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NOVÉ POZNATKY O STREDOVEKOM A NOVOVEKOM OSÍDLENÍ
HORNÝCH LEFANTOVIEC A KOSTOLIAN POD TRIBEČOM 1

Zuzana Borzová - Marián Čurný - Noémi Pažinová

Juhozápadné Slovensko, Horné Lefantovce, záchranný archeo
logický výskum, novoveká hospodárska architektúra, značkované 
tehly, Kostoľany pod Tribečom, povrchový prieskum, stredoveká 
a novoveká keramika.

Southwest Slovakia, Horné Lefantovce, rescue archaeological  
excavation, modern commercial architecture, signed bricks, Kosto
ľany pod Tribečom, surface survey, medieval and modern pottery.

New knowledge of medieval and modern settlement of Horné Lefantovce and Kostoľany pod Tribečom

the contribution provides primary assessment of two field activities of the department of archaeology of constantine the 
Philosopher university in nitra, which were conducted in 2008 as part of a rescue excavation in the built-up area of horné 
lefantovce. the foundations of a commercial building from the late Modern Period (18th-19th centuries) were examined. 
the assessment includes characterization of a set of signed bricks. the article contains also evaluation of ceramic finds from 
repeated surveys in the administrative area of kostoľany pod tribečom. Medieval and modern finds have been detected in 
three previously unknown positions, which corresponds with our knowledge of the settlement of this region.

úvod

katedra archeológie Filozofickej fakulty univerzity konštantína Filozofa v nitre uskutočnila za po-
sledné dva roky viacero archeologických výskumov a prieskumov, z ktorých dva sú predmetom vyhod-
notenia v tomto príspevku. ide o predstihový výskum v horných lefantovciach a povrchovú prospekciu 
v katastri kostolian pod tribečom, ktoré sa realizovali v roku 2008. na terénnych a dokumentačných 
prácach sa podieľali autorky tohto príspevku spolu s doktorandmi (M. husár, l. roganský) a študent-
mi archeológie. analýzu a vyhodnotenie stredovekých a novovekých keramických nálezov uskutočnil 
M. Čurný z archeologického ústavu sav v nitre.

1. horné leFantovce

obec horné lefantovce sa nachádza približne 13 km severne od nitry a leží na náplavovom kuželi 
lefantovského potoka a úpätnej pahorkatine západných svahov pohoria tribeč (Kušš 1998, 5). 

v katastri obce je možné sledovať osídlenie už od mladého paleolitu. z tohto obdobia z polohy kame-
nec, situovanej juhozápadne od horných lefantoviec, pochádza kolekcia kamennej štiepanej industrie 
z pazúrika (Bárta 1991, 20). Ďalšie ojedinelé nálezy z paleolitu boli nájdené v polohe Mogyorós medzi 
hornými a dolnými lefantovcami (Császta 1975, 41) a v dolných lefantovciach, približne 300 m juho-
západne od kóty 169 na svahu nad hradskou (Ožďáni 1998, 15). 

1 Príspevok vznikol v rámci grantového projektu univerzitnej grantovej agentúry č. i/14/2009 „archeoenvironmentálny výskum 
osídlenia poľnohospodársky využívanej krajiny“.
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obr. 1. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. 1 - plocha staveniska od západu; 2 - južná sonda od vý-
chodu; 3, 6 - južná sonda - západný profil; 4 - južná sonda - juhozápadná časť; 5 - južná sonda - západný a južný profil. 
Foto: z. Borzová, n. Pažinová.
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obr. 2. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. 1 - južná sonda - juhovýchodný roh; 2, 3 - severná sonda - 
severozápadná časť; 4 - severná sonda - deštrukcia v severnej časti; 5 - požiarna nádrž - priebeh podlahy v južnej časti; 
6 - západná ryha z juhu. Foto: z. Borzová, n. Pažinová.
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obr. 3. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. Fotografická dokumentácia značkovaných tehiel. Mierka 
zobrazenia 1 : 4. Foto: M. Čurný.
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obr. 4. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. Fotografická dokumentácia značkovaných tehiel. Mierka 
zobrazenia 1 : 4. Foto: M. Čurný.



zuzana Borzová - Marián Čurný - noéMi Pažinová10

obr. 5. nálezy fragmentov keramiky. 1-6 - horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo; 7-15 - kostoľany pod 
tribečom (7-9 - poloha intravilán; 10, 14, 15 - poloha Bilkeš; 11-13 - poloha nad cestou). Foto: M. Čurný.

