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2020-ban a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Kecskeméti Katona József Múzeummal együtt 

benyújtott pályázatunk az „Árpád-kori és kun temető, valamint település feltárásának 

folytatása (tervásatás) Tázlár-Templomhegyen”címmel támogatást nyert a feltárás 

folytatására. A kutatást az NKA A2023/N6817pályázati adatlap azonosító szám alatt 

nyilvántartottengedélye alapján végeztük el 2021. január 21 és 2021. január 27. között, a 

0181/103. hrsz-ú ingatlanon, mely a Tázlár Község Önkormányzatának tulajdona.  

 

Előzmények: 

A lelőhely a faluból kivezető, Soltvadkertre vezető műúttól közvetlenül É-ra, a Pedro-Boat 

holland hajógyártól közvetlenül Ny-ra terül el. A környék egyik legismertebb régészeti 

lelőhelye, melyet a nép nyelve, pontosan emlékezvén a régi időkre, Templomhegy néven 

őrzött meg. A terület régóta ismert és a környéken feltehetően az egyik legnagyobb régészeti 

lelőhely, de módszeres kutatások 2003 előtt még nem folytak itt. 2002-ben a nagy kiterjedésű 

homokdombon ipari parkot kívánt létesíteni a tázlári önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó 

területrendezés során kerültek elő az első sírok. Ennek bejelentése nyomán 2003-2004-ben 

Gallina Zsolt vezetésével mintegy 5000 m²-t kutattak meg és 376 régészeti objektumot 

bontottak ki. A településobjektumok mellett a templom körüli temető 52 sírját, továbbá egy 

késő szarmata temető részletét és császárkori, ill. középkori település objektumait is feltárták 

ekkor. 

2012-ben – az NKA-hoz benyújtott nyertes pályázatunk alapján – egy 9 m széles és 55 m 

hosszúságú Ny-K-i és egy arra merőlegesen húzott, 2 m széles É-D-i irányú szelvényben, 

mintegy 674 m²-en végeztünk feltárást. Összesen 219 településobjektum- és sírfolt, illetve a 

szántással megbolygatott emberi vázmaradvány került elő. Ezek közül 13 szarmata 

településobjektumot (9 gödör, két-két épület és árok), illetve az Árpád-korhoz köthető 13 

gödröt, 4 árkot, 3 épületet, két cölöplyuk-sort, 130 temetkezést és a templom falának két 

szakaszát volt lehetőségünk feltárni.  

2013-ban a 2012-ben részben feltárt Ny-K-i irányú szelvény É-i és ÉNy-i részén folytattuk a 

feltárást mintegy 183 m²-en, majd2014-ben újabb 153 m²-t kutattunk meg. A területen 244 

objektum került elő, amelyek közül 203 sír vagy sírmaradvány (ezek közül tízet foltként 

dokumentáltunk le), 14 gödör, 4 árokrészlet, egy ház, egy osszárium, egy oltáralapozás és 20 

cölöphely volt. A korukat tekintve egy gödör leletnélküli, 5 gödör szarmata, egy újkori, a 

többi jelenség Árpád-kori és középkori(13-15. század) volt. A temetőrészlet és 

településobjektumok mellett feltártuk a templomokat is. Megfigyeléseink alapján az Árpád-

kori patkóíves szentélyzáródású templomot (külső H.: 11,94 m, Szél.: 7,19 m) a késő 

középkor folyamán át-, illetve újraépítették, méghozzá úgy, hogy a korábbi hajó minden 

oldala mentén, annak pontosan külső széléhez igazodva ásták ki az alapozóárkot , a szentélyt 

pedig félkörívesre, ÉK-i és ÉNy-i irányba megnövelték (H.: 13,36 m, szél.: 8,81 m). Sírokat a 

templom közelében és a templom belső részében is feltártunk. Ez utóbbi térben jellegzetes 



kun temetkezések is felszínre kerültek. A késő középkori templom DDK-i, kiszedett 

alapozóárkában is találtunk temetkezéseket, ami arra utal, hogy a templom feltehető 16. 

századi pusztulása után is temetkeztek oda. 
2016/2017-ben az NKA-hoz benyújtott nyertes pályázatunk során újabb két szelvényben, 
összesen 669 m²-en végeztünk feltárást. A munkálatok során 156 jelenség került elő, melyek 
közül 118 sír vagy vázrészlet, 27 gödör, 7 árok, 2 épület és 2 cölöphely volt. Korukat tekintve 
9 szarmata, 18 ismeretlen korú, egy újkori, a többi középkori (12-15. század). A 118 sír- vagy 
vázrészlet (közülük 15-öt foltként dokumentáltunk le) közül 13 valószínűleg 
„miniosszáriumnak” tekinthető. Mindkét szelvényben tovább tudtuk követni a templomo(ka)t 
kerítő hármas árkot.  
2017 májusában próbafeltárás keretén belül öt kisméretű, 2x4 méteres szelvényt nyitottunk 

meg a 181/96 és a 181/98 hrsz-ú ingatlanokon, a területre tervezett napkollektor-park 

telepítése miatt. A humuszolás összesen 49 m²-t érintett, mely során 3 objektum (egy-egy 

árok, épület (?) és gödör) került elő. Korukat tekintve egy szarmata, egy Árpád-kori és egy 

talán szarmata.  

2017/2018-ban az NKA-hoz benyújtott újabb nyertes pályázatunknak köszönhetően további 

két szelvényben, összesen 325 m²-en végeztünk feltárást.Ekkor 83 középkori sírt, a külső 

kerítő árok újabb szakaszát, továbbá szarmata és Árpád-kori településobjektumokat (7 gödör, 

11 cölöphely) és egy honfoglalás kori, gazdag női lovastemetkezést dokumentáltunk le.  

