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Magyarországon az Északi-középhegység területéről 44 késő bronzkorra és kora vaskorra keltezett 
magaslati erődített települést lehetett eddig azonosítani. Kutatásukban Nováki Gyula mára legendássá vált 
topográfiai munkája hozott nagy előrelépést, amelynek során felderítette, bejárta és felmérte a 19. század 
végétől megismert, illetve az általa újonnan felfedezett lelőhelyeket. Hasonló információbővüléssel járt az a 
2006-tól indult szisztematikus felderítő munka, amely során az ELTE BTK Régészettudományi Intézeténeek 
csapata fémkereső műszerek segítségével kutatta át a régió erődített településeit (V. Szabó 2017).

Annak ellenére, hogy mára a régió földvárainak majd mindegyikén számolhatunk kisebb régészeti kuta-
tásokkal, átfogó igényű komplex vizsgálatokra mindössze két esetben – Szilvásvárad-Kelemenszékén (V. 
Szabó & bíró 2018; V. Szabó 2019, 213–224) és Tállya- Óváron – történt kísérlet. Ez a cikk a tállya-óvári 
erődített településen történt kutatások módszereit és eddigi eredményeit foglalja össze.5
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AZ ERŐDÍTETT TELEPÜLÉS ÉS KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE
A Zempléni-hegység déli részén, Tállyától 5 km-re keletre a 
hegyek ölelésében helyezkedik el az 583 méter magas Óvár 
vagy más néven Patkány-tető. A viszonylag lapos, délnyu-
gati irányban enyhén lejtő platóval rendelkező Óvár a kör-
nyék második legmagasabb hegye, amelynek szinte teljes 
felületét belakták a bronzkorban itt megtelepedő közössé-
gek. A 14 hektár alapterületű lelőhelyet teljes kerületében 
természetes sziklakibúvásokat is magába foglaló sánc veszi 
körbe (1. kép, 2. kép a-b). 

A lelőhelyet a régészeti irodalomban már a 19. századtól 
említik, de az első tudósítások tévesen avar vagy honfog-
lalás kori eredetű, középkori mentsvárnak írták le (Nováki 
& Sárközy 2004, 214). A sáncok első felmérése és a lelő-
hely leírása Nováki Gyula nevéhez köthető, aki a lelőhelyet 
már a késő bronzkorra keltezte (Matuz & Nováki 2002, 8; 
Nováki & Sárközy 2004; 214–217; Nováki, Sárközy & 
Feld 2007, 123). Az ELTE bronzkincskutató projektjének 
részeként 2009-től, V. Szabó Gábor vezetésével indított 
fémkereső műszeres kutatást a lelőhelyen. Az első évben 
került feltárásra egy 33 bronztárgyból álló, a késő bronz-
kor végére és a kora vaskor elejére keltezhető depólelet (v. 
Szabó 2010, 27–28; 2017, 119; 2019, 129–131). Ezt köve-
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1. kép. Tállya-Óvár. a) Az erődített telep látképe a 
Mekecsvárról. b) A sánc vonala az új felmérés alapján.
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tően 2011 és 2013 között a depó közvetlen közelében egy kisebb ásatást is végeztünk annak érdekében, 
hogy kiderüljön, milyen kontextusban kerültek földbe a tárgyak (v. Szabó 2019, 133–135). 

A FÖLDVÁRKUTATÁS ÚJ ÚTJAI
A közép-európai késő bronzkor és kora vaskor legjellegzetesebb lelőhelytípusának a látványos sáncokkal 
és árkokkal erődített települések számítanak. Az elmúlt évtizedekben Európa-szerte indultak olyan pro-
jektek, 6 amelyek több módszer együttes alkalmazásával komplexebb képet próbálnak adni a sok esetben 
többkorszakos lelőhelyek létrejöttének okairól, az egykori települési hierarchiában betöltött helyzetükről és 
esetleges regionális történeti szerepükről. 

