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Szarmata településrészlet Nyírtura–Várrét közelébôl
(Nyíregyháza, keleti elkerülô út 37. lh.)

Pintye Gábor

Az M3 autópályá-
hoz kapcsolódó beruházá-
sok keretében a Nyíregyhá-
zát keletrõl megkerülõ út
nyomvonalán 2002 novem-
berében és 2003 márciusá-
ban Almássy Katalin és Ist-
vánovits Eszter a nyíregy-
házi Jósa András Múzeum
munkatársaival terepbejá-
rást végzett (ALMÁSSY–
ISTVÁNOVITS 2003. 232.).1

A lelõhelyen az elõbb emlí-
tett régészek 2003 novem-
bere és 2004 áprilisa között
több részletben feltárást
folytattak, azonban a mun-
kálatokat a kedvezõtlen
idõjárási viszonyok miatt
felfüggeszteni kényszerül-
tek.2 2004. június 28. és jú-
lius 20. között Scholtz Ró-
berttel folytattuk és fejez-
tük be a terület feltárását
(1. kép).3

1 JAM RégAd. 2003.138.
2 JAM RégAd. 2005.34.
3 JAM RégAd. 2005.75. Az ásatáson részt vett Babolcsi Andrea és Sóskuti Kornél (régészek), Bujnóczki Zalán (tanuló), Be-

nedek András, Tompa György és Varga Eszter (egyetemi hallgatók), Kiss László és Urbán Norbert (rajzolók).

1. kép

Nyírtura–Várrét szarmata telep

Fig. 1

Nyírtura–Várrét, Sarmatian settlement
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A lelõhely a 4. számú fõúttól délkeleti irányban, mintegy 1100 méterre, a napkori (VII/2.)-
folyás Várréttõl nyugatra levõ törésétõl kb. 200 méterre, a Kemecse–Turai szivárgó csatorna déli
végétõl északkeletre 130 méterre található. Nyírpazony településtõl átlag 1400 méterre keletre fek-
szik, de közigazgatásilag Nyírtura részét képezi. A lapos, változó talajú4 földhátat keletrõl és nyu-
gatról néhány száz méterre mocsaras, vizes területek határolják, közvetlenül keletre tõle egy maga-
sabb domb fekszik. 

Az árvízmentesítõ-lecsapoló munkálatok elõtt a Nyírség jelentõs része lefolyástalan volt. A
területén található egykori vízfolyások medrét és a homokbuckák közti mélyedéseket idõszakos lá-
pok-mocsarak borították. Általános jelenség volt, hogy egyes – a homok által el nem zárt – medrek,
az ún. „nyírvíz-patakok” a kisebb területek csapadékvizét, illetve a hólevet a Rétköz vagy az Ecse-
di-láp felé vezették el (FRISNYÁK 1979. 55.). 

Nagyon valószínû, hogy lelõhelyünk esetében egy ilyen idõszakos vízfolyásnak vagy tónak
területváltozásai – azaz kiteljesedései és visszahúzódásai – befolyásolták az egykori település ob-
jektumainak létesítését, illetve megszûnését. Aszályos idõszakokban a szárazzá vált, mélyebb terü-
leteket is birtokba vették, és létesítményeiket a vízhez közelebb telepítették. Csapadékos idõszakok-
ban a víz hosszabb-rövidebb idõre elöntötte a területet, melynek eredményeképp a vízi flóra növé-
nyei és fauna egyes élõlényei (például a vízicsigák) a lassan áramló vízzel az objektumokba kerül-
tek, majd a szárazság miatt gyorsan elpárolgott víz miatt azokba szorulva pusztultak el. Ez a folya-
matos vízmozgás egy olyan vastag, kotus üledékréteget hagyott hátra a mélyebb részeken, melynek
eredményeképpen néhány objektum igen nehezen volt észlelhetõ a nyesés utáni felszínen, és több
esetben is bizonytalannak tûnt a gödrök beásása. Egyes objektumokról az is feltételezhetõ, hogy
csak a már említett üledékrétegbe ásták bele, ezért ezeket nehezen lehetett regisztrálni. Más esetek-
ben a régészeti jelenséget részben elmosta az akkor éppen intenzívebb vízfolyás. Ez a nyírvíz bizto-
síthatta a falu vízellátását, idõszakos visszahúzódásának idején pedig – folyamatosan feltöltõdõ
medrébe – a település terjeszkedése során objektumokat ástak vagy éppen járószintként használták.
Ez utóbbira utal, hogy nyeséskor egy rétegben leleteket találtunk, de a metszetek készítése során
sem objektumra, sem további leletekre nem akadtunk.

Az ásatás során 96 császárkori és 2 – talán – kora bronzkorinak meghatározható objektu-
mot találtunk.

A régészeti objektumok és a leletanyag leírása

1. objektum: Hármas osztatú árokszakasz. Utólag derült ki, hogy az 1.2 és 1.3. számú árkok önállóak. Az egyes
szakaszok helyenként „összeolvadtak”, másutt eltûntek (2. kép).

1.1. objektum: Általában ívelt oldalú, teknõs aljú, kétosztatú árok. Betöltése szakaszonként változott. A leg-
hosszabb részén sötétbarna, sárga szemcsével kevert betöltésû volt, máshol fekete. Sz. 260–290 cm,
M. 60–76 cm (2. kép). 
Leletanyag: 

1. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû korsó oldaltöredéke, henger átmetszetû
fülének indításával. 5,8x4,1 cm. A fül átm. 2 cm. (3. kép 2.)

2. Állatcsont.5

4 Az ásatási területen jól megfigyelhetõ volt a Nyírségre jellemzõ rozsdabarna erdõtalaj és a kotus láptalaj váltakozása. Elõb-
bi egyik jellemzõ megjelenési formáját, a vörös, vöröses sárga szemcséket (BORSY 1961. 139–140.) egyes helyeken nagy
mennyiségben észleltük.

5 A településrészlet csontanyagának archaeozoológiai értékelése ugyanebben a kötetben Berendi Erzsébet tanulmányában ta-
lálható.
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2. kép

Nyírtura–Várrét 1/1–4. objektum

Fig. 2

Nyírtura–Várrét, feature 1/1–4

6 A feltáráskor úgy tûnt, hogy ezt az objektumot egy újabb árok tagolja, melyrõl utólag bebizonyosodott, hogy nem létezik.
Ez a – természetesnek bizonyult – jelenség 1.4. számon szerepel a fotókon és a rajzokon.

