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Újabb kora középkori kerámialeletek a Közép-Garam-vidékről
Bevezetés1
A dolgozat témájául választott régió a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete zólyomi kihelyezettségének régészeti felügyelete alá tartozik. Az utóbbi években számos kisebb-nagyobb leletmentés történt
ezeken a területeken, mindenekelőtt a Zólyomi-medencében, de számos alkalommal az Ipoly-vidéken is.
Ezeken felül egy európai uniós projekt keretein belül
szisztematikus terepbejárások zajlanak Közép-Szlovákia déli területein, ami a készülő régészeti topográfia
alapját fogja képezni. Az elmúlt egy-két év gyűjtéseinek köszönhetően számos lelőhelyről új – többek
között – kora középkori leletekkel gazdagodtunk.
A dolgozat középpontjában a Besztercebánya-Szénás
(Banská Bystrica-Senica) lelőhelyen feltárt kora középkori település kerámiaanyaga áll, melyet összevetünk délnyugat-szlovákiai (Szete/Kubáňovo, Vágsellye/
Šaľa, Cífer/Cífer), alsósztregovai (Dolná Strehová) és
zólyomi (Zvolen) leletekkel, ezen keresztül bemutatva
néhány lehetséges regionális eltérést a tágabb délnyugat-szlovákiai régióban, valamint érzékeltetve a
8-9. századi kerámiafejlődést.

A kora középkori megtelepülésről
a Közép-Garam-vidéken
A Római Birodalom nyugati részének összeomlása
utáni első megtelepedés pontos dátumát nem tudjuk
meghatározni, az 5. század második felére, illetve a
6. századra keltezhető leletekkel nem rendelkezünk.
A legkorábbi leleteink a 6-7. század fordulójára helyezhetők időben – Zólyom-Haputka (Zvolen-Haputka)2 és
1
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We support the research activities in Slovakia / This project is
financed by EU resources.

Štúdia bola vyhotovená v rámci projektu Centrum výskumu
najstarších dejín stredného Podunajska za podpory Agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci operačného programu Výskum a vývoj,
Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej
spolupráce.
(A tanulmány a „Közép–Duna-vidék legkorábbi történetének
kutatási központja” c. projekt keretében született a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Hivatalának
támogatásával. A projektet az Európai Unió alapja finanszírozza a Kutatás és Fejlődés c. program keretén belül. 2.1 rendelet
„A régiók fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű kutatás-fejlesztési központok és a régiók fölött álló együttműködések
támogatásáról”.)
Fusek 1994, 265.

Szliács-Felső földek (Sliač-Horné zeme)3 lelőhelyekről.
A megtelepülés fontos jelzőjeként értelmezhetjük a régióban a II. Konstans (641–668) és a IV. Konstantin
(668–685) érmekkel keltezett nemesvarbóki kincsleletet is.4
A Zólyomi-medence déli területein a 8-9. században
a megtelepülés sűrűsödését figyelhetjük meg (1. kép).
Települések nyomaira bukkantak Zólyomon belül Haputka,5 Krivá Pút6 Pod bralami,7 Technická univerzita
(Műszaki Egyetem),8 Námestie SNP (Zólyom, Fő tér),9
Môťovská priehrada (Mátyásfalvi víztározó)10 lelőhelyeken. Körülbelül 700 m-re délre Zólyom-Haputka
lelőhelytől egy cca. 500 m hosszú sáncfal húzódik, melyet 2010-ben sikerült egy rövid szakaszon megvizsgálni. Az előkerült föld-fa szerkezetes konstrukcióból vett
minták 14C-es vizsgálata alapján – 92,5%-os valószínűséggel – a sánc Kr. u. 650–830 közé keltezhető.11
Sűrűbb megtelepülés figyelhető meg a 8. században
Zólyomtól északra is. Szliácson több településrészlet ismert (például Szliács – ul. MDŽ 12–14 és Szliács-Na
kút), a legfontosabb lelőhely azonban Horné zeme
(Felső földek), ahol vasfeldolgozás nyomait is sikerült
megfigyelni.12 Erről a lelőhelyről 8-9. századra keltezett kerámiákkal együtt feltételezhetően az Avar Kaganátus területéről származó fém tárgyak kerültek
elő.13 Hasonló származást feltételeznek egy Cserényből származó inkrusztált gyöngy esetében is, melyet a
7. századra kelteztek.14
A Zólyomi-medence délkeleti részében a 8-9. századi horizont Újmogyoródon (Lieskovec-Pod Hrádkom), Véglesen (Vígľaš-Kostolisko), valamint Gyetván
(Detva-Kalamárka) mutatható ki. A Közép-Garam-vidék délnyugati részein (Garamszentkereszti-medence)
Nagylócsán (Lovča-Nad stružkou), Alsózsadányban
(Dolná Ždaňa-Prielohy)15 és Garamszentkereszten
(Žiar nad Hronom, Mestský park/Városi park)16 ismert
lelőhely, a Tótpelsőci-medencében (Pliešovská kotlina) pedig Szászpelsőcön (Sása-Válovňa).17
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Mácelová 1990, 320–344.
Svoboda 1953, 33–93.
Mácelová 2009, 23–31.
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Mácelová 2009, 23–31.
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Mosný 1988.
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1. kép. 1. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica); 2. Besztercebánya (Banská Bystrica) - Nám. SNP č. 3; 3. Zólyomlipcse (Slovenská
Ľupča) - Horný Istebník; 4. Szelcse (Selce) - Hrádok; 5. Erdőbádony (Badín) - Hrádok; 6. Besztercebánya (Banská Bystrica) - Pod
Peťovským hájom; 7. Farkaspetőfalva (Vlkanová) - Pole při križovatke (ČOV); 8. Garamszeg (Hronsek) - Ľavobrežná riečna terasa hrona;
9. Nagyrét (Veľká Lúka) - Kratiny; 10. Szliács (Sliač) - Na kút; 11. Szliács (Sliač) - Horné země; 12. Szliács (Sliač) - Ul. J. Kollára č. 5;
13. Szliács (Sliač) - Hájnická ul. č. 45; 14. Szliács (Sliač) - Pod Kozákom; 15. Zólyom (Zvolen) - Pod dubom; 16. Zólyom (Zvolen) - Areál
Technickej univerzity; 17. Zólyom (Zvolen) - Námestie SNP; 18. Zólyom (Zvolen) - Pod dubom (Tepličky); 19. Zólyom (Zvolen) - Pod
bralami; 20. Zólyom (Zvolen) - Balkán a Krivá púť; 21. Zólyom (Zvolen) - Haputka; 22. Zólyom (Zvolen) - Dráhy; 23. Zólyom (Zvolen) Môťová, hrádok Priekopa; 24. Zólyom (Zvolen) - Mátyásfalvi víztározó (Môťovská přehrada); 25. Újmogyoród (Lieskovec) - Pod Hrádkom;
26. Végles (Vígľaš) - Pstruša-Kostolná; 27. Gyetva (Detva) - Kalamárka; 28. Gyetva (Detva) - Hrabková (Chrapková); 29. Zólyom
(Zvolen) - Zámok; 30. Zólyom (Zvolen) - Pustý hrad (Horný hrad); 31. Zólyom (Zvolen) - Bukovinka; 32. Zólyombúcs (Budča) - Strážiská;
33. Alsózsadány (Dolná Ždaňa) - Pole pod mostíkom; 34. Alsózsadány (Dolná Ždaňa) - Prielohy; 35. Nagylócsa (Lovča) - Nad Stružka;
36. Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) - Senková; 37. Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) - Mestský park; 38. Lutilla (Lutila) Pod háj; 39. Ladomérmindszent (Ladomerská Vieska) - Cintorín; 40. Ladomérmindszent (Ladomerská Vieska) - Zákrčimie a Lopara;
41. Osztroluka (Ostrá Lúka) - Lúky pri Gunde; 42. Dobropnya (Dobrá Niva) - Pod Vtáčnikom; 43. Szásza (Sása) - Váľovňa

