Szakmai beszámoló a A2014/N2158 számú NKA pályázat eredményeiről
Római villák kutatása 2017
A Gróf Esterházy Károly Múzeum 2016 folyamán 800 000.- forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az összeget a járás területén található két római villaépület
kutatására benyújtott pályázat nyerte.
A Béb – Pásztorházi dűlő illetve a Magyargencs – Applinta területén található villák a Pécsi Légirégészeti
Téka gyűjteményében található légifotók feldolgozása során kerültek előtérbe. A Pécsi
Tudományegyetem kutatója, Szabó Máté, a légifotók alapján nem egyértelműen értelmezhető
helységek értelmezésére további kutatásokat javasolt.
Az NKA-tól nyert támogatás keretében a Gróf Esterházy Károly Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem
Régészeti Tanszéke közös kutatást folytatott a két lelőhelyen. Az épületeken, környezetükön és a
lelőhely kiterjedt környezetén geofizikai kutatásokat végeztünk. Mindkét lelőhelyen 5x5 méter
nagyságú szondázó szelvényt nyitottunk. A lelőhelyeket és kiterjedt területüket fémkeresős kutatással
és szisztematikus terepbejárással vizsgáltuk. Mindkét lelőhelyen nyílt napot tartottunk mind a helyi
érdeklődőknek, mind pedig középiskolás illetve általános iskolás csoportoknak nyílt történelemóra
keretében.
Az elvégzett munka leírása
Béb – Pásztorházi dűlő területen a termény learatása után a légifotón megfigyelhető, kelet-nyugat
tájolású kőépület déli oldalán Szabó Máté segítségével kitűztünk egy 5 x 5 méter nagyságú szelvényt.
Az ásatási munkákat 2017. október 16-án kezdtük meg, egyetemi hallgatók és múzeumi önkéntesek
részvételével. Az ország különböző pontjairól és régészeti tanszékkel rendelkező egyetemeiről (PTE,
PPKE, ELTE) érkező hallgatók szállását, napi egyszeri meleg étkezését a múzeum a pályázatból illetve a
hallgatók és a munkatársak lelőhelyre kijutását saját költségből biztosította. Az ásatás megkezdése
előtt a pályázat támogatásából geofizikai felmérést végeztünk a területen és kiterjedt környezetén. A
szelvény területén 2017. október 16. és október 27. között végeztünk feltáró munkát, belefoglalva a
hétvégét is. A feltárás kezdetekor a humuszréteget kézi munkával távolítottuk el. A szelvény
belterületét és a meddőt is folyamatosan ellenőriztük fémkereső műszerrel. A szelvényben jelentkező
omladékrétegeket fotó- és rajzdokumentáció után, valamint 3D fotódokumentációt követően kézzel
bontottuk. Az előkerülő leleteket rétegenként csomagoltuk, melyek a múzeumba kerülve a restaurátor
és a múzeumi gyűjteménykezelő munkatárs által azonnal elsődleges tisztításon és átcsomagoláson
estek át. A csomagolóanyagok költségét a pályázatból fedeztük. Az omladékrétegek alatt előkerülő
falkiszedéseket szondázó metszettel mértük fel, melyek fotó- és rajzdokumentációban kerültek
rögzítésre. Az előkerült régészeti rétegekről leíró lapok készültek. Az ásatás ideje alatt egy pápai
középiskolás osztálynak, valamint a helyi érdeklődőknek nyílt napot hirdettünk. Ezekre két külön napon
került sor, az érdeklődők ismertetést hallhattak a régészet módszereiről, az általunk alkalmazott
módszerekről és eredményeinkről, valamint megtekinthették a szelvényt és az előkerült jelentősebb
leleteket. Az ásatás befejezésekor, a fotódokumentációk, az összesítő felszínrajz és a metszetrajzok
elkészülte után a szelvényt geotextillel fedtük be majd kézi erővel betemettük. Az ásatás teljes ideje
alatt önkéntesek segítségével szisztematikus terepbejárást és fémdetektoros leletfelderítést
végeztünk a lelőhelyen és kiterjedt környezetében, ahol a növényzet lehetővé tette. A leletek pontos
koordinátái rögzítésre kerültek, ezek vizsgálatát használtuk a lelőhely kiterjedésének vizsgálata során.
