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NOVÉ NÁLEZY KERAMIKY Z OBDOBIA SŤAHOVANIA NÁRODOV

KERAMICKÉ NÁLEZY Z VALALIKOV - BUZÍC
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Abstract: Pottery finds from Valaliky – Buzice. inhumation graves are reported to have been disturbed during
the digging of foundations for a family house in the built-up area of Valaliky – Buzice. Ceramic vessels
recovered from these graves are presented in this article. Three entire small-sized vessels and fragment of a
handled mug were made on a potter’s wheel. A biconical vessel, from which only a fragment is preserved, is
hand-formed. In the neighbourhood of these graves later the Neolithic, Eneolithic, Bronze Age and La Tène
settlement was iden-tified. A large vessel with burnished decoration was found in this area. The vessel is
chronologically parallel to those found in graves. Pottery of the Migration Period can be dated to the first third
or first half of the 5th cen-tury.

Obec Valaliky sa nachádza v okrese Košice-okolie. Vznikla v roku 1961 zlúčením dovtedy samostatných obcí Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých. Obec leží v južnom regióne Košickej kotliny, v jej časti Košická rovina
na pravobrežnej terase rieky Hornád. Uvedená terasa sa tiahne v smere severozápad – juhovýchod. Odlesnený
chotár na treťohorných usadeninách má nivné pôdy a hnedozeme (Vlastivedný slovník VSOS 1978, 225). Podľa
novšej publikácie je priemerná ročná teplota 8,6° C, celoročný úhrn zrážok predstavuje hodnotu do 600 mm a v
katastri prevládajú hnedozeme H1 (Atlas 2002, 98, 99, 106, 107, mapy 49, 54, 78). Buzice mali v roku 2002 1213
obyvateľov (Štatistický lexikón 2003, 228) a sú z hľadiska ich počtu najväčšou miestnou časťou obce Valaliky.

Na úvod považujeme za zmysluplné uviesť niekoľko údajov k archeologickým lokalitám, ktoré boli
zistené v katastri časti Buzice. Viaceré z nich boli objavené a neskôr aj overené početnými prieskumami.
Začiatkom päť-desiatych rokov 20. storočia bola významná aktivita K. Andela. V šesťdesiatych rokoch
minulého storočia to boli početné prieskumné akcie Š. Špiaka. Iba menší počet archeologických lokalít v
katastri Buzíc bolo možné doložiť výskumami.
1. Intravilán obce, poloha Hlavná ulica.
Pri výkope ryhy pre vodovodnú prípojku sa našla malá asymetrická nádoba datovaná do obdobia neolitu ojedinelý nález (Horváthová 2004, 71, 72).
2. Trasa širokorozchodnej železnice, pri nadjazde severne od obce.
Š. Špiak v roku 1964 počas zberu našiel fragmenty neolitickej keramiky (Budinský-Krička 1964d).
3. Cca 100 m na západ od hospodárskeho dvora JRD.
Š. Špiak v roku 1964 počas zberu našiel fragmenty keramiky z bližšie neurčeného praveku a z doby
halštatskej (Budinský-Krička 1964b).
4. Blízko stanice, výkop pre nadjazd.
Š. Špiak v roku 1964 počas zberu našiel fragmenty keramiky z doby halštatskej a z doby rímskej (BudinskýKrička 1964a).
5. Trasa širokorozchodnej železnice.
Š. Špiak v roku 1964 počas zberu našiel fragmenty keramiky datovanej do eneolitu, doby halštatskej a do
stredo-veku (Budinský-Krička 1964c; Šiška 1966, 55).
6. Odvodový kanál z Východoslovenských železiarní do Hornádu 30 m západne od hradskej Košice - Buzice.
Výkopom bola porušená jama z obdobia stredoveku. Zber Š. Špiaka v roku 1962 (Lamiová/Špiak 1962).

