
3 db gömbszelet alakú, pici bronz pityke. Külön érdekessége a temetkezésnek, hogy 
a sírt egy korábbi, a temetéskor már betemetődött, nagyméretű, kerek hulla-
dékgödölbe ásták. Ez - a belőle előkerült edénytöredékek alapján - szintén a 
magyarádi kultúrához tartozik. A gödör betöltődése és a sír ásása között azonban 
nem sok idő telhetett el, mivel a gödrön kívül eső koponya magasabban, a váz 
viszont a gödörbe besüppedve, a koponyánál mélyebben feküdt. Az ide temetkező 
népcsoport használhatta a lelőhelytől mintegy 800-900 m-re, az Ipoly túlsó partján 
fekvő Kiskeszi (Maié Kosihy, Szlovákia) erődített telepét. 

Az őskor további szakaszaiból is számos, igen jelentős temetkezési helyet isme-
rünk a megyéből, most csupán ízelítőt kívántunk nyújtani a különböző korszakokban 
uralkodó szokásokról. 
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Őskori lelőhelyek 
Szigetszentmiklós határában 

Sok ezer m2-nyi területet tárt fel a Budapesti Történeti Múzeum régész kollektívája 
az M0 autópálya déli szakaszán, az Utiber, a Közúti Beruházó Kft, a Magyar Aszfalt 
Kft és a múzeum hathatós együttműködése révén. A leletmentések 1987-ben kezdőd-
tek, és az út építési ütemének megfelelően 1992-ig tartottak. 

Az Ml és az M5 autópályákat összekötő körgyűrű megközelítőleg 28 km-es útvo-
nalára 12 munkahelyünk esett. Mintegy ötezer éves időszakot fog át az itt talált 24 
lelőhely kora. Az újkőkortól kezdve a magyar középkorig minden lényegesebb 
történeti periódus szerepel. A körgyűrű Csepel-szigeti szakaszán végzett őskori 
feltárások eredményei alapján egy kisebb régió településtörténeti képe vázolható fel 
az i. sz. előtti mintegy 4 évezreden keresztül. A lelőhelyek a sziget K-i oldalán, a 
soroksári Duna-híd lábánál koncentrálódtak. Itt, a szigetszentmiklósi Üdülősoron két, 
több hónapos ásatási turnus folyamán mintegy 2500 m2-nyi felületet tártunk fel 1988-
1989-ben. Az itt nyert információk kibővítésére további lehetőségünk nyílt a Fővárosi 
Vízművek területén. A már kijelölt, és mélyítésbe kezdett vízdúsító helyén 1200 m2-
nyi felületet tártunk fel. 

E két, egymáshoz közel eső lelőhely jelenségei alapján rekonstruálható a mikroré-
gió benépülési ritmusa, és az azonos korú települések kapcsolata és eltérése, mely az 
őskor folyamán alapvetően a természeti környezet függvénye. A változó klímaviszo-
nyok erősen befolyásolták az áradásokat, az élő- és talajvizek mennyiségét és a 
vegetációt. Mivel a lelőhelyek egykori magasártéri szigeteken fekszenek, melyek közt 
ma már feltöltődött Duna-ágak kanyarogtak, ez a természeti függőség itt fokozatosan 
érvényesül. Az őskor csapadékban gazdagabb periódusaiban (újkőkor, késő-
bronzkor) a települések a Dunától távolabb eső, magasabb területen helyezkednek el 
(Vízmű). A korabronzkori falu viszont a Soroksári Duna-ág közelében húzódik, s 
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ekkor, a III.-II. évezred fordulóján, viszonylag csapadékmentesebb időjárási viszo-
nyok uralkodtak. Hasonló környezetre utal a rézkori települési kép is (Üdülősor). A 
terület természeti adottságai sem feleltek meg egyformán az egyes népcsoportok 
életmódjának. Erre a régészeti jelenségek intenzitása utal. Úgy tűnik, a környezet az 
újkőkori és korabronzkori emberek igényeit elégítette ki legjobban, ekkor a legna-
gyobb a lakóhelyek tér- és időbeli kiterjedése. Más népcsoportok megtelepedése 
futólagos. Ez a jelenség a réz- és későbronzkorban a másutt is tapasztalt mozgékony, 
vándorló életmóddal magyarázható, míg a kelták esetében a terület perifériális hely-
zetével. 