A leletanyag feldolgozása és a beszámolók elkészülte után a falubelieknek ismeretterjesztő előadás
keretében számolunk be az eredményekről.

Magyargencs – Applinta területén a tulajdonossal való egyeztetés következtében a kijelölt szelvényünk
területét, és a helyrajzi számon hozzá tartozó keskenyebb sávot a tulajdonos nem vetette be, így
időben ásatásunkat nem akadályozta a mezőgazdasági művelés. Az épület déli oldalán Szabó Mátéval
itt is 5 x 5 méter nagyságú szondázó szelvényt tűztünk ki. Még a munkálatok megkezdése előtt a
pályázat támogatásából a területen geofizikai felméréseket végeztünk 5 ha nagyságú területen. A
szelvény területén 2017. október 30. és november 15. között végeztünk feltáró munkát. A feltárás
kezdetekor a humuszréteget kézi munkával távolítottuk el. A szelvény belterületét és a meddőt is
folyamatosan ellenőriztük fémkereső műszerrel. A szelvényben jelentkező omladékrétegeket fotó- és
rajzdokumentáció után, valamint 3D fotódokumentációt követően kézzel bontottuk. Az előkerülő
leleteket rétegenként csomagoltuk, melyek a múzeumba kerülve a restaurátor és a múzeumi
gyűjteménykezelő munkatárs által azonnal elsődleges tisztításon és átcsomagoláson estek át. A
csomagolóanyagok költségét a pályázatból fedeztük. Az omladékrétegek alatt előkerülő
falkiszedéseket szondázó metszettel mértük fel, melyek fotó- és rajzdokumentációban kerültek
rögzítésre. Az előkerült régészeti rétegekről leíró lapok készültek. A falfestmény töredékeket
tartalmazó rétegben egy szondázó árkot kezdtünk el, azonban a nagy mennyiségű falfestmény
szakszerű kiemelésére sem szakember sem idő nem állt rendelkezésre a pályázat keretein belül, így ezt
ledokumentáltuk és ez is visszatemetésre került a szelvény többi részével együtt. Az ásatás befejeztével
a szelvényt geotextillel fedtük majd gépi erővel visszatemetésre került. Az ásatás teljes ideje alatt
önkéntesek segítségével szisztematikus terepbejárást és fémdetektoros leletfelderítést végeztünk a
lelőhelyen és kiterjedt környezetében, ahol a növényzet lehetővé tette. A leletek pontos koordinátái
rögzítésre kerültek, ezek vizsgálatát használtuk a lelőhely kiterjedésének vizsgálata során. Az ásatás
ideje alatt egy általános iskolai osztálynak nyílt napot tartottunk, mely során a régészet módszereivel
és céljaival ismerkedhettek meg. Megtekintették a szelvényt, melyet értelmeztünk és a fémdetektoros
kutatásba is beletekinthettek. A leletanyag feldolgozása és a beszámolók elkészülte után a
falubelieknek ismeretterjesztő előadás keretében számolunk be az eredményekről.
