
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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pesti határ többi faluhelyét terepbejárásokból már ismertük, a területről készült légi 
felvételeken pedig jól látszottak a középkori házak foltjai is. A középkori oklevelek-
ből kiderül, hogy az út által bolygatott falvak, Kerekegyháza, Szőlős és Háros az 
egész középkoron át lakottak voltak, csak a török foglalás után, a XVI. szd. közepe 
táján néptelenedtek el. A falvak helye beépítetlen szántóföld maradt, azonban az 
erőteljes mezőgazdasági műveléssel szinte teljes egészében elpusztult a kultúrréteg 
legfelső, XV-XVI. szd.-i része. 

Budapest XX. Soroksár-Várhegy. A dél-pesti határ legmagasabb homokdombja 
a Gyáli patak középső szakaszánál helyezkedik el. A felszíni régészeti jelenségek a 
patak partján kb. 1000 m hosszú és 600 m széles sávban figyelhetők meg. Az őskori 
cserepek a dombtetőn, a középkoriak a DNy-i lejtőn sűrűsödnek. Az autópálya a 
lelőhely déli lankás oldalán halad keresztül, a falu külső területeit bolygatja. Az út 
20000 m2-nyi felszíne becsléseink szerint a középkori falunak kb. egy nyolcadnyi 
szelete. Árpád-kori, XI-Xm. szd.-i telepjelenségek az egész nyomvonalban jelentkez-
tek, későbbi, Xni-XVI. szd.-i falurészlet azonban csak az útszakasz keleti felében 
bukkant elő. 

Összesen 42 Árpád-kori objektumot, 7 különböző típusú lakóházat, gazdasági 
épületet, 3 sütőházat, 2 műhely-házat, edényégető kemencéket, aszaló és füstölő 
gödröket, szabadtéri tüzelőhelyeket, gabonás vermeket, hulladékgödröket és árkokat 
tártunk fel. A régészeti jelenségek alapján periódusonként szét lehetett válogatni az 
azonos korú építményeket. A feltárt területen a XII. században volt a legmozgalma-
sabb az élet. A lelőhely K-i felében föld fölé épített sütőházak-őrlőhelyek, földbemé-
lyített sütő-szárító kemencék, szárító-füstölő gödrök, és földbe mélyített műhely-
házak romjait találtuk. Az állandó tűzzel járó tevékenység színterét 7 m széles, 2 m 
mély árok választotta el a falu lakóházaitól. A XII. szd. végén, vagy a XIII. szd. legele-
jén nagy alaprajzi átrendeződés zajlott a kutatott területen, feltöltötték az árokrend-
szert, és a lerombolt épületek romjait. A terület a XIII. szd.-i falu szántóföldje, legelője 
lett. A feltöltésben több olyan régészeti leletet, főként háztartási cserépedény töredé-
ket találtunk, amelyek azt mutatják, hogy a lelőhely más, eddig feltáratlan részein a 
XI. szd.-ban is jelentős település lehetett. Ma még nem lehet helytörténeti, vagy 
gazdaság-történeti eseményekhez kötni a XI-Xm. szd.-i alaprajzi változásait, kiegészí-
tő adatok megismerése érdekében folytatni kellene a régészeti kutatást. Az időrendi 
kérdések megoldásában a Hl. Béla király (1172-1196) rézpénzeivel jelzett rétegek 
segítenek. Ezek a rétegek töltötték fel a XII. szd-i árkokat, gödröket, kemence- és 
házhelyeket. 

A település kialakulásának ideje a honfoglaláskorba nyúlik, bár ebből az időszak-
ból csak egy magányos, lovas női sír került elő a lelőhely ÉNy-i részén. 

A feltárt terület K-i, a Gyáli patakhoz közeli felében a XV. szd. közepéig megma-
radt a falu Árpád-korban kialakult ipari negyede. Továbbra is kemencés sütőházak, 
őrlőhelyek, aszalók, műhelyek épültek ezen a helyen, a hozzájuk tartozó lakóházak a 
domb magasabb részein lehettek. A XV. szd. második felében változott a beépítés 
jellege, kétosztású, vertfalú lakóházak épültek, amelyek szabályos utcasort alkottak. 

Kerekegyháza egy 1332-es oklevélben tűnt fel, s ezt követően megszaporodtak a 
rá vonatkozó adatok. A XIV-XV. szd. folyamán helyi kisnemesek birtokában volt, 
majd 1484-ben Mátyás király Nagylucsei Orbán királyi kincstartónak adományozta. A 
falu XVI. szd. eleji elnéptelenedéséig a főúri család birtokában maradt. 