obr. 6. kostoľany pod tribečom, poloha Bilkeš. výber keramiky zo stredoveku a novoveku. Foto: z. Borzová.
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obr. 7. kostoľany pod tribečom, poloha Bilkeš. výber novovekej keramiky. Foto: M. Čurný
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obr. 8. kostoľany pod tribečom, poloha nad cestou. výber stredovekej a novovekej keramiky. Foto: 1-5 - z. Borzová; 6-26 
- M. Čurný.
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obr. 9. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. západný profil južnej sondy - juhozápadný roh. legenda: 
1 - makadám; 2 - škvára a popol; 3 - betón; 4 - tehly s maltou; 5 - premiešaný zásyp (hlina, malta, tehly); 6 - kompaktný 
hnedosivý íl.

obr. 10. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. západný profil severnej sondy - severozápadný roh. le-
genda: 1 - makadám; 2 - škvára a popol; 3 - šedý íl so štrkom; 4 - rozdrvené tehly a malta; 5 - tehlový múr a malta; 6 - kom-
paktný hnedosivý íl.
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obr. 11. horné lefantovce, poloha Poľnohospodárske družstvo. kresbová dokumentácia značkovaných tehiel. legenda: 
a - vtlačené (negatívne) plochy. kresby: M. Čurný.
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neolitické nálezy z horných lefantoviec pochádzajú z polohy lápa (Ožďáni 1998, 22), z polôh cerové 
a dlhá (Bisták/Daňo/Poláček 2006, 48). v polohe na Babe bolo archeologickým výskumom zistené neolitické 
sídlisko z obdobia želiezovskej skupiny, z ktorého bola odkrytá menšia časť s odpadovými jamami, hos-
podársko-výrobným objektom a batériou trinástich pecí (Bánesz 1959a; 1962). Ďalšie želiezovské nálezy 
boli objavené pri liečebnom ústave v blízkosti kóty 239 (Ožďáni 1998, 22). osídlenie v eneolite reprezentuje  
nález plochej medenej sekerky pravdepodobne z okruhu ludanickej skupiny lengyelskej kultúry. tá sa 
našla v záhrade J. Páleníka v horných lefantovciach (Novotná 1970, 15, tab. ii: 26). 

osídlenie katastra v dobe bronzovej dokladajú nálezy z polohy za sv. Jozefkom, kde bola preskúmaná 
chata čačianskej kultúry (Bánesz 1959b; Paulík 1959).

sporadické osídlenie z doby laténskej je známe z polohy lápa v katastri horných lefantoviec, odkiaľ 
pochádza aj menšie množstvo tuhovaných črepov. zberom sa údajne v strede obce získali črepy zo staršej 
doby rímskej (Ožďáni 1998, 35). 

o osídlení vo včasnom stredoveku svedčí doložená existencia sídliska v polohe  za kochanovskej zá-
hradou (Bialeková 1961) a sídliska v polohe rajčuľa, ktoré sa nachádza na ľavom brehu potoka rybničky 
v priestore vyústenia západných svahov zoborského masívu do inundácie rieky nitry. v polohe lápa bola 
objavená osada z 13.-14. storočia (Hanuliak 1989, 192; Ožďáni 1998, 39). k pôvodnej stredovekej dedine pat-
ria nepochybne aj zvyšky snáď hospodárskych objektov v polohe žabárňa na pozemku F. šimku, kde sa pri 
výkopových prácach našli takmer celé nádoby, časť veľkej hlinenej zásobnice na obilie, zdobenej hlbokými 
obvodovými ryhami, a zlomok kamenného žarnova. tieto nálezy možno len rámcovo datovať do 11.-15. 
storočia (Ožďáni 1998, 40). Predbežne je možné datovať do obdobia stredoveku aj keramiku zdobenú ry-
tými vodorovnými líniami, získanú na polohách cerové a dlhá (Bisták/Daňo/Poláček 2006, 48). aj keď nie 
je zatiaľ spresnené, aký bol vzťah medzi týmito sídliskami, treba predpokladať, že tvorili zárodočné jadro 
neskoršej obce villa elefanth s najstaršou dochovanou písomnou zmienkou z roku 1113 (Hunka 1998, 43). 