1.2. objektum:6 Enyhén ívelt, illetve meredek oldalú, teknõs aljú árok. Betöltése sötétbarna, szakaszosan fehér
szemcsés szürke volt. Sz. 60–100 cm, M. 15 cm (2. kép). 
Leletanyag: 

1. Állatcsont. 
1.3. objektum: Enyhén ívelt oldalú, teknõs aljú árok. Betöltése általában sötétbarna, szakaszosan szürke volt.

Sz. 50–70 cm, M. 5–20 cm (2. kép). Leletanyagot nem tartalmazott. 
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3. kép

Nyírtura–Várrét 1, 3: 30. objektum, 2: 1/1. objektum, 4–5: 24. objektum, 6–7: 57. objektum 
Fig. 3

Nyírtura–Várrét 1, 3: feature 30, 2: feature 1/1, 4–5: feature 24, 6–7: feature 57
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2. objektum: Meredek oldalú, egyenes aljú árokszakasz. Betöltése szürke, egynemû agyag volt. Valószínûleg
mindkét irányban tovább is folytatódott a feltáratlan rész alatt. Sz. 15–60 cm, M. 8–22 cm, H. 17,5 m.
Leletanyagot nem tartalmazott. 

3. objektum: Téglalap alaprajzú, meredek oldalú, teknõs aljú gödör, melyet a 2. árokra ástak rá. Betöltése az
alján egy nagyobb, összefüggõ foltban, kb. 10 cm vastagon egynemû fekete, csigákkal kevert volt,
fölötte vékony rétegben sárgásszürke foltos, majd sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 100x153 cm,
M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

4. objektum: Ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú, kisméretû gödör. Betöltése egynemû, fekete. Átm.
60x85 cm, M. 10 cm. 
Leletanyag:

1. Kora bronzkori(?) kerámia.
5. objektum: Egymásra merõlegesen ásott árokszakaszok, melyek helyenként belevesztek a löszrögös, rozsda-

foltos altalajba. Feltehetõ, hogy eredetileg összeértek. Oldaluk ívelt, aljuk teknõs. Betöltésük szürke,
egynemû agyag. Sz. 20–50 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmaztak. 

6. objektum: Kör alaprajzú, felsõ két harmadában hengeres falú, majd egy padkát követõen lefelé enyhén szé-
lesedõ, egyenes aljú gödör. Betöltése a keleti oldal középsõ részén a felsõ 40–50 cm-en egynemû
szürke, alatta bemosódásos rétegzõdésû szürke, a nyugati oldalon, részben a felsõ réteg alá húzódva
egynemû, sötétszürke, alul 10–15 cm vastagságban fekete, löszös fehér csíkos. Átm. 100x130 cm. M.
100 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

7. objektum: Kör alaprajzú, lejtõs oldalú, teknõs aljú gödör. Betöltése sötétszürke, csigatörmelékes, mely alatt
világosszürke, fehér foltos réteg volt. Átm. 194 cm, M. 13–30 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt kerámia. 
8. objektum: Ovális alaprajzú, enyhén ívelt oldalú gödör. Betöltése kb. 40 cm-es mélységig ívelten húzódó,

rozsdafoltos, löszrögös réteg, mely alatt a keleti oldalon bemosódás-csíkos rétegzõdést figyeltünk
meg, a középsõ részen ez alatt világosszürke homokfolt húzódott, majd a gödör alján 50–60 cm vasta-
gon egynemû, fekete réteg jelentkezett. A nyugati és déli oldal felõl sárgásszürke, padkaszerû homo-
kos rész tagolta. Alját a feltörõ talajvíz miatt nem tudtuk megfogni. Átm. 290x232 cm. A víz 120 cm
mélyen jelentkezett. 
Leletanyag: 

1. Állatcsont.
9. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, déli oldalán enyhén ívelt, keleti oldalán lejtõs oldalú, kisméretû gödör.

Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. 86x110 cm, M. 12 cm. Leletanyagot nem tartalma-
zott. 

10.1. objektum: Gödörkomplexum északi tagja. Szabálytalan alakú, északi felén meredek, déli felén ívelt ol-
dalú, teknõs aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. 160x180 cm, M. 20 cm.
Leletanyagot nem tartalmazott.

10.2. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, csi-
gatörmelékes. Átm. 140x240 cm, M. 24 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt kerámia. (Elkallódott.)
10.3. objektum: Szabálytalan alakú, lejtõs oldalú, teknõs aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelé-

kes. Átm. 290x210 cm, M. 18 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
11.1. objektum: A gödörkomplexumhoz tartozó, kör alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú, kisméretû gödör.

Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. 80x86 cm, M. 4 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt kerámia. (Elkallódott.)
11.2. objektum: Ugyancsak a gödörkomplexumhoz tartozó ovális alaprajzú, teknõs aljú gödör. Alakja alapján

feltehetõen eredetileg két külön gödör volt. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes, aljának nyu-
gati felén sárgásszürke-fekete foltos. Átm. 92x124 cm, M. 22 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
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11.3. objektum: Nyugati felén lejtõs, keleti felén enyhén ívelt oldalú, egyenes aljú gödör a gödörkomplexum
nyugati részén. Lehetséges, hogy eredetileg külön gödör volt. Átm. 80x90 cm, illetve 90x110 cm, M.
14 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

12.1. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör, feltehetõen eredetileg elkülönült
a tõle északnyugatra fekvõ 12.2. gödörtõl. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm.
120x100 cm, M. 10 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

12.2. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Átm. 130x100 cm, M. 10 cm.
Leletanyagot nem tartalmazott.

12.3. objektum: Ovális alaprajzú, enyhén ívelt oldalú, nagyjából egyenes aljú gödör. Átm. 120x168 cm, M.
18 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

13.1. objektum: Kör alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes.
Átm. 144x160 cm, M. 14 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

13.2. objektum: Enyhén szögletesedõ alaprajzú, lejtõs oldalú, teknõs aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû,
csigatörmelékes. Átm. 180x216 cm, M. 18 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

14. objektum: Nagyjából kör alakú folt. Valószínûleg nem régészeti jelenség.
14.2. objektum: Ovális folt, közvetlenül a 14. objektumtól nyugatra. Valószínûleg nem régészeti jelenség.
15. objektum: Szabálytalan alakú jelenség a 16. objektumtól keletre. Valószínûleg nem régészeti objektum.
16. objektum: Megközelítõleg É–D irányú, meredek oldalú, helyenként teknõs aljú, sekély árok. Betöltése

szürke szemcsével kevert fekete. Sz. 80 cm, H. 900 cm, M. 10–15 cm. Leletanyagot nem tartalma-
zott.

