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Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: A2002/N1063 
1388 Budapest  
Pf. 82 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum A2002/N1063 pályázati azonosítóval jelölt pályázata 

támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiumától a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma „Sárospataki habán telep 

régészeti kutatása”témában.  

Az 1.000.000,- Ft-os támogatást az ásatási munkások (5 fő) és az ásatási technikus  

(1 fő) megbízási díjára használtuk fel. 
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Az elvégzett munka leírása 

 
A sárospataki habán telep régészeti kutatása 2014 

 

 

A sárospataki habán udvar szisztematikus régészeti feltárásának 2014. évi állomását 

jelentette a Sárospatak, Kövy Sándor u. 1. szám alatti ingatlan kertjében végzett régészeti 

feltárás. A szóban forgó, magántulajdonban lévő ingatlan területén a tulajdonos 

hozzájárulásával került sor a munkálatokra. A munkálatok előtt és közben a teljes lelőhelyről 

légi felvételeket készítettünk, drón segítségével. A munkálatok a telek keleti, beépítetlen 

fertályára koncentrálódtak, ahol két szelvény megnyitására (I.-II. szelvények) került sor. Az I. 

szelvény mérete 500x200 cm, míg a II. szelvény mérete 200x150 cm volt. A szelvényekben 

finombontással, ásónyomonként haladtunk, a leletanyagot szintenként külön csomagolva. A 

feltárás során egy épített objektum – feltehetően edényégető kemence – részlete került 

napvilágra, melyet finombontással tártunk fel, részletesen dokumentálva (felszínrajz, 

metszetrajz, geodéziai felmérés). A feltárt szelvények metszetfalait is rajzi- és 

fotódokumentáción örökítettük meg. A feltárást követően a szelvények visszatemetésre 

kerültek.  

 

 

 

 

Sárospatak, 2014. december 10.    
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Tudományos eredmények összefoglalása 

 

A sárospataki habán telep régészeti kutatása 2014 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2010-ben kezdte meg a sárospataki 

habán (újkeresztény) udvar szisztematikus régészeti kutatatását. Az 1645-ben I. Rákóczi 

György erdélyi fejedelem által Sárospatak Héce nevű településrészére telepített kolóniával 

kapcsolatos történeti-topográfiai adatokat Román János és Détshy Mihály foglalták össze. A 

gazdag levéltári iratanyag alapján aránylag részletesen felvázolható a kézműves közösség 

története, s a topográfiai vonatkozású források segítségével pontosan lokalizálható az egykori 

udvar területe Sárospatak városszövetében. Magyarország területén a sárospataki az egyetlen 

habán telep, mely önmagában is jelzi a lelőhely fontosságát. A téma kutatása ipartörténeti, 

művelődéstörténeti szempontból nemzetközi jelentőséggel bír. A Kövy Sándor u. 8. számú 

ház kertjében 2010-ben megkezdett és 2012-ben folytatott tervásatás fontos eredményeket 

hozott, melyek egy része a szakmai közvélemény előtt is ismertté vált. Lokalizálásra került 

egy nagy alapterületű épület maradványa, s jelentős mennyiségben kerültek felszínre a 

fazekasmesterséghez köthető leletcsoportok: fazekas eszközök, félkész, rontott edények. A 

leletanyagon belül azonosíthatóak voltak az edényégetésre használt kemence közvetett 

bizonyítékai, az égetőlapok, és a kemence alkotóelemeiként értékelhető téglák. 

Elkülöníthetőek voltak a habánok saját háztartásaiban használatos, a korszak hazai 

kerámiaművességétől merőben eltérő formavilágú és díszítésű ólommázas edények, s a 

habánok nevével szorosan összefonódó, ónmázas fajansztechnikával készített kerámiatárgyak 

is. A fontos eredményeket hozó előzmények után a 2014. évi feltárás célja az volt, hogy 

további topográfiai elemeket azonosítsunk, s a leletanyag segítségével elsősorban a 

fazekasmesterségre vonatkozó információt gyarapítani tudjuk. Az idei feltárásra a Kövy 

Sándor u. 1. számú ház kertjében került sor, két kutatószelvény megnyitásával. Az I. szelvény 

északi felében egy olyan tégla-kő vegyes falazással kialakított objektum részlete került elő, 

melyet a legvalószínűbben edényégető kemenceként azonosíthatunk. Feltárása során a 

korábbi évekhez mérten is jelentős számú leletanyag látott napvilágot, mely kétséget kizáróan 

a habánok tevékenységével hozható összefüggésbe. A restaurálásra került anyagban számos, 

töredékeiből csaknem hiánytalanul összeállítható edény szerepel, s az idei ásatás számos, 

ólommázas fajansztechnikával készített kerámialeletet is napvilágra hozott. A feltárt objektum 

további kutatása és teljes feltárása a téma szempontjából elengedhetetlenül fontos.  

