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Istvánovits Eszter—Almássy Katalin

Késő népvándorlás kori és/vagy Árpád-kori
településnyomok Beregsurányból

Beregsurányt (1. kép) mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban a Csallány Dezső által feltárt
császárkori fazekastelep tette ismertté, ahol 1965 és 1969 között nagy volumenű munkálatok során 52
fazekaskemence került napvilágra.1 Csallány a telepet az általa körülhatárolt ún. „Bereg kultúrához” sorolta.
A nyíregyházi múzeumba 1965-ben frissen elkerült új régész, Németh Péter részt vett a beregsurányi Barátságkertben és környékén folytatott feltárásokban, ahol egy Árpád-kori település maradványait dokumentálta.
Három évtized múltával a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága a Barátságkert területén, az
1960-as évekbeli feltárásoktól mindössze mintegy 150 méterre a határátkelő bővítését tervezte. A Jósa András Múzeum szerződést kötött a
megelőző régészeti feltárás elvégzésére, melyre 1995–96-ban került sor
közel 4 ha területen.2
A bővítendő határátkelő meglehetősen lapos területen fekszik, ma
már távol a Mic pataktól. Ugyanakkor az ásatás során, a humuszoláskor
a feltárt terület keleti és középső részén is találkoztunk vízjárta résszel.
Mint az a II. katonai felmérés térképén jól látszik, a Mic egyik lefűződött hurkáról lehet szó, amelyik már a XIX. sz. első felében is holtág volt
(2. kép). A patak nyugat–északnyugatról határolja az egykori településeket. Ezen túl keletről mocsaras-vizes rész zárja az alig kiemelkedő hátat.
Valószínűleg a feltárt korszakokban meglehetősen száraz lehetett az időjárás, ha ilyen területet választottak ki egy település helyéül.
2. kép A feltárás helye a II. katonai
felmérésen

1 Az összegyűjtött mintegy 40 ezer lelet máig publikálatlan, részben a nyíregyházi Jósa András Múzeumban, részben a vásárosnaményi Beregi Múzeumban
leltározták. (Csallány, Dezső: Die Töpfersiedlung von Beregsurány im spätkaiserzeitlichen Barbaricum. Publikálatlan kézirat a Jósa András Múzeumban,
Nyíregyháza é.n., Istvánovits Eszter: Some data on the ethnical and chronological determination of the Roman age population of the Upper Tisza region. /
Noi săpături arheologice în hotarul localităţii Beregsurány (Comitatul Szabolcs-Szatmár-Bereg) Acta Musei Porolissensis XXI. 1997. 717–742.)
2 Az ásatást e tanulmány szerzői közösen irányították. A feltárásban részt vett Bocz Péter és Mester Andrea technikus, Király József és Benke Zsolt rajzoló,
Belánszky-Demkó Péter fotográfus, Szinyéri Péterné restaurátor, Kovács Péter restaurátor, Zelenák Ferenc anyagbeszerző. A gépi földmunka nagy részét
néhai Tóth István végezte. Munkájukat köszönjük!
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3. kép A tanulmányban szereplő objektumok felszínrajza

4. kép A tanulmányban szereplő objektumok felszínrajzának részlete
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A talaj kötött, sárga agyagos öntésföld, mely rendkívül kemény volt. Ha ezt a réteget átvágjuk, akkor kékesszürke agyagos altalajt találunk. A régészeti objektumok ezt a szürke réteget azonban rendszerint nem érték el.
Összességében 430 objektumot tártunk fel. Többségük (407) császárkori, de előfordult néhány késő
népvándorlás kori és Árpád-kori együttes is (3–4. kép).3 A települések pontos kiterjedését nem ismerjük,
objektumaikat megtaláltuk a feltárástól mintegy 1,5 km-re húzódó, a Beregsurányba leágazó út melletti
kutatószelvényünkben is.4
Az alábbiakban a nem császárkori objektumokat és anyagukat közöljük. Célunk elsősorban az anyag bemutatása volt, mivel a Bereg területének ezen időszakai egyelőre fehér foltot képviselnek a kutatásban. Így van ez
annak ellenére, hogy a honfoglalás vizsgálata szempontjából rendkívül lényeges régióról van szó.

Az objektumok és leletanyaguk
23. objektum: közelítőleg háromszög alakú, világosabb szürke, igen puha betöltésű objektum 65 cm-re a felszín
alatt. Részben a feltárt területen kívülre esett. A kibontott rész 125 x 100 cm körüli. Mélysége a jelentkezéstől 20 cm. DNy-i szögletében cölöplyukszerű, 10–15 cm mély, 45 cm átmérőjű bemélyedést bontottunk ki
(96.22.1–2.).
1. Korongolt, vékony falú, apró szemű homokos anyagú fehér kerámia sötétszürke külső felülettel.
2 x 2,8 cm. Ez alapján talán Árpád-kori vagy későbbi objektum.
2. Szürke, piros foltos kődarab. 1,8 x 3 cm.
63. objektum: a felszín alatt 30 cm mélyen 173 x 230 cm átmérőjű, fekete, faszenes betöltésű, feltehetőleg késő
népvándorlás kori gödör. Sok cserép, valamint égett kövek voltak benne. M: 23 cm (I. tábla 1.).
Az objektum körüli nyesésből császárkori cserepek kerültek elő, a betöltésében azonban mindössze egyetlen császárkori töredék volt, a többi népvándorlás kori (96.53.1–36.).
1. Szürke, szemcsés, korongolt kisebb fazék másodlagosan szivacsos könnyűre égett peremtöredéke.
P: 11,5 cm, ‚M’: 4,6 cm (I. tábla 3.)
2. Téglaszínű, szürke-fekete foltos, kavicsos-szemcsés, korongolt, nagyobb fazék tagolt peremtöredéke.
P: 21,6 cm, ‚M’: 7,5 cm (I. tábla 5.)
3. Téglaszínű, szürke-fekete foltos, kavicsos-szemcsés, korongolt, nagyobb fazék peremtöredéke.
P: 18,4 cm, ‚M’: 4,4 cm (I. tábla 4.)
4. Világos téglaszínű, kavicsos-szemcsés, korongolt, vékony falú fazék peremtöredékei.
P: 10,1 cm, ‚M’: 4,1 cm (I. tábla 2.)
5. Szürkésbarna, kavicsos-szemcsés, korongolt, vastagabb falú fazék peremtöredéke, vállán fésült hullámköteg alatt fésült vízszintes vonalköteg díszíti. P: 21 cm, ‚M’: 8,5 cm. Valószínűleg ugyanennek az edénynek
része egy oldaltöredék és egy vágott fenéktöredék. F: 10,1 cm, ‚M’: 8,9 cm (II. tábla 1.)
6. Szürkésbarna, illetve téglaszínű, kavicsos-szemcsés, korongolt, vastagabb falú fazekak oldaltöredékei
sűrű, fésült vízszintes vonalköteggel. 13 db.
7. Két sárga, illetve szürke, homokkal soványított, korongolt, vékonyabb falú edény egy-egy kissé íves
nyaktöredéke. 4,3 x 3,4 cm; 2,6 x 2,8 cm.