A Közép-Garam-vidék északi területein a 2009/
2010-es ásatási szezonban tárták fel az eddigi legnagyobb kora középkori települést Besztercebánya Szénás (Senica) nevű városrészében (2. kép), gyorsforgalmi út építése során. Nem messze a Szelcsianszki
(Selčiansky) patak és a Garam összefolyása található.

Besztercebánya-Szénás lelőhely
A 29 települési objektum egy körülbelül 40 × 25 mes területen került elő, a telepjelenségek folytatása
semmilyen irányba nem volt megfigyelhető a beruházás által bolygatott területen. A legtöbb esetben egyszerű gödrökről van szó, amelyeknek funkciója kérdéses. Hat esetben cölöphelyet is sikerült megfigyelni

(13, 25, 26, 27, 32, 33. objektumok) – amelyek közül
csak a 32-esből került elő egy jellegtelen cseréptöredék. Három esetben fordult elő szuperpozíció (7/8/30.
obj., 19. és 21. obj., 28/29. obj.), amelyek közül azonban
a 21. objektumban nem voltak leletek. A többiben elsősorban kerámiatöredékek és paticsdarabok kerültek
elő, de található a leletek között néhány orsógomb,
egy bronz fülbevaló töredéke, valamint jellegtelen
fémtárgyak és csontdarabok is.
1. Kerámialeletek
Összesen 1420 db kerámiatöredéket találtunk, melynek körülbelül egyharmada díszített oldaltöredék, valamint perem- és aljtöredék (jellegzetes/jellegtelen
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2. kép. A Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica–Senica) lelőhelyen előkerült objektumok

3. kép. A kerámiatöredékek megoszlása

töredékek)18 (3. kép). A teljes mennyiségen belül 7%-ot
tesznek ki a peremek, 3%-ot az aljtöredékek, az oldaltöredékek pedig 90%-ot. Az összmennyiségen belül
pedig a díszített oldaltöredékek 19%-ot alkotnak.
Az edényeknek gyakorlatilag a 99%-át a különböző fazékformák alkotják, egyedül a 31. objektumból
került elő egy tál. Ugyanakkor a peremek sokszor
nagyon töredékesek, ezekben az esetekben nem lehet

egyértelműen a formára következtetni. A kerámialeletek töredezettsége 97,1%-os, ami rendkívül magas
érték, és sajnos jól mutatja az anyag minőségét. Egy
hajszállal jobb értéket mutat a 10. obj. (96,94%), a
18. obj. (96,96%) és a 31. obj. (89,74%). Összehasonlításként ugyanez az érték Vágsellyén cca. 97%,19 Cíferen 81%,20 Szetén pedig 99%.21
A teljes edénykészlet peremátmérőinek értéke kb.
11 és 36 cm közötti,22 a legtöbb edény szájátmérője 14
és 20 cm között van. A legkisebbek 10-12 cm körüliek
(pl. 22. objektum), míg a legnagyobbak 32 és 36 cm
között mozognak (összesen 3 db, 7, 23. és 31. obj.),
de előfordulnak 23-26 cm körüliek is. A legnagyobb
változatosságot a peremátmérő szempontjából természetesen a kerámialeletekben gazdagabb objektumok
mutatják.
Jelentős eltérés mutatkozik az objektumokból előkerült kerámiamennyiségekben is (4. kép). Kiemelkedik a 7, 10, 18, 23, 24, 28. és a 29. objektum. Ugyanezt
tükrözi vissza számunkra a teljes kerámiamennyiség
súlymegoszlása is (5. kép), s ugyanez a helyzet, ha
csak a jellegzetes töredékekkel számolunk. A töredékek számának és súlyának összevetése jól mutatja
19
20

18

A kerámiaanyag részletesebb, adatbázis segítségével történő feldolgozása még jelenleg is zajlik, ennek későbbi eredményei kismértékben eltérhetnek az itt közölt adatoktól.