A korszak földvárkutatásának két kiemelkedő módszertani példájaként említhető a bajorországi 
Bullenheimer Berg (FalkeNSteiN & SchuSSMaNN 2016; SchuSSMaNN 2018) és a romániai Teleac (uhNér et 
al. 2018; 2019). Mindkét lelőhelyen változatos módszereket alkalmaztak annak érdekében, hogy megis-
merjék a települések belső szerkezetét: LIDAR felvételeket és geofizikai felméréseket készítettek, továbbá 
nagyobb felületeket kutattak át hagyományos régészeti módszerekkel. Teleacon magnetométeres felmérés 
segítségével sikerült elkülöníteni a lakóövezeteket és a gazdasági zónákat a településen belül, az itt alkal-
mazott példaértékű ásatási módszerek pedig a lakóházakról és a védelmi rendszerről nyújtottak gyökeresen 
új ismereteket. Bullenheimer Bergen hasonlóképpen a magnetométeres felmérés és az erre épülő lapáttesz-
tek, valamint szisztematikus leletgyűjtés segítségével tudtak azonosítani, majd feltárni egy urnamezős idő-
szakra keltezhető háztartást. A feltárás során gyűjtött paleobotanikai anyag vizsgálata alapján rekonstruálni 
lehetett a korszakban termesztett növények spektrumát is (herbig 2016).

A fenti két példához hasonló adottságú erődített települések az Északi-középhegység taghegységeiben 
is nagy számban ismertek (Matuz & Nováki 2002), ám a 44 felmért lelőhelyen a 2000-es évekig csak 
hét esetben történtek – zömében kis felületeket nyitó és hézagosan dokumentált – ásatások. Ezek közül 
egyedül a Felsőtárkány-Várhegyen végzett feltárás szolgáltatott az egykori település háztípusairól és belső 
szerkezetéről is információkat: itt a sánc mentén utcaszerkezetbe rendeződő házakat lehetett megfigyelni 
(Matuz 1992, 35). A régió erődített településeivel kapcsolatban a fémkereső műszeres kutatások tudtak 
újabb eredményeket felmutatni: pontosították a lelőhelyek keltezését és a fémleletek szóródása alapján a 
betelepültségük mértékéről és a lelőhelyek esetleges funkciójáról is jól használható adatokat gyűjtöttek (v. 
Szabó 2017, 130–132; 2019).

ÚJ KUTATÁSOK – ÚJ EREDMÉNYEK 
A tállyai erődített telepen 2009 óta egy egymásra épülő, a lelőhelynek és környezetének egészét megis-
merő, komplex kutatás bontakozott ki. Ennek alapja a lelőhely szisztematikus fémkereső műszeres felderí-
tése volt, amelyet a sáncok újbóli felmérése, hagyományos régészeti feltárás, lapáttesztelés és a környező 
régióban elhelyezkedő, egykorú települések felderítése és felmérése követett.
6 Ezek sorába illeszkedik a Dunántúl kora vaskori településeinek újszerű kutatását megcélzó, Czajlik Zoltán vezette projekt, 

amelynek fókuszában a kora vaskori Süttő-Nagysánc (czajlik et al. 2019) átfogó vizsgálata áll: Kora vaskori tájhasználat az 
Alpok és a Duna között; a süttői és a poštelai lelőhely-komplexumok összehasonlító tájrégészeti elemzése.

2. kép. Tállya-Óvár. a) Az ÉK-i kapu. b) A sánc az északi oldalon. c) A belső tó télen.
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A tállya-óvári kutatások a 2009-ben indított, zárt 
depóleleteket megtalálását célzó fémkereső műsze-
res felderítéssel indultak. A 2019-től újraszerve-
zett fémkeresős kutatásba az ELTE csapata mellé a 
Miskolci Herman Ottó Múzeum Bakos Gábor által 
vezetett önkéntesei is bekapcsolódtak. Ekkortól 
kiemelt figyelmet fordítottak a korábban elhanya-
golt vastárgyak felgyűjtésére is, amelynek eredmé-
nyeképpen vasból készült fibulák, munkaeszközök 
és fegyverek tucatjai kerültek elő, bizonyítva azt, 
hogy a lelőhelyen jelentős késő vaskori–kelta jelen-
léttel is lehet számolni.

A fémkereső műszeres bejárások során eddig 
összesen 219 szórvány fémtárgy, illetve egy 33 
bronztárgyból álló depó került elő (11. kép c). A lele-
tek két főbb horizontba sorolhatók: a késő bronz-
kor–kora vaskor időszakára és a késő vaskorra. Az 
előbbi korszakba 99, míg az utóbbiba 103 bronz- és 
vastárgy keltezhető. A bronzkori leletek többsége a 
fémmegmunkálással kapcsolatba hozható bronzrög 
és öntőcsap. Kisebb számban eszközök, főként sar-
lók, tokosbalták és egy tokoskalapács töredékei is 
előkerültek, ám az ép eszközök teljesen hiányoznak 
(3, 4. képek). A bronzkori fémtárgyak szabálytala-
nul szóródnak a felszínen, nagyobb koncentráció-
jukat nem lehet megfigyelni. Kirajzolódnak olyan 
területek is, ahol egyáltalán nem kerültek elő fém-
leletek, így a délnyugati sarokban és az északkeleti 
részen lévő nagyjából 100×100 méteres térszíneken 
(11. kép c). Más, hasonló adottságú, a kerámiaanyag 
alapján intenzív megtelepedést mutató erődített tele-

4. kép. Tállya-Óvár. a) Tokos kalapács. 
b) Tokosbalta töredéke.