3 A kronológiai megállapításokra vonatkozóan lásd az anyagleírás utáni részt! A felszínrajzon csak a tanulmányban érintett objektumokat tüntettük fel,
a császárkoriakat nem.
4 A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumban találhatók 96.1.1–235.1. leltári számon. Restaurálásukat Szinyéri Péterné végezte. A rajzokat Király
József készítette.
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8. Sárga, homokos anyagú, vékony falú, korongolt edény íves nyaktöredéke befésült vízszintes vonalak közt
két befésült vízszintes hullámkötegdísszel. 5,8 x 4,7 cm (I. tábla 7., II. tábla 3.)
9. Téglaszínű, homokos-kavicsos-szemcsés anyagú, korongolt fazék peremtöredéke.
P: 14,1 cm, ‚M’: 4,9 cm (II. tábla 4.)
10. Téglaszínű, homokos-kavicsos-szemcsés anyagú, korongolt fazék peremtöredéke.
P: 11,9 cm, ‚M’: 2 cm (II. tábla 2.)
11. Fekete, barna foltos, korongolt, egészen kicsit homokos anyagú fazék pereme. P: kb. 22 cm (II. tábla 5.).
12. Téglaszínű, szürke foltos, homokkal soványított, korongolt fazekak 4 válltöredéke befésült vízszintes
hullámvonal kötegekkel. Az egyiken vonalköteg is van.
5,7 x 5,1 cm; 4 x 2,8 cm; 5 x 2,9 cm; 4 x 2,9 cm. (I. tábla 6.)
13. Téglaszínű, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék befésült hullámköteggel.
14. Sárga, szürke foltos, homokkal soványított, korongolt, vékony falú edények 20 oldaltöredéke. Közülük
az egyiken talán karcolt vonaldísz fut körbe.
15. 14 db szürke, illetve téglaszínű, homokos-szemcsés, korongolt, vastagabb falú oldaltöredék.
16. 5 db sötét téglaszínű, homokos-szemcsés, korongolt oldaltöredék.
7 x 6,1 cm; 3,6 x 2,6 cm; 6,4 x 5 cm; 3,3 x 3,1 cm; 5,4 x 3,7 cm.
17. Szürke, homokos, korongolt, vékony falú edény 2 íves oldaltöredéke kopott, vízszintes vonalbenyomással.
5,2 x 3,3 cm; 5,2 x 4,4 cm.
18. Világosszürke, homokos anyagú, korongolt, vékony falú oldaltöredék enyhén íves nyak indításával.
4,8 x 3,2 cm.
19. Fehér külső felületű, fekete belsejű, homokos anyagú, korongolt, vékony falú kisebb oldaltöredék.
2,4 x 1,5 cm.
20. Két szürke, szabálytalan alakú, könnyűre égett agyagrög. 3,8 x 2,6 x 2 cm; 2,6 x 2,1 x 1,3 cm.
21. Barna, homokos anyagú, korongolt, vastag falú fazék oldaltöredéke vágott aljjal.
7,4 x 7,7 cm. F: 9 cm, ‚M’: 2,8 cm.
22. Téglaszínű-szürke foltos, szemcsés-kavicsos anyagú, korongolt, kopott aljtöredék. 4,3 x 3,1 cm.
23. Kettő az előzőhöz hasonló, belső felületén lepattogott aljtöredék. 6,5 x 5,3 cm; 4,1 x 2,9 cm.
24. Sárga, homokos, korongolt, kopott, vágott fazékalj. 5,4 x 3,5 cm.
25. Kívül téglaszínű, belül szürke, homokos soványítású, korongolt edény alja felmenő fal nélkül. 5,9 x 5,2 cm.
26. Egyik felületén simára csiszolt, szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő. 8,5 x 5,9 x 7 cm.
27. 3 db szürke-téglaszínű foltos, szemcsés, szabálytalan alakú kő.
9,7 x 5,9 x 5,9 cm; 6,1 x 3,5 x 3,1 cm; 7,6 x 5,2 x 3,3 cm.
28. 7 db barnás-téglaszínű, az előzőknél kevésbé szemcsés, szabálytalan alakú kő.
29. 17 db barnás-téglaszínű, szemcsés, omlékonyabb, szabálytalan alakú kő.
30. 6 db szabálytalan alakú, szürke, szemcsés kődarab.
31. Szabálytalan alakú, sárgásbarna, szemcsés, omlékony kő. 6,6 x 5 x 3,4 cm.
32. 2 db téglaszínűre égett, szabálytalan alakú agyagtapasztás. 4,2 x 3 x 2,1 cm; 2,3 x 1,9 x 1,6 cm.
33. 3 db szürke, könnyűre égett, szabálytalan alakú agyagsalak.
5,6 x 3,6 x 2,7 cm; 3,9 x 3,1 x 3,6 cm; 3 x 2,7 x 2 cm.
66. objektum: a felszín alatt 30 cm mélyen 312 x 190 cm átmérőjű, fekete, faszenes betöltésű, lankás oldalú,
egyenetlen aljú gödör. Közvetlenül az alján összefüggő faszénréteget bontottunk ki. ‚M’: 28–54 cm. Sok égett
kő volt benne (III. tábla 1.). Az objektum betöltésében 1 db császárkori cserépdarabot találtunk, a többi lelet
késő népvándorlás- vagy Árpád-kori darab (96.54.1–30.).
1. Barna, fekete foltos, homokos anyagú, korongolt, gömbölyű vállú, kihajló peremű fazék töredéke vállán 2
vízszintesen befésült hullámköteggel. P: 14,7 cm (III. tábla 3.)
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2. Téglaszínű, fekete törésű, homokos-szemcsés anyagú, korongolt, kissé tagolt fazékperem.
P: 12,3 cm (III. tábla 2.)
3. Fekete, barna foltos, egészen kicsit homokos anyagú, korongolt, kopott, töredezett kis peremtöredék.
2,2 x 1,8 cm.
4. Világos téglaszínű, fekete törésű, homokos szemcsés, korongolt fazék tagolt peremtöredéke. 2,7 x 2,1 cm.