Szlgetszentmlklós Üdülősor és Vízmfitelep. A Csepel-sziget K-i oldalán, a So-
roksári Dunaparton egy csaknem 2 km hosszú sávban különböző régészeti korsza-
kokból származó, felszíni régészeti jelenségek látszanak. Az autópálya-híd körül XI-
XII. szd-i falu körvonalazható. Házai ÉNy-DK-i irányban haladva, sakktáblaszerű 
elrendezésben, három sorban helyezkednek el. Jellegzetes, négyzetes alaprajzú 
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földházak, alapterületük átlagosan 9 m2. Szelemen gerendás tetőszerkezetük volt, a 
bejárattal szembeni sarokban kőből épített, tapasztott kemencék voltak. A házak Ny-i 
oldalán széles határárok húzódott, ebből ágaztak ki a házak közötti keskenyebb, 
mély határárkok. A köztük lévő távolság 23 m. A régészeti leletanyag alapján megál-
lapítható, hogy a települést a XII. szd. folyamán felszámolták, a későbbi falu beépítet-
len, mezőgazdasági területévé alakították. 

A lelőhely déli végén, a Vízműtelep 6. sz. kútja körül kiegészítő leletmentést végez-
tünk. Egy Xm. szd.-i falurészlet 46 objektuma, házak, árkok, szabadtéri tüzelőhelyek, 
kemencék, szemétgödrök, kagylószárító, és agyagkitermelő gödrök kerültek elő. Az 
ásatás legfontosabb mozzanata egy kétosztású, cölöpszerkezetű fallal épített ház 
nyomainak előkerülése volt. A középkori objektumok szabályos rendben helyezked-
tek el, s így rekonstruálni lehetett a XHI. szd.-ban elpusztult falurészlet három belső 
telkének beépítettségét. Az árokkal határolt telkek szélessége 25 m. A lakóház az 
ÉNy-i határárok közelében helyezkedett el, kisebb árok futott a ház D-i fala előtt. Ez 
utóbbi mentén helyezkedtek el a gabonásvermek, tárológödrök. Távol a háztól, a 
telek DK-i sarkában alakították ki a szabadtűzhelyeket, az aszaló-szárító gödröket és 
a kemencéket, 

A lakóépületek békés megszüntetése után a felhagyott területen nagy méretű 
kagylószárító és agyagkitermelő gödröket ástak. A fazekastelep is megszűnt a XIII. 
szd. második felében. Az események valószínűleg a XEtl. szd.-végi, királyi birtoka-
dományozásokkal lehettek összefüggésben, amelyek révén kialakultak a Háros 
szigeti premontrei kolostor, a csepeli és a margitszigeti domonkos apácák taksonyi 
birtokközpontjai. 

A feltárás folyamán a Vízmű területén számontartott romokról kiderült, hogy azok 
nem egy középkori templom, hanem egy XVIII. szd.-elejei temetőkápolna maradvá-
nyai. így a törökkorban is továbbélő, középkori Szőlős falu templomát máshol kell 
keresni. 

Budapest XXL Csepeli Vízművek. A csepeli Dunaparton a Háros szigettel szem-
ben lévő területen Háros falu XVI szd.-elejei házai helyezkedtek el. A szőlőművelés 
miatt a lelőhelynek ez a részlete teljesen megsemmisült csak két nagy gabonásverem 
maradt feltárható állapotban. Az egyik XVI. szd-elejei hulladékkal, változatos formájú 
cserép edények, vas használati tárgyak töredékeivel és étkezési állatcsontokkal volt 
betöltve. 

Az ásatási eredmények részletes, tudományos feldolgozását folyamatosan végez-
zük. Az első cikkek gyűjteménye Régészeti kutatások az MO autópálya nyomvonalán 
I. n. címmel 1992-ben jelent meg a Budapesti Történeti Múzeum Műhely sorozatában. 

Irásné Melis Katalin 

Várak a Börzsönyben 
A Börzsöny az Északi Középhegység legnyugatibb tagja. É-on Ny-on az Ipoly, D-

en a Duna, K-en a Nógrádi-medence határolja. Legmagasabb csúcsa a 939 m magas 
Csóványos. Innen indulnak különböző irányba a gerincek, és egyúttal ez a vízvá-
lasztó is. A hegység északi részét szűk, mélyen bevágódott völgyek tagolják; a ten-
gerszint feletti magasság itt 500-900 m között váltakozik. A D-i, 300-450 m magas részt 
kisebb-nagyobb medencék, tágasabb völgyek teszik változatossá. 

Településre elsősorban az Ipoly-menti 1-3 km széles, az ártérből néhány méterrel 
kiemelkedő dombok alkalmasak. A Duna mellett Szobnál (az Ipoly-torkolatnál) 2-3 
km, Nagymaros-Verőce között azonban csak mintegy 500 m széles ez a sáv. A hegy-
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