5. kép. Tállya-Óvár. Az ásatások összesített felszínrajza. 
(V. Szabó 2019, 134, 108. kép)

3. kép. Tállya-Óvár. Szórvány bronztárgyak a lelőhelyről.
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pülésekhez képest (pl. Szilvásvárad-Kelemenszéke, Telkibánya-Cserhegy: v. Szabó 2019, 178, 217–219) 
a bronzkori fémtárgyak viszonylag csekély számban és kisebb változatosságban vannak jelen. Ennek oka 
a lelőhelyen bizonyítható illegális fémkeresőzés is lehet, de nem zárható ki a kora vaskori közösség fém-
nyersanyaggal való eltérő bánásmódja sem.

A 2009-ben feltárt bronzdepó kontextusának tisztázása céljából 2011 és 2013 között ásatásra is sor 
került, amelynek során összesen 79 m2 került feltárása (5, 6. képek). A szelvényben kibontott tapasztott 
padló- és omladékmaradvány (7. kép) alapján a depó környezetében egy vagy két felmenő falú házat lehet 
rekonstruálni (v. Szabó 2019, 133).

2019-ben újra felmérésre került a települést övező, térképen korábban pontatlanul ábrázolt sáncok 
vonala. Ez alapján sikerült tisztázni a falakkal körbefogott terület pontos méretét (27 helyett 14 hektár) 
és azonosítani lehetett a déli oldalon a település belseje felé meghosszabbított sáncvégekkel jellemezhető, 

6. kép. Tállya-Óvár. a) A 2013-as ásatás szelvénye. b) A 2012-es ásatás szelvénye. c) A 2011-es ásatás szelvénye.
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komplex kapuszerkezetet is (1. kép b, 8. kép). Hasonló kapukat ismerünk többek között Kemence-Magosfa 
(Matuz & Nováki 2002, 112, Abb. 36), Teleac (vaSiliev, aldea & ciugudeaN 1991, Pl. I), Cӑlineşti-Oaş 
(Marta 2020, 12–13) és Subcetate (vaSiliev 1995, Pl. I) földváraiból is.7 A sánc pontos szerkezetéről jelen-
leg még nem áll rendelkezésre biztos adat, de az egyidős kelet-Kárpát-medencei erődítések alapján itt is 
egy vagy két kőfallal és fából ácsolt szerkezettel megerősített, föld feltöltésű védművet lehet feltételezni 
(zaNoci 2015b).

A korszak erődített településeinek tervezése során stratégiai fontossággal bírt a vízellátás megterem-
tése. A tállyai településen belül természetes víznyerő hely nincsen – patakok, tavak és források csak 1–2 
km távolságra találhatóak innen – a vízellátásban ezért valószínűleg a település középső részén elhelyez-
kedő belső tónak kulcsszerepe lehetett (2. kép c). A 40×20 méter nagyságú tó mesterséges víztározó lehet 
(Matuz & Nováki 2002, 8), amit egy kisebb gát segítségével a bronzkorban alakíthattak ki. A vízellátás 
különösen fontos volt a korszak erődítésépítői számára; sok esetben megfigyelhető, hogy a védművekkel 
olyan területeket vettek körbe, ahol volt tó vagy forrás. Észak-Magyarországon jó példa erre többek között 
Mátraszőlős-Kerekbükk (Matuz & Nováki 2002, 108, Abb. 32) vagy Szanda-Várhegy (Matuz & Nováki  
2002, 109, Abb. 33), a Dunántúlon pedig Várvölgy-Nagyláz-hegy (Müller 2006, 228), de hasonló törekvés 
megfigyelhető más területeken is (oSterMaier 2012, 119–120; haNSeN & Pare 2008, 73–80).