5. Fekete, belső felületén barna, homokos anyagú, korongolt, vékony falú fazék kissé íves nyaktöredéke
bekarcolt vízszintes hullámvonallal. 3,9 x 3,2 cm.
6. Sötétszürke, homokos soványítású, korongolt nagyobb fazék oldaltöredéke benyomott vízszintes hullámvonallal. 6,6 x 4,7 cm (III. tábla 4.)
7. Barnásszürke, belül barna felületű, kissé homokos anyagú, korongolt fazékoldal vízszintesen befésült
hullámköteg alatt vízszintes vonalköteg dísszel 4,7 x 3,0 cm. (III. tábla 5.)
8. Sötétszürke, erősen szemcsés, kavicsos, érdes tapintású oldaltöredék, vízszintes, sekélyen bekarcolt sűrű,
kopott vonaldísszel. Korongolt. 5,5 x 3,9 cm; 4,0 x 3,5 cm; 4,7 x 3,5 cm.
9. Fekete, kissé homokos anyagú, korongolt fazékváll 2 vízszintesen befésült vonalköteggel díszítve.
5,7 x 2,1 cm.
10. Kívül sárga, fekete törésű, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék vízszintesen bekarcolt vonallal.
3,9 x 2,2 cm.
11. Barna, fekete foltos, sok fehér szemcsével soványított, korongolt, vékony falú fazék oldaltöredéke.
6,1 x 6,0 cm.
12. Szürke, barna foltos, szemcsés-homokos anyagú, korongolt, kopott, kisebb fazék két aljtöredéke.
Az egyiken fésült vízszintes hullámvonalköteg látszik. 3,4 x 2,3 cm; 3,1 x 2,6 cm.
13. Sötétszürke-fekete, homokos-szemcsés anyagú, korongolt fazék 2 oldaltöredéke. Egyiken két vízszintes
párhuzamos, sekélyen karcolt vonaldísz. 3,1 x 2,2 cm; 2,7 x 2,5 cm.
14. 7 db szürkés, illetve szürkésbarna felületű, homokos-szemcsés anyagú, korongolt, fekete törésű, kopott
fazéktöredék.
15. Kívül barna, szürke törésű, erősen szemcsés-homokos anyagú, korongolt fazék 3 oldaltöredéke.
6,6 x 4,6 cm; 4,1 x 3,4 cm; 4,3 x 2,4 cm.
16. Világos sárgásfehér külső felületű, sötétszürke törésű, homokos anyagú, korongolt, nagyobb fazék díszítetlen 3 oldaltöredéke. 4,8 x 3,4 cm; 6,3 x 4,7 cm; 8,9 x 7,6 cm.
17. 2 db fekete, szemcsés-homokos anyagú, korongolt, vékony falú fazékoldal. Az egyik belül világos sárgásfehér. 3,6 x 2,4 cm; 5,0 x 3,8 cm.
18. Téglaszínű, szürke törésű, homokos anyagú, korongolt nagyobb fazekak 2 oldaltöredéke.
4,0 x 2,8 cm; 6,3 x 6,2 cm.
19. Téglaszínű, szürke törésű, erősen szemcsés, érdes tapintású, korongolt fazék 5 oldaltöredéke.
20. Fekete, barna foltos, homokos anyagú, korongolt fazekak 2 vágott aljtöredéke. 7,2 x 4,2 cm; 5,5 x 3,0 cm.
21. Téglaszínű, szürke törésű, homokos anyagú, korongolt, kopott aljtöredék. 3,8 x 2,3 cm.
22. Sárga, szabálytalan alakú paticsdarabok. Az egyik a sarokról származik.
7,2 x 5,0 x 3,8 cm; 5,9 x 3,4 x 2,3 cm; 5,0 x 4,1 x 1,4 cm.
23. Sötétszürke, csiszolt, trapéz alakú kőeszköz. 6,6 x 4,7 x 3,3 cm.
24. Ovális sötétszürke kavics. 6,8 x 5,3 x 3,4 cm.
25. Szürke-téglaszínű, szemcsés, egyik oldalán eldolgozott(?) szabálytalan alakú kő, illetve ugyanolyan két
oldalán csiszolt kő. 8,4 x 6,7 x 5,9 cm; 9,7 x 5,4 x 4,1 cm.
26. 3 db piros-szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab.
9,9 x 7,3 x 4,5 cm; 10,3 x 6,8 x 3,0 cm; 9,8 x 7,3 x 4,1 cm.
27. 7 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab.
28. Az előzőhöz hasonló égett kődarab. 7,8 x 7,2 x 3,5 cm.
29. Fehér, szemcsés, szabálytalan alakú, puha kő. 6,3 x 5,9 x 2,2 cm.
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80. objektum: a felszín alatt kb. 50 cm-re jelentkező fekete, faszenes, paticsos betöltésű, lekerekített sarkú téglalap alakú, 130 x 205 cm-es, feltehetőleg késő népvándorlás kori objektum. Teknős aljának közepén kisebb
kavicsokból álló réteg figyelhető meg, közte faszénnel. Déli és délkeleti szélénél az aljába egy-egy kb. 20 cm
átmérőjű lyuk mélyedt (IV. tábla 1.) (96.64.1–5.).
1. 2 db barnásfekete, homokos-szemcsés anyagú, korongolt, sekélyen benyomott, sűrű vízszintes vonalköteggel díszített vékony, kopott oldaltöredék. 2,4 x 3,4 cm; 3,4 x 5,2 cm (IV. tábla 2.)
2. 4 db sárgás, puha anyagú, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab. Egyik oldaluk egyenesre csiszolt.
5,2 x 3,5 x 4,6 cm; 3,5 x 5,5 x 4,6 cm; 2,7 x 2,7 x 5,2 cm; 4,8 x 2,8 x 3,1cm.
3. 3 db fekete, égett, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab. 5,1 x 4,7 x 3 cm; 4,9 x 4 x 1,8 cm; 4,1 x 3 x 1,7 cm.
4. Piszkosszürke, homokos anyagú, korongolt, kisebb vékony falú edény 3 oldaltöredéke.
3,4 x 4,1 x 3 cm; 5,9 x 6,3 cm; 2,4 x 3,9 cm.
5. 20 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab.
87. objektum: 50 x 65 cm-es világosszürke, kevés apró piros röggel tarkított betöltésű, feltehetőleg késő