21
22

Odler–Zábojník 2011, 127–129.
Odler–Kolník 2011, 71–74.
Béreš–Odler 2011, 13–16.
Bár ennek meghatározása néhány esetben – a kisméretű töredékek miatt – meglehetősen bizonytalan.
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4. kép. A töredékek száma objektumonként

5. kép. A töredékek összsúlya objektumonként (grammokban)

számunkra az egyes objektumokban talált töredékek
minőségét. Visszaesnek az értékek az 1–7. obj. esetében, különösen szembetűnő ez a 7, 12, 20, 30. és 34.
objektumoknál, ami arra utal, hogy kis mennyiségű,
nagyon töredékes anyaggal van dolgunk. Az 5. képen
a peremtöredékek objektumonkénti megoszlását látjuk: itt kiemelkedik a 6, 7, 10, 18, 23, 24, 28, 29. és a
31. objektum. Ilyen szempontból tehát a 18. objektum
kissé visszafogottabb értéket mutat, viszont kiemelkedik az előzőhöz képest a 7. objektum, ugyanis a 7. objektumban a peremek dominálnak a töredékek között.
2. A peremek
A peremek kihajlásában elég széles a spektrum:
előfordulnak függőleges peremek (5. tábla 13), igaz,
csak kis számban, enyhén kihajló peremek (1. tábla
4), valamint erősen kihajló és közel vízszintesen kihajló peremek (1. tábla 9). Kialakításukban egyértelműen dominál a ferdén levágott perem (1. tábla 11,
13), amelyet aztán vagy legömbölyítettek (pl. 3. tábla
6), vagy meghagyták az éleiket (pl. 5. tábla 2–3). A lekerekített és szögletesen levágott peremek aránya kb.
40-60%. Előfordulnak vízszintesen és függőlegesen levágott darabok is, amelyeket hornyolással díszíthettek
(1. tábla 9).
Találtunk néhány profiláltabb darabot is, a 10,
28. és 29. objektumokban, ezek azonban inkább ki-

vételnek számítanak, nem jellemzőek, s feltételezhetően fiatalabbak a 8. századi horizontnál (pl. 3. tábla
12).23 Hasonlóan változatos képet mutatnak a délnyugat-szlovákiai lelőhelyek leletanyagában fellelhető
peremek is, ezek kategorizálására M. Odler és J. Zábojník A–D típusokat, illetve számos variánst hoztak
létre.24 Az egyes típusok és variánsok előfordulása
természetesen az egyes lelőhelyeken változó arányú.25
Eltérő képet mutat a perem belső oldalának díszítése szempontjából Cífer, ahol csak egy ilyen példányt
találtak, míg Vágsellyén és Garampáldon egyaránt tizenötöt, Szetén tizenkilencet.
3. Az aljak
Osztályozásuk a keresztmetszetük alapján történt.26
Masszívabb, vastagabb, illetve vékonyabb talpkorongos edényaljak is előfordultak, talpgyűrű viszont egyáltalán nem jellemző. Kisebb ív látható néhány esetben az edényaljakon, azonban ez valószínűleg csak
a korongról való levételnek vagy a korong alakjának
köszönhető. A délnyugat-szlovákiai 8. századi kerámi23

24
25
26

Hasonlóan eltérő képet mutat egy fenékbélyeges edényalj – lásd
lejjebb.
Odler–Zábojník 2011, 145–146.
Odler–Zábojník 2011, 146.
Fusek 2009, 102–106.
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aleletek között Z, Y (Y1, Y2, Y3) és X típusú edényaljakat különítettek el, ahol a Z a lapos aljat, az Y1 az íves,
gyűrű nélküli, az Y2 az íves, keskeny gyűrűjű, az Y3
az íves, széles gyűrűjű edényaljakat foglalja magába,
és az X kategóriába sorolták a rossz állapotban megmaradt, nem kategorizálható töredékeket.27 Az egyes
anyagokban változó ezek aránya, Cífer-Pác II. lelőhelyen többségében talpkorongos edények jellemzőek,28
Szetén az íves aljak dominálnak keskenyebb gyűrűvel,29 Vágsellyén (Šaľa III) a talpkorongos darabok.30
A besztercebányai leletek inkább a cíferi és a vágsellyei
leletanyaggal mutatnak hasonlóságot (2. tábla 14; 4.
tábla 15).
Egyetlen fenékbélyeges darabot adatolhatunk,
amely azonban töredékes, így csak részben rekonstruálható: egy plasztikusan kiemelkedő karika, melyből sugarak állnak ki, bemélyített középső résszel (5.
tábla 5). Keltezése kérdéses, de feltételezhetően nem a
8. századi horizontba sorolható, jó párhuzamát egyelőre nem sikerült megtalálnunk. A nyitra-sindolkai
(Nitra-Šindolka) anyagban is előfordultak különböző
lenyomatok az edények alján, ugyanakkor ezek többnyire csak a korong egyenetlenségeinek nyomai, tehát
nem valós bélyegek.31
4. Edényformák
Az edények között a különböző fazékformák dominálnak. Mindössze 6-7 esetben őrződött meg az edénynek legalább egyharmada, ezeknél a legnagyobb kihasasodás vagy a felső és középső harmad határán, vagy
a középső harmadban figyelhető meg (1. tábla 7; 2.
tábla 14; 3. tábla 3; 5. tábla 14).
5. Az edények anyaga, égetés
Az edények alapanyaga többnyire meglehetősen
szemcsés agyag, gyakori az akár 5-6 mm-es szemcseméret is.32 A legtöbb esetben 2-3 mm a legnagyobb
szemcseméret. Az alapanyag eldolgozottsága változó, többnyire az edény formai kivitelezésétől függ
– a szebben kidolgozott, profilált, lassúkorongolt
edényeknél a soványító anyagok – vagy az agyagban
természetes módon megtalálható szemcsék – egyenletesebben oszlanak el, míg a durvább edényeknél az
eloszlás egyenetlenebb. Főként homokszemcsékkel, kisebb kavicsokkal találkozunk az alapanyagban.
Az edények felülete általában érdes, nincs elsimítva,
csak néhány esetben figyelhető meg, hogy a felületet
valószínűleg egy vékonyabb, folyékony agyagréteggel
vonták be és elsimították, ezáltal kialakítva egy egyenletesebb felszínt. Az edények színe a világosbarnától
a sötétszürke/barnásfekete színekig változik – utalva
27
28
29
30
31
32

