány döntő fontossá
gú elemére szükséges kitérnünk, azokra, melyek kétségtelenné 
teszik lelőhelyünk kulturális és időrendi besorolását. 

A Sztregova úti település általunk feltárt részletéből szár
mazó anyagban több jellegzetes edénytípust is megkülönböz
tethetünk, mint a váli kultúra fazekasságának jellemzőit. Miu
tán esetünkben településről van szó, ritkábban találkozunk 
olyan típusokkal, melyeket inkább a sírkerámiában kereshe
tünk. Természetszerűleg a különféle urnákra, mély tálakra 
vagy a temetkezési rítusban nélkülözhetetlen ivóedényekre, 
így csészékre és bögrékre gondolok, bár teljes mértékben ezek 
sem hiányoznak leletanyagunkból. 

A váli kultúrának két alapvető urnatípusa volt, az egyik a 
rendszerint hengeresnyakú, ívelten kihajló szájperemű válto
zat, míg a másiknál az egyenesen levágott szájperem a jellem
ző, a nyak viszont gyakran felfelé szűkül. Mindkét forma ese
tében a has gömbidomú vagy nyomott gömbidomú. Egy-két 
példát ezekre a Sztregova u-ból is említhetünk: 6. t. 1,13. t. 5, 
12. t. 6, 13. t. 9, 10. t. 10, 13. t. 8. Nem kizárt, hogy a kihajló 
szájperemtöredékek egyike-másika is urnából származik: 5. t. 
2, 7. t. 4,13. t. 6. 

Említhetünk mély tálakhoz tartozó töredékeket, így: 12. t. 
1, 13. t. 10, 12. t. 10, 13. t. 1, 4, de vannak példáink 
ivóedényekre, így csészékre és bögrékre is: 8. t. 6, 9. t. 8, 14. 
t. 7, 8. t. 4,14. t. 3, 6. t. 9,12. t. 9.Mind a sírok, mind a telepek 
talán leginkább megszokott edényei a sekély tálak, eltérő 
szájperem kialakítással. A váli kultúra egyik meghatározó 
edény formája a behúzott, egyben turbántekercsezett szájpe
remű tál. Szép számmal említhetünk ilyen jellegű töredéket 
telepünkről: 6. t. 5, 9. t. 9,10. t. 1-2, 6-9,14.1.16-17, de elő
fordul az egyszerűbb, csak behúzott peremű változat: 10. t. 5, 
valamint az egyenesen levágott szájperem sem ismeretlen 

ezeknél a tálaknál: 5. t. 6.Amint ezt a telepekről származó 
edények esetében tapasztaljuk, gyakran fordulnak elő ezek kö
zött gömb- és félgömb idomú tálak és csuprok pontosan meg 
nem határozható típusú töredékei: 5. t. 5, 8. t. 4, 14. t. 3, 8. t. 
2,10. t. 10,13. t. 8,11.1.15. 

Szép számmal képviselt településünk anyagában az egy
szerűbb, durva kidolgozású házikerámia, különféle fazekakról 
van szó, és tudvalevő, hogy az őskori gazdaságok legfonto
sabb és egyben nélkülözhetetlen edényei voltak. Főzésre és 
tárolásra használták ezeket, s miután könnyen törhetőek vol
tak, az idők folyamán óriási mennyiségben kerültek a szemét
gödrökbe. Igen szép példány került elő a második árokban 
megfigyelt lakóteknőből, kifogástalan állapotban: 2. kép 1, 3, 
7. kép. Természetesen több töredékes darabról is beszámol
hatunk a rendszerint egyszerű, kihajló szájperemű, öblös 
edények esetében: 7. t. 9, 14. t. 2, 9. t. 4, 14. t. 4. Kissé eltérő 
formát mutat egy gömbhasú, tölcséresedő nyakú, pereme alatt 
kettős bütyökkel díszített példány: 7. t. 1,13. t. 7. 

A fazekak többségére az ún. fogóbütykök (6. t. 16-17,14. 
t. 9, 15, 7. t. 5.), a körbefutó, ujjbenyomásos borda (5. t. 4, 8. 
t. 10.), esetenként fülhöz csatlakozva (6. t. 18, 14. t. 14.), 
valamint a szájperem körbefutó rovátkolása (7. t. 9,14. t. 2, 9. 
t. 7, 11. t. 9.) a jellemző. 