16.1. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, teknõs aljú, közepén lemélyedõ, sekély gödör. Betöltése fekete,
egynemû. Átm. 244x160 cm, M. 14 cm. 
Leletanyag: 

1. Téglaszínû, korongolt kerámia. (Elkallódott.) 
16.2. objektum: Kör alaprajzú, ívelt oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû. Átm. 140x110 cm,

M. 14 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
17.1. objektum: Egy gödörkomplexum legészakibb tagja. Eredetileg kör alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú,

sekély gödör. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. 140 cm, M. 14 cm. Leletanyagot
nem tartalmazott.

17.2. objektum: A gödörkomplexum tagja, melyet feltehetõen ráástak a 17.1. gödör déli szélére. Eredetileg
ovális alaprajzú, enyhén ívelt oldalú, nagyjából egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, csiga-
törmelékes. Átm. 146x244 cm, M. 32 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

17.3. objektum: A gödörkomplexum tagja. Eredetileg kör alaprajzú, lejtõs oldalú, teknõs aljú, sekély gödör.
Átm. 130x200 cm, M. 16 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

17.4. objektum: A gödörkomplexum tagja, melyet ráástak a 17.5. gödör északkeleti szélére. Nagyjából ovális
alaprajzú, északi szélén lejtõs, déli szélén függõleges oldalú, egyenes aljú gödör. Alakja alapján felte-
hetõen eredetileg két különálló gödör volt. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm.
140x220 cm, M. 26 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

17.5. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, déli végén szögletesedõ, lejtõs oldalú, teknõs aljú gödör. Betöltése
fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. 220x180 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

17.6. objektum: A gödörkomplexum tagja. Eredetileg nagyjából ovális alaprajzú gödör volt. A 17.1. gödörrel
való viszonya nem állapítható meg. Betöltése fekete, egynemû, csigatörmelékes. Átm. kb.
104x170 cm, M. 16 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

17.7. objektum: Kör alaprajzú, kisméretû, ívelt oldalú, kúpos aljú cölöplyuk. Betöltése fekete, egynemû, csiga-
törmelékes. Átm. 62x50 cm, M. 14 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

18. objektum: Ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû. Átm. kb.
240x170 cm, M. 8 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

18.1. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, ívelt oldalú, egyenes aljú gödör. A 18. gödörhöz való viszonya nem
állapítható meg. Betöltése fekete, egynemû. Átm. kb. 200x170 cm, M. 18 cm. Leletanyagot nem tar-
talmazott.
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19. objektum: Északi vége felé enyhén keskenyedõ, ovális alaprajzú, északi részén lejtõs oldalú, sekély, egye-
nes aljú, majd a közepétõl lejtõsen mélyülõ, teknõs aljú gödör. Alakja alapján feltételezhetõ, hogy
eredetileg két önálló gödör volt. Betöltése fekete, egynemû. Átm. 280x180 cm, M. 10–20 cm. Lelet-
anyagot nem tartalmazott.

20. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, meredek oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, csigatörmelékes.
Átm. 172x206 cm, M. 14 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

20.1. objektum: Hosszúkás, szabálytalan alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, kevés sár-
ga szemcsével kevert, csigatörmelékes. Átm. 130x246 cm, M. 12 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

21. objektum: Ovális alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú, sekély gödör. Átm. 132x104 cm, M. 4 cm. Lelet-
anyagot nem tartalmazott.

22. objektum: Egy kör alaprajzú szarmata gödörre ástak rá az újkorban egy téglalap alaprajzú gödröt. Az újko-
ri gödör betöltése kevert, rozsdássárga-fekete foltos, a folt alatti 10–12 cm-en kevésbé kevert. Átm.
104x140 cm, M. 66 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. A császárkori gödör átmérõje 130 cm lehe-
tett. A talajvíz 44 cm mélyen jelentkezett. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt kerámia. (Elkallódott.)
23. objektum: Nagy méretû, meredek oldalú gödör. Keleti oldalát a földdepó és a szelvényfal közelsége miatt

nem tudtuk kibontani. Lehetséges, hogy a nyírvíz mosta el. Északkeleti–keleti oldalfalánál az altalaj
szürke, iszapos. Betöltése a felsõ részen kevés sárga szemcsével és csigatörmelékkel kevert fekete,
mely egy sekély, teknõs aljú gödörnek megfelelõ metszetben jelentkezett. Lehetséges, hogy a 23. gö-
dörre utólag ráásott objektumról van szó. A nyesésben önálló foltként nem mutatkozott. Keleti felé-
ben az objektum közepe felé lejtõ, vékony, áradásos rétegek húzódtak. A legfelsõ egy fehér, homokos
réteg, melyet egy szürke, homok csíkos, majd egy fekete és egy szürke réteg követett. A gödör nyuga-
ti felének betöltése sötétszürke. Átm. 450xkb. 550 cm. 110 cm mélységig tudtuk kibontani a feltörõ
talajvíz miatt.
Leletanyag: 

1. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû, ívesen kihajló, eny-
hén megvastagodó peremû hombár töredékei, köztük egy perem (Átm. nem mérhetõ. 3x3,8 cm)
és öt oldaltöredék (6,1x6,6 cm, 6,5x3,5 cm, 4,8x4,6 cm, 2,9x3,8 cm, 1,8x3 cm).

2. Szürke, belsõ oldalán világosszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû korsó töredé-
ke, ovális átmetszetû szalagfülének indításával. 7,5x7,9 cm. 

3. Állatcsont. 
24. objektum: Kör alaprajzú, méhkas formájú gödör. Alját a feltörõ talajvíz miatt nem tudtuk kibontani. Keleti

oldala bizonytalan, lehetséges, hogy a „nyírvíz” mosta el. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert
fekete, felsõ harmadában szürke és sötétszürke iszapos rétegekkel. Átm. 360 cm, M. 77 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, simított, kopott, jól iszapolt, ívesen kihajló, kifelé enyhén megvastagodó pe-
remû edény töredéke. Peremének átmérõje 18,6 cm, 2,3x4,9 cm. (3. kép 4.)