népvándorlás kori cölöplyuk a 80. objektum mellett. Alja nem egyenes. Mélysége a jelentkezéstől 15–20 cm
(IV. tábla 3.) (96.67.1–2.).
1. 2 db szürke, szabálytalan alakú, kopott patics. 3,3 x 2,2 x 3cm; 1,9 x 1,5 x 0,8cm.
2. Sárga, fekete foltos, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék. 3,8 x 2,7 cm.
90. objektum: szabálytalan alaprajzú, 110 x 180 cm-es, fekete, faszenes betöltésű, feltehetőleg késő népvándorlás kori objektum. Alja felett 5–8 cm vastag fekete réteget bontottunk ki. A talajlazító a tetejét bolygatta.
Mélysége a jelentkezéstől 15–20 cm (IV. tábla 4.) (96.70.1–4.).
1. A nyesés szintjén íves vaspánt lekerekített véggel. A gödörhöz tartozása nem teljesen egyértelmű.
‚M’: 5,1 cm; Sz: 1,2 cm (IV. tábla 5.).
2. Sötétszürke, kissé szemcsés, kézzel formált oldaltöredék. 3,5 x 3,2 cm.
3. 2 db piszkos téglaszínű, szabálytalan alakú kopott patics. 3,4 x 1,7 x 1,2 cm; 4,2 x 3 x 1,8 cm.
4. Világosszürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő. 8,3 x 4,9 x 3,7 cm.
99. objektum: az előbbi mellett ovális, 25 x 40 cm-es sötétszürke, apró paticsos és faszenes betöltésű, feltehetőleg késő népvándorlás kori cölöplyuk. Mélysége a jelentkezéstől 20 cm (V. tábla 1.) (96.76.1.).
1. 4 db téglaszínű, szürke foltos, szabálytalan alakú, kopott patics.
A kimenő oldal nyugati részének közepe táján egy csoportban találtuk a 100–106. foltot a felszín alatt kb. 30
cm-rel. Fekete betöltésük alapján feltehetőleg késő népvándorlás koriak lehetnek.
100. objektum: 90 x 100 cm-es, némileg szabálytalan alakú, kevés paticsröggel és faszénnel tarkított betöltésű
objektum. Jelentkezésétől mért mélysége 20 cm. Kevés cserepet találtunk benne (V. tábla 2.) (96.77.1–2.).
1. Sárga, samottos anyagú, korong nélkül készített, vékonyodó peremű tál töredéke. 5,8 x 4,5 cm (V. tábla 4.).
2. 5 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő.
101. objektum: szabálytalan alakú, 155 x 115 cm-es, fekete betöltésű, közepe táján mélyülő objektum. Jelentkezéstől 15–20 cm mély. Benne kevés követ, valamint kis piros paticsrögöket találtunk (V. tábla 3.) (96.79.1–9.).
1. Téglaszínű, szemcsés anyagú, érdes tapintású, korongolt, kopott, vágott aljtöredék. 6,8 x 4,7 cm.
2. Barna, homokos anyagú, korongolt, vékony fazékváll íves nyak indításával, vízszintes karcolt 2 hullámvonal között karcolt vonaldísszel. 4,1 x 2,6 cm.
3. Barnásszürke, homokos anyagú, korongolt, kopott oldaltöredék talán falán benyomott, vízszintes vonallal díszítve. 2,6 x 2,6 cm.
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4. Szürke, szabálytalan alakú, tömör, nehéz, átégett agyagrög. 6,5 x 6,4 x 4,2 cm.
5. Az előzőhöz hasonló, kisebb agyagrög. 5,1 x 3,5 x 2,8 cm.
6. Szürke, szemcsés, igen erősen megkopott őrlőkő töredéke. 12 × 9,1 × V:5,2 cm.
7. Sötétszürke kavics lepattant, íves töredéke. 6 x 5,4 x 2,1 cm.
8. 7 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő.
9. 3 db piros-szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő. 11,8 x 9,3 x 4,1 cm; 6 x 5 x 3,6 cm; 6,9 x 5,1 x 3,2 cm.
102. objektum: 45 x 65 cm-es, ovális alaprajzú, kevés piros röggel tarkított fekete betöltésű objektum. Jelentkezéstől mért mélysége 10 cm. Benne kevés anyag volt (V. tábla 5.) (96.78.1–5.).
1. Téglaszínű, igen erősen szemcsés, érdes tapintású, korongolt, sekélyen benyomott, sűrű, vízszintes vonalazással díszített oldaltöredék. Kopott. 3 x 2,7 cm.
2. Élénk téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott patics. 3,2 x 2,3 x 1,5 cm.
3. 2 db piszkos téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott patics. 3,5 x 2,8 x 1,9 cm; 3 x 2,1 x 2 cm.
4. 6 db piros-szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kis kődarab.
5. Fehér, puha, könnyű, szabálytalan alakú kő. 2,4 x 2,1 x 0,6 cm.
103. objektum: fekete, faszenes betöltésű, szabálytalan, hármas tagolású objektum. Hossza 250 cm. Mélysége a
jelentkezéstől 15–20 cm. Benne szétmálló bronzdarabkát találtunk (V. tábla 6.) (96.80.1–4.).
1. Barna külső felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt fazék 3 oldaltöredéke.
3,2 x 2,2 cm; 3,4 x 2,1 cm; 5,3 x 4 cm.
2. 2 db téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott patics. 8,8 x 5,4 x 4 cm; 4,5 x 3,5 x 3,2 cm.
3. Sárgásszürke, erősen szemcsés, szabálytalan alakú kődarab. 10,1 x 8,6 x 6,1 cm.
4. 6 db szürke, szemcsés szabálytalan alakú kődarab.
104. objektum: téglalap alaprajzú, ÉNy-DK-i tengelyű, fekete betöltésű objektum. DK-i vége nem egyértelmű,