A tudományos eredmények összefoglalása
Béb – Applinta lelőhelyen az ásatást megelőző geofizikai felmérésnek nagy jelentősége volt. Így nem
csak a kőépület vonaláról, és a nagyobb törmelékrétegek elhelyezkedéséről kaphattunk adatokat,
hanem kitűnt a településre utaló jelenségek szinte teljes hiánya a vizsgált területen, illetve a területen
elhelyezkedő egyéb jellegű maradványok megléte, miután a vizsgálat során az épülettől nyugatra
körárkos jelenségek voltak megfigyelhetőek. Ezeket jellegzetesen egy legalább 20 halomból álló
halomsíros temetőként tudjuk értelmezni, és a MRT 4. kötetében említett előkerült bronzkori kerámiák
alapján tartjuk lehetségesnek a datálást. Az ásatást kiegészítő terepbejárás és fémdetektoros
leletfelderítés eredményeképpen 674 db tárgy került be a múzeumba. Ezek teljes tudományos
feldolgozása még zajlik, de pontosan rögzített koordinátáik alapján lehetővé vált a lelőhely pontosabb
behatárolása, és a lelőhelyen belül a korszakok elhelyezkedésének felmérése. A tárgyak részletes
tudományos feldolgozása még folyamatban van. A szondázó ásatás során elsődleges célunk az épület
rétegtanának és állapotának felmérése volt. A délnyugat – északkelet tájolású épület, melynek a
légifotók alapján 30 m x 18 m kiterjedése volt, déli részén kijelölt szelvénybe az épület déli külső fala,
egy apszisos alakzatot adó falmaradvány, valamint egy merőleges irányú elválasztó fal esett bele a
légifotó alapján várhatóan. A humusz eltávolítása után világossá vált, hogy a felmenő falak bolygatása
oly mérvű volt, hogy csupán az alapozási rétegek maradtak. A legmagasabban jelentkező omladékréteg
tetején jól megfigyelhető volt a talajlazító párhuzamos nyomai. A feltárási munkák során világossá vált,
hogy az épület jelentős károkat szenvedett a kőbányászat illetve a mezőgazdasági művelés
következtében. Az omladékréteg alatt a járószinteknek csupán az alapozása jelentkezett, valószínűleg
a járószint kisebb foltjait sikerült megfogni az SE 11 déli részében. A szelvényben egy kelet-nyugat
irányú falkiszedés jelentkezett (SE 9), mely az omladékréteg alatt derékszögben befordult északi

irányba, egy sarkot alkotva az épület szerkezetén belül. A falkiszedés kelet-nyugati irányú vonala
nyugati irányban folytatódott eltérő betöltéssel (SE 16) egy korábbi fázisban létező fal
maradványaként. Az észak-déli irányú falrészlet mellett keskeny csíkban a természetes, barna
homokos altalaj jelentkezett, mely világossá tette, hogy az épület padlószintje elpusztult, a megmaradt
maradványok az alapozási szinten vannak. A szelvény észak-nyugati sarkában egybefüggő alapozási
maradványok jelentkeztek (SE 11), melyek omladékrétege azonos betöltésű volt a hozzá tartozó
falkiszedések betöltésével (SE 13). A szelvény közepén és déli részében egy nagy kiterjedésű beásás (SE
12) helyezkedett el, melynek tetején köves omladékfoltok (SE 10) helyezkedtek el. Ebben sem
égésnyomok, sem jelentősebb mennyiségű hulladék nem helyezkedett el. Ennek mélybehatóbb
vizsgálatára az ásatás keretein belül nem került sor. A szelvény délnyugati sarkában kevert betöltés (SE
2) jelentkezett. Ebből őskori kerámia került elő, de a feltárás kis mérete miatt értelmezhető
objektumot nem azonosítottunk.
Magyargencs – Applinta lelőhelyen az ásatást megelőző geofizikai mérések megerősítették a légifotó
által felvázolt alaprajzot. Ezen kívül a fő épület mellett egyéb melléképületek meglétét is kimutatták.