Az előkerült régészeti leletanyagban - melynek túlnyomó többségét az ember által 
használt edények és töredékeik, valamint a táplálék egy részének fonását jelentő állatok 
csontjai jelentik - a használati tárgyak közt intenzív földművelésre utaló emlékanyag alig 
került elő. A természeti környezet inkább az állattartásnak kedvezett. Legjelentősebb 
haszonállat az őskori korszakok többségében a szarvasmarha volt, de nagy számban 
tartottak kiskérődzőket is. Csak a kora- és későbronzkorban ugrik magasra a ló aránya, s a 
vadászott állatok mennyisége a későbronzkorban jelentős. Ez a kép megfelel az itt élt 
őskori népcsoportok életmódjáról már eddig kialakult, és máshol is tapasztalható képnek, 
s a szűkebb környezet természetföldrajzi adottságainak. 

Mintegy hatezer éves a legkorábbi nyom, melyet az ember ezen a kis területen ma-
ga után hagyott. Az újkőkori, ún. Vonaldíszes kerámia kisebb népcsoportja telepedett 
le először az egyik ármentes, Duna-ágak között enyhén kiemelkedő szigeten. A 
leendő vízdúsító medence helyén egy nagyobb falu szélének kis részletét tártuk fel, 
melyet különböző rendeltetésű gödrök jeleztek. Ezen a kis területen előkerült lelet-
anyag is elegendő volt azonban annak a megállapítására, hogy - ha kis megszakítá-
sokkal is - több száz évig élt itt az ember. Őrlőkő és sarlópenge töredékek bizonyít-
ják, hogy a létfenntartásában az állattartás és a kezdetleges, irtásos földművelés 
egyenrangú szerepet játszott. Ez az egyensúly billen fel az állattartás javára a középső 
rézkorban, a ül. évezred első felében. A mozgékony életmód régészetileg a rövid 
életű települési formában mutatkozik meg, mint esetünkben is, az Üdülősoron. Bár 
ebben a korszakban kezd elterjedni, hogy a közösség halottait a lakóhelytől elkülö-
nítve, temetőkbe hantolja el, temetkezések még mindig előfordulnak településeken 
is. Nem váratlan tehát, hogy egy nagyobb gyermek sírja az üdülősori falu egyik 
gödrében is előkerült. Már sokkal rejtélyesebb az a mély gödör a Vízművek területén, 
melybe három kiskorú gyermek vázrészeit találtuk. Itt, ezen a temetkezésen kívül 
más jelenségek a középső rézkorból nem kerültek elő. A temetkezés szükségesen 
gyors - esetleg rituális jellegű elhantolásra utal. A középső rézkor anyaga régészetileg 
a főleg a mai DNy-Szlovákiában elterjedt Ludanice csoporthoz sorolható. Több száz 
év után, a III. évezred második felében egy újabb rézkori népesség jelent meg a 
Soroksári Duna-ág mentén: az üdülősori lelőhelyen 9 települési objektummal képvi-
selteti magát a Kosztolác kultúra. Ez a népcsoport a Balkán felől a Duna mentén 
vándorolt É-felé, s rövid idő alatt beolvadt a helyi, nagyállat-tartó későrézkori lakos-
ságba. A gyors folyamatot kis, futólagos települések bizonyítják, ahol a két nép 
leletanyaga együtt fordul elő. Az üdülősori lelőhelyen a korra jellemző jelenségek 
nagy része előfordul: szabadtéri tűzhely, rituális állattemetkezés és gabona-áldozattal 
kapcsolatba hozható gödrök. 