lehet, hogy a talajlazító bolygatása miatt hosszabbnak tűnt. Valószínűleg eredetileg 75 x 105 cm lehetett. Kissé
teknős aljú. A jelentkezési szinttől 15 cm mély (V. tábla 7.) (96.81.1–3.).
1. Téglaszínű külső felületű, szürke, szemcsés-homokos anyagú, korongolt vékony töredékek, az egyik íves
nyak. 3,1 x 2,3 cm; 6,5 x 3,7 cm.
2. 3 db téglaszínű, szabálytalan alakú kopott kisebb paticsrög. 3 x 1,7 x 1,7 cm; 2,7 x 2,2 x 1 cm; 2,5 x 2 x 1,7 cm.
3. 2 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab. 5,6 x 3,2 x 2,8 cm; 3,6 x 2,1 x 1,9 cm.
105. objektum: 30 x 50 cm-es, ovális alaprajzú cölöplyuk. Betöltése sötétszürke, egynemű. Mélysége a jelentkezéstől 15 cm (V. tábla 8.). Benne régészeti leletet nem találtunk.
106. objektum: a felszín alatt kb. 40 cm-rel bizonytalan folttal jelentkezett egy 20–25 cm átmérőjű cölöplyuk,
pontosabban karólyuk. Mélysége a jelentkezéstől 12 cm, északi oldala 15 cm-ig mélyedt. Benne egy kavicsot és
egy paticsdarabot találtunk (V. tábla 9.) (96.82.1–2.).
1. Téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott patics. 4,9 x 3,5 x 3 cm.
2. Szürke folyami kavics. 5,1 x 2,9 x 2,6 cm.
112. objektum: két vagy három egymást metsző gödör közül a 112. objektum fekete betöltése metszi a szürke
betöltésű 113. objektumot. A 112. objektum 90 x 245 cm-es lekerekített végű téglalap alaprajzú, feltehetőleg
késő népvándorlás kori objektum. Teknős alja a jelentkezési szint alatt 15 cm-re volt. Betöltésében sok faszenet, kevés paticsot találtunk. Benne kövek és cserepek (VI. tábla 1.) (96.86.1–7.).
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1. Világosszürke, téglaszínű foltos, homokkal soványított, korongolt fazék vágott aljának 3 töredéke.
7,3 x 6,2 cm; 6,6 x 5,1 cm; 6,8 x 4,3 cm (VI. tábla 3.)
2. 2 db szürke, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék. Az egyik belseje téglaszínű.
4,7 x 3,9 cm; 3,6 x 3,6 cm.
3. Szürke, homokos anyagú, korongolt kis fazék sűrű, befésült, vízszintes vonalköteggel díszített kis oldal
töredéke. 2,1 x 2,9 cm.
4. Kívül téglaszínű, fekete törésű, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék vízszintesen fésült, kopott hullám- és vonalköteggel. 4,8 x 3,1 cm.
5. Téglaszínű, szürke foltos, homokos anyagú, korongolt, kihajló fazékperem. 8,2 x 5,3 cm (VI. tábla 2.)
6. Téglaszínű, szabálytalan alakú, agyonkopott patics. 4,6 x 2,3 x 1,8 cm.
7. 6 db szürke-piros, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab.
121. objektum: 190 x 350 cm-es szabálytalan alaprajzú, feltehetőleg késő népvándorlás kori objektum. Jelentkezésétől 30–35 cm mély. Betöltése sötétszürke, faszenes. Tetejét a talajlazító elérte (VII. tábla 1.) (96.91.1–25.).
Benne két császárkori cserép is volt.
1. Barna, fekete foltos, homokos-szemcsés, korongolt kisebb fazék kihajló pereme, vállán sekélyen sűrűn
benyomott vízszintes vonalakkal díszített. P: 12 cm (VII. tábla 8.)
2. Téglaszínű, erősen szemcsés-kavicsos anyagú, durva tapintású, korongolt fazék pereme.
4,8 x 3 cm (VII. tábla 4.)
3. Téglaszínű, fekete törésű, kavicsos-szemcsés anyagú, korongolt nyaktöredék. 3 x 2,1 cm (VII. tábla 3.)
4. Kívül barna, homokos anyagú, korongolt, vastagabb íves oldaltöredék sűrűn bekarcolt vízszintes vonalazással. 4,9 x 7,1 cm (VIII. tábla 1.)
5. Fehér, fekete foltos, homokos-szemcsés, korongolt, vastagabb falú, íves oldaltöredék. Díszítése befésült
vízszintes vonalköteg felett-alatt hullámköteg. 7,5 x 5,6 cm (VIII. tábla 4.)
6. 4 db barna, fekete törésű, homokos, korongolt oldaltöredék sűrű, kopott, sekélyen benyomott vízszintes
vonalazással. 3,2 x 2,9 cm; 3,4 x 3,6 cm; 3,6 x 2,4 cm; 1,9 x 2,2 cm.
7. Fekete, homokos-szemcsés soványítású, korongolt oldaltöredék vízszintesen bekarcolt mély, keskeny
vonallal. 3,3 x 3,4 cm.
8. Piszkosszürke, kissé homokos anyagú, korongolt, vízszintesen sűrűn benyomott vonalazással díszített,
kopott oldaltöredék. 3,6 x 5,2 cm.
9. 2 db barnásszürke, az előzőkhöz hasonló oldaltöredék. 3 x 1,7 cm; 3,2 x 4,2 cm.
10. Szürkésfekete, homokos-szemcsés, korongolt, kisebb fazék oldaltöredéke befésült vízszintes vonalköteg
alatt hullámköteg dísszel. 2 x 3,1 cm.
11. Téglaszínű, fekete foltos, homokos anyagú, korongolt oldaltöredék két kopott, vízszintesen karcolt vonallal. 2,9 x 3,6 cm.
12. Fekete, homokkal soványított, korongolt, durvább kivitelű fazék egyenetlen oldaltöredéke. 3 × 3,7 cm.
13. 4 db fekete, homokkal soványított, korongolt, díszítetlen fazéktöredék.
