2900 éves borotva az isaszegi szennyvíztisztító ásatásá:ő|
Az isaszegi szennyvíztisztÍtó bóvítéséve|kapcso|atos régészeti feltárásró| és az ott e|Őkeru|t leletekrő|

az onkormányzati Tájékoztatóban
számos tudósítás je|ent meg. Ezeket szeretném kiegészÍteni azza|,
hogy a |e|etek itt nem csak úgy, vé|et|enÜ|,,bukkantak', e|ó.

Az e|őzmények az l980-as
évekre nyÚ|nak vissza, amikor az
MTA Régészeti |ntézeténekmunkatársai a Magyarország Régészeti
Topográfiája Cödöl|ói 1árást feldo|gozó kötetének adatait vették fe|.
A munka az isaszegi Fa|umúzeumban évtizedek a|att összegyű|t cse-

repek savazásáva| kezdódÖtt, amit

a mÚzeumbarátok köre végzett e|.
Az ehhez szÜkséges l0 |iter sósavat aZ intézetében Makkoy Jónos
régésztó| kaptuk. Ezután a |e|eteket

az MTA Régészeti Intézetébe szá||ították, aho| azokat meghatározták,
|efényképezték,és a |e|óhe|yÜket rögzítették. A |e|óhe|yeket
terepbejárássaI az intézet régészei hite|esÍtették, segítségÜla
|e|őhe|yeket jó| ismeró, onnan Ie|eteket beszá||Ító személyeket kértek fel. ||yen bejárásokon a Bika-tóná| is többször részt
Vettem Kvossoy Judit és Miklós Zsuzso régészekke|'
A régi szennyvíztisztÍtó épÍtkezéseidején a kiásott a|apbó|
kézze| sikerÜ|t kikaparnom egy késó bronzkori urna fe|ének
darabjait, amit KőVóri Klóro régész,a Pest Megyei Múzeumok
|gazgatóságának munkatársa restaurá|tatott, és az isaszegi

mÚzeum á||andó kiá||ításán he|yezett e|' Ő is a topográÍiai
munkakozösség tagja vo|t' A topográfiai kötet szerkesztŐje
Tormo lstvón régészvo|t. aki rendkívÜ|i memóriáva| rende|kezett. Egy |elóhe|y pontosítása a|kalmáva| deru|t ki, hogy az
isaszegi lelóhe|yeket fe1bő| ismeri.

A 20l2-ben megje|ent a Magyarország Régészeti Topográfiájának l l. kötete. A szorga|mas gyrijtó- és fe|do|gozómunka eredménye, hogy |saszegen az id. Szatmáry Zo|tán
által számon tartott 7 ŐstelepÜ|ési he|y 46 régészeti|e|őhe|yre bővÜ|t.

A

szennyvíztisztÍtó terÜ|ete a topográfiában a

13/16-os számot kapta. Ezek a le|óhelyek nyi|vántartott régészeti |e|óhe|yek, ame|yek a ku|turá|is örökségvéde|mi torvény hatá|ya a|á tartoznak. |tt fö|dmunkát végezni e|ózetes
beje|entés után a kije|öh régészje|en|étében |ehet, a |e|etmentő ásatást pedig a kivite|ezó ko|tségére végzik e|.
Így kezdődtek e| és zaj|ottak le a nyi|vántartott l3ll6-os
|elóhe|y fö|dm unkái Potoy Róbert régészfe|Ügye|etéve| 2012
ószén. Patay Róbert vezette a régészetifeltárást is, ame|yet
az esős idójárás többször késle|tetett' Az ásatás végül 2013
keresen befejezódött, a szen nyvíztisztÍtó bővÍtése fo|ytatódhatott. A te|jes ásatás tudományos fe|do|gozását
máj usá ba n

si

és pub|iká|ását a tárgyak restaurálása után az ásatás vezetője
Vagy aZ álta|a fe|hata|mazott régész szakember fogja e|végezni. Ennek idótartama több évet is igénybe vehet'
Az ásatásbó| eredő hátrányok lsaszeg számára je|entős
ku|turá|is nyereséggé alakuIhatnak:

lsaszeg piIinyi ku|tÚrába soro|ható késó bronzkori telepÜ|ése bekerÜl a régészeti iroda|omba, és az enŐ| készÜlt
tanulmány vagy annak kivonata megvásáro|ható |esz a
ÍaIumÚzeumban.

Az ásatás |e|etei a restaurá|ás és a tudományos fe|do|gozás után az isaszegi FaIumúzeumban kerÜ|hetnének
kiá|lÍtásra, ame|yek ugrásszerűen megeme|nék az ide |átogatók számát'
VégÜ| rátérek a címben szerep|ő tárgyra. Az ásatáson négy

hétig hetente egy napot to|töttem e| mint az |saszegi MÚzeumbarátok Körének e|nökségi tagja, a vo|t régészszakkor
vezetóje. Patay Róbeft ásatásvezetó régésszelegyÜttműködve az ásatási terÜ|et Íémdetektorosátvizsgálását végeztem
e|. Néhány apró |e|et begyűjtése után április l9.én kerÜ|t
e|ó a fé|ho|dat és más asztrá|is szimbó|umokat ábrázo|ó,

áttort díszÍtésű,bronzból öntött, nyakban fe|fÜggeszthetó,
kb' 2900 éves kétszárnyú borotva. Az i|yen tÍpusúborofuák
megje|enését az iroda|om a pi|inyi kultÚra utáni kora vaskori

átmeneti korra teszi, ami a Kr'e. l00O-9OO-as évekre tehető. Pontos |eírása és tudományos értéke|ésea restaurá|ás,
va|amint az ásatás osszes |e|etének szakemberekkel torténő
fe|do|gozása után torténik.
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