Jellemző meghatározója a váli fazekasságának a sajátos 
fülképzés, valamint a díszítésmód számos eleme. A háromszög 
átmetszetű fülek (8. t. 8-9,14. t. 5,8, 9.1.11,12. t. 6,13. t. 9.), 
csészék esetében a magasra húzott fül (6. t. 9-10, 14. t. 9) 
említhető. 

Ami az ornamentikát illeti, ennek egyik legfontosabb ele
méről, a tálperem turbántekercses kialakításáról már szóltunk. 
Nem kevésbé jelentős a kihajló edényperemek belső oldalának 
vízszintes síkozása, s erre nem egy példát idézhetünk a Sztre
gova u-ból. Leginkább urnákon, mély tálakon figyelhetjük 
meg ezt a díszítésmódot: 5. t. 2, 7, 6. t. 1. 1., 7,13. t. 5, 7. t. 4, 
7, 11. t. 1-2, 12. t. 2, 10, 13. t. 1, 4. Egyéb, ugyancsak 
meghatározó jelentőségű díszítésmód a ferde vagy függőleges 
árkolás, de ennek előfordulása csak szórványos leleteink kö
zött, s ezek is függőleges kategóriába tartoznak: 6.1.13,14. t. 
11,11. t. 14, 14. t. 12. Az olyan ornamentika, mint pl. a bekar-
colás, rovátkolás, ujjbenyomkodás általánosan előforduló je
lenség bronzkori telepek anyagában. Talán még valamit az 
edények színéről, amely nem egy esetben irányadó lehet a 
későbronzkori fazekasságban: a Sztregova u-i edények színe a 
világosbarnától a sötétebb árnyalatú szürkésbarnáig terjed. 

Ismertetésünk legvégére hagytunk egy ugyancsak agyag
ból égetett tárgyat, amely már nem tartozik az edények kategó
riájába. Egy jól ismert agyagtárgyról van szó, amelyet legin
kább tüzikutya néven tart számon a szakirodalom. A töredékes 
darab a lakóteknő azon részében került elő, ahol sűrűsödtek a 
leletek, a tűzhelymaradvány és az ép fazék közvetlen közelé
ben: 6. kép. A leletek sorát néhány ütőkő (5.1.11,12), valamint 
állatcsontok egészítik ki A Sztregova úti település feltárt rész
letei kevés kiinduló pontot nyújtanak a telep egészére vonatko
zó, általános érvényű következtetésekhez. Valójában egyetlen 
lakóteknő darabját tudtuk csak kibontani, így a telep kiterjedé
sére legfeljebb elképzeléseink lehetnek, amikor feltételezzük, 
hogy azt az ártérből kiemelkedő dombhátak egyikén hozták 
létre. Eltekintve a tűzhelyre utaló nyomoktól, a talán a korabe
li járószintnek meghatározható jelenségektől, s lakógödör mé-

232 



lyén lelt cölöplyuktól, állandó település szerkezeti elemeit nem 
sikerült megfigyelnünk. Minden jel szerint időszakos szállás
helyről lehet szó, amelyet az ártéri dombokon létesítettek a 
környéket birtokukban tartó késő bronzkori népcsoportok, je
len esetben a váli kultúra népéhez tartozó elemek. 

A napvilágra hozott nem túl nagyszámú kerámia, ennek 
egyöntetűsége rövid ideig lakott, időszakos telepre enged kö
vetkeztetni. A kerámia alapos analíziséből kiindulva koráb
ban arra gondoltunk, hogy a két fejlődési szakaszra (Vál I. és 
Vál II.) tagolt kultúrának az első felét képviselik leleteink. 
Véleményünket ma annyiban revideálhatjuk, hogy azok a sa
játos típusok, amelyek a váli kultúra legkorábbi leleteit szí
nezték szinte teljes mértékben hiányoznak a Sztregova u-ból. 
Talán nem járunk messze az igazságtól, amikor a Vál I. és II. 
átmeneti fázisára, azaz a Reinecke szerinti Ha B elejére kel
tezzük a telepmaradványt. Lelőhelyünk, ha csak szűkebb tér
ségünket is tekintjük, nem áll egyedül a későbronzkornak eb
ben a szakaszában. Néhány évvel a XI. kerületi leletmentés 
után a város másik végén, Újpesten, Káposztásmegyer hatá
rában tártunk fel egy hasonló korú települését, helyesebben 
ennek egy részét. A Szilas patak térségében húzódó dombok 
egyikének kiemelkedő hátán már a felszínen nagymenny
iségű cserepet gyűjthettünk össze. A lapályos ártérből kie
melkedő dombsor ideális lehetett telepnek az őskor, jelen 
esetben a későbronzkor folyamán. Feltártunk két teknőszerű 
beásást, az egyik 30, a másik 17 m hosszan húzódott, s vi
szonylag mélyen süllyedtek az altalajba, átlagosan 1 m vas
tag kultúrréteg-szerű kitöltéssel. Az egyik gödör széle felé 
tűzhely maradványát is megfigyelhettük, körülötte gazdag 
cserépanyaggal. 