2. Szürke, korongolt, simított, kopott, jól iszapolt, vízszintesen kihajló, megvastagodó peremû, kóni-
kus nyakú, lépcsõsen tagolt vállú edény töredéke. Peremének átmérõje 20,8 cm, 4,3x8,8 cm.
(3. kép 5.) 

3. Sötétszürke, belsõ oldalán szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt hombár oldaltöredéke.
1,9x2,8 cm. 

4. Világosszürke, belsõ oldalán szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény töredéke. 2,4x4,9 cm.
5. Sötétszürke, belsõ oldalán szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt korongos talpú edény töredéke.

Átm. 7,6 cm, M. 2,8 cm.
6. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû hombár oldaltöredé-

ke. 6,3x5,5 cm.
7. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt hombár oldaltöredékei. 5,5x8,2 cm, 3,5x4,4 cm.
8. Egy paticstöredék.
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9. Öt kora bronzkori(?) edénytöredék. 
10. Kerámia(?)salak.
11. Állatcsont. 

25. objektum:7 Enyhén szögletesedõ szájú, méhkas formájú gödör. Betöltése a felsõ harmadában sárga
szemcsével kevert fekete, alatta homogén fekete. Átm. 130 cm. A talajvíz 70 cm mélyen jelentkezett. 
Leletanyag: 

1. Állatcsont, fog.
26. objektum: Az 53. gödör keleti szélére ásták rá. Babszemhez hasonló alaprajzú, keleti oldalán sekély, egye-

nes aljú szakasz után lejtõsen mélyülõ, nyugati oldalán padkás kiképzésû gödör. Betöltése kevés sár-
ga szemcsével kevert fekete. Átm. 240x100–120 cm, M. 36 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

27. objektum: Lekerekített sarkú négyzethez hasonló alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú, észak felé enyhén
mélyülõ, keleti oldalán a közepe táján padkával tagolt építmény alapgödre. Két cölöplyukat azonosí-
tottunk benne. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 440x290 cm, M. 10–26 cm. 
Leletanyag: 

1. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû hombár oldaltö-
redékei. 9,6x9,6 cm, 2,3x2,8 cm. 

2. Állatcsont.
27.1. objektum: Kör alaprajzú, teknõs aljú cölöplyuk a 27. objektum nyugati részének közepe táján. Betöltése

kevés szürke szemcsével kevert fekete. Átm. 60 cm, M. 31 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
27.2. objektum: Ovális alaprajzú, sekély, teknõs aljú cölöplyuk a 27. objektum közepe táján, a nyugati részén.

Betöltése fekete. Átm. 34x38 cm, M. 6 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
28. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, keleti oldala felé enyhén kiszélesedõ, lejtõs oldalú, hozzávetõlege-

sen egyenes aljú gödör. Betöltése kevés vörös szemcsével kevert fekete. Átm. 270x240 cm, M.
9–32 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
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4. kép

Nyírtura–Várrét 30. objektum

Fig. 4

Nyírtura–Várrét, feature 30

29. objektum: Kör alaprajzú, hengeres, keleti olda-
lán enyhén mélyülõ, egyenes aljú cölöp-
lyuk. Betöltése szürke szemcsével kevert
fekete. Átm. 52 cm, M. 8–10 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt
edény oldaltöredéke. 4x6 cm.

30. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, meredek ol-
dalú gödör, délkeleti felén lejtõs lejárattal.
Alja egyenes, kemény, rozsdabarna. Betöl-
tése a közepe táján kevés sárga szemcsével
kevert és 10–15 cm vastag kerámia(?)sa-
lak réteggel tagolt. Átm. 360 cm, M. 76 cm.
Hossza a „lejárattal” 460 cm. (4. kép)

7 Két kerámiatöredék a 23. és 25. objektumok nyesésekor került elõ, ezért hovatartozásuk kérdéses. Ezek egy szürke, koron-
golt, kopott, jól iszapolt hombár töredéke (10,2x6 cm) és egy szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény oldaltöredéke
(3,4x7,2 cm).
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Leletanyag: 
1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû, élesen kihajló, kifelé megvastagodó pe-

remû edény töredéke. Átm. nem mérhetõ. 2,5x4,9 cm. (3. kép 3.)
2. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû edény töredékei.

4,5x4 cm, 3,2x5 cm.
3. Szürke, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, enyhe lépcsõvel tagolt vállú edény tö-

redéke. 4,8x6,8 cm.
4. Sötétszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény töredéke. 5x5,5 cm.
5. Sötétszürke, belsõ oldalán szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény töredéke. 3,8x4,8 cm.
6. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû edény töredéke. 3x4,2 cm.
7. Sötétszürke, belsõ oldalán szürke, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, korongos

talpú edény töredéke. Átm. 5,2 cm, M. 2,3 cm.
8. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, korongos talpú edény töredéke. Átm. 5,2 cm, M. 1,3 cm.
9. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû hombár oldaltöredéke. 10,4x3,4 cm.

10. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû hombár oldaltöredéke. 9x6,4 cm.
11. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû hombár oldaltöredé-

ke. 4,6x4,1 cm.
12. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt hombár oldaltöredéke. 5,5x8,1 cm.
13. Téglaszínû, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû hombár oldaltöredéke. 8,4x7 cm.
14. Téglaszínû, korong nélkül készített, samottal soványított fazék oldaltöredéke. 3,1x3,5 cm.
15. Szürke, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, enyhén kihajló, megvastagodó peremû

hombár töredéke. 3,8x5,1 cm. Átm. nem mérhetõ.
16. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény oldaltöredéke. 5,4x6 cm.
17. Szürke, belsõ oldalán világosszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû hombár ol-

daltöredéke. 4,7x7 cm. 
18. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított edény oldaltöredéke. 2x3,2 cm.
19. Nyomott gömb alakú, zöld üveggyöngy (3. kép 1.).
20. Állatcsont.
21. Kerámiasalak. 

31. objektum: A szelvény keleti fala elõtt feltételezett iszapos meder metszetelése során egy sekély, teknõs aljú
gödör (esetleg az 1.1. árok folytatása?) mutatkozott a metszetfalban, melynek foltja felülrõl nem volt
érzékelhetõ. Betöltése szürke-sötétszürke, kevert iszap. Átm. kb. 150 cm. M. 40 cm. Leletanyagot
nem tartalmazott.