v roku 1982 sa vo východnej časti horných lefantoviec na miernej vyvýšenine nad ľavým brehom le-
fantovského potoka v areáli tzv. malého kaštieľa uskutočnil historicko-stavebný a archeologický výskum, 
ktorý spresnil jednotlivé etapy jeho stavebného vývoja od 16.-17. storočia až po 19. storočie (Ruttkay/
Staník 1983, 224). zistené murivá a základy svedčili o tom, že na mieste dnešného kaštieľa sa nachádzalo 
už v 14.-15. storočí vyvinuté feudálne sídlo - opevnený hrad. zistila sa aj existencia okrúhlej obytnej veže 
z vápencových kameňov, datovanej jednoznačne do 13. storočia, ktorá predstavuje zatiaľ najstaršie feu-
dálne sídlo v intraviláne obce - typický vodný hrad (Ruttkay/Staník 1983, 225). 

doklady zaniknutého novovekého hutníctva, praktikovaného v 18.-19. storočí, sa získali povrchovým 
prieskumom v polohe hrašková na západných svahoch tribeča, severovýchodne od obce medzi kótou 
veľká skala a kótou 474,8 m (Samuel/Jahn/Hunka 2003, 124).

v roku 2004 sa v dolných lefantovciach na polohe Pod čerešňou podarilo prostredníctvom leteckej 
prospekcie zachytiť zoskupenie jám, črtajúce sa ako pozitívne porastové príznaky v obilí. nález zatiaľ 
nebol overený výskumom, preto ešte nie je datovaný (Kuzma/Bartík/Rajtár 2006, 128). 

Archeologický výskum hospodárskej stavby

lokalita sa nachádza na východnom okraji obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva na parcele 
599/49 v tesnej blízkosti pravého brehu lefantovského potoka. archeologický výskum bol vyvolaný vý-
stavbou skladu obilia. išlo o stavbu obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 37 x 15 m, orientovanú dlhšími 
stranami v smere východ-západ. skúmali sa jej základové ryhy, ktoré boli podľa svetových strán ozna-
čené ako sondy južná, severná, západná a východná. výskum spočíval v začistení profilov, ich kresbovej 
a fotografickej dokumentácii a nivelácii.

v západnej časti južnej sondy boli zachytené zvyšky múra postaveného z pálených tehiel spájaných 
maltou (obr. 1: 3, 6). zapustenie múra bolo možné sledovať len po maximálnu plánovanú hĺbkovú úro-
veň výkopov základov, teda 1,6 m, nakoľko úroveň spodnej vody bola natoľko vysoká, že hneď po ich 
vykopaní stúpla a znemožnila ďalšiu prácu v južnej sonde. Múr pokračoval východným smerom pozdĺž 
celej východnej časti stavby (obr. 9). z jeho deštrukcie sa odobral základný typologický výber značkova-
ných tehiel, ktorých charakteristiku uvádzame nižšie. z hĺbky 140 cm od úrovne dnešného terénu, južne 
od spomenutého múra, t. j. zo západného profilu južnej sondy, pochádza nepočetný črepový materiál 
z mladšieho novoveku (18.-19. stor.). 
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Opis nálezov:

1. torzo tanierovitej misy vyrobenej z obyčajnej železitej hliny, vytočenej na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu 
a vypálenej v oxidačnom prostredí. vnútorná časť nádoby je pokrytá súvislou vrstvou transparentnej zelenej 
glazúry. okraj je jednoducho zaoblený a smerom dovnútra nádoby zosilnený, priemer nemerateľný. Podokraj 
nádoby je odsadený (obr. 5: 1).

2. Fragment okraja až tela tenkostennej nádoby vysokého tvaru, pravdepodobne pohára vyrobeného z obyčajnej 
železitej hliny, vytočeného na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu a vypáleného v redukčnom prostredí. okraj 
je jednoducho zaoblený, priemer nemerateľný. z vonkajšej strany nádoby je tesne pod okrajom umiestnená hlbšia 
ryha (obr. 5: 2).

3. Fragment tela tanierovitej misy vyrobenej z obyčajnej železitej hliny, vytočenej na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom 
kruhu a vypálenej v oxidačnom prostredí. na črep je aplikovaná biela engoba, do ktorej je rytá výzdoba vo forme 
diagonálne vedených rovnobežných čiarok a dvojice obežných rýh. celý črep je napokon prekrytý transparent-
nou žltou glazúrou (obr. 5: 3). 

4. Fragment okraja a ústia misy vyrobenej z obyčajnej železitej hliny, vytočenej na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom 
kruhu a vypálenej v oxidačnom prostredí. okraj nádoby je zaoblený, mierne dovnútra zošikmený, ústie je vyhnu-
té, bez odsadenia. Priemer nie je merateľný. vnútro nádoby je pokryté súvislou vrstvou transparentnej glazúry 
žltej farby (obr. 5: 4).