7. Pri cintoríne (lokalita označená ako Buzice III), stavba širokorozchodnej železnice.
Š. Špiak v rokoch 1963 a 1964 počas zberu našiel fragmenty keramiky datovanej do neolitu, doby halštatskej
a rímskej, resp. úštep z obsidiánu (Lamiová 1964; Lamiová/Špiak 1964).
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8. Hliník pri cintoríne.
Počas prieskumov (v roku 1962 Š. Špiak, v roku 1964 M. Lamiová a Š. Špiak) sa našli fragmenty keramiky
vý-chodoslovenskej lineárnej kultúry a bukovohorskej kultúry Špiak/Lamiová 1964).
9. Kataster obce.
Na bližšie neurčenom mieste v katastri obce sa údajne našli 2 bronzové kosáky z doby bronzovej (Andel
1954d; Felsőmagyarország 1885, 89).
10. Intravilán obce, záhrada J. Sviatka na Hlavnej ul. č. 13.
Počas krátkodobého výskumu v roku 1957 bola zistená zemnica z doby rímskej (2.-3. storočie?) a
pohrebisko otomanskej kultúry (Pástor 1960, 362, 363; 1970, 143).
11. Ryha pre plynovod na rozhraní katastrov Buzíc, Barce a Šebastoviec.
Počas prieskumu ryhy v roku 1965 objavil Š. Špiak porušenú chatu zo staršej doby rímskej (LamiováSchmied-lová 1966, 549).
12. Na severnom okraji obce pri cintoríne, štrková jama.
Zber K. Andela v roku 1951, črepy bukovohorskej kultúry, obsidiánové úštepy a kostené šidlo (Andel 1954b). V
roku 1951 uskutočnil K. Andel viaceré prieskumy v katastri bývalej obce Buzice. Zistil nasledujúce lokality.

13. Medzi cestami Košice – Čaňa a Košice - Seňa.
Praveké črepy a zlomok nástroja z rohovca (Andel 1954a).
14. Na východ od železničnej trate Košice - Čaňa.
Črepový materiál bukovohorskej kultúry a z doby bronzovej (Andel 1954b).
15. Mierna vyvýšenina medzi hradskými cestami Barca - Seňa a Barca - Čaňa.
Črepy a rohovcový úštep. Ide azda o sídlisko v blízkosti lokality 13 (Andel 1954c; 1954e).
16. V blízkosti dvora bývalého statku na okraji staršej časti obce.
Črepový materiál z 12. – 13. storočia a obsidiánový úštep (Andel 1954d).
Treba ešte doplniť, že zo stručných správ nie je možná presnejšia lokalizácia uvedených nálezísk. Nie je preto
vylúčené, že niektoré lokality objavené K. Andelom sa kryjú s náleziskami zistenými v neskoršom období.

Opis náleziska a nálezových okolností
V rokoch 2000 - 2001 na parcele, ktorej majiteľom je Ing.
Marcel Čarný, kopali robotníci základy pre rodinný dom
v intraviláne obce Valaliky, časť Buzice, na Hlavnej ulici
č. 11 (obr. 1). Robotníci pri kopaní narazili údajne na tri
kostrové hroby hlboké viac ako dva metre. Pa-miatky z
nich si rozdelili. Majiteľ pozemku neskôr od nich viaceré
veci získal a poskytol na dokumentovanie. Ide o nádoby,
ktoré sú predmetom tohto príspevku. Či sa našli aj iné
pamiatky nemožno už dnes zistiť. Dá sa však
predpokladať, že v kostrových hroboch boli okrem keramických nálezov aj predmety z kovu. Trochu severne od
údajných hrobov (vo vyššie uvedenom súpise ide zrejme
o lokalitu 10 - záhrada J. Sviatka na Hlavnej ul. č. 13) kedysi v šesťdesiatych rokoch 20. storočia uskutočnil výskum menších rozmerov J. Pástor. Počas neho odkryl
zemnicu z doby rímskej. Tú však možno datovať do staršieho obdobia, pravdepodobne do 2.-3. storočia.
V roku 2009 robil Ing. Čarný prístavbu ku svojmu
obchodu s bicyklami na parcele situovanej južne od jeho
domu. Sledovanie výkopu uskutočnil L. Olexa z Archeologického ústavu SAV, VPS Košice. V piesku vo výkope
sa našlo torzo nádoby, veľké množstvo črepov z rôznych
období a dno zemnice (obr. 2). Jej datovanie je problematické, pretože získaný črepový materiál možno datovať
do neolitu, eneolitu, doby bronzovej a doby laténskej.
Materiál, ako aj všetky dostupné informácie, ktoré umožnili dokumentačné spracovanie nálezov nám poskytol L.
Olexa, za čo mu na tomto mieste úprimne ďakujeme.

Obr. 1 Valaliky, časť Buzice. Poloha lokality z obdobia
sťahovania národov v rámci intravilánu obce.