32. objektum: Kör alaprajzú, sekély, teknõs aljú cölöplyuk. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete.
Átm. 26 cm, M. 8 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

33. objektum: Az 1.2. árok nyugati széle felé enyhén ovális alaprajzú folttal jelentkezõ, alja felé szûkülõ, ívelt
aljú cölöplyuk. Betöltése sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 30x22 cm, M. 20 cm. Leletanyagot
nem tartalmazott.

34. objektum: Északi részén lekerekített, déli részén szögletesedõ, szabálytalan alaprajzú gödör. Betöltése
sárga szemcsével kevert sötétbarna. Átm. 180 cm, M. 30 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

34.1. objektum: Kör alaprajzú, meredek oldalú, egyenes aljú cölöplyuk. Betöltése egynemû sötétbarna humusz,
alján vékony iszapos réteggel. Átm. 36 cm. A gödör aljától mért mélysége 16,5 cm. Leletanyagot nem
tartalmazott.

35. objektum: Ovális alaprajzú, sekély gödör, mely keleti oldalán egy kis padka után lejtõsen mélyült, majd a
nyugati széle felé enyhén emelkedett. Betöltése egynemû, sötétbarna. Átm. 170x108 cm, M. 16 cm. 
Leletanyag: 

1. Világosszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, vékony falú edény töredéke. 1,6x1,2 cm.
36. objektum: Ovális alaprajzú gödör, melynek északi felében egy padka jelentkezett. Betöltése fekete, alján,

a keleti felében szürke iszapréteggel. Átm. 193 cm, M. 58 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
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37. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, sekély, közepe táján enyhén mélyülõ gödör. Betöltése egynemû, sö-
tétbarna, mely alatt szürkéssárga iszapos-homokos réteg húzódott. Átm. 372x130, M. 17 cm. Lelet-
anyagot nem tartalmazott.

38. objektum: Kissé négyzetesedõ alaprajzú, enyhén ívelt falú, egyenes aljú gödör. Nyugati oldala mélyebb,
északnyugati oldalán kis padkás rész található. Betöltése fekete, csigatörmelékkel kevert. Átm.
180x200 cm, M. 12 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

39. objektum: Babszemhez hasonló alaprajzú, lejtõs oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, egynemû, aljá-
nak közelében sárga szemcsével kevert. Átm. 205x133 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

40. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, teknõs aljú gödör, melyet részben ráástak a 41. gödör keleti szélére.
Betöltése fekete, alján sárga szemcsével kevert. Átm. 184 cm, M. 19 cm. Leletanyagot nem tartalma-
zott. 

41. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, ívelt oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltése fekete, kevés sárga szem-
csével kevert. Átm. 250x144 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

43. objektum: Kör alaprajzú, lefelé enyhén szûkülõ, teknõs aljú cölöplyuk az 1.2. árok déli falánál. Betöltése
sötétbarna, sárga szemcsével kevert, alján vékony szürke iszapos réteggel. Az árok aljától mért mély-
sége 12 cm. Átm. 25 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

44. objektum: Az 1. árokra merõlegesen, É–D-i irányban futó, teknõs aljú árok. Délen ráásták a 34. objektum-
ra, délnyugati feléhez csatlakozott az 52. gödör. Egy szakaszát a gépi humuszolás vagy a nyesés tün-
tette el. Betöltése homogén, sötétbarna. Szélessége: 60–80 cm, M. 50 cm. 
Leletanyag: 

1. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû hombár töredéke.
1,8x2,9 cm.

45. objektum: Az 1.1. árokra merõleges, abba tölcséresen torkolló, megközelítõleg É–D-i irányú árok. Betölté-
se sötétbarna, vöröses szemcsékkel kevert. Sz.: 80 cm, M. 25–35 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

46. objektum: Kör alaprajzú folttal jelentkezõ, sekély, teknõs aljú gödör. Betöltése homogén, sötétbarna, alat-
ta vékony sárga homokréteggel. Átm. 150 cm, M. 12 cm. Az összesítõ alapján nagy valószínûséggel
azonos a korábban feltárt 19. objektummal. Leletanyagot nem tartalmazott.

47. objektum: Hengeres oldalú, alja felé enyhén szûkülõ, teknõs aljú cölöplyuk. Betöltése homogén, sötétbar-
na. Átm. 32x20 cm, M. 20 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény oldaltöredéke. 8x9,8 cm. 
48. objektum: Kör alaprajzú, lefelé szûkülõ, teknõs aljú cölöplyuk. Betöltése szürke és sárga, világosbarna

szemcsével kevert. Átm. 48 cm, M. 32 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
49. objektum: Kör alaprajzú, meredek oldalú gödör. Betöltése a felsõ részen sötétbarna, alatta sárga szemcsé-

vel kevert szürke, majd fekete. Alját a feltörõ talajvíz miatt nem tudtuk kibontani. Átm. 342 cm. A
víz jelentkezési mélysége: 55 cm. 
Leletanyag: 

1. Állatcsont. 
50. objektum: Kör alaprajzú, lefelé szûkülõ, teknõs aljú gödör. Betöltése fekete, kevés rozsdabarna szemcsé-

vel kevert, mely a közepe táján sárga és szürke foltos, alján iszapos szürke réteg húzódott. Átm.
122 cm, M. 40–60 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

51. objektum: Teknõs aljú, hengeres falú cölöplyuk. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert sötétbarna, mely
alatt szürke iszapos réteg húzódott. Átm. 38 cm, M. 10 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

52. objektum: Téglalap alaprajzú, végein lekerekített, keskeny, ívelt oldalú, közepén padkával tagolt, majd
enyhén lemélyedõ, teknõs aljú, sekély objektum. Betöltése sötétbarna, sárga szemcsével kevert. Átm.
146x40–50 cm, M. 8 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

53. objektum: Kör alaprajzú, teknõs aljú, sekély gödör. Betöltése fekete, alján iszapos, szürke réteggel. Átm.
130 cm, M. 10 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû edény töredéke. 5,7x6,8 cm. 
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54. objektum: Szabálytalan alakú, sekély gödör. Feltehetõleg eredetileg két gödör volt. A betöltés szürke fol-
tokkal kevert fekete. Átm. 184x130 cm, M. 4–5 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

54.1. objektum: Az 54. objektum északkeleti végében azonosítottuk. Kör alaprajzú, sekély, teknõs aljú gödör.
Betöltése homogén, fekete. Átm. 18 cm, M. 4 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

55. objektum: Kerek alaprajzú, sekély, teknõs aljú cölöplyuk. Betöltése szürke-sötétszürke, egyenletesen ke-
vert iszapos. Átm. 57 cm, M. 12 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

56. objektum: Enyhén ovális alaprajzú gödör. Betöltése sötétszürke, közepe táján szürke foltos iszap. Átm.
40x48 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

57. objektum: Enyhén ovális alaprajzú, ívelt oldalú, keleti széle felé fokozatosan mélyülõ, egyenes aljú gödör,
melynek keleti szélére részben ráásták a 23. objektumot. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert
fekete, alján szürke iszapos réteggel. Mélységadatai hozzávetõlegesek. Átm. 100x200 cm, M.
10–30 cm.
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû, T-alakú edényperem. Peremének átmérõje
31,6 cm, 3,4x7,5 cm. (3. kép 6.)

2. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított edények töredékei. 3,2x2 cm,
2,4x2,7 cm.

3. Sárgásszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû edény töredéke. 2,4x4,4 cm.
4. Szürke, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, vágott aljú hombár töredéke. Átm. 10,4

cm, 3,9x6,7 cm.
5. 1 db kora bronzkori kerámia.
6. Csonteszköz (simító?): ló kézközépcsontja, amelynek elülsõ oldalát a hossztengelyre merõlege-

sen lecsiszolták (3. kép 7.).8

58. objektum: Szabálytalan, nagyjából ovális alaprajzú, sekély gödör. Betöltése világosszürke homokkal ke-
vert fekete. 
Leletanyag: 

1. Kõ. 
2. Szürke és téglaszínû, korongolt kerámia. Átm. 50x66 cm. M. 4 cm.

58.1. objektum: ÉNy–DK-i irányú, sekély, teknõs aljú árok, melyet ráástak az 58. gödörre. Betöltése szürke
szemcsével kevert fekete. Sz.: 10–40 cm. M. 8–10 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

59. objektum: Ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, egyenes aljú gödör (cölöplyuk?), melynek keleti oldalát felte-
hetõleg a nyírvíz mosta el. Betöltése szürke-sötétszürke, egyenletesen kevert iszap. Átm. 52x66 cm.
M. 40 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

60. objektum: Ovális alaprajzú, teknõs aljú cölöplyuk. Betöltése sárga szemcsével kevert fekete. Átm.
60x36 cm. M, 16 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.

61. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, teknõs aljú gödör. Betöltése fekete, keleti oldalán sárga szemcsével ke-
vert. Átm. 285x300cm, 46 cm. 
Leletanyag: 

1. Sötétszürke, belsõ oldalán barna, korongolt, kopott, homokkal soványított, megvastagodó pere-
mû, alacsony bordával tagolt vállú, gömbtestû edény töredékei. Átm. nem mérhetõ. 1,3x2,5 cm,
8,9x10,3 cm.

2. Sötétszürke, belsõ oldalán világosszürke, korongolt, kopott, jól iszapolt, réteges törésû edény alj-
töredéke. Átm. nem mérhetõ. 6x6 cm.

62. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, nyugati oldalán lejtõs, keleti oldalán meredek oldalú, hozzávetõlege-
sen egyenes aljú gödör. Betöltése sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 400x230 cm, M. 28 cm. 
Leletanyag: 

1. Világosszürke, korongolt, jól iszapolt, réteges törésû, kopott hombár töredéke. 11,8x16 cm.

8 Berendi Erzsébet meghatározása, munkáját köszönöm!
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2. Téglaszínû, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, réteges törésû edény töredéke.
4x4,9 cm.

3. Szürke, korongolt, kopott, barna szemcsével soványított, alacsony, gyûrûs talpú tál töredéke.
9x8 cm. Átm. 7 cm.

4. Állatcsont. 
62.1. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú, sekély, teknõs aljú gödör. Betöltése sárga szemcsével kevert feke-

te. Átm. 170x140 cm, M. 24 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
62.2. objektum: Hosszúkás, szabálytalan alaprajzú, középen kiszélesedõ gödör. Betöltése sárga szemcsével ke-

vert fekete. Átm. 270x80–130, M. 40 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
62.3. objektum: Szabálytalan alakú, hosszúkás objektum. Betöltése sárga szemcsével kevert fekete. Átm.

300x30–120 cm, M. 30 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
62.4. objektum: Szabálytalan alakú gödör. Átm. 200x170–200 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott.
63. objektum: Nagyjából kör alaprajzú objektum a gödörkomplexumon belül. Betöltése sárga szemcsével ke-

vert fekete. Átm. 190 cm, M. 33 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
63.1. objektum: A 63. gödörben és a 64. gödör északi oldalát metszve jelentkezett. Kör alaprajzú, teknõs aljú.

Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 80x70 cm, M. 42 cm. Leletanyagot nem tartal-
mazott. 

64. objektum: Ovális alaprajzú, nyugati oldalán ívelt, keleti oldalán lejtõs falú, teknõs aljú gödör. Betöltése ke-
vés sárga szemcsével kevert fekete. Átm: 190x144 cm, M. 35 cm. 
Leletanyag: 

1. Szürke, korongolt, kopott, jól iszapolt edény töredéke. 6,5x4,1 cm. 
65. objektum: Enyhén szögletesedõ alaprajzú, teknõs aljú gödör. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fe-

kete. Átm. 140x160 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 
66. objektum: A 65. gödör déli oldalára ásták rá. Nagyjából kör alaprajzú, keleti oldalán bizonytalan határvona-

lú, lejtõs falú, sekély, egyenes aljú gödör. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete. Átm.
220x230 cm, M. 10–20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

66.1. objektum: Nagyjából kör alaprajzú, nyugati oldalán bizonytalan határvonalú, déli oldalán lejtõs falú, tek-
nõs aljú gödör. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 130x150 cm, M. 20 cm. Lelet-
anyagot nem tartalmazott. 

67. objektum: Ovális alaprajzú, keleti széle felé enyhén mélyülõ gödör. Betöltése kevés sárga szemcsével ke-
vert fekete. Átm: 90x70 cm, M. 20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

67.1. objektum: Nagyjából ovális alaprajzú gödör, melynek határai bizonytalanok, alja egyenes. Betöltése ke-
vés sárga szemcsével kevert fekete. Átm. 140x170 cm, M. 14–20 cm. Leletanyagot nem tartalmazott. 