A mintegy másfélszáz négyzetméternyi felületen hozzáve
tőlegesen 150 formájában rekonstruálható edénytöredéket 
gyűjtöttünk össze. Amint ezt a Sztregova úton tapasztaltuk, itt 
is a behúzott szájperemű, sekély tál volt a leggyakoribb. Itt 
azonban nem hiányoztak azok a változatok sem, melyeknél a 
behúzott szájperem külső oldalát vízszintes síkozás díszítette. 
A félgömb idomú tálak között nem egy olyant találtuk, me
lyeknél a peremet csücskök tagolták. A gömbhasú urnák kü
lönféle peremképzéssel, az öblös fazekak, az ivóedények 
ugyanazok, mint a Sztregova úti telepen tapasztalhattuk. Miu
tán néhány kerámiatípus, illetőleg az ezeken megfigyelhető 
jellegzetesség arra utalt, hogy ezek a kultúrának korábbi sza
kaszát képviselik, beleszámítva néhány, még a későhalomsíros 
időszakból átörökölt reminiszcenciát, alapvető időrendi külön
bözőséget figyelhetünk meg a két telep használati ideje között. 
Úgy tűnik, hogy Káposztásmegyeren a HA1 és a HA2 átmene
ti időszakában lakhatták földbe mélyedő teknőket. E keltezést 
erősíti, egy, a telepről származó „D" típusú töredékes Pe-
schiera tőr.2 

A két egymástól nem túlságosan távolfekvő település ese
tében figyelmet érdemlő jelenség, hogy mindkettőnél hiányoz
tak az állandó megtelepedés jellegzetes nyomai, a sározott 
padlójú, agyaggal tapasztott sövényfalú, tetőszerkezettel is 
rendelkező házak, a települési rétegződés, még akkor is, ha a 
lelőhelyeknek csak részleteit kutathattuk meg. Szó sem lehet 
olyan mérvű települtségről, mint amilyen a közeli békásme
gyeri Vízművek telephelyén bukkant évtizedekkel ezelőtt elő.3 

Feltételezhetjük, hogy mind a Sztregova úton, mind Káposz
tásmegyeren a Duna és a patakok árteréből kiemelkedő magas

latokat ideiglenes jelleggel igénybe vevő pásztorok szálláshe
lyeivel állunk szemben, ahol meghúzódhattak a környéken ál
lataikat legeltető, s közben vadászó és halászó pásztorok. 

A két település lakóinak mindennapi életére a leletek kö
zött gazdagon képviselt állatcsontanyagból is vonhatók le kö
vetkeztetések. Káposztásmegyeren döntő többségben szarvas
marhát tartottak, s lényegesen kevesebb juhot, sertést és lovat. 
A Sztregova úton a csekély számú, vadászott állatokra utaló 
csontok mellett a zoológiai vizsgálatok sertés, ló, juh, s minde
nekelőtt szarvasmarha csontokat mutattak ki, ez utóbbiakat a 
többinél lényegesen nagyobb arányban. E tényekből nem ne
héz levonni a következtetést, amely szerint mindkét helyen a 
nomád pásztorkodás valamilyen formáját űzték az ott élők, s 
ez szoros összhangban áll az időszakos település jellegével.4 