Obr. 2 Valaliky, časť Buzice. Dno zemnice na ploche s
nálezmi keramiky z viacerých období praveku a včasnej
doby historickej.
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Opis keramiky
1. Na hrnčiarskom kruhu vyhotovená malá pohárovitá nádobka tmavosivej farby. Celá nádobka je vyhladená,
na vysokom, takmer valcovitom hrdle je vlešťovaná výzdoba v podobe zvislých pásov. Pod nimi je
niekoľko rýh – obežných línií. Na nepatrne odsadenom dne sú badateľné stopy po odrezávaní z kruhu.
Nádoba je vy-hotovená z plaveného jemnozrnného materiálu a kvalitne vypálená. Výška 76 mm, max.
priemer 66 mm, prie-mer dna 34 mm (obr. 3; tab. I: 3).

Tab. I. Valaliky, časť Buzice. Keramické nádoby z hrobov a zo sídliskovej vrstvy.

2. Na hrnčiarskom kruhu vyhotovená malá pohárovitá nádobka sivej, miestami tmavosivej farby. Jej povrch je
vyhladený. Stopy tohto vyhladzovanie sa javia ako obežné línie. Nádoba, ktorá má rovné dno je
vyhotovená z plaveného jemnozrnného materiálu a kvalitne vypálená. Výška 75 mm, max. priemer 70 mm,
priemer dna 34 mm (obr. 4; tab. I: 2).
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3. Na hrnčiarskom kruhu vyhotovená baňatejšia nádobka svetlosivej až sivej farby. Predovšetkým v spodnej časti
sú na jej povrchu viditeľné stopy po hladení, vyvolávajúce dojem obežných línií. Nádoba je vyhotovená z plaveného jemnozrnného materiálu a kvalitne vypálená. Na vnútornej strane jej spodnej časti sú badateľné koncentrické žliabky – pozostatky formovania na kruhu. Na rovnom dne je odtlačok, ktorý je dôsledkom snímania
nádoby z kruhu. Výška 81 mm, max. priemer 86 mm, priemer dna 46 mm (obr. 5; tab. I: 3).

4. Fragment na kruhu vyhotovenej krčiažtekovitej nádoby svetlosivej farby. Povrch je vyhladený. Na hrdle je
ba-dateľná nevýrazná tenučká plastická lišta. Najužšie miesto hrdla a maximálna vydutina sú spojené
uškom ovál-neho prierezu. Nádoba je vyhotovená z plaveného jemnozrnného materiálu a kvalitne
vypálená. Na vnútornej strane sú výrazné obežné línie/žliabky – pozostatky po formovaní na kruhu. Výška
nádoby sa nedá určiť, pre-tože sa nezachoval úplný profil. Max. priemer je 118 mm, priemer ústia je 79
mm. Metrické údaje sú určené na základe kresbovej rekonštrukcie (obr. 6; tab. I: 4).
5. Fragment tmavosivej až čiernej dvojkónickej nádoby vyhotovenej vo voľnej ruke. Vonkajší povrch je
vyhladený. Zachoval sa len malý kúsok dna, na ktorom je badateľný odtlačok podsýpky. Nádoba je vyhotovená
z materiálu s prímesou jemnozrnného piesku a kamienkov. Výška nádoby je 125 mm, priemer vydutiny je 133
mm, priemer ústia je 128 mm. Metrické údaje sú určené na základe kresbovej rekonštrukcie (obr. 7; tab. I: 5).

6. Väčšia hrncovitá nádoba takmer čiernej farby bola vyhotovená na hrnčiarskom kruhu. Celý povrch je
hladený. Na pleciach je výzdoba v tvare kazetového vzoru. Ten je tvorený štvoruholníkovými políčkami
predelenými do trojuholníkov. Spodný je čierny a vyhladený, horný je svetlejší. Spodná časť nádoby je
hladená do šikmých pásov. Nádoba je vyhotovená z jemnozrnného plaveného materiálu a kvalitne
vypálená. Na vnútornej strane sú výrazné obežné línie/žliabky – pozostatky po formovaní na kruhu. Na dne
sú badateľné stopy po otáčaní nádoby v okamihu jej odobratia z kruhu. Sú to jednak kruhové línie, zárezy a
kamienky. Keďže nádoba sa ne-zachovala v celom profile, jej výšku nemožno určiť. Max. priemer je 189
mm, priemer dna je 92 – 95 mm (obr. 8; tab. I: 6).
Keramické nálezy č. 1 – 5 pochádzajú z vyššie uvedených hrobov a neúplná nádoba (č. 6) je zrejme zo sídliska.
Sú to vlastne prvé nálezy z katastra Buzíc, ktoré možno datovať do obdobia sťahovania národov. Na ostatných lokalitách boli zistené pamiatky z iných období. Časovo najbližšia je zemnica, ktorú datoval J. Pástor (1960, 362) do

