Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen
Romát Sándor/Lakatos Attila
Rezumat: Aşezarea avară târzie de la Carei-Staţia de epurare.
Când a fost construită Fabrica de zahăr, Stația de epurare a fost extinsă în diferite etape în perioada dintre
1981-1984. Construcțiile au atins un teritoriu de 4,5 ha. În timpul acestor lucrări au fost distruse mai multe
obiective arheologice din diferite epoci. Au atins o așezare din cultura Tiszapolgar și Bodrogkeresztur și o
așezare din epoca avară târzie. Aceste gropi au fost supravegheate și descrise, materialul arheologic a fost
strâns și depozitat în Muzeul Orășenesc Carei. În anul 1992 a fost executat un sondaj arheologic pentru a
confirma materialul arheologic cules în perioada 1981-1984. În această săpătură a fost găsit un cuptor și
groapa de servire a lui. În umplutura cuptorului și a gropii au fost găsite fragmente ceramice făcut la roata
rapidă și înceată. După aceste fragmente ceramice putem data cuptorul și groapa de servire și complexele
găsite anterior între secolele 8-9 cu accent pe secolul 9.
Resume: The late Avar settlement from Carei-Sewage Treatment Plant.
When the Sugar factory was built at the outskirts of Carei the water treatment plant was expanded in the
period of 1981-1984. The field works touched territory of 4, 5 ha. At this occasion many archeological finds
were observed, belonging to the Tiszapolgár culture, Bodrogkeresztúr group and a late Avar age settlement.
In 1992 there was organized a control archaeological dig. At this occasion it was find a late Avar age bakingoven. At the Late Avar settlements the archaeological findings was just pottery shards. The pottery was made
by hand, slow wheel and fast wheel. The settlement we can be date in the 8th-9th centuries, with a hub at
the 9th century.
Резюме: Пізній скупий слід в населеному пункті Нодькароль. Очисник стічних вод.
Коли був побудований цукровий завод, станція очистки стічних вод була розширена на
різних етапах в період 1981-1984. Будівництво досягло площі 4,5 га. Внаслідок цих робіт були
знищені кілька археологічних пам’ятників різних епох. Вони зачепили одне поселення культури
Бодрогкерестур і Тисаполгар та поселення епохи пізньоаварського віку. Ці отвори були обстежені
і описані, археологічний матеріал збирали і зберігали в музеї Сату-Маре. У 1992 були проведені
археологічні розкопки, щоб підтвердити археологічні матеріали, зібрані у період 1981-1984
років. У цих розкопках були знайдені піч та яма для її обслуговування. У заповненні печі і ями
були знайдені керамічні фрагменти, виготовлені швидким і повільним гончарним гругом. За цими
керамічними фрагментами можемо датувати печі та яму для обслуговування та комплекси,
виявлені раніше між УІІІ-ІХ ст., скоріше у ІХ столітті.
Keywords: Late Avar age, ceramic shards, slow wheel-made pottery, fast wheel-made pottery, wavy line
decoration, straight line decoration.
Cuvinte cheie: epoca avară târzie, fragmente ceramice, ceramica făcută la roata înceată, ceramica făcută
la roata rapidă, decorația în linii paralele, decorația linii în val.
Ключові слова: пізня аварська епоха, керамічні фрагменти, кераміка, виготовлена на повільному
гончарному крузі, кераміка, виготовлена швидким гончарним кругом,
орнаментування
паралельними лініями, орнаментування хвилястими лініями.
Kutatástörténet
A régészeti lelőhely Nagykárolytól északra kb. 1 km-re a Posta pataknak a bal partján, egy teraszon található. A patak a város környéki vizeket gyűjti össze és Kaplony mellett folyik bele a Kraszna
kanálisába a volt Ecsedi lápba (1. kép).
A cukorgyár 1981-1984 közötti építésének alkalmával, megnagyobbították a már létező szennyvíztisztító telepet, hogy ülepítő medencéket létesítsenek a cukorgyár számára. A munkálatok nagyjából
4,5 hektárt érintettek, amelynek során mélyen beleástak az agyagba elpusztítva a talajt, felhasználva azt
a gátak, választófalak építéséhez1. A közbelépő dr. Németi János már csak az objektumok fenekét találta,
amelyből kiderült, hogy két őskori telepbe, egy Tiszapolgár (Hunyadihalom elemekkel) és egy Bodrog 	 Iercoşan 2002, 38-39.
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Studii în onoarea lui Németi János la 75 de ani. Satu Mare-Studii şi Comunicări, nr. XXX/1, 2014 (245-258).
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keresztúr kultúrához tartozó telepbe, illetve egy koraközépkori telepbe ástak bele 2.
1992-ben a Trákológiai Intézet ásatásokat végzett Németi János és Ilie Sălceanu vezetésével, de
nem a szennyvíztisztító telepen, hanem körülötte kerítés mentén. Itt öt szelvényt, egyenként 12x2 m, és
egy kazettát 2x1,65 m nagyságban. A III. szelvényben egy nagy hulladékgödröt találtak, amelynek méretei
1,65x1,60 m mélysége 1,25 m, és a Tiszapolgár kultúrához tartozik. A II. IV. V. számmal jelölt szelvények