Odler–Zábojník 2011, 148–149.
Odler–Kolník 2011, 12. tábla.
Béreš–Odler 2011, 12. tábla.
Odler–Zábojník 2011, 129.
Fusek 2008, 25–26.
Sőt, előfordulnak ettől jóval magasabb, kiugró értékek is, ahol az
edények falában egy egész kavics benne maradt.
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a különböző égetési körülményekre, a leggyakrabban
előforduló szín azonban a sötét szürkésbarna.
6. Díszítés
A legnagyobb számban, összesen 222-szer, fordult
elő a különböző töredékeken a bekarcolt hullámvonalköteg, illetve hullámvonal (7. kép). Hasonlóan magas
számban fordult elő a vízszintesen körbefutó vonalköteg is (174 eset). A két díszítés együtt 57-szer bukkant
fel a töredékeken. A peremdíszítések közül megjelenik
a fésűs bekarcolás (4. tábla 4), a perem bevagdalása
(1 db; 1. tábla 4), a perem felső/külső élének díszítése
fésűvel (3. tábla 7), illetve nyolc alkalommal a perem
belső oldalának díszítése is (1. tábla 1, 13; 2. tábla 4; 3.
tábla 7, 11; 5. tábla 12). Három alkalommal találkoztunk fésűs beszurkálással a testen, illetve kétszer a peremen (1. tábla 5, 11–12; 2. tábla 1–2; 4. tábla 7). Ezeken felül előfordult kereszt alakú dísz a testen (1. tábla
2), valamint átfúrás (1. tábla 7). Két töredéken sajátos
bevagdalásos mintával is találkozhatunk (4. tábla 2–3).
A hullámvonalkötegen belül is számos variációt figyelhetünk meg. A hullámvonalak száma 2-től 18-ig
változik, legnagyobb számban a 3-as, 4-es, 6-os, 2-es,
5-ös kötegek fordultak elő, kisebb számban a 7-estől
18-ig. Egyszerű, egy vonalas hullám bekarcolás nyolc
alkalommal adatolható. A vízszintes vonalkötegekben
a vonalak száma 2 és 13 között változik, legnagyobb
számban a 4-es, 3-as, 5-ös, 2-es, 6-os és 8-as kötegekkel díszítettek. Egyszerű, körbefutó vonalat hét alkalommal találtunk.
Számos esetben megfigyelhető, hogy ugyanazzal
a fésűvel karcolták be a vízszintes és a hullámos vonalakat. A fésű (vagy más, hasonló eszköz) fogainak
szélessége változó, a keskeny, 1 mm körülitől kb. 2-2,5
mm-ig mozog, illetve az alakja is változik. Vannak egészen élesek, melyek meredek falú vájatot karcoltak az
edény testébe, illetve voltak szélesebb, ívesen kialakítottak, melyek sekélyebb bekarcolást eredményeztek.
7. A kerámialeletek kiértékelése
Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica–Senica)
kerámiáinak jó párhuzamait találjuk a lelőhely szűkebb régiójában – a Zólyomi-medencében, illetve a
tágabb régióban például Délnyugat-Szlovákiában, de
a kevésbé kutatott Ipoly-vidéken is, valamint az északnyugat-szlovákiai régiókban is.
Délnyugat-Szlovákiából M. Odler közölt, illetve
értékelt több társszerzővel (J. Zábojník, J. Béreš és
T. Kolník) az utóbbi időben több 8. századi településrészletet, Szetéről, Cíferről, Vágsellyéről, Zsitvafödémesről (Úľany nad Žitavou) és Garampáldról (Pavlová).33 A három legfontosabb együttes (Cífer, Szete,
Vágsellye) kerámiaanyagának összehasonlításával sikerült kimutatnia bizonyos regionális különbségeket
a díszítési motívumokban.34 További kutatások döntik
33
34

Odler–Béreš 2011; Odler–Kolník 2011; Odler–Zábojník 2011.
Odler–Zábojník 2011, 149–151.
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majd el, hogy ezek a különbségek eltérő kézműves tradíciókra utalnak-e Délnyugat-Szlovákiában, vagy csak
az együttesek különböző megőrződéseinek (eltérő
„posztdepozíciós” folyamatoknak)35 köszönhetők. M.
Odler a kiértékelést statisztikai módszerekre alapozva
végezte el, J. Macháček és G. Fusek módszereit alkalmazva, részben módosítva, az adott leletanyagokra.
Ennek eredményeként lehetőség nyílik a besztercebányai leletekkel való összehasonlításra is, legalábbis néhány ponton, ugyanis a lelőhelyünk feldolgozása még
nem fejeződött be.36
A szetei kerámiáknál körülbelül 30%-kal magasabb
a díszítettség aránya a teljes anyagon belül (58,69%),
mint a besztercebányainál (cca. 30%), Vágsellyén ez az
érték 70% körüli. Szetén 45%-ot tesz ki a hullámvonal dísz, 52%-ot a körbefutó vonalak, s csak elenyésző
mennyiségben fordult elő a beszurkálás, bevagdalás és
bekarcolás. Vágsellyén 47,5% a hullámvonal, a vízszintes vonalkötegek aránya 50,5%, előfordul a rövid fésűs
bekarcolás (0,76%), ami Besztercebányán egyáltalán
nem jellemző, ugyanakkor a fésűs beszurkálások terén
hasonló a helyzet, mindkét lelőhelyen 1-1% körül mozog ezek aránya. Besztercebányán 53%-ot tesznek ki a
hullámvonalak és 42%-ot a körbefutó vízszintes vonalak, tehát majdnem fordított a helyzet Szetéhez képest,
a ritkábban előforduló díszítések aránya ugyanakkor
teljesen megegyezik, ez kb. 3-3%. Ezen belül azonban
akad némi eltérés: Szetén többször feltűntek a rövid
fésűs bekarcolások, ami a besztercebányai anyagra
egyáltalán nem jellemző. Elvétve feltűntek különböző, egyfogú szerszámmal bekarcolt díszek, valamint
plasztikus körbefutó szalag is, ami Besztercebányán
szintén nem jelent meg. Szetén ugyanakkor nem fordult elő bekarcolt keresztdíszítés, igaz, ez Besztercebányán is csak egy alkalommal37 (1. tábla 2). A fésűs
beszurkálás (a testen és a peremen) mindkét helyen
megtalálható (s itt a szetei anyag mutat nagyobb változatosságot, amelyben ugyanakkor nem fordult elő
a perem bevagdalása). Még egy jelentősebb eltérést
figyelhetünk meg a két anyagban, mégpedig a hullámvonalak terén. Besztercebányán ugyanis amellett,
hogy nagyobb arányban van jelen a hullámvonalköteg, az azt alkotó vonalak száma is eltér: itt elérte akár
a 18-at is, míg ez Szetén maximum kilenc volt. Mind
a besztercei, mind a vágsellyei anyagban megtalálható
egy elég ritka díszítés, a kis szögletes bemetszések, melyeknek alakja sokszor leginkább az Y betűre hasonlít
(4. tábla 2–3). Mindkét lelőhely kerámialeletei között
hasonló arányban fordul elő az egyfogú szerszámmal
karcolt hullámvonal vagy vízszintes vonal, Vágsellyén
ugyanakkor három alkalommal plasztikus díszítést is
találtunk.