A főépülettől nyugatra egy kisebb, kőépület jelentkezett. A területen ezen kívül feltehetően
könnyűszerkezetes építmények alapárkainak a nyomai is láthatóvá váltak. A kutatás a kísérő
telepjelenségeket; árkokat és gödröket is kimutatott. Az ásatást kiegészítő terepbejárás és
fémdetektoros leletfelderítés eredményeképpen 560 db tárgy került be a múzeumba. Ezek teljes
tudományos feldolgozása még zajlik, de pontosan rögzített koordinátáik alapján lehetővé vált a
lelőhely pontosabb behatárolása, és a lelőhelyen belül a korszakok elhelyezkedésének felmérése. A
tárgyak részletes tudományos feldolgozása még folyamatban van. A szondázó ásatás során az észak –
déli tájolású épület, melynek kiterjedése 30 x 13 méter volt, nyugati oldalán nyitottunk egy 5 x 5 méter
nagyságú szelvényt. A légifotó alapján ebben a villa külső falának, egy külső hozzátoldás déli falának
illetve egy merőleges osztófalnak a megjelenését vártuk, illetve az ezekhez tartozó járószinteket
reméltük feltárni. A szelvényben a bolygatott maradványok alatt a villa külső falának észak – déli irányú
maradványait találtuk meg (SE 5), melynek külső, nyugati oldalán egy merőleges irányú, külső
hozzátoldás falának falkiszedése (SE 6) jelentkezett. Az épület falain kívül, a szelvény nyugati részében
kevert homokos betöltés (SE 9) jelentkezett, melyből jelentősebb mennyiségű bronzkori kerámia került
elő, de a feltárás kis mérete miatt értelmezhető objektumot itt nem tudtunk azonosítani. A feltárt
maradványok alapján az épület legalább három helyiségét sikerült azonosítani a feltárás során. A déli
helyiségben a falakon belül a falak díszítését képező falfestésmaradványokat tártunk fel, elsősorban
egyszínű fehér, piros és zöld darabokat, illetve fehér alapon vörössel festett mintatöredékeket. Itt ezek
nagy mennyisége miatt, és szakszerű kiemelésük az ásatás kereteit meghaladó időigényessége miatt
az omladékréteg alját nem sikerült elérnünk. Az észak – déli irányú külső fal vizsgálatával, melynek egy
kis szakaszon nemcsak az alapozása, hanem egy sornyi nagyságban felmenő, halszálkás falazása is
megmaradt, információt nyerhettünk a fal szerkezetéről. Ennek alapozása 36 cm mélységű sárga
sóderes anyagból áll, melyen c. 7 cm magasságban vízszintesen fektetett egysoros kőréteg van, és ezen
helyezkedik el vastag mészhabarcsba ágyazva a halszálkamintás falazás c. 20 cm magasságban. Erre a
falra mindkét irányban merőleges irányú osztófalak csatlakoztak. Az északi oldalon a szomszédos
helyiségben megfigyelt vékony agyagréteg (SE 8) feltehetően az egykori agyagtapasztásos padlóréteg
maradványaként értelmezhető. A későbbi hozzátoldásként értelmezhető nyugati oldalsó helyiség
szelvénybe eső részének járószintje nem maradt meg, falának is csupán alapozásának (SE 6) alsó sárga
sóderes rétege maradt meg. Az ásatás során a villa külső falait sikerült azonosítanunk, és három
helyiség részletét is vizsgálhattuk, melyek közül az egyik falfestéssel díszített volt. A külső helyiségben
talált durvább, szürke vakolatmaradványok feltehetően az épület külső borításához tartozhattak. Az
ásatás során elsősorban kisméretű szürke házikerámia oldaltöredékei kerültek elő a rétegekből. A
belső helyiség omladékrétegéből rekonstruálásra nem alkalmas üvegtöredékek is napvilágra kerültek.

Apró méretű terra sigillata töredékek kerültek elő szintén a belső helyiség falfestménymaradványos
omladékrétegéből. Az ásatás során több tegulatöredék is előkerült már a humuszolás során. Ezek
sajnos azonban nagyrészt elpusztultak, elaprózódtak.
Feltárási napló

Béb – Pásztorházi dűlő
2017. október 16. Hétfő
Napos, meleg, száraz idő.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Almády László, Barcza Norbert, Meleg József,
Herczeg Ferenc.
A szelvény széleinek kijelölése után a humuszrétegben haladtunk egy ásónyomnyit. Egyéb
régészeti réteg ~25cm egyelőre nem jelentkezett. A humuszrétegben gyakori 5x5cm nagyságú
mészkő darabkák. Kokas László helyi lakos elmondása szerint ezen a területen többször
kerültek elő pénzdarabok, valamint a hatvanas években egy oszlop (ez jelenleg a múzeumban
található). Önkénteseink a tábla a még álló kukoricatarlón fémkeresőkkel kutatják a területet.
Terradata Kft. munkatársai az egész területet vizsgálták magnetométeres felméréssel.
2017. október 17. Kedd
Napos, meleg, száraz idő.