egy, késő avarkori 8-9. századi, sütőkemencét érintettek, amelynek nagy részét sikerült megmenteni3.
Értékelés
A régészeti leletanyag kerámiatöredékekből áll. Az 1981-es valamint az 1984-es munkálatokat
későn megtudó, a helyszínre kiérő dr. Németi János sajnos, már csak „a feltehetőleg objektumokból származó anyagot”4 tudta begyűjteni, de mivel az avar kori rétegen kívül csak egy a Tiszapolgár valamint a
Bodrogkeresztúr kultúrákhoz tartozó régészeti anyag van a lelőhelyen, így levonhatunk bizonyos következtetéseket annak ellenére, hogy a kerámiaanyag egy része nem zárt objektumból került elő. Fontosabb az 1992-es ellenőrző ásatás során előkerült sütőkemence, illetve annak kiszolgáló gödréből előkerült
kerámiatöredékek.
A leleteket három nagy csoportba lehet osztani készítési technikájuk alapján: kézzel formált,
lassú korongon készített valamint gyorskorongon készített kerámiatöredékek.
A kézzel készített kerámia formai tekintetben több kategóriába sorolható: fazék-, táltípus valamint sütőharang. Bár zárt anyagban nem lehetett megfogni, de az 1984-es terepbejárás során előkerült,
egy kézzel készített szájperemtöredék (3 kép 2.), amely időrendi szempontból jelzés értékű lehet, hiszen
hasonló formájú és anyagú szájperemtöredéket találtak és határoztak meg Kántorjánosi – Homoki dűlő
lelőhelyen a 8. századra datálva5. Ezek a kézzel készített szűk nyakú, tölcséres szájú fazekak általánosak
ebben az időszakban6. A sütőtálak (3. kép 5, 6.) formája is korai fázisra utalnak. Popeni (Szilágypaptelek)“Pe Pogor” határrészen feltárt településrészen előkerült sütőtálak ottani tipológiai sorrendjének a IV.
csoportjába lehet beilleszteni a töredékeket. A településrészt az ásató régész a 7. század második felére 8.
század elejére datálja7. A lassú korongolt kerámia töredékessége miatt formai megfigyeléseket nehezen
tehetünk. A vékonyfalú, tapintásra szemcsés, vízihomokkal soványított, szájpereme kihajló ferdén levágott peremű, lassúkorongolt, oxidált égetésű, sokfogú fésűvel bekarcolt vízszintes vonalköteggel díszített
kerámiát (3. kép.1.) 8. századi horizontra keltezik8. A bekarcolt vonal- és hullámvonalkötegek valamint
kerámiatöredékek soványítási technikája 8-10. századra keltezi a leletanyagot (3 kép. 3. 4. 7. 8.). Ezek a
típusok általánosan jellemezőek a 8.-10. század folyamán9.
Az 1992-ben feltárt zárt gödör anyaga érdekes képet mutat. Bár a számszerű leletmennyiség
a gödörben kevés, összesen 15 darab,
annál érdekesebb a formai és technikai
elosztása:
Megfigyelhető, hogy a gyorskorongolt
kerámia anyag aránya a lassú
korongolthoz képest nagy, 66%, ez az
összanyag 29%-a. A gyorskorongolt
kerámia két csoportra osztható. Az
egyik csoport felületkezelése hasonló a
lassúkorongolt kerámiához, tapintásra
1. Ábra. Kerámia számszerű és technikai
eloszlása
Németi 1988, 121-145.
Németi/Sălceanu 1995, 55-57.
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani dr. Németi Jánosnak, hogy átadta a leletközlésre a régészeti anyagot, illetve rendelkezésünkre bocsájtotta a jegyzeteit.
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durva, szemcsés felületű ugyanakkor látszik a gyorskorongolt kerámia jellegzetessége. A belső, gyakran a
külső felületen (6. kép 2; 7. kép 7, 8.) látszik fazék felhúzása során keletkezett “sávok”, a hullámos felület
jellegzetesen a gyorskorongolt technikára utal. Általánosak még a kerámia alján megjelenő koncentrikus
körök, amelyek nem fenékbélyegek, hanem akkor keletkeznek, amikor a korongról levágják az edényt
egy zsinórral (4. kép 4; 7 kép 3.). A másik csoport a gyorskorongolt szürke színű, tapintásra finom
kerámia. Jelenléte késői datálásra utalhat. A korszakot kutatók többsége a gyorskorongolt szürke színű
kerámiát kritikusan kezelik, ugyanakkor az Erdélyi-medencében 10, közelebb a Szilágysági medencében11
viszonylag nagy százalékban megvan ez a kerámiatípus, amit általánosan a 8. század végére 9. század elejére
kelteznek súlyponttal a 9. század elejére12. A szürke gyorskorongolt anyagot jellegzetessége miatt egy
külön csoportba sorolták, a Lázári-Nagyfalusi csoport nevet adták neki13. Ehhez kapcsolódóan a fentebb
már említett gömböstestű fazekak csoportjának a datálását, a kontextus alapján, tovább szűkíthetjük.
Ennek alapján a lassúkorongolt, az edény felső harmadában szélesedő, nyak nélkül kihajló ferdén levágott
peremű, nagy nyújtott, gömböstestű edények (6. kép 1.3; 7. kép 5) datálása is a 8-9. századra tehetők14.
Egy viszonylag ritka edénytípus is előkerült, egy kézzel formált, utánkorongolt mélytál, amelynek kitűnő
párhuzamai vannak a Hajdúnánás – Mácsi-dűlő lelőhelyen15.
A sütőkemence és a gödör kerámiaanyagának a díszítése is viszonylag egységes képet mutat. Bár
a kerámia töredékessége nem minden díszítést lehetett megfigyelni teljesen, de így is elkülöníthetünk
néhányat:

2. Ábra. Kerámialeleteken előforduló díszítések.
Minden egyenes és párhuzamos hullámvonalköteget egy hatfogú eszközzel fésültek, karcoltak be a kerámia felületére, az egyenes vonalkötegnél, pedig a fazekas többször húzta körbe az eszközt.
Összességében elmondhatjuk, hogy a települést, bár nem kizárható, hogy létezett egy korai fázisa
is, a 8-9. századra datálhatjuk, súlyponttal a 9. századra.
A településnyom párhuzamai megtalálhatók a Nyírségben, a Nyíregyháza–Rozsrétszőlő-Szelkódűlő (M3-148/b. 215. és 214.)16, Nyírtass–Csárda-lapos, Kisvárda–Kiskert-dűlő lelőhelyeken17. Az Érmelléken hasonló korú települések vannak, amelyeket elsősorban terepbejárás és kisebb felületű ásatások
során azonosítottak: Szakácsi-Juhászok kútja18, Szaniszló-Horea út mente19, Szaniszló-VI, ÉrdengelegDonca kertje, Érendréd-Posta út, Pir-Nagyhalom mellett, Székelyhíd-Suró domb, Bere-Sultész tag, Bere-Dolláros, Bere-Sóskás domb, Bere-Akasztófa lapos, Bere-Zsidó tag, Mezőfény-Régi homokbánya,
Csanálos-Vada rét, Nagykároly-Bobáld VI, Gencs-Rădulești-i út mellett, Rădulești-Țurcaș kertje, KálStanciu 2000, 141.
Băcueț-Crișan 2007, 29.
12
Stanciu: 2000, 145.
13
Băcueț-Crișan: 2006, 832.
14
Bajkai 2012, 407–480.
15
Bajkai 13. kép, 2-3, szerkesztés alatt.
16
Takács 2011.
17
Takács 2013, kézirat.
18
Lazin 1975, 61-75.
19
Stanciu 1996, 71-91.
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mánd-Kraszna híd (Disznó legelő), Kaplony-Posta pataka 20. A Berettyó középső folyásán a Széltalló-Poieni-Sinica, Széltalló-Kohányi út, Margitta-Sándormajor pontokon 21 (8. kép 1. ábra).
Leletleírás
Az 1981-84-es megfigyelések során begyűjtött kerámialeletek:
szájperem töredék, az egyik redukált égetéssel, lassú korongon készült enyhén kihajló, levágott peremű, csillámpalával soványított és befésült vonaldísszel díszített szürke színű töredék (3. Kép 1.).
szájperemtöredék, enyhén kihajló, lekerekített peremű, díszítetlen, korongolatlan, oxidált égetésű, félfinom vöröses sárga kerámia, amelyet aprószemű kaviccsal soványítottak (3. Kép 2.).
edénytöredék oxidált égetésű, homokkal soványított, világos szürke színű, befésült vonaldísszel díszített
töredék (3. Kép 3.).
edénytöredék oxidált égetésű, csillámpalával soványított, világos szürke színű, befésült hullámvonal vonaldísszel díszített (4. Kép 4.).
sütőtáltöredék korongolatlan, folyami kaviccsal soványított, vöröses színű, enyhén profilált, rossz
minőségű, valószínűleg használat során többször átegett, díszítetlen kerámia (3. kép 5.).
sütőtáltöredék korongolatlan, folyami kaviccsal soványított vöröses színű, rossz minőségű, valószínűleg
használat során többször átegett, díszítetlen kerámia (3. Kép 6.).
edényaljtöredék, formája alapján fazéktípus, lassú korongolt, soványítása csillámpala, félfinom tapintású, oxigénes égetés, színe barnásvörös, díszítetlen (3. Kép 7.).
edényaljtöredék, lassú korongolt, soványítása folyami kavics, rossz minőségű oxigénes égetés, díszítetlen (3. Kép 9.).
edénytöredék lassú korongolt, soványítása folyami kavics, jó minőségű oxigénmentes égetés, színe világos szürke, díszítése befésült vonaldíszek között hullámvonal, félfinom kerámia (3. Kép 8.).
-