 

Sárospatak, 2014. december 10. 
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ÁSATÁSI NAPLÓ 
 

SÁROSPATAK 
 

HABÁN TELEP FELTÁRÁSA 
 

2014. október 2 – 30. 
 
 

Helyszín: Sárospatak, Kövi Sándor u. 1. 
 
 
 

Készítette: 
 

Ringer István, ásatásvezető régész 
 
 
 
 
 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 
 

Sárospatak 
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2014. október 2. csütörtök 
 
Munkaidő: 8.00 – 16.00 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos) 
Időjárás: napos, felhős, változó 
 
Kutatási terület átvétele. Kijelöltük a feltárandó szelvényt, kiterjedése: 5 m (É-D) x 2,5 m (K-
Ny). Felső humuszréteg eltávolítása. A legfelső, kerti műveléssel bolygatott humuszrétegben 
kronológiailag kevert, jellemzően recens régészeti leletanyagot találtunk: porcelánt, apró 
kerámiatöredékeket, palát, tetőcserepet, üveget. A nap végére a szelvény teljes felületében 
végigvittük az első ásónyomot.  
 
 
2014. október 3. péntek 
 
Munkaidő: 8.00 – 16.00 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos) 
Időjárás: napos, felhős, változó 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. A szelvényben ma végigvittük a második 
ásónyomot, teljes felületben. A humusz alatt sötétbarna, apró téglaszemcsékkel és helyenként 
faszénnel kevert réteg jelentkezett, melyben még mindig kronológiailag vegyes anyagot 
találtunk, ám már nagyobb mennyiségben fordultak elő 17. századra keltezhető 
kerámiatöredékek. Épített objektum részletére még nem bukkantunk, de az egyre intenzívebbé 
váló kora újkori leletanyag azt sejteti, hogy jó helyen járunk.  
 
 
2014. október 6. hétfő 
 
Munkaidő: 8.00 – 16.00 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos) 
Időjárás: napos, kissé felhős 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. 
A mai napon a harmadik ásónyomot vittük végig a szelvény teljes felületén, s egyre több, 
jellegzetesen habán kerámiatöredék látott napvilágot, több ónmázas fajansztöredék is. A réteg 
állaga, összetétele nem változott, változatlanul kevert feltöltési rétegben haladunk.  
 
 
2014. október 7. kedd 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos) 
Időjárás: felhős 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. Ma a negyedik ásónyomban haladtunk, s 
továbbra is sok a lelet, melyet – mivel rétegváltást továbbra sem tudtunk megfigyelni – 
ásónyomonként csomagolunk el. A mai bontásból közel egy ládányi leletanyag került elő. 
Néhány apró ónmázas fajansztöredék mellett jellegzetes habán terülőmustrás csempéket is 
találtunk, valamint írókával díszített ólommázas töredékeket is.  



6 

 

2014. október 8. szerda 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: napos, felhős, változó 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. Munkaidő első szakaszában szelvény teljes 
felületén 1 ásónyom mélységű szintsüllyesztés. Elért mélység a NY-i metszetfal közepénél 92 
cm, a K-i metszetfal közepénél 80 cm. A mélyítéssel egy tömörebb, agyagos, a fentebb lévő 
rétegekhez képest tisztább, homogénebb sötétbarna réteget értünk el. A mélyítésből lelet nem 
került elő. 
A mélyítés során az É-i metszetfal alján (az elért szinten) téglaépítmény részlete mutatkozott. 
Ennek tisztázása érdekében a szelvény É-i felében, az É-i metszetfaltól 150 cm távolságig 
(ebben a szélességben) szintsüllyesztést végeztünk, összesen 3 ásónyomot haladva lefelé. 
A mélyítéssel a NY-i metszetfal É-i szakaszán mérve 140 cm-es mélységet értünk el. Az 
előkerült íves téglafalra merőlegesen egy kisebb metszetet hagytunk. Az előkerült téglafal 
nagyjából K-NY-i irányú, kissé ívesen rakott, felfelé É felé enyhén dől. Egyetlen sor téglából 
épült (széltében nézve). A téglák között agyag a kötőanyag, habarcs nincs. 
Téglaméret: 29x15x6 cm. Színe: narancsvörös. Fal kb. 115 cm hosszan látszik, most látható 
magassága fél méter. 
K-i végét a jelek szerint meghosszabbították. NY-i vége sarkosan É felé fordul. Itt kötésben 
lévő téglák vannak. 
NY-ról törtkőből épült fal (agyag kötőanyag) csatlakozik hozzá. Bár a szintsüllyesztéssel 
egészen a sötétbarna réteg alatti sárga agyagrétegig jutottunk, a falak mélyebbre mennek. 
Leletek kora 17. század. Fal tisztításakor habán kályhacsempe töredéke került elő. Kis 
mennyiségű lelet. 
 