67.2. objektum: Nagyjából kör alaprajzú objektum, melynek határai bizonytalanok, keleti oldala lejtõs, alja
egyenes. Betöltése kevés sárga szemcsével kevert fekete. Átm. kb. 160 cm, M. 20 cm. Leletanyagot
nem tartalmazott. 

68. objektum: Feltehetõen az egykori vízfolyás medrének részlete. Határai bizonytalanok. Betöltése sárga,
illetve rozsdabarna szemcsével kevert fekete. M. 10–40 cm. 
Leletanyag: 

1. Felszínének nyesésébõl állatcsont. 
69. objektum: Az egykori vízfolyás medrének iszaprétegében jelentkezõ objektum. Kör alaprajzú, enyhén ívelt

falú, oldala padkás kiképzésû, mely éles töréssel halad a vízszintes alj felé. Betöltése sárga szemcsé-
vel kevert sötétszürke iszap. Átm. 178 cm, M. 16–44 cm. 
Leletanyag: 

1. Kora bronzkori(?) edény 10 db töredéke. 
2. Állatcsont. 

70. objektum: Kör alaprajzú, sekélyen induló, majd meredeken lejtõ falú, keleti oldalán enyhén mélyülõ, egye-
nes aljú cölöplyuk. Betöltése vörös szemcsével kevert fekete. Átm. 16 cm, M. 20 cm. Leletanyagot
nem tartalmazott.
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Az objektumok értékelése9

Felmenõ falú építményre mindössze egyetlen vesszõlenyomatos paticstöredék utal, mely a
24. gödörbõl származik. Ennek az objektumnak azonban formája és méretei miatt feltehetõen nem
volt épített fala, így a patics másodlagosan kerülhetett ide.10

A császárkori településrészlet11 objektumainak nagy részét az elsõsorban mezõgazdasági
tevékenységre utaló tárolóvermek adják, melyek közül mindössze kettõ tartozik a jellegzetes méh-
kas vagy körte formájú gödrök közé. Kiégetésüknek vagy tapasztásuknak nem találtuk nyomát.
Fontos megjegyezni, hogy a szelvényen áthúzódó árokrendszer (1. objektum) mindkét oldalán tár-
tunk fel gödröket, melyek egyrészt jelezhetnek idõrendi különbséget, de könnyen lehetséges, hogy
egy részüket szándékosan ide telepítették, a tárolóvermek egy részét ugyanis évszázadokon át be-
vett gyakorlat szerint a településen kívülre ásták, biztonságukat pedig csõsz vigyázta (FÜZES 1984.
115.).

A meglehetõsen nagyméretû, szögletesedõ formájú, több kisebb gödörrel tagolt 62. számú
objektumhoz hasonlók a szakirodalomban általában agyagnyerõ helyekként vannak említve. Ese-
tünkben ezt a feltevést két fõ tényezõ támasztja alá: az ásatás egész területén, a humusz alatt cse-
kély mélységben kevert, agyagos réteg található. A másik fontos érv az, hogy napjainkban is az
agyag-, illetve vályognyerõ gödröket a lakóterület szélén, sõt távolabbi határában alakították ki. Ez
az agyag elõfordulási helyén kívül balesetvédelmi szempontból is érthetõ. Létesítésük elemi felté-
tele az agyag bányászhatóságán kívül a megmunkálásához szükséges felszíni víz közelsége vagy az
állandóan magas talajvízszint.

Méretei alapján, valamint a feltörõ víz miatt a csak részben kibontott 23. gödörrõl feltéte-
lezhetõ, hogy eredetileg talán kútként funkcionált.

Az intenzív állattartásra a nagy mennyiségû csonton kívül12 fontos bizonyítékul szolgál a
30. gödör (4. kép), mely nagy méretével, rézsûs lejáratával, kemény, lejárt aljával a gödörólak jel-
legzetes típusát képviseli. Ezt a gödörtípust kapcsolatba hozták a terménytárolással is, de a témával
foglalkozó néprajzi szakirodalomban sehol sem találtam ilyen típusú tárolóveremre vonatkozó ada-
tot (WICKER 1997. 74–75., WICKER 2002. 28., IKVAI 1966. 363. II. ábra). Ennek magyarázata az,
hogy formája miatt nehéz lenne légmentesen lezárni (FÜZES 1984. 115.). Esetünkben a nyáron is
magas talajvízszint mindenképpen megkérdõjelezi ezt a felhasználási lehetõséget (IKVAI 1966.
356.).

Ezt az óltípust többször megfigyelték szarmata településeken, többek között Nagymágo-
cson a Pap-tanyán, Kecskemét–Autóspihenõ lelõhelyen stb. (VÖRÖS 1984. 20., VÖRÖS 1998. 63.,
WICKER 1997. 74.). Az objektum déli végénél ásott cölöplyuk (60. objektum) esetében felvetõdik a
lehetõség, hogy esetleg az ólhoz tartozott. 

Településrészletünk egyik legmarkánsabb objektuma az az ÉK–DNy-i irányú árokrendszer,
mely nyugat felõl lép be a szelvénybe, majd annak keleti vége elõtt szûnik meg a nyírvízmederben.

9 A 24. és 30. objektum betöltésébõl származó nagy mennyiségû kerámiasalak feltehetõen másodlagosan került találási he-
lyére, ugyanis sem a nevezett objektumokban, sem a feltárt teleprészleten nem azonosítottunk ipari tevékenységre vagy
bármilyen tûzre utaló nyomot.

10 A gödörbõl származó emberi nyakszirtcsont töredéknek – további vázrészek híján – nem tulajdoníthatunk különleges jelen-
tõséget, vélhetõen másodlagosan kerülhetett az objektumba, talán állatjáratban lehetett. Az antropológiai meghatározásért
Turtóczki Józsefnek tartozom köszönettel.

11 A szarmata kerámiával jelentkezõ, illetve az ezen gödröket metszõ objektumokat vélem biztosan a településhez tartozónak,
hiszen a területen van egy kora bronzkori teleprészlet is. A császárkori objektumok a következõk: 1.1–3, 7., 10.1–2, 11.1,
16., 16.1–2, 22.1–4, 23., 24., 30., 33., 35., 36., 43., 44., 45., 47., 51., 55., 57., 61., 64., 62., 63., 63.1, 69.