A perem belső részének díszítése az összes perem
kb. egytizedére jellemző mind Vágsellyén, mind Szetén, s ugyanez a helyzet Besztercebányán is. Eltérés
mutatkozik ugyanakkor Zsitvafödémesen és Garampáldon. Nyitrán 17 esetben találkozunk a perembelső
díszítésével, ebből kétszer fésűs beszurkálással, egyszer pedig függőleges bevagdalással tagolták.38 Az alsósztregovai (Dolná Strehová-Roveň) kora középkori
kerámialeletek között szinte minden peremtöredék
belső oldalát hullámvonalakkal díszítették.39 Ez a fajta
díszítés teljesen általános a vizsgált időszakban, a szűkebb régióból, valamint az egész Kárpát-medencéből
számos párhuzamát hozhatjuk, temetőkből és településekről egyaránt.40
A perem külső, levágott részének díszítése mindöszsze két esetben adatolható Besztercebányán, Vágselylyén tizenegyszer, Szetén hatszor. Besztercebányán ez
minden esetben fésűs ferde beszurkálás volt, míg a
másik két lelőhelyen előfordultak egyéb díszítések is
– bekarcolások, bevagdalások. A ferde beszurkálásnak
számos párhuzama van, Szliácsról, Nyitráról és más
lelőhelyekről.41
A perem egyirányú bevagdalását, amely egy esetben ismert Besztercebányáról, idősebb, elsősorban
7. századi jelenségnek tartják, amely általánosan előfordul a 6-7. századi kerámiákon.42 Párhuzamai több
lelőhelyről hozhatók, pl. Helemba (Chľaba), vagy a
morvaországi Poštorná, a 8. századi horizontból pedig Nyitra-Sindolkáról (Nitra-Šindolka),43 vagy a földrajzilag legközelebb eső Szliácsról,44 de előfordulnak
lassúkorongolt edényeken is.45 Ennek a díszítésnek a
fiatalabb változataként szokták értékelni az egymást
keresztező bevagdalásokat, ezeknél 8. század végi,
9. század eleji keltezést is feltételeznek.46
Az edények szájátmérőjének kérdésével már több
kutató foglalkozott, a szűkebb régióban is,47 illetve a
lelőhelyünktől távolabb eső területeken is.48 A szájátmérők alsó értéke Szetén és Besztercebányán is 10 cm
körül mozgott. Az előbbi lelőhelyen a legnagyobb
szájátmérő 31,6 cm, míg Besztercebányán kb. 36 cmes volt a maximum érték, négy edény szájátmérője is
30 cm fölötti, s további négy edény szájátmérője mozgott 30 cm körül.49 Szetén a 16 és 20 cm körüli peremátmérőjű edényekből van a legtöbb. Az edények
38

39

40
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Macháček 2001, 13–16.
A feldolgozás során vizsgáljuk a kerámiatöredékek szemcseméretét, falvastagságát, szélességét, magasságát, súlyát, a külső felület,
a törésfelület és a belső oldal színét, a díszítés típusát, a hullámvonalak és vízszintes vonalak számát, a perem- és alj átmérőt, valamint a technológiát, az adatokat egységes adatbázisba gyűjtjük.
A kereszt alakú bekarcolások értelmezéséhez lásd Teodor–Stanciu
2009, 129–155. További irodalommal.
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Azt nem tudjuk, hogy hogyan aránylik ez a teljes mennyiséghez,
ugyanis csak egy reprezentatív válogatás került közlésre.
Debnár 2012, 24–27. (BA szakdolgozat, a leletanyag közlése előkészítés alatt) Az Alsósztregován előkerült kerámialeletek statisztikai összehasonlításra sajnos nem alkalmasak, ugyanis nem
tudjuk őket objektumokhoz kötni.
Lásd pl. Garam 1981, 141; Tomka 1988, 60; Bálint 1991, 63–64;
Takács 1996, 380.
Mácelová 2009, 81–93; Fusek 2008, 21–29.
Fusek 1994, 58–59.
Fusek 1998, 25–28.
Mácelová 1990, II:3, III:9.
Fusek 1994, 63, Tab. V:8, XII:10; Budinský-Krička 1990, Tab. VI:7.
Ruttkay 2002, 273.
Šalkovský 1994, 162–163.
Fusek 1991, 306–307; Takács–Vaday 2004, 21.
A szájátmérők vizsgálatának bizonytalanságaira már felhívtuk a
figyelmet, a jövőben erre külön hangsúlyt fogunk fektetni.