Egyéb: Tóth Csaba ásatási munkás mai naptól az ásatáson dolgozik. De. 9.30 órakor kezdte 
meg a munkát. Mai napi munkaideje: 9.30 – 16.30 
 
 
2014. október 9. csütörtök 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: napos, meleg 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. Mai napon a szelvény ÉK-i sarkánál 
kibővítettük a kutatási területet a kapu felől a ház K-i oldala irányába haladó beton út felé. 
Bővítés területe: 75 cm (É-D) x 120 cm (K-NY). összesen 4 ásónyom mélységig jutottunk, 
ezzel gyakorlatilag elértük az előző nap talált téglaépítmény legfelső téglasorának szintjét. 
Elért mélység: 72-76 cm. 
A felső, 1-2. ásónyomból inkább újkori és kora újkori leletanyag került elő. A 3. ásónyom 
leletei már inkább kora újkoriak. A 4. ásónyom szintjén egyértelműen 17. századi leletanyag 
került elő. Az elért szintet megtisztítottuk. 
 
 
2014. október 10. péntek 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
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Időjárás: napos, meleg 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. Mai napon az szelvény É-i irányú bővítését 
folytattuk az ÉNY-i sarok rétegbontásával. A beton út melletti szőlő átkötése után összesen 5 
ásónyom mélységet és felülettisztítás és tereprendezés érdekében fél ásónyom mélységet 
haladtunk előre a nevezett szelvényrészen. 
A leleteket is ásónyom, illetve felülettisztítás, tereprendezés címszóval tettük el. Az 1-2. 
ásónyom leletei együtt lettek eltéve, mivel recens darabok is voltak köztük. Az alsóbb 
ásónyomok és a tereprendezés leletei kora újkoriak. 
Az elért szinten sem a kő, sem a téglaépítmény további részei egyelőre nem mutatkoznak. 
Az ÉNY-i sarokban a metszetfalon feltöltési rétegek alatt agyagos rétegek mutatkoznak. 
Utóbbi rétegek É-ról D felé lejtenek. 
 
 
2014. október 13. hétfő 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: napos, meleg 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés, tereprendezés a szelvény É-i felében. 
 
 
2014. október 14. kedd 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba, Szoboszlay Marcell) 
Időjárás: napos, meleg 
 
Szelvény feltárása. Folytattuk a négyzetes téglaépítmény belsejének kitisztítását. Az építmény 
76-77 cm belső méretű. Falai 80-89 cm magasságig maradtak meg. Az építmény betöltéséből 
nagy mennyiségű 17. századi lelet került elő, köztük több, egy edényhez tartozó, 
összeilleszthető töredék. Kisebb szintsüllyesztést végeztünk a szelvény ÉK-i sarkában 106 cm 
mélységig. Innét is viszonylag sok lelet került elő, melyek szintén kora újkoriak. 
 
Egyéb: Szoboszlay Marcell ásatási munkás ma reggel állt munkába. Mai napi munkaideje: 
8.30 – 16.30 
 
 
2014. október 15. szerda 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba, Szoboszlay Marcell) 
Időjárás: de. napos, felhős, változó, du. időnként eső 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés. Szelvény ÉK-i negyedében, az előkerült 
építménytől D-re korábban meghagyott kis padkát az előtte mélyebben lévő sárgászöld 
agyagos rétegig elbontottuk. A padkát azért hagytuk meg korábban, hogy legyen egy kis 
metszetünk a téglafalra merőlegesen. Bontás után felülettisztítás következett. Ezt követően a 
szelvény közepén lévő széles padkától délre eső szelvényrészt elkezdtük visszatölteni. 
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Visszatöltés egyelőre kb. fél méter magasságig történt meg. Rajzi dokumentálás szelvény D-i 
felében visszatöltés előtt. 
 
 
2014. október 16. csütörtök 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba, Szoboszlay Marcell) 
Időjárás: de. felhős, du. napsütés 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés a szelvény É-i felében. A szelvény D-i 
felében visszatöltés folytatása (a padkán zsaluzat építése föld megtartása érdekében). A 
későbbi geodéziai felméréshez a szelvények sarkait nem töltjük be teljesen.  
 
