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KöSzöNETNyIlVáNíTáS

2003 tavaszán kezdtem el Vecsés 67. lelőhely ásatását az M0-s autópálya-nyomvonal megelőző feltárási 
munkálatai keretében. Ez volt az első önállóan vezetett feltárásom és az első alkalom, hogy az Árpád-kori 
települési struktúrákat több hektáros egybenyitott felületeken tanulmányozhattam. Az autópálya-nyomvo-
nal feltárásának terepi munkálatai 2006 nyarán értek véget és addigra mintegy tucatnyi további lelőhelyen is 
szerencsém volt Árpád-kori telepjelenségeket kutatni. Első helyen a projekt koordinátorának, Tari Editnek 
fejezem ki köszönetemet, aki az Árpád-kori telepek kutatásának és feldolgozásának lehetőségét biztosította 
számomra, valamint hogy a kutatói pályán megtett első lépéseimet messzemenően támogatta.

Nem csak az M0-s autópálya feltárások, hanem az ezt követő számos infrastrukturális beruházás megelő-
ző feltárása is csapatmunkában folyt, melyek során rendszerint én vezethettem az Árpád-kori és középkori 
telepjelenségek feltárását. Amennyiben erre nem nyílt lehetőség, vagy párhuzamosan több projekt is futott, 
régész kollégáim önzetlenül engedték át számomra feldolgozásra, vagy tanulmányozásra az általuk feltárt 
emlékanyagot. Munkatársaim rendkívül sok segítséget nyújtottak abban, hogy megkezdett munkámat mind-
végig nyugodt, baráti légkörben folytathassam, és hogy a rám háruló feladatok szakmai érdeklődésemmel 
összhangban álljanak. Egykori és jelenlegi kollégáimnak, Batizi Zoltánnak, Bózsa Anikónak, Dinnyés Ist-
vánnak, Herbst Annának, Jászberényi Mónikának, Kovács Katalinnak, Kővári Klárának, Kulcsár Valériának, 
Nagy Andreának, Nagy Balázsnak, Ottományi Katalinnak, Patay Róbertnek, Rajna Andrásnak, Tettamanti 
Saroltának együttesen fejezem ki hálámat. Külön köszönet illeti Kozma Tibor gépes vállalkozót, aki a kez-
detektől fogva a napjainkig résztvevője volt ásatásainknak, munkánkat erkölcsileg és anyagilag is támogatta.

2012 végén kaptam meghívást Takács Miklóstól „Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, te-
lepülési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században” című, 104533 számú OTKA 
kutatási projektben való részvételre, melyhez készülő disszertációm szervesen kapcsolódni tudott. A ku-
tatócsoport által szervezett konferenciák, workshopok és megbeszélések tág keretet biztosítottak az álta-
lam vizsgált szakmai problémák szélesebb körben való megvitatására. Takács Miklós utóbb az elkészült 
disszertációm egyik opponense lett, véleményében további kutatási szempontokra hívta fel a figyelme-
met, melyeket jelen kötetben igyekeztem hasznosítani. Támogatását és javaslatait ez úton köszönöm meg.  
A munkámban szereplő korai telepek révén kapcsolódtam be 2017-ben a Türk Attila által vezetett „A ma-
gyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. Régészeti 
adatbázis és archaeometriai kutatások” című, 106369 számú OTKA kutatási projektbe. 

Köszönet illeti másik opponensemet, Feld Istvánt is, akinek kritikus szemlélete pozitívan formálta ké-
szülő disszertációmat és a megjelent munkát egyaránt. 

A kötet megírását – közvetve vagy közvetlenül – több további régész és történész kollégám is segítette 
tanácsokkal, korrektúrával. Itt köszönöm meg Majorossy Judit, Tomka Péter és Vargha Mária több rendbeli 
baráti szívességét. Munkámhoz a szakmai kontrollt témavezetőm, Laszlovszky József biztosította. Kitartó 
figyelmét és javaslatait ez úton is köszönöm. Könyvem nem születhetett volna meg családom, elsősorban 
feleségem, Füredi Ágnes segítsége nélkül. Éveken át tartó türelmét, szakmai javaslatait köszönöm.

Az M0-s autópálya lelőhelyek felszín- és metszetrajzainak digitalizálását, átrajzolását, szerkesztését 
Érdi Benedek geodéta, térinformatikus végezte el. A periodizált alaprajzok szintén az ő munkáját dicsérik.  
A kerámiaanyag profil- és értelmező rajzait Jakucs János grafikus, a tárgyfotókat Szászvári Linda fotós 
készítette. A táblák szerkesztésében szintén Jakucs János nyújtott segítséget. Sződ, Nevelek-dűlő lelő-
hely kerámiaanyagának fotóit, rajzait Nádai Zsófia és Fazekas András készítették el, az objektumok rajzát  
Giedl Dániel és Dákó Balázs digitalizálták. Munkájukért fogadják köszönetemet. Váczi Gábornak szeretném 
megköszönni disszertációm könyvvé formálásához nyújtott sokoldalú segítségét. A kötet megjelentetéséért 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bTK Régészettudományi Intézetnek és Türk Attilának mondok 
köszönetet.
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