Jelen: Meleg József, Vinis Zoltán, Megyeri István, Bakos László, Molnár Miklós, Péterváry
Brigitta, Török Berárd, Almády László.
Tovább bontottuk a humusz réteget. A humusz alatt köves – mészhabarcsos omladék réteg
jelentkezik.
2017. október 18. Szerda
Napos, meleg, száraz idő.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Almády László.
Az omladékos habarcsos réteget bontottuk ki, a míg rajta levő humuszból tisztítottuk.
Önkéntesek eközben a területet vizsgálták át fémkeresővel.
Felszín fotó folyamatról.
2017. október 19. Csütörtök
Ködös, hideg idő. Délutánra feloszlott a köd.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Almády László, Roza János, Botond, Vilmos, Sándor
Lajos, Molnár Miklós, Bakos László, Herczeg Ferenc.
Folytattuk az omladékos réteg felszínének tisztítását.
A déli oldalon előkerül egy egybefüggő falmaradvány.
Önkéntesek a területet vizsgálják fémkeresővel.
2017. október 20. Péntek
Ködös, hűvös idő, dél körülre felszakadozott a felhőzet és kisütött a nap.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Szabó Máté, Molnár Miklós, Herczeg Ferenc, Sós
Mari, Barcza Norbert, Pálffy Sándor.
Máté 3D dokumentációt készített a szelvényről, megtisztítottuk az omladék réteget, és
fotódokumentációt készítettünk.
2017. október 21. Szombat
Napos, meleg, száraz.
Jelen: Péterváry Brigitta, Szabó Máté, Herczeg Ferenc, Pálffy Sándor, Molnár Miklós.

Rétegben bontottunk SE7 omladékréteget. A szelvény közepén egy kövesebb folt bontakozott
ki. (SE10), ettől északra egy fekete folt (SE8). Az omladék alatt egy K-Ny irányú falkiszedés
is jelentkezik (SE9) melynek É-i határvonalai még nem bontakoznak ki teljesen. Az ÉNy-i
sarokban masszív falcsonk található (SE11)
Ezek tisztítása folytatódik.
2017. október 22. Vasárnap
Felhős, váltakozó, hűvös.
Jelen: Péterváry Brigitta, Szabó Máté, Herczeg Ferenc.
SE7 omladékréteget bontottuk el. SE10 dokumentáljuk és felszedjük, ezalatt csontdarabok
kerülnek elő belőle.
Kis háromszög alakban előbukkant a természetes a szelvény délnyugati sarkában. A keleti
oldalon barnás betöltés, homokos jelentkezik, mely hasonló a természeteshez, de bronzkori
kerámiadarabok kerülnek elő belőle.
2017. október 23. Hétfő
Esőnap.
Mátéval a terepbejárási koordinátákat rögzítjük.
2017. október 24. Kedd
Borús, szeles, hűvös.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Szabó Máté, Sós Mari, Müller Ákos, Dorottya, Ákos,
Almády László, Kis Csanád.
Elbontottuk SE7 omladékréteget. Felszínrajz és fotó készítése.
SE9 szélei tisztázódnak. A rá merőlegesen futó SE14 vsz. sarokban kapcsolódik hozzá. SE8
metszetre bontottak, dokumentáltak. Szélei azért nem teljesen egyértelműek. SE9 szondázó
metszetet tettünk bele.
2017. október 25. Szerda
Borús, változó.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Almády László, Dóra, Müller Ákos, Ákos, Kis
Csanád
SE9 metszet folytatása, dokumentálás.
A szelvény közepén SE10, 7 alatt nagy ovális agyagos betöltésű beásás rajzolódott ki – SE12.
SE8 metszetének dokumentációját befejeztük.
SE12 felületét tisztítottuk, de szélei nem válnak el élesen.
SE11 egyes részeiben mintha foltokban padlófelület maradványok jelentkeznének?
2017. október 26. Csütörtök
Borús, hideg.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Herczeg Ferenc, Almády László, Müller Ákos, Kis
Csanád, Dóra, Ákos.