2020-ban egy olyan kutatásra is sor került, amelynek célja a lelőhely településszerkezetének megis-
merése volt a felszínen szóródó cserépdarabok eloszlásának vizsgálatával. Annak érdekében, hogy sta-
tisztikailag is releváns képet lehessen kapni a kerámia szóródásáról, a lelőhelyet lefedő 50×50 méteres 

7 További analógiákat lásd: zaNoci 2015a, 14–16. Aurel Zanoci által szerkesztett őskori kaputipológiája (2015a) alapán a tállyai 
kapuszerkezet a 1b2 típusba sorolható bejárat.

8. kép. Tállya-Óvár. a) A Déli kapu. b) A kapuszerkezet értelmezése.

7. kép. Tállya-Óvár. a-c) Edénytöredékek és omladékfoltok a 2012-es ásatás szelvényében.
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négyzetháló rácspontjaiban 1×1 méteres, 10–15 cm 
mély szondákat kellett kialakítani (9, 10. képek). A 
cél csak a felszínközeli, az erdő által már egyébként 
is megbolygatott rétegek vizsgálata volt, ami az ása-
tási megfigyelések alapján a felső 20 cm-t jelentette. 
A szondákból előkerülő edénytöredékek, paticsda-
rabok, pattintott kövek darabszámának és súlyának 
rögzítése után, az összegyűlt adatokat felhasználva, 
hőtérképeken jelenítettük meg a leletanyag elosz-
lását (11. kép a-b). A sáncokkal határolt területen 
belül 57, azokon kívül 6 szonda készült. A cseréptö-
redékek szóródásáról elmondható, hogy alapvetően 
a lelőhely teljes felszínén megtalálhatók, kivéve a 
délkeleti sánc zónáját, mivel ezen a részen erősen 
sziklás a felszín, így nem volt alkalmas házak épí-
tésére. A töredékek nagy része jellegtelen, de anya-
guk és eldolgozásuk alapján a késő bronzkorra kel-
tezhetők. Kelta jellegű, késő vaskori grafitozott és 
korongolt töredéket mindössze két esetben sikerült 
azonosítani. Az edénytöredékek legnagyobb kon-
centrációja az északkeleti térfélen, illetve a település 
középső részén megfigyelhető (11. kép a). Paticsok 
szintén nagyobb mennyiségben kerültek elő – két 
jelentősebb sűrűsödést lehet meghatározni: egyet az 
északkeleti, egyet pedig a középső területen (11. kép 
b). A szondázás és a korábbi ásatás során is meglepő 
volt, hogy a település intenzitásához képest milyen 
elenyészően kevés az állatcsontok mennyisége – 
feltételezésünk szerint valószínűleg a tölgyes erdő 

9. kép. Tállya-Óvár. Szondakiosztás 
(belső szondák: I01–I57; külső szondák: O01–O44).

10. kép. Tállya-Óvár. 
A 2020 nyarán ásott I18-as szonda.
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talajviszonyai pusztítják el a csontokat. Pattintott kövek is előkerültek több szondából, főként a lelőhely 
legmagasabb térszínén, a Patkány-tetőn (11. kép d). Ezek a leletek utalhatnak arra is, hogy a megelőző idő-
szakokban a neolitikus közösségek is fölkereshették a lelőhelyet, ami nem lenne meglepő, mivel a térség 
gazdag a jól pattintható kőnyersanyagokban.

Az erődített település kutatásával párhuzamosan az Óvár 10 km sugarú környezetében terepbejárásokat 
is folytattunk azzal a céllal, hogy térképre kerülhessen a vele kapcsolatban álló összes egykorú lelőhely. 
Kiderült, hogy a várral egy időben kisebb, tanyaszerű települések létesültek a Szár-hegyen, a Bánya-hegyi 
nyergen, a Bába-réten és az Aszas-tetőn (12. kép). A legintenzívebb település a felsoroltak közül az Óvár-
tól ÉNy-ra található Bánya-hegyi nyergen helyezkedett el, ahonnan előkerült négy kisebb bronztárgy, egy 
állatplasztika és nagy mennyiségű késő bronzkori kerámiatöredék is.

Az Óvártól délkeletre egy kisebb, 1,1 hektár alapterületű, kősánccal erődített település – Tállya-
Mekecsvár (Matuz & Nováki 2002, 8) – is létesült (13. kép a). A lelőhelyről jó rálátás nyílik az Óvárra 

11. kép. Tállya-Óvár. a) Edénytöredékek eloszlása. b) Paticsdarabok eloszlása. c) Bronzkori és vaskori szórvány fémleletek. 
d) A pattintott köveket és állatcsontot tartalmazó szondák.
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(1. kép a) és néhány árkolt 
díszítésű, jellegzetes késő 
bronzkor–kora vaskori 
típusú kerámiatöredék 
alapján akár egy időben is 
létezhettek, ám a felszínen 
szóródó nagy mennyiségű 
pattintott kőanyag (13. 
kép c) és a több tucatnyi 
szórvány kelta fémtárgy 
(13. kép b) – vaseszközök, 
fibulák, nyílhegyek – alap-
ján ez a terület elsősorban 
a középső neolitikum és 
a késő vaskor (La Tène 
D periódus) időszakában 
volt intenzíven belakva. A 
késő vaskori nyílhegyek 
sánc környéki koncentrá-
ciója arra utal, hogy az itt 
élőket ekkoriban támadás 
érhette.