 
2014. október 17. péntek 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba, Szoboszlay Marcell) 
Időjárás: borús, hűvös, időnként eső 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés a szelvény É-i felében, majd szelvény ÉK-i 
sarkában bővítésbe és a bővített szelvényrészben szintsüllyesztésbe kezdtünk a korábban 
előkerült tégla-kő építmény K-i irányú kiterjedésének tisztázása érdekében.  
A szelvény D-i felében visszatöltés folytatása. 
 
Egyéb: Szoboszlay Marcell mai nappal befejezte a feltáráson való részvételt. 
 
 
2014. október 20. hétfő 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: napos, meleg 
 
Szelvény feltárása. Rétegbontás, szintsüllyesztés a szelvény ÉK-i sarkában. Szelvény ÉK-i 
sarkánál előző nap megkezdett K-i irányú szelvénybővítéshez kapcsolódó szintsüllyesztés 
folytatódott. Az alsó réteg ásónyom mélységű szintsüllyesztésekor előkerült a kora újkori 
építmény K-i ága, folytatása. Kialakítása olyan, mint a NY-i szakasz. Két oldalon kőfal, alul 
tégla burkolat. Belsejét a négyzetes építmény felőli végét leszámítva kitisztítottuk, innen kora 
újkori kerámia és állatcsont került elő. Látható, hogy a 20. századi derítőakna fala egyrészt 
alighanem az építmény tégláiból épült, másrészt a K-i csatornaág kövére ráépült. Az ág téglái 
ugyanakkor az akna falának ki lettek bontva, akárcsak az ág É-i oldalának kövei. Az építmény 
É-i oldala mentén 1 ásónyom mélységű szintsüllyesztés történt, a zöldessárga agyagot elértük. 
Rajzi dokumentálás. 
 
Egyéb: Giber Mihály technikus terepi munkavégzés után 1 munkaóra leletrendezési és 
dokumentáció előkészítési feladatot látott el. Munkaideje 17.30-kor ért véget. 
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2014. október 21. kedd 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: borús, felhős, időnként esős 
 
Mától két szelvényben dolgozunk. 
 
A nagy szelvényben (mától 1. szelvény) a négyzetes építménytől K felé induló csatornaág 
építmény felőli végét, nyílását elzáró földes, köves, omladékot teljesen kibontottuk. Kevés 
kora újkori kerámia került elő belőle. 
 
A 2. szelvény egy újonnan nyitott szelvény a meglévő ház K-i falától 1,5 m-re K-re, az udvari 
járda mellett. 2 m (K-NY) x 1,5 m (É-D) alapterületű. Rétegbontás, szintsüllyesztés. 4 
ásónyomot teljesen végigvittünk, az 5. ásónyomot csak félig. Elért mélység a NY-i metszetfal 
közepén 92 cm, a K-i metszetfal közepén 72 cm. 
Döntően újkori leletanyag került elő, köztük volt néhány egészen kései töredék is, de volt 
kora újkori kerámia is. Ettől függetlenül a humusz alatt újkori feltöltési réteg van. 2 db 
pénzlelet is volt az 1-2. ásónyomból. Az egyik 1800-as (II. Ferenc császár), a másik erősen 
korrodált, felismerhetetlen. 
Rajzi dokumentálás. 
 
Egyéb: Giber Mihály technikus terepi munkavégzés után 1 munkaóra leletrendezési és 
dokumentáció előkészítési feladatot látott el. Munkaideje 17.30-kor ért véget. 
 
 
2014. október 22. szerda 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: borús, felhős, időnként esős 
 
Az 1. szelvényben a felület és az építmény tisztítása, dokumentálás. 
 
A 2. szelvényben rétegbontás, szintsüllyesztés. Összesen a 9. ásónyomig jutottunk le, de úgy, 
hogy a 8. és 9. ásónyomok mélyítését már csak a szelvény K-i felében csináltuk meg. Elért 
mélység a NY-i metszetfal közepén 128 cm, a K-i metszetfal közepén 150 cm. 
Az 5., 6. és 7. ásónyomból még újkori és kora újkori leletek kerültek elő. A 8. ásónyomból 
mindössze 2 db töredék származott. A 9. ásónyomban nem volt lelet. 
A mélyebbre süllyesztett szelvényrészben a sárga agyagba mélyedő, tömör, fekete földdel 
betöltött folt jelentkezett. 
 