Szintén a Duna mentén hatolt be területünkre a n. évezred elején egy újabb nép-
csoport, csakhogy egészen más irányból. Már a korai bronzkorszakban, Közép-
Európa felől érkeztek azok az íjjal felfegyverzett lovas emberek, akiket jellegzetes 
díszedényük alapján Harangedényes népeknek nevezünk. Megjelenésüket települé-
seik hosszú lánca bizonyítja a Duna jobb partján, a főváros környékén. Ezek közé 
illeszkedik az üdülősori hatalmas falu is. A népcsoport egyik települési gócpontja a 
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Csepel-sziget volt, amit számos feltárt telep- és temető részlet bizonyít. Ásatásunkkal 
azonban először adódott lehetőség arra, hogy egy települési egység életébe bepil-
lanthassunk. A falu - melynek kb. egy tizedét tártuk fel - több km hosszan nyúlik el a 
Soroksári Duna-ág mentén. Nyomát különböző rendeltetésű gödrök száza jelzi. 
Ugyanennek a közösségnek egy kisebb tanyája volt a Vízművek helyén lévő terasz-
szigeten. Lehetséges, hogy a Duna egy nagyobb áradása űzte át ide ideiglenesen a 
falu lakóinak egy részét. Az árvizeket a telep Duna felé eső részén egybemosódott, 
de leletekben gazdag rétegek jelezték. Ennek ellenére Magyarországon először itt 
sikerült megfigyelnünk ennek a népcsoportnak az első föld felszínére emelt épületé-
nek nyomait. A nagy ház csónak alakú, gerenda vázas, tapasztott falakkal. Bejárata a 
déli oldalon nyílt, benne tárolóvermet és áldozati gödröt találtunk. A különleges 
forma és a méret alapján feltételezhető, hogy az építmény közösségi házként funkci-
onált. A temető a lakóhelyektől egy Duna-ággal elválasztott másik belső szigeten volt. 
Helyét már korábbi ásatások alapján ismertük. Az út nyomvonalába eső sírokkal 
együtt - a minden bizonnyal sokkal nagyobb temetőből - így 20 csontvázas és urn ás 
sírt ismerünk. Az előkerült leletanyag - edények, használati eszközök állatcsontok -
igen gazdag és változatos. A régészeti tipológia alapján szemléletesen tükröződik az a 
folyamat, melynek során ez az idegen eredetű népcsoport a helyi lakossághoz asz-
szimilálódott. Bizonyára a n. évezred közepének csapadékos klímaviszonya lehetett 
az oka, hogy csak a későbronzkorban, az évezred végén találkozunk területünkön 
ismét az itt lakó ember nyomával. A belső teraszszigeten, a vízdúsító medence helyén 
a Közép-európai korai urnasíros kultúra néhány gödre került elő. Népek vándorlásá-
nak háborús, nyugtalan időszaka ez a kor, melyet a mi lelőhelyünk átmeneti, futóla-
gos jellege is jól szemléltet. 

Noha a Csepel-sziget az Urnasíros kultúra későbbi időszakában és a koravaskor-
ban sem volt lakatlan, a mi szűkebb területünk ebben a korszakban néptelen. A Ny-i 
és K-i, ekkor már erősen elváló két nagy régió határán, a nagy dunai átkelőhelyek 
közelébe tömörül a lakosság, s lelőhelyeink távol esnek ezektől a frekventált helyek-
től. Csak az i.sz. kezdete körüli évtizedekből bukkanunk ismét település nyomaira. 
Mind a Vízmű, mind az Üdülősor területén előkerültek a késői kelta kor leletei. Szórt 
jellegű falvacska húzódhatott itt, távol a gazdag eraviszkusz törzs Gellért-hegyi köz-
pontjától. Egy kisebb lakóház, egy gazdasági épület, helyi fazekasság és fémfeldolgo-
zás emlékei tanúskodnak az itt élő emberek hétköznapjairól, akik a leletek tanúsága 
szerint nem érték meg a római foglalást. 

Az őskori feltárások itt röviden összefoglalt eredményeinek tudományos feldolgo-
zását a Budapesti Történeti Múzeum Műhely című sorozatának 5. kötetében jelentette 
meg. Az autópálya D-i szakaszán végzett ásatások gazdag leletanyagát - az őskortól a 
középkorig - a múzeum vári épületében 1990-ben mutattuk be. Egy kisebb kamara 
kiállítás jelenleg is megtekinthető a csepeli Autópálya Igazgatóság épületében. 

Vékonyné Vadász Éva 

Középkori faluásatások a dél-pesti 
határban és a Csepel-szigeten 

A Budapestet elkerülő M0 autópálya déli szakasza több régészeti lelőhelyen halad 
át. Az építkezést megelőzően 1987-1989-ben három középkori falu területén lelet-
mentéseket végeztünk, feltártuk az autópálya nyomvonalába eső, az építkezéssel 
megsemmisülő falusi építményeket, régészeti jelenségeket. A lelőhelyeket, mint a 
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