
A Kamaraerdei dGloben letesulo
raktartelep terGleten az epftkezest
megelozo -t6rvenyben elofrt -felta-

ras saran a regeszek dr. Ottomanyi
Katalin vezetesevel kGI6nleges lele-
teket talaltak. A leletegyilttes da-
rabjainak eletkora valtoz6: a k6rGI-
belGI ezereves sfrokt61 kezdve talal-
tak nyomokat arra vonatkoz6an,
hogy ugyanazon a helyen mar
mintegy hatezer ewel ezelott is egy

telerGIes allt.
A megtalalt, f61dbemelyesztett la-

k6hazak csoportja a keso rezkorban
(i. e. 2. evezred) itt elt allattenyeszto
nepek szallasa volt. Ezekre epftkezett
az i. e. 1. szazadi keso kelta telepG-
les, amelynek lak6i -a leletek szerint

-t6bb meter mely szemetg6dr6kbe
sGlIyesztettek hulladekaikat (az egyik
ilyen g6d6rben a regeszek harom
kutya maradvanyait is megtalaltak)., A keltak megeltek a r6maiak erke-

zeset, akik az i. sz. 1. szazadban meg
szinten f61dbevajt alapu hazakban
laktak, majd a 2-3. szazad fordul6jan

elterjedo koepftkezessel egyidoben
epGlt az itt talalhat6 patak partjan
egy r6mai villagazdasag. Ez egy

mezogazdasagi nagybirtok, amelyen
a tulajdonos es az intozo lak6helye
mellett fOrdo, kemence, magtar,
gazdasagi epGlet es az ott dolgoz6k
szallasa is megtalalhat6.

A r6mai telep melletti temetot
szinten eredetileg az oslakos keltak
hasznaltak, csak kesobb letesGlt
ugyanott a r6maiak nyughelye is. A

keltak temetkezesi szokasair61
arulkodik a negy teljesen epen meg-

talalt kocsisir. Minthogy a keltak hite
szerint az elhunyt kocsival utazik a
tulvilagra, leoltek es a sirba tettek a
halott lovait, felulre pedig a kocsijat
temettek. R6mai eredetG az a

koszarkofag, amelyen tulajdonosa
mellett felesege, hozzatartoz6i neve
is szerepel. Az elhunyt azonban nem
pihenhetett bekeben: nyughelyet -a
regeszek szerint temetese utan ro-
viddel -sirrabl6k fosztotlak ki.

A feltaras eredmenyekent felszmre
kerult nehany Arpadkori, szegenyes
meliekletG sir is, az ezekhez tartoz6
telepulest azonban val6szfnGIeg mar
elszantottak.

A leletek fennmaradasa, megismer-
hetosege erdeke-
hen az onkor-
manyzat es a teru-
let tulajdonosa ko-
zott egy megall-
apodas korvonala-
z6dik, amely sze-
rint a teruleten a
jovoben muzeum
letesul. Az erdeklo-
doknek mar ezt
megelozoen is lesz
lehetoseguk meg-
tekinteni a feltart
anyagot, mivel var-
hat6an osszel szak-
emberek segitse-
gevel kiallftas nYllik
a leletekbol.
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