12 Lásd az 5. jegyzetet!
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Jobbról és balról is merõlegesen egy-egy árok torkollik bele. A központi – egyben legmélyebb –
árok kétosztatú. Vele párhuzamosan, közvetlenül mellette, mindkét oldalon egy-egy sekélyebb árok
fut (2. kép).

Legalább egy méteres szintkülönbség volt a központi árok nyugati és keleti vége között, és
az utóbbi vége a feltárt rész legmélyebb sávjában tûnt el. Az iszapos szürke és bemosódott rétegek,
valamint a laza szerkezetû vízicsiga törmelékes betöltõdés egyértelmûen arra utal, hogy víz állt, il-
letve áramlott benne. Nem lehet véletlen a nagy árkot közvetlenül kísérõ kis árkok megléte.13 Egy-
korúságukat igazolja, hogy az egyikben császárkori kerámiát találtunk, míg a másik esetében a szu-
perpozíció tette egyértelmûvé a helyzetet. A déli kis árok alján szabályos térközökkel ásott cölöp-
lyukakat találtunk, ami alapárkos kerítésre enged következtetni. 

Ez a jelenség nem egyedi: hasonló szerkezetû árok-kerítés együttes már korábban ismertté
vált többek között a polgári, dusnoki, nagyúti (HAJDÚ ET AL. 1999. 106., BALOGH 1998. 89., VÁRA-
DI 2000. 128.), és szatymazi14 szarmata településekrõl.

Az árok oldalának sekélyebb árokkal való tagolása esetén lehetséges, hogy az egyik olda-
lon felhalmozták a földet, ezáltal mintegy sáncot képezve (MÉRI 1962. 213–214.). Ebben az eset-
ben – kiegészítve az elõtte vagy mögötte húzódó palánkkal – védelmi funkciót is feltételezhetünk.
Ezt erõsítené meg az a tény, hogy az árok a vizes terület határáig húzódott. Folytatásáról nincs infor-
mációnk, ezért nem állíthatjuk, hogy a települést körülvette volna, míg birtokhatároló mivoltát mé-
retei teszik valószínûtlenné.

A leletanyag értékelése

A feltárt településrészleten – a szarmata lelõhelyeken megszokottól eltérõen – elenyészõ
mennyiségû kerámia, összesen 48 db(!) került elõ. Ezen belül a korong nélkül készített edényhez
mindössze egyetlen(!) töredék tartozott. A korongolt cserepek – kevés téglaszínû kivételtõl eltekint-
ve – szürkék.

A kerámia elemzését jelentõsen megnehezíti annak nagy mértékû kopottsága. Ez a vidé-
künkön igen gyakori jelenség a talajviszonyokkal magyarázható. Kevés a jellegzetes profil, mind-
össze 1 tál, 1 gömbtestû edény, 2 korsó és 20 hombár rekonstruálható több-kevesebb valószínûség-
gel, de a többi töredék zömét is hombárok maradványai jelentik.

Az 57. objektum hombárpereméhez (3. kép 6.) hasonló a Tiszavasvári–Lyukashalom lelõ-
helyen talált töredék, bár megjegyzendõ, hogy ezen hombár némileg más formájú. A 24. objektum
széles szájnyílású hombártípusának (3. kép 5.) pontos analógiája ismert a Tiszavasvári–Józsefháza
melletti Téglás nevû lelõhely északi szelvényébõl, és nagyon hasonló darabok származnak Tisza-
vasvári–Keresztfalról, Tiszavasvári–Paptelekhát Sz.12. gödrébõl; hasonló peremkiképzés tálak ese-
tében is elõfordul, melyre Tiszavasvári–Utaséri-dûlõbõl hozhatunk példát (ISTVÁNOVITS 1986.
CXXXIX: 6., CLII: 2., CLXVII: 3., CXCVII: 2. és CLXVIII: 3.). Az általunk felhozott analógiák
többsége a késõ szarmata periódusra keltezhetõ, lelõhelyük általában megéli a IV–V. század fordu-
lóját. Az elõbb említett leletegyüttesekkel ellentétben azonban a nyírturai anyagban a késõi szarma-
ta edénymûvesség karakteres termékeit nem találtuk meg.

A leletek között említést érdemel a 30. gödörben talált, nyomott gömb alakú zöld üveg-
gyöngy, valamint az 57. objektumból napvilágra került csonteszköz (3. kép 1., 7.). 

13 A külsõ, keskeny árkok több helyen megszakadtak, amit feltehetõen a gépi humuszolás okozott.
14 Paluch Tibor szíves szóbeli közlése, az információt köszönöm!
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Összefoglalás

A településnek nagy valószínûséggel a nyugati szélét sikerült meghatároznunk. Megjegy-
zendõ, hogy a feltárás határától keletre fekvõ magaslaton egyáltalán nem találtunk felszíni telepnyo-
mot. A lelõhelyet leginkább valamilyen tanya jellegû, elsõsorban állattartásra berendezkedett tele-
pülés részletének vagy külterületének határozhatjuk meg. Pusztulásra utaló nyomokat nem azonosí-
tottunk, tehát az élet – vidékünk többi teleprészletéhez hasonlóan – alighanem békés körülmények
között szûnt meg (ISTVÁNOVITS 1986. 113.).

Északkelet-Magyarország területének tömeges betelepülésérõl csak a II. század második
felétõl beszélhetünk (ISTVÁNOVITS 1986. 110.). Településünket – a pontosabb korhatározásra alkal-
mas leletek híján – tágabb idõhatárok közé, feltételesen a III–IV. századra keltezhetjük.
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Sarmatian settlement part from the vicinity of
Nyírtura–Várrét (Nyíregyháza, Eastern Bypass, Site 37)

The site in question was rescued before the construction works of the road bypassing Nyír-
egyháza from east, planned in connection with Motorway M3. Excavated features probably can be
interpreted as a detail of a farm like settlement or as outskirts of a village from the Roman Age. Be-
side pits referring to agricultural activity, the large amount of animal bones and a pit-sty seem to
support the former suggestion, while ceramic slags found in a sand-pit and in several other features
refer to the latter possibility. Judging from the very poor pottery material the site can be dated to the
3rd–4th cent.

Most features of the settlement showed temporary flood activity.

Translated by Valéria Kulcsár

Gábor PINTYE

Jósa András Museum, Nyíregyháza
H–4401 Pf. 57

e-mail: pintye@jam.nyirbone.hu 
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