ÚJABB KORA KÖZÉPKORI KERÁMIALELETEK A KÖZÉP-GARAM-VIDÉKRŐL

többsége mindkét lelőhelyen a 14 és 23 cm szájátmérőjű tartományba esik. Az átlag szájátmérő Szetén
20 cm körüli, míg Besztercebányán 18,85 cm, tehát
nagy eltérés nem mutatható ki e téren. A megőrződött
peremek aránya mindkét anyagban 7-7%. Vágsellyén
az átlag peremátmérő 22 cm körüli, tehát magasabb a
besztercebányainál és a szeteinél.

Zólyom-Mátyásfalvi víztározó (Zvolen-Môťovská

priehrada)

2007-ben, a víztározó leengedése után, a Szalatna
és a Sekiersky-patak összefolyásánál Michelčík Hubert amatőr kutató több kupac kerámiát fedezett fel50
(2. kép 24). A kerámialeleteknek a meghatározó részét
a kora középkorra keltezhetjük. Számos peremtöredéket (cca. 38 db), aljtöredéket (37 db) és oldaltöredéket
(132 db) sikerült itt összegyűjteni, amelyek nagyon jó
összehasonlítási lehetőséget nyújtanak a már ismertetett horizont kerámiáihoz. Szórvány anyagnak számít,
annak ellenére, hogy nagyon pontosan ismerjük a
kerámiák előkerülési helyét, ugyanis egy szűk területre koncentrálódtak, objektumok feltárására azonban
nem volt lehetőség. A lelőhely jól ismert a szlovákiai
szakirodalomban, hivatkoznak rá, közlésére eddig
azonban még nem került sor.51
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ferdén vagy függőlegesen levágták, vagy lesimították
a külső részt.
Sajnos ez az együttes is rendkívül töredékes, csak néhány esetben következtethetünk az edény formájára,
ezekben az esetekben viszont kizárólag fazekakról van
szó. Az edények minden esetben talpkorongosak, két példányon található fenékbélyeg – egy kör alakú bemélyítés,
valamint plasztikus koncentrikus körök. Az edényaljak
minden esetben kónikusan szélesedtek (6. kép 9).
A díszítésben dominálnak a hullámvonalkötegek (a
vonalak száma 2-6 között mozog), illetve az egyszerű
hullámvonalak (14 esetben), és a körbefutó vízszintes
vonalkötegek (12) és az egyszerű vonalak (10 eset) (6–
7. kép). Ezen felül nagyon gyakori volt a töredékeken
a különböző fésűs beszurkálás – ez 20 esetben fordult
elő a kb. 210 darabos válogatásból (7. kép 1, 4–5, 7–9),
s előfordultak még ferde bevagdalások a vállon/nyak
alatti részen, melyek körbefutó sávban helyezkedtek
el52 (6. kép 1, 10; 7. kép 2.).
A legizgalmasabb díszítéstípust a fésűs beszurkálással díszített vízszintesen körbefutó plasztikus szalagok
jelentik, amelyek mindig a hasi részen helyezkedtek el
(7. kép 4–5, 7–8.). A plasztikus sávok már megjelennek
a 8-9. századi horizontban, több lelőhelyről ismerjük
párhuzamaikat. Megtalálhatók a kora középkori grafitos kerámián, illetve a normál kerámián is. Különböző

6. kép. A peremek számának objektumonkénti megoszlása

A kerámialeletek már sokkal fejlettebb képet mutatnak a besztercebányaiakhoz képest. A lassúkorongolt
kerámiák kidolgozottabb formái fordulnak elő benne,
néhány perem esetében akár a gyorskorongolás lehetősége is felmerülhet. A lassúkorongolás nyomai már a
legtöbb aljtöredéknél is megfigyelhetők a külső és belső oldalon egyaránt. Jellemzően jól eldolgozott anyagból készültek, a soványító anyag homok és csillám keveréke, az átlagos szemcseméret 1, max. 2 mm körül
mozog. Az edények jól kiégetettek, a barna és a szürkésbarna különböző árnyalataiban mozognak. Első
ránézésre feltűnő, hogy ezek sokkal masszívabbak a
besztercebányai kerámiáknál, az átlagos falvastagság
1 cm körül mozog. A peremek kialakítása sokkal fejlettebb – szinte minden esetben nagyon egyenletesen

módon profilálták és díszítették ezeket (néha előfordul
akár több sáv is, a díszítésben pedig a bevagdalás, illetve a fésűs díszítés is, vagy akár a hullámvonal). Nyitrán is kerültek elő ilyen töredékek (Nitra-Martinský
vrch, Mačací vŕšok).53 A délnyugat-szlovákiai leleteket
a 9. századra keltezték, s eredetüket sokáig Dél-Morvaországban keresték.54 Elterjedésük azonban elég széles, Morvaországon kívül Kelet-Csehországban, illetve
Lengyelország szomszédos területein is jelen vannak,
s általában a 9-11. századra keltezik őket, de Kruszwice környékén a 14. század közepéig is előfordulnak.55
A zólyom-mátyásfalvai plasztikus sáv legközelebbi pár52
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Beljak–Pažinová 2011, 53–56.
Mácelová 2009a, 55; Mácelová 2009b, 38.

54
55

Ezeknek a számoknak jelen esetben természetesen semmilyen
statisztikai jelentősége nincsen.
Točík 1978, 263; Kliský 1978, obr. 67:7, 12.
Galuška 1989, 125.
Chropovský – Fusek 1988, 155.
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7. kép. A díszítéstípusok százalékos megoszlása