edénytöredék, gyorskorongolt, finomiszapolású, soványítása vízihomok, égetése reduktáns, díszítetlen
(3. Kép 10.).

Az 1992-es régészeti ásatás IV. és V. szelvényeinek rétegeiből előkerült kerámia leletek.
levágott peremű, lassú korongon készült, homokkal soványított, szürkés sárga színű, hullámvonallal
díszített, finom tapintású nyakperem alatt átfúrt fazéktípus szájperemtöredéke (4. kép 1.).
profilált, korongolatlan, vöröses sárga színű, díszítetlen, kaviccsal, homokkal soványított sütőtál (lapos
tál?) töredék (4. kép 2.).
szürkés színű, lassú korongolt, homokkal soványított, sűrű párhuzamos és hullámvonalköteggel
díszített edénytöredék.
vöröses barna színű, gyorskorongolt, homokkal soványított, díszítetlen edényaljtöredék, a fenekén látható minta a zsinór nyoma, amellyel levágták a korongról (4 kép 4.).
barnás vöröses színű, korongolatlan, kaviccsal soványított, edénytöredék, alsó részén átfúrás nyoma
látható, felső részén, ahol a nyakperem kezdődik esetleges egyenes szaggatott vonal díszítés vagy a
fazekas ujjának lenyomata (?) látszik (4. kép 5.).
sötét szürke, gyorskorongolt, homokkal soványított, díszítetlen tapintásra finom edénytöredék (4. kép
6.).
sötét barna, gyorskorongolt, homokkal soványított, díszítetlen, tapintásra enyhén érdes felületű edénytöredék (4. kép 7.).
világos barnás vöröses, lassúkorongolt, homokkal soványított, sűrű párhuzamos vonalakkal díszített
edénytöredék (4. kép 8.).
világos barnás szürkés, lassúkorongolt, homokkal soványított, sűrű hullámvonalakkal díszített edénytöredék (4. kép 9.).
Az 1992-es ásatás VI. szelvényének rétegéből előkerült kerámialeletei:
szürkés-fekete, lassúkorongolt, folyami kaviccsal soványított, díszítetlen, kihajló, levágott peremű szájperemtöredék (5 kép 1.).
szürkés-fekete, lassúkorongolt, folyami kaviccsal soványított, díszítetlen, kihajló, lekerekített peremű
szájperemtöredék (5 kép 2.).
szürkés barna, tapintásra durva, lassú korongolt, folyami kaviccsal soványított díszítetlen edényaljtöredék (5. kép 3.).
világos vörös színű, lassú korongolt, homokkal soványított, párhuzamos vonalakkal díszített oldaltöredék (5 kép 4.).
Az 1992-es régészeti ásatás VI. szelvényének 3-as gödrének a kerámia anyaga:
levágott peremű gömbös testű edény töredék, lassú korongolt, szürkés fekete színű, homokkal soványított, tapintásra enyhén érdes felületű, két sűrű, párhuzamos egyenes vonalsáv között egy enyhén
nyújtott, hat fogú eszközzel bekarcolt hullámvonal díszítés található, ez a minta a nyak és az edény
legnagyobb átmérője között található (6 kép 1.).
20
21