Visszatérve a Sztregova úton feltárt leletanyaghoz, talán 
még egy kérdéssel kell behatóbban foglalkoznunk, amely kér
dés a lakóteknő kitöltésében lelt töredékes tűzikutyát illeti. Az 
agyagtárgyat vázlatosan már leírtuk leletközlő fejezetünkben, 
de még nem szóltunk funkciójáról, használati jelentőségéről, 
amelyhez ma már az elméletek egész sora fűződik. (6. kép) 
Úgy tűnik, hogy a késő bronzkorban és az ezt követő kora vas
kor folyamán ez a sajátos tárgy különféle megjelenési formák
ban nagyobb számban fordul elő a korai változatokat tekintve 
kivétel nélkül települési rétegek anyagában. Kronológiai 
szempontból a sor elejére, de már a késő bronzkorba kell he
lyeznünk a lengyeli telep darabjaival fémjelzett „A" típusokat, 
míg a „B" és a „C" változatok az urnamezős korszak kedvelt 
darabjai voltak, végül a naturális jellegzetességeket őrző „B" 
1-3. típusok már a korai vaskorban voltak használatosak. 

A „B" és a „C" jelzetű tűzikutyák az urnamezős települési 
központok, így Velemszentvid, Sághegy, Bakony szentkirály 
-Zöröghegy, Békásmegyer-Dunapart megszokott agyagtár
gyai, és éppen ezért otthonosak a váli kultúra telephelyein is. 
A Sztregova úti példány, mint több más, hasonló „B" tüzikutya 
a főváros térségében (Bp. XI. Fehérvári-Baranyai u. sarka, Bé
kásmegyer-Vízmű stb.) egyértelműen a váli kultúrához tarto
zik, mint ahogyan egy Esztergom-Helemba szigeti darab is Ez 
utóbbi hovatartozását a hátán lévő turbántekercsezés is mege
rősíti. E sajátos tárgyak funkcióját illetően az elmúlt évtizedek 
során komoly szakmai vita bontakozott ki a praktikus haszná
lat és a rituális jelleg hangsúlyozói között. Az előbbiek úgy vé
lik, hogy ezek a tárgyak egyszerű támasztóelemek voltak, s ős
kori tűzhelyek tartozékait látják ezekben, melyekre történeti
néprajzi analógiákat hoznak fel bizonyítékként. Ezt támaszta
nák alá e tűzikutyákon fellelhető égett, koromfoltok, valamint 
az a tény, hogy gyakran találták ezeket tűzhelyek közvetlen kö
zelében. Ezt tapasztaltuk egyébként a Sztregova úti települé
sen. 

Jóval többen vannak azok, akik kultikus jelentőséget tulaj
donítanak e tárgyaknak, holdsarló formájukra, a fiatalabb típu
soknál alkalmazott állatprotomákra hivatkozva. Ezt látszana 
alátámasztani a békásmegyeri térség jelentős váli kultúrás te
metője, az egykori Vöröshadsereg úti, melynek sírjaiban soha 
nem tapasztalt mennyiségű, kultikus jellegű mellékletet is lel
tek.5 A vita egyelőre eldöntetlennek bizonyult, éppen ezért nem 
zárható ki az a lehetőség sem, hogy mindkét hipotézis valós té
nyeken alapul, s csak a konkrét jelenségek alapos mérlegelése 
dönthet egyik vagy másik feltételezés elfogadása mellett. 
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/. kép. l-l/A árok, kora bronzkori gödrök szint- és metszet-rajzai 

2. kép. II-II/A árok szintrajza 
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3. kép 

4. kép 
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5. kép. Csésze a II. árokból, a 65-90 cm-es mélységből 

6. kép. Tüzikutya a II. árokból, 120-140 cm-es mélységből 

7. kép. Fogóbütykös fazék a II. árokból, 120-140 cm-es mélység 

LTÁBtA 

1. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 



2. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 3. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 



4. tábla: Kora bronzkori kerámia az I-I/A árokból 5. íáfe/a: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



;v5 

6. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 7. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



bo 
4 \ S. táWa: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 9. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



to 
Ï'O 

10. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 11. tábla: Késő bronzkori kerámia a ll-ll/A, V. árokból 



12. tábla: Késő bronzkori kerámia a H-II/A, V. árokból 
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•fev 
•fe> 

13-14. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 13-14. tábla: Késő bronzkori kerámia a II-II/A, V. árokból 



FRÜH- UND SPÄTBRONZEZEITLICHE SIEDLUNGSÜBERRESTE IM XI. BEZIRK (BUDAPEST), SZTREGOVA STRABE 

Im Herbst 1964 wurde eine Rettungsgrabung auf einem Hügel unweit der 
Donau, im XI. Bezirk in der Sztregovastraße, notwendig. Die Siedlung ent
stand in der Fortführung der Hügel-reihe von Lágymányos, in einem Gebiet, 
welches aus dem Überschwemmungsgebiet der früheren und späteren 
Bronzezeit hervortrat. Diese Überreste der Siedlung wurden bei den Ausgra
bungen ans Tageslicht gebracht. 

