
Ásatás a Szőlőhegyi út mellett

Az M6-os autópálya építési  projekt részeként megújuló 5114-es számú Őcsényt - 
Szőlőheggyel  összekötő  út  építésének  kivitelezésénél  régészeti  feltárás  folyik.  A 
fénysorompónál  mindkét  oldalon  egy időszámításunk  előtti  6  ezer  éves település 
feltárási  munkái  folynak.  A munkálatokról  Dr.  Szabó Géza régésztől  a Wosinszky 
Mór Megyei Múzeum munkatársától kaptunk tájékoztatást.

Az ásatás területe
A jelenleg feltárt terület már korábban is ismert volt. A feltárásra az útépítés miatt 
kerül sor. Ezen a helyen a Körös-tacovo kultúra nyomaira bukkantunk. A település 
feltárása  során  megállapítható,  hogy  az  új  kőkorszakban  éltek  itt  emberek. 
Növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A tavalyi év során tárták fel 
Soványteleken az 56-os út mellett egy hasonló település maradványait. A viszonylag 
alacsonyan fekvő területen előkerülő leletek arra utalnak, hogy ezen időszak alatt 
valószínűleg egy szárazabb időszak volt a jellemző a környékre. Az időszámításunk 
előtti VI. évezredből származnak ezek a települések. Érdekes a déli kultúra északi 
peremkerülete,  ez  egyben  a  nyugati  kultúra  peremterülete.  Egyértelműen 
kijelenthető,  hogy  a  Kárpát-medence  minden  korban  fontos  volt  a  népcsoportok 
számára.  A kiásott  területen látható több viszonylag nagyobb épület  maradványa. 
Ebben az időszakban az épületeket  egy földárokban helyezett  cölöpökre erősített 
sövényalap jellemezte,  amit  sárral  kitapasztva készítettek.  Egy ilyen  építményben 
egy nagycsalád lakott. 20-30 ember élt egy családban. A településekben jellemzően 
5-10 nagy család élt együtt. Ezen a helyen 200-300 fő lakhatott együtt, ami abban az 
időben nagy település volt. Előkerült egy kemence maradványa is, aminek átmérője 
kb. 2 méter. Az egyik épületmaradvány közvetlen szomszédságából aránylag épen 
sikerült  kiásni  egy  kicsi  kettős  kemencét  is.  A  kemence  függőleges  kivezetővel 
rendelkezett. Ehhez hasonló lelet még nem került elő ebből az időszakból. Közvetlen 
a kemence mellől egy aránylag ép csontvázat sikerült kiásni. 



„Őcsényi Frédi az Újkőkorszaki szaki”
Az elhunyt  a bal  oldalán fekszik felhúzott  lábakkal,  mintha aludna. Ezt zsugorított 
lábas temetkezésnek nevezik. Kimondottan nagy termetű volt, ami erre a korszakra 
nem volt jellemző. „Ő az őcsényi Frédi az Újkőkorszaki szaki” (szerk.). Kerültek elő 
római, valamint népvándorláskori leletek, sírok is, de sajnos ezeket a talajművelés 
szinte teljesen tönkretette. 

Szabó Géza Tamás egy népvándorlás korabeli leletet tár fel



Ezek  a  leletek  aránylag  magasan  a  felszíntől  20-60  cm  mélységben  voltak.  A 
magasabban fekvő részek mindig is lakottak voltak. A Duna jelentősen befolyásolta a 
települések  elhelyezkedését.  A  89  méterrel  a  tengerszint  feletti  területeken 
valószínűleg építkeztek. A jelenlegi falu területén is biztosan állítható, hogy voltak 
települések. Erre bizonyíték a csatornázáskor előkerült maradványok is.

Pollák Csaba

Fotóalbum az ásatásról
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