4,4 x 3,1 cm; 3,9 x 1,9 cm; 2,5 x 3,1 cm; 2,3 x 2,6 cm.
14. Szürke, illetve fekete, szemcsés-homokos anyagú, korongolt fazekak 11 díszítetlen oldaltöredéke (egyiken halvány fésült hullámköteg dísz) (VIII. tábla 3.).
15. Fekete, szürke, illetve téglaszínű, homokos-szemcsés anyagú, korongolt fazekak 7 apróbb díszítetlen
oldaltöredéke.
16. Fekete, homokos, korongolt, vékony falú oldaltöredék 4 mélyen bekarcolt, keskeny, vízszintes vonallal.
5,2 x 4,5 cm.
17. Szürke, koromfoltos, homokkal soványított, korongolt, vastag, kopott oldaltöredék. 2,1 x 4,4 cm.
18. Világos téglaszínű, szemcsés-homokos, korongolt, vékony falú, díszítetlen oldaltöredék. 2,4 x 3,4 cm.
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19. Piszkosszürke szemcsés-homokos, korongolt fazék vágott aljtöredéke. 5,8 x 7 cm.
20. Fekete, téglaszínű foltos, homokos-szemcsés, korongolt fazekak 2 vágott aljtöredéke a felmenő fal nélkül.
5 x 3,2 cm; 3,9 x 4,1 cm.
21. 5 db téglaszínű, fekete foltos, szabálytalan alakú patics.
5,3 x 5,3 x 3,1 cm; 3,5 x 4,4 x 1,9 cm; 4,2 x 3,9 x 2,2 cm; 2,9 x 2,8 x 1,6 cm.
22. 8 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú nagyobb kő.
23. Piros, szemcsés, szabálytalan alakú, omlékony kő. 6,9 x 5,4 x 2,7 cm.
221. objektum: a talajművelés és a szkréper munkája során alaposan megbolygatott, feltehetőleg késő népvándorlás kori gödör maradványa. A nyeséstől mért mélysége mindössze 10 cm. Betöltése egynemű, barnásszürke.
Keleti oldalát az egyik felén túlbontottuk. Átmérője 100 x 155 cm (VII. tábla 2.) (96.137.1–6.).
1. Valószínűleg vaskésből származó vaspenge töredéke. 4,4 cm hosszú (VII. tábla 5.)
2. 2 db külső felületén drapp, fekete törésű, érdes tapintású, korongolt(?), kopott oldaltöredék.
3,7 x 3,1 cm; 4,4 x 3,6 cm.
3. Világos téglaszínű, homokos anyagú, vékony falú, korongolt, kis edény íves hastöredéke. 3,8 x 2,6 cm.
4. Fehér, szabálytalan alakú kovaszilánk. 2,9 x 1,9 x 1 cm.
5. Fehér, patics foltos, szabálytalan alakú kőzet(?)darab. 4,7 x 2,7 x 2,3 cm.
6. Téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott kis paticsdarab. 3,1 x 2,1 x 2 cm.
420. objektum: 20 x 30 cm átmérőjű, szürke betöltésű, feltehetőleg késő népvándorlás kori cölöplyuk maradványa. ‚M’: 10 cm. (96.222.1.)
1. Fekete, homokkal soványított, korongolt, egészen vékony falú oldaltöredék. 2,4 x 1,7 cm.
423. objektum: 20 x 30 cm átmérőjű, szürke betöltésű, feltehetőleg késő népvándorlás kori cölöplyuk alja.
M: 10 cm. (96.224.1.)
1. Fekete, homokkal soványított, korongolt?, vékony falú kis oldaltöredék. 1,7 x 1,2 cm.
424. objektum: sötét, hamus, paticsos betöltésű, feltehetőleg Árpád-kori gödör. Á: 60 x 230 cm, ‚M’: 60 cm
(VII. tábla 9.) (96.225.1–14.).
1. Szétmállott vastárgy.
2. Szürke, korongolt, eldolgozott felületű, kisebb, íves oldalú edény töredéke. 2,9 x 2,7 cm.
3. Középszürke, korongolt, egészen vékony falú kis edény kopott oldaltöredéke. 2,7 x 1,9 cm.
4. Kívül szürke, belül sárgásbarna felületű, korong nélkül készített, kopott oldaltöredék. 3,3 x 2,7 cm.
5. Téglaszínű külső felületű, fekete törésű, korongolt, homokkal soványított edény másodlagosan égett
oldaltöredéke. 4,4 x 3,7 cm.
6. Téglaszínű, fekete törésű, korongolt, homokkal soványított, korongolt, vékony falú edények 6 oldaltöredéke.
7. 2 db ugyanolyan, kicsit vastagabb oldaltöredék sekélyen benyomott vonaldísszel. 4,1 x 2,8 cm; 3,8 x 2,5 cm.
8. Téglaszínű, fekete foltos, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék az alj indításával. 4,2 x 3,5 cm.
9. 2 db sárgásbarna külső felületű, szürke törésű, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék.
2,5 x 1,9 cm; 3,2 x 2,8 cm.
10. Sötétszürke, homokos anyagú, korongolt, vastagabb falú oldaltöredék. 3,5 x 2,5 cm.
11. Kívül sárga felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt edény oldaltöredéke. 2 x 2 cm.
12. Sötétszürke, korongolt, kicsit durvább kivitelű oldaltöredék. 3,6 x 3,2 cm.
13. Drapp, homokkal soványított, korongolt, vékony falú edény oldaltöredéke. 3,8 x 2,9 cm.
14. 4 db szürke, szemcsés, szabálytalan alakú kő.
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426. objektum5: 35 cm mélyen jelentkező, sötét, hamus, apró vörös szemcsés betöltésű gödör, melynek a feltárt
területre hozzávetőleg a fele esett. Benne vegyesen találtunk császárkori és későbbi cserepeket. A császárkori
anyag főleg a gödör ÉNy-i részén sűrűsödött. Á: 315 x 115 cm, ‚M’: 65 cm. Feltehetőleg késő népvándorlás kori