2019-ben a korábban megkutatott szelvényekhez igazodva újabb szelvényt nyitottunk meg, a 

jelenleg kamionos parkolót övező kerítéstől K-re. A141 m² alapterületű szelvényben összesen 

11 középkori objektumot, 4 cölöphelyet, 2 sírt, 2 árkot, 2 gödröt és egy épületet tárunk fel. A 

két árok közül az egyik a hármas árokrendszer külső, a másik a középső árka volt.  

 

A 2021. évi tervásatás eredményei: 

A 2020. évi nyertes NKA pályázathoz kapcsolódó feltárás során egy kissé trapéz alakú, 162 

m² alapterületű szelvényt nyitottunk ki. A szelvény kitűzésekor figyeltünk arra, hogy az pont 

illeszkedjen a korábban feltártakhoz, illetve bele essen a templomot kerítő hármas 

árokrendszer külső (12/33. obj.) és a középső (450. obj.) árkának folytatása is. A feltárás 

során a két említett árokfolytatáson kívül két emberi vázmaradvány, egy emberi koponya, egy 

gödör és további 4 árok került elő. Ezzel a lelőhelyen feltárt jelenségek száma 1051-re nőtt.  

A külső kerítő árok ÉÉNy-i irányú, 170-240 cm széles szakasza 80-90 cm mélyen rajzolódott 

ki, míg a tőle 7,2 m-re fekvő, 170-200 cm széles középső árok már 50-60 cm mélyen előtűnt. 

A külső árok foltja a nyesési szinten kétrétegű volt, a külső része világosabb szürke, 

homogénebb, a belső része sötétebb szürke, a D-i részén faszenes volt. A középső árok 

esetében is látszódott ez a kettős betöltés, csak fordítva, azaz a világosabb betöltése a belső, 

K-i oldalán, a sötétebb betöltése a Ny-i, külső oldalán húzódott. E nyesési szinten jelentkező 

betöltések kettősége a metszet- és szelvényfalban is jól látszódott, s egyértelműen arra utalt, 

hogy az árkok világosabb betöltései korábbiak. Valószínűleg az árkok ezen 1. periódusa a 

tatárjárást megelőzően és/vagy az ostrom során betöltődött, majd a tatárjárás után 

elplanírozták azokat és ekkor töltődtek fel a sötétebb, kormos, törmelékes, homokos réteggel. 

A külső ároknál e betöltésben látható volt még egy íves, még sötétebb réteg, ami egy végső 

feltöltődési fázist jelent.  

A középső árok sötétebb, kőtörmelékes rétegében, a nyesési szinttől néhány cm-re két DNy-

ÉK-i tájolásban fekvő férfi vázát, az árok aljától néhány cm-re pedig egy emberi koponyát 

bontottunk ki. Úgy gondoljuk, hogy ezek a maradványok a tatárjáráshoz köthetők, habár a 

délebbi sír (1046. obj.) esetében felmerült annak lehetősége, hogy a középső árokra ásott 

későbbi kun sír lehet, azonban ennek ellentmond, hogy nem volt sírfoltja. A középső árok 

északabbi szakaszába fekvő váz (1047. obj.) testhelyzete alapján feltételezhető, hogy 

bedobták az árokba.  



A külső árok mellett egy sekély árkot (1043. obj.), illetve az árokra ráásott, 16. századi, közel 

2 m mély gödröt (1052. obj.) is kibontottuk. A középső árok Ny-i oldalán két keskenyebb, 

szarmata kori árok (1049., 1051. obj.) haladt, míg a szelvénybe eső részének közepe táján egy 

szögletes alakú alapozó- vagy kerítő árkot (1045. obj.) vágott a jelenség.  

A legtöbb lelet a középső kerítő árokból és az 1052. gödörből került elő. Az árokban a szabad 

tűzön főzésre használt bográcstöredékek mellett lassúkorongolt fazéktöredékek is nagy 

számban voltak. A külső és a középső árokban is előkerült 1-1 késő Árpád-kori fehér színű, 

eredetileg egészben elásott fazekak nagyobb töredékei, a külsőben még az 1., a középsőben a 

2. periódusból származva. Az Árpád-kori leletanyag mellett másodlagos leletként szarmata 

házi- és gyorskorongolt kerámia is előfordult. Az említett 1052. gödörben nagy mennyiségű 

állatcsont – főként szarvasmarha – volt.  

A feltárás végeztével a megnyitott szelvényben kibontott középső- és külső kerítő árok belső, 

azaz K-i oldalai mellett sáncot alakítottunk ki, az emlékhelyen már korábban épített és 

befüvesített sánc mintájára. Így lehetővé tettük azt, hogy az idén feltárt árkok és azok 

sáncainak valamikori befüvesítésével az emlékhely bővüljön.   

A hagyományos ásatási dokumentáció mellett drónfotóztunk, melynek eredményeit a 

rekonstrukcióhoz és a rajzdigitalizáláshoz is felhasználtuk.  

Megkezdődött az ásatási dokumentáció összeállítása, illetve az előkerült leletanyag tisztítása, 

restaurálása. A megtisztított, restaurált leletanyag véglegesen a Thorma János Múzeumban 

(Kiskunhalas) kerül elhelyezésre.  

A feltárás munkatársai: Gulyás Gyöngyi társrégész, György Ferenc és Barta Gábor régész-

technikusok. A geodéziai felmérést az Ásatárs Kft végezte el.   

A feltárást támogattaa Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, az Ásatárs Kft. és Tázlár 

Önkormányzata.  

 

 

Kecskemét, 2021. február 8.  

 

Gallina József Zsolt 

ásatásvezető régész 

 