2. – 3. storočia. Vo viacerých polohách sa zistili črepy z doby rímskej, ale ich presnejšie časové určenie nie je
možné. Podľa zistených skutočností, hroby, z ktorých pochádza keramika boli kostrové. Ich presnejšie časové
ur-čenie však nie je možné aj vzhľadom na chýbajúce, predovšetkým kovové predmety. Ani výskyt
vlešťovanej výzdoby nám presné datovanie neumožňuje. Takýto spôsob úpravy povrchu nádob sa totiž
nachádza aj na keramickom riade, ktorý možno spoľahlivo datovať do záveru doby rímskej.
Zhrnutie
Pamiatky jednoznačne datované do obdobia sťahovania národov z oblasti východného Slovenska nie sú hojné.
Veľký počet sídlisk bol zistený iba formou terénneho prieskumu. Nájdený črepový materiál (v mnohých prípadoch
zdobený vlešťovanou výzdobou) však nemožno presnejšie časovo určiť. Vo väčšine prípadov sa vo všeobecnosti
datuje do záveru doby rímskej a do obdobia sťahovania národov. Sídliská, na ktorých sa uskutočnil archeologický
výskum sú nepočetné. V Prešove (poloha Pavlovičovo námestie) sa ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia
počas viacerých etáp skúmalo sídlisko datované do prelomu doby rímskej a obdobia sťahovania národov (Budinský-Krička 1963). Na rozsiahlom sídlisku v Ostrovanoch (poloha Nad Imunou) bolo zistených viacero sídliskových
objektov z predmetného časového úseku (Lamiová-Schmiedlová - Tomášová 1999). Rozsiahlejšie sídlisko bolo
skúmané aj v Trstenom pri Hornáde. Vzhľadom na informatívny charakter správy o výskume (Jurečko 1980) však
nemožno bližšie stanoviť počet objektov a nálezov datovaných do obdobia sťahovania národov.

Aj hrobové nálezy, resp. pohrebiská sú v oblasti východného Slovenska sporadické. Azda do najstaršieho
úseku obdobia sťahovania národov možno datovať hrobové nálezy objavené náhodne pri kopaní hrobov na
Mest-skom cintoríne v Košiciach (Mihalik 1894). O niečo mladšie sú zrejme hrobové celky z Čane (Pástor
1949, 190-195; Bóna 1991, 251, 252, obr. 36). Jediné „väčšie“ pohrebisko z obdobia sťahovania národov na
východnom Slovensku bolo zistené v katastri obce Kapušany (Budinský-Krička 1957). Pamiatky datované
pravdepodobne do stredného stupňa obdobia pochádzajú azda zo šiestich až siedmich hrobov. Do záveru
obdobia sťahovania národov patria pamiatky z porušeného hrobu na lokalite Košice, poloha Magnezitka,
(Beninger 1937, 57). Predovšetkým vruborezom zdobená strieborná pracka vyvoláva dojem vplyvu z
prostredia Gepidov, ktorí po zániku Attilovej ríše ovládli územie Potisia.
Archaickým dojmom pôsobí v ruke vyhotovená dvojkónická nádoba. Fragment svetlosivej nádoby má uško
nasadené na hrdle. Obdobný znak je bežný na džbánoch typu Murga. Tie sa nachádzajú v celkoch, datovaných do
celého 5. storočia. Exemplár z Buzíc však nepredstavuje tento typ keramiky. Svojim materiálom a technológiou
výroby (vynikajúcim spôsob vytočená na kruhu) skôr pripomína výrobky vychádzajúce z neskororímskej hrnčiar248

Obr. 3 Valaliky, časť Buzice. Malá pohárovitá nádobka
s hladeným povrchom zdobená vlešťovanou výzdobou.

Obr. 4 Valaliky, časť Buzice. Malá pohárovitá nádobka

Obr. 5 Valaliky, časť Buzice. Baňatejšia sivo sfarbená nádobka
s hladeným povrchom.