(96.226.1–44.).
1. Fekete, barna foltos, homokkal soványított, korongolt edény kihajló, tagolt peremtöredéke. 5,0 x 2,3 cm.
2. Fekete-téglaszínű foltos, korongolt, homokkal soványított edény kihajló, tagolt pereme. 3,8 x 2,4 cm.
3. Drapp, korongolt, homokkal soványított, kihajló perem. 2,7 x 2,6 cm.
4. Fekete, fehér apró szemcsékkel soványított, korongolt edény kissé tagolt pereme. 2,5 x 2,1 cm.
5. Fekete, homokkal soványított, korongolt edény íves nyaka. 2,7 x 1,5 cm.
6. Fekete, kevés kőszemcsével soványított, kézi korongolt, vékony falú edény oldaltöredéke vízszintes karcolt hullámvonalakkal. 3,4 x 3,7 cm.
7. Fekete, homokkal soványított, korongolt edények sűrű vízszintes bekarcolásokkal díszített egy-egy oldaltöredéke. 4,8 x 3,8 cm; 4,5 x 2,2 cm; 2,8 x 2,2 cm.
8. Drapposszürke külső felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék sekélyen
benyomott vonallal. 3,9 x 2,1 cm.
9. Fekete, homokkal soványított, korongolt, vékony falú, kis edény oldaltöredéke vízszintesen karcolt vonalakkal. 1,8 x 1,8 cm.
10. Barnásszürke, kissé homokos anyagú, korongolt, kisebb edény vastag oldaltöredéke. 2,7 x 2 cm.
11. Barnásszürke, homokkal soványított, korongolt, vastag falú oldaltöredék. 4,6 x 3,4 cm.
12. Sötétszürke, belső felületén világosabb, homokkal soványított, korongolt, vastag falú oldaltöredék.
3,3 x 1,8 cm.
13. 4 db sötétszürke, belső felületén fekete, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék.
14. Szürkésdrapp, homokos anyagú, korongolt, vastagabb oldaltöredékek.
2,4 x 2,2 cm; 3,7 x 2,4 cm; 4,6 x 3,5 cm.
15. Téglaszín külső felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt oldaltöredékek.
3,1 x 1,9 cm; 3 x 2,2 cm.
16. Barnásszürke, homokkal soványított, korongolt, vékony falú oldaltöredék. Mintha bevonata lenne.
2,5 x 2 cm.
17. Téglaszínű, homokkal soványított, korongolt kisebb oldaltöredék. 2,9 x 2 cm.
18. 4 db szürke, szabálytalan alakú, növényi lenyomatos patics.
19. Téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott paticsok. 3,7 x 2,2 x 1,9 cm, 3,2 x 3 x 1,8 cm; 3,3 x 2 x 1,6 cm.
20. Fehér-fekete, szemcsés, szabálytalan alakú, égett? kő. 4,5 x 3,6 x 2,7 cm.
21. Téglaszín, szabálytalan alakú kődarabok. 4,2 x 2,7 x 2 cm; 3,4 x 2,5 x 1,4 cm.
22. Piros-szürke, szemcsés, szabálytalan alakú, egyik oldalán lapos kő. 9,8 x 7 x 4,9 cm.
23. Fehér, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab. 4,4 x 3 x 2,5 cm.
24. Piros-fehér, könnyű, szemcsés, szabálytalan alakú kő. 3,3 x 2,1 x 1 cm.
25. Fehér, könnyű, szemcsés, szabálytalan alakú kő. 3,7 x 2 x 1,5 cm.
26. 5 db szürkésfehér, szemcsés, szabálytalan alakú kődarab.
427a. objektum: újkori beásás által bolygatott, feltehetőleg Árpád-kori gödör kisebb maradványa (96.227.1–13.).
1. 5 db téglaszínű, szürke foltos, homokkal soványított, korongolt, vékony falú oldaltöredék.
2. Szürke külső felületű, téglaszín belsejű, homokkal soványított, vékony falú, korongolt nagyobb edény
karcolt vonaldíszes oldaltöredékei. 5,8 x 3,8 cm; 3,1 x 1,6 cm; 3,9 x 3,6 cm (VIII. tábla 5–6.)
5 A határátkelő területétől nyugatra, mintegy kilométernyire, a település utolsó házával szemben egy szondaszelvényt nyitottunk a Csallány Dezső által
feltárt egyik császárkori fazekaskemence hitelesítése céljából. Ebben a szelvényben további (426., 427a., 428b.) népvándorlás és/vagy Árpád-kori objektumok kerültek elő.
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3. Drapp külső felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt oldaltöredékek.
4,4 x 2 cm; 2,8 x 2,2 cm (VIII. tábla 2.)
4. Szürke, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék. 3,3 x 2,8 cm.
5. Barna külső felületű, fekete törésű, homokkal soványított, korongolt, vékony falú oldaltöredék sekélyen
benyomott vonallal díszítve. 3 x 2,6 cm.
6. Belül téglaszín felületű, fekete, homokkal soványított, korongolt oldaltöredék. 4 x 2,7 cm.
7. 5 db téglaszínű, szabálytalan alakú, kopott tapasztás.
8. Szürke, szabálytalan alakú kőtöredékek. 5,1 x 4,5 x 6,4 cm; 3,7 x 2,4 x 1,7 cm.
9. Szabálytalan alakú, masszív bronzrög. 3,8 x 3,8 x 2,4 cm.
428b. objektum: a modern vízvezeték által bolygatott gödör. Betöltése felül sötétszürke, lejjebb tapasztásdarabokkal, faszénnel, égett törmelékkel tarkított. Elég sok cserép és állatcsont maradvány lenyomatát
figyeltük meg az objektumban, de a leletek felszedés közben porrá omlottak. Á: 75 cm ‚M’: 50 cm.