huzamait egy másik zólyomi lelőhelyről (Zvolen-Krivá
púť) ismerjük,56 valamint a már említett szliácsi lelőhelyről is, ahol a leleteket tartalmazó objektumokat a
9. századra keltezték.57 Párhuzamként hozhatjuk továbbá a bényi 1/63-as objektum kerámiáit,58 valamint
számos további lelőhelyet Délnyugat-Szlovákiából.59
Ugyanakkor jelen vannak az anyagban a széles körben
elterjedt egyszerű fésűs beszurkálások is, plasztikus sáv
nélkül, melyek e fejlettebb díszítéstípus egyszerű változataiként értékelhetőek (7. kép 1, 9.). Szintén a 9. századi horizontot jelzik a régióban a nyaki rész alatti
ferde bevagdalások/bekarcolások, melyek egy sávot
alkotva futnak körbe, ennek szintén jó párhuzamai ismertek Zólyomból (Krivá púť“) és Szliácsról, valamint
Gyetváról is60 (6. kép 1, 10; 7. kép 2 ). A P. Šalkovský
által a 9. század második – 10. század első felére keltezett gyetva-kalamárkai (Detva-Kalamárka) kerámiák
technológiai szempontból már fejlettebbek, jellemző a
hangsúlyosabb profiláltság. Közepes és néhány kisebb
méretű fazék alkotja a készlet legfontosabb formáit,
kissé magasabb nyakkiképzéssel, levágott peremmel,
finom homokkal soványítva, jellemzően sötétbarna
színnel és jól kiégetve.

A leletek keltezése
A kerámiáink kronológiai vizsgálatánál abból az
alapvető feltevésből indultunk ki, hogy időben előre
haladva fokozatosan kiszorulnak az egyszerű, kézzel
formált edények, helyüket pedig átveszik a lassúko-

rongolt, díszített formák.61 Ezt a technológiai fejlődést már számos helyen sikerült dokumentálnia a
kutatásnak. A besztercebányai kerámialeleteket ilyen
megközelítés alapján a 8. századi horizontba soroljuk.
Felmerülnek ugyanakkor problémák is ezen keltezés
kapcsán, mint az archaikus és fiatalabb formák jelenléte, miközben viszonylag kevés objektummal rendelkezünk. Számos objektumban fordult elő kézzel
formált perem, sőt, a 31, 34. és 35. objektumban csak
ilyenekkel találkozunk.
A kerámialeletekről összességében elmondható,
hogy az egyszerűbb peremkiképzés a jellemző, előfordul a perem belső oldalának díszítése, hiányzik a
fogaskerékminta, s az egyfogú szerszámmal való díszítés aránya nagyon alacsony, ezzel tehát alapvetően
különbözik például a 10-11. századra keltezett ipolybéli anyagtól.62 Kerámiáink legfontosabb párhuzamai a
szliácsi 1/80-as, 2/86-os és 1/86-os objektumok anyaga,
ugyanis ezekből több fém tárgy is előkerült, igaz, ezek
keltezése is elég tág keretek között mozog.63 Az 1/80-as
objektumból 3 db bronzlemezke és 1 db kis fémszalag
töredéke, a 2/86-os objektumból egy kis bronzcsüngő,
az 1/86-os objektumból pedig egy rövid, vastag, íves
végű bronzrudacska került elő – ez utóbbi valószínűleg nyersanyag lehetett. Mindezeket a tárgyakat J. Zábojník a 8. századra, illetve a 9. század első felére keltezte.64 Ezek segítenek, vagy legalábbis megerősítenek
minket a kerámiáink keltezésénél. Besztercebányáról
egy bronz fülbevaló töredék került elő a 3. objektumból, melynek párhuzamait például a csekei temetőből
hozhatjuk, ennek keltezése azonban szintén elég tág
keretek között mozog: a 8. századtól már előfordul a
sírokban, s a 9. században is jelen van.65
G. Fusek 2008-as tanulmányában Nyitra-Sindolka
(Nitra-Šindolka) lelőhely 8. századi horizontjában már
csak lassúkorongolt kerámiákat mutatott ki.66 Ugyanakkor M. Odler és J. Zábojník csak annyit jegyeznek meg
ezzel kapcsolatban a 8. századra vonatkozóan, hogy
a „kerámiák túlnyomó többsége” lassúkorongolt, s ez
végső soron érvényes a besztercebányai anyagra is.67 Kiértékelésében pedig G. Fusek is arra a következtetésre
jut, hogy a kézzel formált kerámiák településeken való
jelenlétének felső kronológiai határa régiónként eltérő lehet, s hogy a keltezésben nem segít a sírkerámia
sem.68 Különösen a 31, 34. és 35. objektum archaikus
formái sugallják ezt. A kérdés vizsgálatánál a besztercebányai szuperpozíciók sem igazán segítenek a megoldásban, s egy esetleges korai fázis elkülönítésében,
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lényeges eltéréseket nem sikerült ugyanis felfedezni az
egymást metsző objektumok anyagaiban.
A leletanyagban előforduló archaikus jellegű töredékek – a legközelebbi szliácsi, valamint távolabbi
párhuzamok – alapján a besztercebányai települést a
7-8. század fordulójára, valamint a 8. századra keltezzük. A Zólyom-Mátyásfalvi víztározó lelőhelyen előkerült kerámiák ennél már fejlettebb képet mutatnak,
mind a peremek megformálásában, a lassúkorongolás
minőségében, valamint a díszítésben is, így ezeket a
leleteket a 8-9. század fordulójára, illetve a 9. századra helyezzük. Ennél pontosabb keltezés a kerámiák
alapján sajnos nem lehetséges. A két lelőhely kerámiaanyaga véleményünk szerint ugyanakkor jól mutatja a
szűkebb régió, a Zólyomi-medence 8-9. századi kerámiájának fejlődését.