In den Forschungsgraben registrierte man in einer Tiefe von ungefähr 80 cm, 
Gruben von verschiedener Größe mit fast rundlichen Grundrissen. Man fand 
in Fülle Steinstücke, Tierknochen und Gefäßbruchstücke. Die letzteren 
waren eindeutig für die frühere Phase der Bronzezeit charakteristisch. In 
einer der Gruben fand man im Boden ein Pfostenloch mit vermorschten 
Holzresten, was darauf hinweist, daß einige dieser Gruben als Wohngruben 
verwendet worden waren. (Bild 1, 3.) 
Die frühbronzezeitlichen Funde werden hier nicht weiter ausführlich behan
delt, sondern nur einzeln aufgezählt. (Tafel 1-4.) 
Die spätbronzezeitlichen Siedlungsobjekte zeigen einen vom Vorherigen 
abweichenden Charakter, da die Fundgüter hier mit einer Fülle an Materia
lien in einer muldenförmige Grube ans Tageslicht kamen. Die tiefste Ebene 
der Wohnmulde war 220 cm. Bei den Funden erweckte ein unbeschädigter 
Topf die Aufmerksamkeit und ein Feuerbock, der mit Asche bedeckt über 
dem Feuerplatz lag. (Bild 2, 4.) 
Das spätbronzezeitliche Fundmaterial (Tafel 5-14.) gehört unbestreitbar zu 
der Urnenfelderkultur beziehungsweise zu deren charakteristischen Gruppe 
aus dem Karpatenbecken, also zur Váler Kultur. Wir konnten verschiedene 
Grundtypen der Töpferei dieser Kultur' unterscheiden. Es sind Urnen, 

Schüsseln, Tassen, Näpfe und natürlich ganz gewöhnliche Haushaltskera
mikwaren. Aus der sorgfältigen Analyse können wir die Schlußfolgerung 
ziehen, daß diese nur kurze Zeit bewohnte Siedlung die Übergangsperiode 
zwischen der I. und II. Phase der Váler Kultur vertritt, das heißt sie gehört 
nach P. Reinecke zur frühen Phase der Hallstatt B Periode. 
Die Siedlung steht - in enger Beziehung mit der Hauptstadt betrachtet -
nicht allein, einige Jahre später fand man am anderen Ende von Budapest, in 
Újpest, in der Gemarkung von Káposztásmegyer eine ähnliche, vielleicht ein 
wenig früher datierbare, provisorische Siedlung mit zwei großen Wohn
mulden.2 

Reichliche Tierknochenfunde weisen auf das alltägliche Leben der Bewoh
ner der zwei Siedlungen (in der Sztregovastraße und Káposztásmegyer) hin. 
In Káposztásmegyer hielt man in der Mehrheit Rinder, die Anzahl der 
Schafe, Schweine und Pferde war geringer. In der Sztregovastraße zeigten 
die zoologischen Untersuchungen außer geringen Wildtierknochen eine 
größere Anzahl von Rinderknochen sowie Knochen von Schweinen, Scha
fen und Pferden. Die Bewohner beider Siedlungen führten im Zusammen
hang mit den Charakteristiken der Siedlungen eine Art des nomadisierende 
Wirtschaftslebens. Am Ende sollen wir einige Worte über den schon erwäh
nten Feuerbock sprechen (Bild 6.). Über seine Verwendung geben zahlreiche 
Studien Kunde und es knüpfen sich verschiedene Theorien daran. Bei 
solchen Objekten ist es immer schwer zu unterscheiden, ob sie für kultische 
Zwecke oder für praktische Verwendungen bestimmt waren. Allerdings 
scheinen die rußbefleckten Fundstücke aus der Nähe des Feuerplatzes die 
zweite Variante zu unterstützen5. 
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