Obr. 6 Valaliky, časť Buzice. Fragment krčiažtekovitej nádobky

Obr. 7 Valaliky, časť Buzice. Fragment dvojkónickej nádoby
vyhotovenej vo voľnej ruke.

Obr. 8 Valaliky, časť Buzice. Neúplná hrncovitá nádoba
s vlešťovanou výzdobou.

s hladeným povrchom.

s uchom.
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skej tradície. Na základe spomínaných znakov by bolo možné datovať súbor keramických nádob z lokality
Valaliky, časť Buzice do časového úseku, ktorý predstavuje prvá tretina, resp. 1. polovica 5. storočia. Ostatné
hrobové nálezy z oblasti Košickej kotliny toto datovanie potvrdzujú. Tieto kostrové hroby sa dávajú do
súvislosti s východoger-mánskym a jazdecko-nomádskym elementom (Bóna 1991, 252).
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DIE KERAMIKFUNDE AUS VALALIKY – BUZICE
LUCIA LUŠTÍKOVÁ – JOZEF ZÁBOJNÍK

Die Gemeinde Valaliky befindet sich im Bezirk Košice – Umgebung. Sie liegt im Südteil des Košice-Beckens,
im Gebiet der Košice-Ebene, auf einer rechtsufrigen Terrasse des Hornád-Flusses. Im Kataster der Gemeinde erfasste man mehrere archäologische Fundstellen, die in verschiedene vor- und frühgeschichtliche Perioden datiert
werden. Die meisten von ihnen entdeckte man durch die Geländeprospektion. Der Beitrag befasst sich mit Kera-

mikfunden aus Körpergräbern, die durch den Aushub des Fundaments von einem Haus innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils gestört wurden (Abb. 1). Unweit von ihnen erfasste man in einem anderen Graben
eine Siedlungsschicht, die eine Menge an Keramikfragmenten aus verschiedenen Perioden und den Boden einer
Erdhütte enthielt (Abb. 2). Der Keramikverband umfasst drei kleine Drehscheibengefäße und Fragment von einem
Henkelkrug (Abb. 3 – 6; Taf. I: 1 – 4). Außerdem gab es hier auch ein handgeformtes doppelkonisches Gefäß, von
dem nur ein Teil erhalten blieb (Abb. 7; Taf. I: 5). In der Siedlungsschicht fand man ein unvollständiges topfartiges
Gefäß mit eingeglätteter Verzierung (Abb. 8; Taf. I: 6). Die Gefäße repräsentieren die ersten Funde aus dem Kataster

der Gemeinde, die man in die Völkerwanderungszeit datieren kann. In mehreren Lagen erfasste man römerzeitliche Scherben, doch ihre genauere zeitliche Einordnung ist nicht möglich. Bei den Gräbern, in denen die Keramik
gefunden wurde, handelte es sich anhand der festgestellten Fakten um Körpergräber. Deren genauere Datierung
ist jedoch nicht möglich, auch wegen der Absenz vor allem der Metallfunde. Das Vorkommen von eingeglätteter

Verzierung ermöglicht ebenfalls keine genaue Datierung. Solche Oberflächenbehandlung findet man nämlich
auch bei keramischen Erzeugnissen, die man zuverlässig ans Ende der römischen Kaiserzeit datieren kann. Aus
dem Gebiet der Ostslowakei gibt es nur wenige archäologische Funde, die eindeutig in die Völkerwanderungszeit
eingeordnet sein können. Viele Siedlungen wurden bloß mit Hilfe der Geländeprospektion festgestellt. Das Scherbenmaterial wird allgemein ans Ende der römischen Kaiserzeit und in die Völkerwanderungszeit datiert. Archäologische Ausgrabungen wurden nur in einigen wenigen Siedlungen durchgeführt. Grabfunde, bzw. Gräberfelder
erscheinen auf dem Gebiet der Ostslowakei ebenfalls nur sporadisch. Dies alles sind Gründe, warum man die Keramikfunde aus der Gemeinde Valaliky, Ortsteil Buzice nur rahmenhaft ins erste Drittel, bzw. in die erste Hälfte
des 5. Jahrhunderts datieren kann. Grabfunde aus dieser Zeit werden mit dem ostgermanischen und reiternoma-

dischen Element in Zusammenhang gebracht.
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