A szelvény Ny-i részében elhelyezkedő, a falkiszedéstől betöltésben el nem különülő
omladékréteg (SE 13) széleit próbáljuk szondával megkeresni. Nemigen válik el, mind a
falkiszedés betöltése, mind az omladékréteg erősen köves, kavicsos, mészhabarcsos, szemcsés
barna homok. A metszetet dokumentáltuk.
Az É-D irányú falrészletet is megmetszeteltük. Itt vált világossá, hogy SE8 valójában egy
humuszbemosás a falkiszedés omladékrétegei között, mely folytatódik a falkiszedés
gödrében. SE14.

2017. október 27. Péntek
Borús, szemerkélő eső, majd erős eső. A temetést is abba kellett hagyni, mert nagyon saras
volt.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Herczeg Ferenc, Dóra, Müller Ákos, Kis Csanád,
Ákos.
Fotó és rajzdokumentáció a szelvény végleges állapotáról. 3D fotódokumentáció. Összes
szondát, metszetet átnéztük. Felszínen SE12 jelenséget dokumentáltak, de idő hiányában már
nem tudtunk szondázó metszetet tenni bele. Geotextillel befedtük a szelvényt, a jelenségeket,
és kézi erővel temettünk.
Magyargencs – Applinta
2017. október 30. Hétfő
Szeles, ködös, nedves, hideg időjárás. Időnként jégeső, zápor. Nagyon hideg.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd (GEKM), Tüske Mónika, Kántor Zsófia (PTE),
Sándor Lajos, Vili, Herczeg Ferenc, Molnár Miklós, Krámli Zoltán, Krámli Máté, Vadon
László, Barcza Norbert.
Kézi bontást kezdtünk meg a kitűzött szelvényen. Homokos agyag, sötétbarna, tegula
darabkákkal és habarcsszemcsékkel kevert. Régészeti réteget még nem értünk el.
2017. október 31. Kedd
Szünnap. Bében temetés.
2017. november 1. Szerda
Szünnap. Ünnep.
2017. november 2. Csütörtök
Napos, meleg, enyhén szeles száraz idő.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd (GEKM), Kántor Zsófia, Tüske Mónika (PTE),
Narancsik Róza, Narancsik János, Sós Mari, Herczeg Ferenc, Molnár Miklós.
Folytattuk a humuszolást. 30-35 cm mélységben világosabb, homokos réteg jelentkezik.
Eddig szedjük a humuszt. A szelvény nyugati részében világosbarna homok jelentkezik 40-45
cm mélységben. Altalaj?
2017. november 3. Péntek
Napos, hideg, száraz idő.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd (GEKM), Kántor Zsófia (PTE), Sós Mari.
Befejeztük a humuszolást. A humusz alatt a szelvény DK-i sarkában habarcsos omladékréteg
jelentkezett. Kevés kő van jelen a szelvényben, főleg tegula töredékek és nagyobb
habarcsdarabok kerülnek elő. (SE2) Ennek az omladéknak a tisztítását kezdtük meg.
Világosbarna agyagos homok, gyakori habarcs, és tegula, valamint kavicsdarabokkal. Piros és
zöld festett maradványok is kerültek elő.
2017. november 6. Hétfő
Ködös, hideg, szeles. Nagyon hideg…
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Sós Mari. Déltől: Ekrik Ákos, Tekla Dóra (ELTE),
Herczeg Ferenc, Molnár Miklós.
Az omladékréteg tisztítását folytatjuk. A szelvény ÉNY-i sarkában köves, agyagdarabos,
sötétbarna agyagos betöltés jelentkezik. (SE3) Az omladékrétegben a humusz alatt, még az
eke által kevert sötét agyagos réteg, habarcsos darabokkal és agyagdarabokkal. (SE4) A

szelvény közepén É-D irányú fal bontakozott ki. (SE5) Oldalán jól látszik a köves kirakás,
középen öntött habarcs.