Regionális eltérések a kora középkori kerámiában?
A kötet témájának megfelelően igyekeztünk bizonyos regionális jellegzetességeket megfigyelni az általunk vizsgált leletanyagban. Ehhez jó alapot nyújtottak
az utóbbi években Délnyugat-Szlovákiából közölt lelőhelyek, melyek területileg is szervesen kapcsolódnak a
Garam-vidékhez. Bár az eredményeink még nem véglegesek, az azonban a fent leírt összehasonlításból jól
látszik, hogy számos ponton kifejezett egyezés figyelhető meg a különböző lelőhelyek kerámialeleteiben.
Ilyen például a kerámia-leletanyag töredezettsége,
bizonyos díszítéstípusok előfordulása, a perem belső
részének díszítése és a ritkábban megjelenő díszítések
aránya a teljes kerámiamennyiségen belül. Ugyanakkor számos eltérés figyelhető meg, például a díszített/
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nem díszített töredékek arányában, a vízszintesen körbefutó vonalkötegek előfordulásában, a hullámvonalkötegeket alkotó hullámvonalak számában, s bizonyos
kisebb díszítések felbukkanásában. Vannak olyan díszítések ugyanakkor, amelyek bizonyos lelőhelyekkel
azonosságot mutatnak, másokkal szemben pedig különbségeket. Mind Besztercebányán, mind Vágselylyén előfordultak például a kis szögletes bemetszések
a díszítésben, s e két anyagban hasonló arányban volt
jelen az egyfogú szerszámmal bekarcolt hullám- vagy
vízszintes vonal. A szetei anyaggal hasonlóság mutatkozik a ritkább díszítések arányában, ugyanakkor
ezen belül sok apró eltérést találunk a konkrét díszítések előfordulásában.
Természetesen nagyon problematikus ezen apró
azonosságok és különbségek értelmezése és interpretálása. Kérdéses ugyanis, hogy mely elemek esetében
van szó csak az adott lelőhelyre vonatkozó jellegzetességről, mely esetben regionális jellegzetességről,
s mikor beszélhetünk kronológiai eltérésről. A kerámialeletek statisztikai alapon történő összevetését
ugyanakkor nagyon előremutatónak tekintjük, sőt, az
egyetlen lehetséges módszernek a regionális különbségek felfedezésében és bizonyításában. Ahhoz azonban,
hogy tényleges regionális jellegzetességeket és különbségeket mutathassunk ki, egy-egy régiónak több
lelőhelyét is szükséges (akár újra) feldolgozni hasonló
módszerekkel, hogy az egyes mutatók jól összevethetőek legyenek. A vizsgált térségben, Délnyugat-Szlovákiában, illetve a Közép-Garam-vidéken ehhez az
alapok már adottak, tehát bízhatunk benne, hogy néhány éven belül sokkal árnyaltabb képpel fogunk rendelkezni a térség kora középkori kerámiaművességről.
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Recent Early Medieval Ceramic from the Middle-Garam Region
After the Migration Period, a subsequent settling
can be revealed in the Middle-Garam Region from the
middle of the seventh century. The most archaic finds
can be dated to the turn of the sixth-seventh centuries.
The dynamic of occupation became more intense from
the eight-ninth centuries on the southern areas of the
Zólyom Basin; the situation is the same in the northern
territories as well, a dense settlement network appeared
from around the eight century.
Up to now, the largest early medieval settlement of
the northern Middle-Garam Region was excavated in
the Szénás (Senica) district of Besztercebánya (Banská
Bystrica, Slovakia) during the construction of a clearway
in the 2009–2010 excavating season. The site is located
near the confluence of the Szelcsianszki (Selčiansky, Slovakia) stream and the Garam River (Fig. 1.).
The 29 settlement features were located on an approximately 40 × 25 metres large area and there were

no traces of their further extension on the territory of
the project. In most of the cases, the features were simple
pits with uncertain functions. Postholes were recorded
in 6 cases. Mostly sherds and the remains of wattle and
daub were found, but a few spindle-whorls, metal artefacts, and bone pieces were also revealed. The chronological analyses were based on the comparative analysis
of the earthenwares – that is how the largest quantity of
information can be gathered on the past life of the settlement. In addition, one of the metal artefacts should be
included to the observations as well: a small bronze earring, which has good analogies from Szliács-Felső földek
(Sliač-Horné zeme, Slovakia) site, from feature no. 7/85,
and also from Cseke (Čaka, Slovakia). This metal object
supports the shift of the dating to the ninth century.
Almost one third of the 1423 sherds was decorated
on the body, besides rim and bottom sherds (typical/untypical ones) were also found. Among the whole amount
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of the material, 7 percent of rims, 3 percent of bottom
sherds, and 90 percent of body fragments were revealed.
The decorated body sherds represent 19 percent. Incised
rope-and-pully style decoration and bundles of parallel
wavy lines were recorded in 222 times (Fig. 7). Bundles
of parallel lines appeared in almost the same number,
altogether 174 times.
Good analogies of ceramics were found in the close
region of the Besztercebánya-Szénás site in the Zólyom
Basin but also in the wider region as well, e.g. in southwestern Slovakia, or the barely researched region of the
Ipoly River, or in the north-western Slovakian regions as
well. The finds of Zólyom-Mátyásfalvi víztározó (ZvolenMôťovská priehrada) site represent a slightly younger
horizon.
Concerning the ceramic finds, the simpler modelling
of rims was usual (hand-made rims were found in many
features, moreover, in feature no. 31. there were only
such types present). The rims were sometimes internally
decorated, the roulette motif is absent from the mate-
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rial, and decorating with one-headed tool was really rare.
Based on all of these characteristics, the material fundamentally differs from the tenth-eleventh century material of the Ipoly Region. The most important analogies of
the revealed ceramics can be found among the materials
of those features, which were found in Szliács (Sliač, Slovakia) (feature no. 1/80, 2/86, and 1/86). Here some metal
artefacts were brought to light, but the dating of these
finds is shifting within a large frame (eight century – the
beginning of the ninth century). These may help or at
least strengthen us in the dating of the ceramics.
The earthenware finds of Besztercebánya can be dated to the eight century horizon, but it cannot be decided
that how long had the settlement existed in the ninth
century. Several problems emerged concerning the dating, e.g. the presence of archaic or younger forms. At the
same time, there were only a small number of features
recovered, which situation also raises some difficulties in
the dating of the settlement.
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1. tábla. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica)
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2. tábla. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica)
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3. tábla. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica)
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4. tábla. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica)
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5. tábla. Besztercebánya-Szénás (Banská Bystrica-Senica)
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6. tábla. Zólyom-Mátyásfalvi víztározó (Zvolen-Môťovská priehrada)
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7. tábla. Zólyom-Mátyásfalvi víztározó (Zvolen-Môťovská priehrada)