Németi 1999, 115.
Lakatos/Romát 2005, kézirat.
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-

gömbölyített peremű gömbtestű edény töredéke, gyorskorongolt, vöröses-sárga színű. soványítása vízihomok, tapintásra enyhén érdes felületű, egymástól megegyező távolságra hat fogú eszközzel bekarcolt
egyenes vonalminta található (6. kép 2.).
levágott peremű szájperemtöredék, lassú korongolt, szürkés-fekete színű, soványítása vízihomok, tapintásra enyhén érdes, párhuzamos- és hullámvonalköteggel díszített töredék (6. kép 3.).
levágott peremű mélytál szájperem töredéke, után korongolt, szürkés-fekete színű, soványítása nagyszemű vizihomok, tapintásra érdes, díszítetlen (7. kép 1.).
lassú korongolt edényalj töredék, vöröses-sárga színű, soványítása homok, tapintásra érdes, díszítetlen
(7. kép 2.).
enyhén ívelt edényalj töredék, vöröses-sárga színű, gyorskorongolt, soványítása finom homok, tapintásra enyhén érdes felületű, látszik a zsinór nyoma, amellyel levágták a korongról (7. kép 3.).
edénytöredék, lassú korongolt, vöröses-barna színű, soványítása finom homok, tapintásra érdes felületű, egy hatfogú eszközzel bekarcolt párhuzamos- és hullámvonalköteg díszítés (7. kép 4.).
enyhén kihajló levágott peremű szájperemtöredék, fehéres szürke színű, soványítása nagyszemű homok, tapintásra érdes felületű, a szájperem alatt bekarcolt párhuzamos és hullámvonal köteg díszítés
található (7 kép 5.).
edénytöredék, lassú korongolt világos téglaszínű, soványítása vízihomok, tapintásra enyhén érdes felületű, bekarcolt hullámvonal- és párhuzamos vonalköteggel díszített (7. kép 6.).
edénytöredék, gyorskorongolt szürke, vöröses foltokkal, színű kerámia, soványítása homok, tapintásra
enyhén érdes felületű, díszítetlen (7. kép 7.).
edénytöredék, gyorskorongolt, vöröses barna színű, soványítása homok, tapintásra enyhén érdes felületű, egy hatfogú eszközzel bekarcolt vonalköteg dísz.
sütőharangtöredék, korongolatlan, vöröses-szürke színű, többször átégett, durva kidolgozású homokkal és kaviccsal soványított, díszítetlen kerámia (7. kép 9.).
sütőharangtöredék, korongolatlan, vöröses-szürke színű, többször átégett, durva kidolgozású, homokkal és kaviccsal soványított díszítetlen (7 kép 10.).
sütőharangtöredék, korongolatlan, szürke színű, többször átégett, durva kidolgozású, homokkal és kaviccsal soványított díszítetlen (7 kép 11.).
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Rövidítések:
- kézzel készített (handmade pottery).
- után korongolt (after wheeled pottery).
- lassúkorongolt (slow wheel-made pottery).
- gyorskorongolt (fast wheel-made pottery).
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Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen

1. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. A lelőhely földrajzi elhelyezkedése.
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2. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1992-es ásatás elhelyezkedése és a koraközépkori
sütőkemence rajza.
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Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen

3. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1984-es terepbejárás kerámia leletei.
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4. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1992-es régészeti ásatásának IV. és V. szelvényeinek
kultúrrétegéből előkerült kerámia leletek.
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Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen

5. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1992-es régészeti ásatás VI. szelvény. Kerámia leletek a
kultúrrétegből.
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6. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1992-es régészeti ásatás VI. szelvény 3-as gödör. Kerámialeletek a gödör betöltéséből.
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Késő avar településnyom Nagykároly Szennyvíztisztító-telepen

7. kép. Nagykároly-Szennyvíztisztító telep. Az 1992-es régészeti ásatás VI. szelvény 3-as gödör. Kerámialeletek a gödör betöltéséből.
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8. kép. Késő avar telepek a lelőhely földrajzi zónájában.
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