2017. november 7. Kedd
Napos, hűvös, enyhe, majd erősödő széllel. Száraz.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd (GEKM), Ekrik Ákos, Tekla Dóra (ELTE), Herczeg
Ferenc. A szelvény nyugati felében befejeztük az omladékréteg tisztítását. Nagyon apró
négyszögletes kerámiatöredékek kerültek elő a felette lévő rétegből. A szelvény NY-i részében
NY-K irányú falalapozás alja (SE6) csatlakozik az É-D irányú falhoz. Ennek alján sárga
salakos sóder található, ezen még pár kő, eredeti helyéről kimozdítva kevés
habarcsmaradvánnyal. Ezen a légifotón is látható négyszögletes hozzátoldás fala. Ettől
északra kevert, habarcsos barna homokos betöltés kövekkel. Sárga kemény agyagos foltok
jelentkeznek a szelvény ÉK-i sarkában. Lehetséges, hogy vályogtégla/vályogfalazás nyoma?
Mivel a szelvényben és a felszínen nagyon kevés kő került elő, és a fal felett tegula omladék
van, lehetséges lenne, hogy az öntött falazásos/köves alapozás felett a felmenő falak
teguláiról, és vályogból voltak és ezt vakolták mészhabarccsal majd festették freskóval. SE7
habarcsos omladékréteg. Ennek aprólékos tisztítása folyik az egyetemisták
közreműködésével. SE6 kiterjedését vizsgáljuk, Berárd metszetet készít benne a nyugati
szelvényfalnál, melyet dokumentálunk is.
2017. november 8. Szerda
Borult, sötét, lóg az eső lába.
Jelen: Perterváry Brigitta, Török Berárd (GEKM), Ekrik Ákos, Tekla Dóra, Molnár Miklós.
Befejeztük a SE4 elbontását, alatta levő rétegek tisztítását. A szelvény é-i vonalában
egybefüggő agyagos réteg jelentkezik (SE8) továbbra is, egyenes széllel, mely mellett az
omladékos, kevert habarcsos sötétbarna – sárgás réteg lebukik. Esetleges falkiszedés? Padló
maradványa? Vályogfal maradványa lehet (SE8) vagy döngölt padló? Iránya K-Ny
folytatódik a metszetfal alatt. Az omladékréteg tetején a párhuzamos ekenyomok jól
megfigyelhetően kirajzolódnak. A tisztítás során kevés szürke házi kerámia oldaltöredék,
valamint egy T2 oldaltöredék került elő. Ákos és Tekla a K-re fekvő területen végeznek
terepbejárást. Ennek során elsősorban római szürke kerámia, egy TS töredék és feltehetően
őskori kézzel formált oldaltöredékek kerültek elő.
Ákos és Tekla a K-re fekvő területen végeznek terepbejárást. Ennek során elsősorban római
szürke kerámia, egy TS töredék és feltehetően őskori kézzel formált oldaltöredékek kerültek
elő.
Az agyagréteg mellett sötét K-Ny-i irányú, kb. 40cm széles betöltés jelentkezik. Szélei nem
egyértelműek.
2017. november 9. Csütörtök
Hűvös, felhős, hideg.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Ekrik Ákos, Tekla Dóra.
Befejeztük az omladékrétegek tisztítását. Berárd újra megtisztította az É – D i irányú falról
Ny-ra eső területet, melyről azt feltételezzük, hogy természetes altalaj. Azonban ebben is
kevert foltok figyelhetők meg, és méretes őskori kerámia darabok kerülnek elő belőle. (SE9)
Dokumentáljuk, és elbontjuk a két tegulatörmelékes foltot. (SE 2 és SE 10)
Ajkai iskolás csoport tanárok, és szülők kíséretével megtekinti az ásatást.
2017. november 10. Péntek
Hűvös, napos, tiszta idő.

Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Szabó Máté, Talabér Ildi (Szabó Luca és Dorka),
Herczeg Ferenc.
Megtisztítjuk a felszínt, Máté 3D fotóval dokumentálja. Elkezdjük SE6 metszetrajzát,
Elcsomagoljuk a mai és tegnapi leleteket.
A sárga agyagos melletti sötét sáv feltehetően a belső osztófal falkiszedése (SE11), szondával
próbáljuk széleit megkeresni, kiterjedését tisztázni.
2017. november 13, Hétfő
Esős, szeles, borult.