12. kép. Az Tállya-Óvár környezetében azonosított egykorú települések.

13. kép. Tállya-Mekecsvár. a) A lelőhely ÉNy-i irányból. 
b) Késő vaskori balták a lelőhelyről. c) Újkőkori kőeszközök a lelőhelyről.

a
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A KÉSŐ BRONZKORTÓL A KELTÁKIG: AZ ERŐDÍTETT TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 
ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN

A kerámiaanyag tanúsága szerint a lelőhelyen az első komolyabb megtelepedéssel a késő bronzkor végén 
és a kora vaskor elején, a HaB periódusban számolhatunk. A szórványként és ásatásból előkerült kerá-
miatöredékek többsége a klasszikus Gáva-kerámiastílus (keMeNczei 1984, 64–72; v. Szabó 1996, 31–36) 
jegyeit hordozza magán: gyakoriak a két színű – kívül fekete, belül barna, sárga vagy vörös – darabok, 
továbbá sok az árkolással és bekarcolt vonalkötegekkel díszített töredék is. Több esetben előkerült a kerá-
miastílus jellemző edényformája, a karéjos peremű, kiöblösödő testű, hasán bekarcolt vonalkötegekkel 
díszített mély tál (14. kép 1), amelynek párhuzamai minden jelentős Gáva településanyagból ismertek 
(kóSa 2021, 23). A lelőhely keltezését tovább finomítja, hogy a depó környékén nyitott szelvényben elő-
kerültek a kora vaskori Mezőcsát-csoport temetkezéseiből ismert kerámiákkal rokonítható formák is, mint 
pl. egy kívül sötétszürke, belül világosbarna színű, nyomott gömbös testű, hasán függőleges, enyhén ferde 
bordákkal és közöttük szintén függőleges árkolással díszített tárolóedény (14. kép 3). Noha a hason meg-
jelenő függőleges bordák elvétve megtalálhatók a Kyjatice- és Gáva-stílusú anyagokban is, ezen edény 
legjobb párhuzamait a mezőcsát-hörcsögösi temető 11. és 79. sírjaiban (Patek 1993, 39, Abb. 26/7; 43, 
Abb 30/6) és a szintén a HaB2 periódusra keltezhető Hódmezővásárhely-Solt-Palé, Égető tanyán talál-
juk meg (v. Szabó 1996, 98, 43. kép 4; 99, 44. kép 1). A fekete, belül sárgásbarna színű, hasán hólyag-
szerű kidomborodásokkal, köztük függőleges, és a nyakán vízszintes árkolással díszített edényhez (14. 
kép 2) hasonló tagolt díszítésekkel Ároktő-Dongóhalmon (Patek 1982, 31, Fig 16/3; keMeNczei 1988, 
99), Füzesabony-Öregdombon (keMeNczei 1989, 
61, 4. ábra 7), és Mezőcsát-Hörcsögösön (Patek 
1993, 42, Abb. 29/12; 45, Abb. 32/28) találkozunk. 
Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a tele-
pülés lakói, de legalábbis a feltárt gazdag háztartás 
kapcsolatot tarthatott fenn az Alföld északi részén, 
a hegységek lábainál a Kr. e. 8–9. században meg-
jelenő preszkíta csoportokkal. Ezt a kapcsolatrend-
szert és keltezést erősítik meg a lelőhelyen feltárt 
bronzdepó baltaformái és a lengyelországi és ukraj-
nai párhuzamokkal rendelkező ovális bronzkarika 
is (v. Szabó 2019, 132).