 
2014. október 27. hétfő 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: hűvös, napos.  
 
Az 1. szelvény ÉK-i részén a derítőakna melletti kis K-i metszetfalat áttörve kibővítettük a 
szelvényt K-i irányba. Bővítés hossza 105-110 cm, szélessége 70-72 cm. Cél: megvizsgálni, 
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hogy a szelvény É-i felében feltárt építmény folytatódik-e K felé vagy a derítővel teljesen 
elpusztították. A bővítés során a felső humuszréteg alatti világosbarna, összetömörödött 
betöltést, az alatta lévő homogén, szürkés, morzsalékos réteget, az alább lévő porhanyós 
betöltés sávját bontottuk. Legalul elértük a sárga agyagréteget is. Az építmény K-i irányú 
folytatása nincs meg, helyén meglehetősen vízzel telített, agyagos, sötétbarna betöltés 
húzódik sávszerűen. Az agyagos betöltés vékony rétegként a sáv É-i oldalán ráhúzódott a 
sárga agyagrétegre is. 
Összességében megállapítható, hogy a derítő építésekor az építmény K-i szakaszát egy jókora 
részen elpusztították. 
A leletanyag a rétegsor aljáig (a betöltési rétegek, beásások miatt is) döntően újkori, de van 
benne kora újkori leletanyag is. 
 
A 2. szelvényben felülettisztítás, illetve a szelvény alján kialakított kis metszet NY-ra 
helyezése kb. 25 cm-rel. Az előző nap látszó folt É-i felét kitermeltük. Ebben elért mélység 
179 cm a szelvény tetejétől mérve. A tömör, fekete betöltésen kívül semmi nem volt benne. 
 
Rajzi dokumentálás. 
 
Egyéb: Giber Mihály technikus terepi munkavégzés után 1 munkaóra leletrendezési és 
dokumentáció előkészítési feladatot látott el. Munkaideje 17.30-kor ért véget. 
 
 
2014. október 28. kedd 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: kissé hűvös, napos 
 
Geodéziai felmérés. Ehhez kapcsolódóan felülettisztítás. Felmérés és felszínrajz készítése 
után a 2. szelvény visszatöltésének megkezdése. 1. szelvényben felszínrajz készítése. 
 
Egyéb: Giber Mihály technikus terepi munkavégzés után 1 munkaóra leletrendezési és 
dokumentáció előkészítési feladatot látott el. Munkaideje 17.30-kor ért véget. 
 
 
2014. október 29. szerda 
 
Munkaidő: 7.30 – 16.30 
Létszám: 1 fő technikus (Giber Mihály), 5 fő ásatási munkás (Csehi Gergely, Budai Ferenc, 
Havrilla Mihály, Gere Bálint, Vitányi Lajos, Tóth Csaba) 
Időjárás: ködös, nagyon hideg 
 
A 2. szelvény visszatöltésének befejezése. Az 1. szelvényben metszetrajzok kiegészítése, 
majd a feltárt tégla-kő építmény letakarása geotextillel, fóliával. Szelvény visszatemetésének 
kezdete. 
 
Egyéb: Giber Mihály technikus terepi munkavégzés után 1 munkaóra leletrendezési és 
dokumentáció előkészítési feladatot látott el. Munkaideje 17.30-kor ért véget. 
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A feltárással érintett terület összesítő alaprajza 
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Fotódokumentáció a megvalósulás előtti/utáni/közbeni állapotról 
 

A sárospataki habán telep régészeti kutatása 2014 

 

 
 

A sárospataki habán udvar területe napjainkban  
 

 
 

Az I. szelvényben feltárt kemence részlete 
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A II. szelvényben megfigyelhető rétegsorok 
 
 

 
 

A kutatási terület a szelvények visszatemetése után 
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A kulturális örökségvédelmi hatóság igazolása a feltárással kapcsolatos dokumentációs 

kötelezettségek hiánytalan teljesítéséről  
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Karbantartási terv 

 
A sárospataki habán telep régészeti kutatása 2014 

 

 

A Sárospatak, Kövy Sándor u 1. szám kertjében végzett feltárást követően a 

megnyitott szelvények visszatemetésre kerültek. Az I. szelvényben előkerült, kő-tégla vegyes 

falazással kialakított objektum – vélhetően edényégető kemence részlete – a földdel való 

visszatemetés előtt geotextiles, fóliás letakarást kapott, így elviekben ismételten feltárható. A 

lelőhelyen a kutatás folytatásáig a feltárás előtti terepviszonyokat állítottuk vissza. 

 
 
 
Sárospatak, 2014. december 10.  
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