Császárkori objektumba került későbbi anyag
26. objektum: gazdag császárkori anyagú objektumban (96.23.6., 23–25., 28.)
1. Apró kavicsszemcsés anyagú, korongolt edény peremtöredéke. 2 x 3,4 cm.
2. Piszkosszürke, szemcsés, korongolt, vékony falú oldaltöredék bekarcolt hullámvonallal díszítve. 2,2 × 2,7 cm
3. Sárga külső-belső felületű, sötétszürke törésű, szemcsés, korongolt, vékony falú edény oldaltöredéke bekarcolt sekély, vízszintes vonallal. 2,3 x 2,6 cm
4. Piszkosszürke, szemcsés, korongolt, vékony falú edény(ek?) oldaltöredékei. 1,5 x 3,2 cm 4 x 2,7 cm
5. Sötétszürke, homokkal soványított, szemcsés, nem korongon készült(?) edény agyonkopott oldaltöredéke.
3,6 x 4,9 cm
A régészeti leletekre – beleértve a kerámiát és az állatcsontokat is – jellemző, hogy rendkívül rossz megtartásúak. Ez egyébként az egész Szatmár-Beregi síkság közös jellemzője. Oka az öntéstalaj összetétele, mely
a csontokat és fémeket gyakran csaknem maradéktalanul elpusztítja, a kerámiát alaposan lekoptatja, s az
objektumok megfigyelésének sem kedvez.
Ezen túl a kis számú, nem császárkori objektum anyagában kevés volt az igazán jellegzetes cserép. Felvetődhet ezek után a kérdés, hogy milyen alapon különíthető el a késő népvándorlás kori anyag az Árpád-koritól.
Valójában az egzakt keltezéshez alapul szolgáló leletanyaggal nem rendelkezünk. Az objektumok jellege sem visz
előbbre a datálásban. Csupán azt állapíthatjuk meg, hogy a kerámia technológiai jellemzői eltérőek. Jól megkülönböztethető egymástól egy finomabb, apróbb szemű homokkal soványított, jól eldolgozott anyagú, vékonyabb falú töredékekből (például VIII. tábla 2, 5–6) és egy durvább szemcséjű homokkal soványított, kevésbé
kidolgozott, vastagabb falú töredékekből álló kerámiacsoport (például VIII. tábla 1, 3–4). A jobban kidolgozott
anyagú edényeket valószínűleg magasabb hőfokon égették ki, a beregi talaj pusztító hatásának is sokkal jobban
ellenálltak. Ez az eltérés vezetett minket arra a gondolatra, hogy két külön korszakba soroljuk a két csoportot.
A kicsiny településrészlet bemutatását azért tartottuk fontosnak, mivel a Felső-Tisza-vidék régészeti kutatásának kulcskérdése a honfoglalást megelőző lakosság megismerése; a késő népvándorlás kori, honfoglalás kori és Árpád-kori népesség viszonyának tisztázása. Ehhez pedig szükségesnek látszik az e korszakokra
vonatkozó régészeti források közlése.

20

Istvánovits Eszter—Almássy Katalin
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II. tábla
63. objektum

21

22

Istvánovits Eszter—Almássy Katalin

III. tábla
66. objektum

Késő népvándorlás kori és/vagy Árpád-kori településnyomok Beregsurányból

IV. tábla
1–2: 80. objektum, 3: 87. objektum, 4–5: 90. objektum
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V. tábla
1: 99. objektum, 2, 4: 100. objektum, 3: 101. objektum, 5: 102. objektum, 6: 103. objektum, 7: 104. objektum, 8: 105. objektum, 9: 106. objektum
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VI. tábla
1: 112–113. objektum, 2–3: 112. objektum
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VII. tábla
1, 3–4, 8: 121. objektum, 2, 5: 221. objektum, 6: 420. objektum, 7: 423. objektum, 9: 424. objektum
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VIII. tábla
1, 3–4: 121. objektum, 2, 5–6: 427a. objektum
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