A Gáva- és a Kyjatice-kerámiastílus elterjedé-
sének időszakában a Kárpát-medence keleti felé-
ben általánosnak mondható az erődített települések 
jelenléte. Különböző méretű és kiépítettségű típu-
saik megtalálhatók minden olyan területen, ahol a 
létrehozásukra a földrajzi környezet alkalmas volt: 
Északkelet-Magyarországon (Matuz & Nováki 
2002), Kelet-Szlovákiában (FurMáNek, velacik & 
vladár 1999, 120–124), Kárpátalján (Mojžes 2011, 
237, Рис. 1) és Erdélyben (vaSiliev 1995; Marta 
2020, 117, Fig 1). Az Északi-középhegységben 
található erődített településeken egyre több esetében 
mutatható ki, főként a szórvány fémek és bronzkin-
csek alapján, hogy azok Tállya-Óvárhoz hasonlóan 
egészen a HaB2–3 periódusig lakottak maradtak 
vagy éppen ebben az időszakban épültek ki (v. Szabó 
2017, 108, Fig 1; v. Szabó 2022, 22–25, 3. kép). 

14. kép. Tállya-Óvár. Késő bronzkori és kora vaskori 
kerámiaedények a 2011 és 2013 között végzett ásatásból.
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Egyre több adat utal arra is, hogy ezek akár a Kr. e. 
7. századig, a HaC periódusig lakottak voltak (pl. 
Dédestapolcsány–Verebce-bérc: v. Szabó, czajlik 
& reMéNyi 2014; tóth 2012; 2017; Cserépfalu-
Mésztető, Felsőtárkány-Várhegy, Mátraszentimre-
Ágasvár: MetzNer-NebelSick 2012; v. Szabó 2022).

A tállya-óvári lelőhelyen a korai szkíta korsza-
kot mindössze két tárgy – egy bronzdrótból hajlított, 
egyik végén kónikus, másik végén lapos, elektron-
lemezzel borított hajkarika és egy háromélű bronz 
nyílhegy – képviseli.

A területen a késő vaskorban a kelták is meg-
telepedtek (korai és középső La Tène periódus), 
amiről a kis mennyiségű kelta jellegű kerámia 
mellett a 2019 óta gyűjtött nagy mennyiségű vas-
fegyver – kardok, lándzsák, pajzsalkatrészek –, vas 
tokosbalta, bronz- és vasfibula, bronzövek töredékei 
árulkodnak (15. kép). A kelta jellegű fémleletek a 
sáncok zónájában, a bejáratok közelében csoporto-
sulnak, ami vagy egy kisebb ostromra, vagy egy a falak és a kapuk mentén elhelyezett tropaion (győzelmi 
emlékmű) jelenlétére utalhatnak.8 

TOVÁBBI CÉLOK ÉS LEHETŐSÉGEK
A lelőhelyen 2009-ben újrakezdődő kutatások, a terepbejárások, az ásatás, a szisztematikus szondázás, 
illetve a mikrorégió településeinek azonosítása Tállya-Óvárat a legjobban kutatott magyarországi földvá-
rak közé emelték. A lelőhely topográfiai vizsgálatának következő állomása egy az Óvár és a környezetéről 
készült új LIDAR felvétel lehet, amely segíthetne tovább pontosítani az erődítési rendszerek elhelyezkedé-
sét és olyan földművek vagy halomsírok azonosítását is lehetővé tenné, amelyek szabad szemmel nem kive-
hetők. A kutatási projekt tervbe vett egy olyan sáncátvágást is, amely tisztázhatná az erődítések szerkezeti 
felépítését és azt a máig megválaszolatlan kérdést, hogy pontosan mikor épült a ki sánc: a késő bronzkor 
végén, a kora vaskorban, netalán a késő vaskor idején? Eldöntetlen kérdés az is, hogy a kelta időszakban 
megújították-e a sáncot. Fontos lenne a déli kapu kutatása is, hogy hitelesíteni lehessen az itt kiépült komp-
lex kapuszerkezet jelenlétét. A lelőhely intenzíven betelepült részén egy nagyobb felületen egy teljes ház 
feltárása is tervbe lett véve, ahonnan paleobotanikai anyagminta gyűjtésére is lehetőség adódhatna. További 
kutatást igényel a kelta viseleti tárgyak és a vasfegyverek koncentrációjának az értelmezése is.

A régészeti kutatás mellett a jövőben fontos feladat az erődített település mostani állapotának a megőr-
zése is. Ebbe beletartozik a lelőhely illegális fémkereső műszeres rablóktól való megóvása, illetve a sáncok 
állagvédelmének megszervezése, melyeket az elmúlt évtizedek erdészeti munkálati során több helyen is 
átvágtak és súlyosan megrongáltak.
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a lelőhelyről, illetve egy vaskard eredeti helyzetében az 

északkeleti kapu előteréből
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