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Birta Milk Dominika.
SE11-ben folytatjuk a szondát. SE7 alatt található SE10-be próbálunk szondát tenni, de végül
az eső elmos minket. Vissza vonulunk…
2017. november 14. Kedd
Napos, szeles, rettenetesen hideg…
Jelen: Péterváry Brigitta, Török Berárd, Birta Milk Dominika.
Berárd befejezte az SE 11-be ásott szondát. Keleti irányba sajnos nem tudta teljes
kiterjedésben vizsgálni az előbukkanó nagyobb falfestménydarabok miatt, melyek közt
növényi ornamentikát ábrázoló darab is előkerült. Az alapozási árok aljában az eredeti c.
60cm mély sóderes réteg megmaradt. A metszetet dokumentálták.
Végső felszínrajzot elkészítettük, majd temetésre előkészítettük a szelvényt.
Feltárással érintett terület összesített alaprajza

Fotódokumentáció a megvalósítás előtti, közbeni és utáni állapotról

Az elsődleges leletfeldolgozásról szóló beszámoló
Az ásatáson és a hozzá kapcsolódó folyamatos terepbejáráson és fémdetektoros kutatáson előkerült
leleteket minden munkanap végén a múzeumba szállítottuk. Itt a restaurátor és a gyűjteménykezelő
munkatárs a tárgyakat megtisztította és újracsomagolta. A fémtárgyak és a numizmatikai anyag is
tisztításra került. A konzerválásra szoruló fémtárgyakat a restaurátor konzerválta. Az ásatások és a
terepbejárások anyaga lelőhelyenként külön-külön beleltárazásra került mind papír alapon a régészeti
leltárkönyvbe illetve digitálisan Excell táblázatba. A leltári számok a tárgyakra is rákerültek, kivéve
azokat a fémtárgyakat, melyek további restaurálási munkákat igényelnek. A tárgyak megfelelően
csomagolva és azonosításukhoz szükséges adatokkal ellátva a régészeti raktárban kerültek
elhelyezésre. A terepbejáráson gyűjtött anyag meghatározására és beleltárazására, illetve előkerülési
adataik rögzítésére és ez alapján a lelőhely kiterjedésének módosítási javaslatára sor került.
Tudományos feldolgozásuk és publikálásra való előkészítésük folyamatban van.
Hatóság igazolása

Tényleges költségfelhasználás
A pályázat végrehajtása során csomagolóanyagra, bontóeszközre illetve ásatási felszerelésre fordított
összeg: 130.610.A pályázat végrehajtása során a pályázati összegből fedezett hallgatói szállásköltség: 286.412.Az elsődleges feldolgozás és a dokumentáció költsége a pályázat végrehajtása alatt: 83.527.A műszeres lelet- és lelőhelyfelderítésre fordított összeg a pályázat végrehajtása során: 300.000.A pályázat végrehajtási időszakában a múzeum költségvetéséből a pályázat végrehajtásában részt vevő
régész és restaurátor bére illetve a munkáltató által fizetett járulékok összege: 771.044.A pályázat végrehajtása alatt a munkatársak és a diákok lelőhelyre jutásának útiköltsége a múzeum
saját költségvetéséből: 68.710.Karbantartási terv
A feltárásokkal érintett területek mezőgazdasági terület részét képezik. A lelőhelyek és környékük
területe mezőgazdasági művelés alatt van. Az ásatások végeztével a szelvények felszínét geotextillel
fedtük és visszatemettük. A tulajdonosokkal és a területek használóival egyeztettünk a terület
régészetileg nyilvántartott mivoltáról és az erre vonatkozó aktuális jogszabályokról. A földművelés
során a területen mélyszántást nem végeznek, a múzeum a területet rendszeres terepbejárásokkal és
fémkeresős kutatásokkal ellenőrzi.
Rövid régészeti munkabeszámoló közzététele

A Gróf Esterházy Károly Múzeum nem rendelkezik önálló honlappal. Az elkészített Rövid régészeti
munkabeszámolót a múzeum által működtetett hivatalos Facebook oldalon tettük közzé.