5. Fragmenty okraja, ústia, tela a dna misy vyrobenej z obyčajnej železitej hliny, vytočenej na rýchlo rotujúcom 
hrnčiarskom kruhu a vypálenej v oxidačnom prostredí. ústie je jednoducho vyhnuté, rovnobežne prechádzajúce 
do neodsadeného okružia. okraj je jednoducho zaoblený, dno je rovné a odsadené. Priamo na črep je aplikova-
ná biela engoba, na ktorej sa nachádza výzdoba z hnedej transparentnej glazúry vo forme slncovitého motívu 
a obežnej ryhy, väčší výzdobný segment sa nezachoval. celý črep je napokon prekrytý transparentnou glazúrou 
žltozelenej farby (obr. 5: 5).

6. dva fragmenty tela tanierovitej misy vyrobenej z obyčajnej železitej hliny, vytočenej na rýchlo rotujúcom hrnčiar-
skom kruhu a vypálenej v oxidačnom prostredí. na fragmentoch sa zachovalo podokrajové odsadenie. vnútorná 
strana nádoby bola pôvodne pokrytá súvislou vrstvou transparentnej glazúry zelenej farby (obr. 5: 6). 

v západnej časti južnej sondy sa podarilo ďalej zachytiť pravdepodobne podlahu, ktorá sa napájala 
na spomenutý múr (obr. 1: 4). Jej priebeh sme sledovali pozdĺž celej južnej časti staveniska (južná stena). 
Pravdepodobnú podlahu tvorili na hranu (kant) kladené tehly spájané maltou (obr. 1: 5). 

vo východnom rohu južnej sondy (východná stena) sa črtal značne zdeštruovaný tehlový múr (obr. 
2: 1), ktorý súvisí s prvým tehlovým múrom, a to tak, že ide pravdepodobne o jeho pokračovanie zo zá-
padného profilu južnej sondy (v jej juhozápadnom rohu). 

na západnom profile severnej sondy sa podarilo zachytiť časť múra, ktorý bol zdokumentovaný kres-
bovo (obr. 10) aj fotograficky (obr. 2: 2). Múr bol zhotovený z pálených tehiel a spájaný maltou. aj v tomto 
prípade bolo možné, podobne ako v južnej sonde, múr zachytiť len po maximálnu plánovanú hĺbkovú 
úroveň výkopov základov, čo bolo spôsobené rovnako, ako pri výkope južnej sondy. výkopom severnej 
sondy bola zistená vrstva zložená zo zmesi betónu, zlomkov tehiel, hliny, kameňov a maštaľného hnoja 
(obr. 2: 4). východná časť severnej sondy (približne jedna tretina z dĺžky sondy) sa nachádzala v priesto-
re, kam až zasahovala ešte „hnojová“ jama v minulosti tu stojacej maštale. 

v západnej základovej ryhe stavby bolo možné zachytiť len betónové základy predchádzajúcej stav-
by. situácia bola zdokumentovaná fotograficky (obr. 2: 6). 

vo východnej základovej ryhe stavby bolo možné sledovať značne deštruovaný materiál pozostá-
vajúci zo zmesi betónu, zlomkov tehiel, hliny, kameňov, z menšieho množstva zvieracích kostí a hnoja. 
severný roh ryhy výkopu, teda aj východnej sondy, sa nachádzal taktiež v priestore niekdajšej „hnojovej“ 
jamy maštale. 

východne od staveniska skladu obilia bolo naplánované umiestnenie požiarnej nádrže, ktorej vý-
kop bol rovnako sledovaný a tiež fotograficky dokumentovaný. aj v tejto sonde, v jej južnej časti bolo 
možné sledovať priebeh podlahy z tehiel kladených na hranu (obr. 2: 5). vo východnej časti požiarnej 
nádrže boli viditeľné stopy po murive. Profily výkopu požiarnej nádrže nebolo možné okrem fotogra-
fickej dokumentácie zachytiť aj kresbovo, nakoľko aj tu spodná voda stúpla okamžite po zásahu do 
zeme. 

súčasne s výkopovými prácami sa skúmali aj haldy hliny, kameňov a tehiel vykopaných zo základo-
vých rýh stavby. získalo sa tak spolu 21 kusov značkovaných tehiel z obdobia novoveku. Po základnom 
očistení v archeologickom ústave sav v nitre boli tehly fotograficky dokumentované a zaznamenané 
boli ich metrické hodnoty (rozmery, hmotnosť). 
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Charakteristika značkovaných tehiel

v súbore tehiel sa vyskytuje sedem značiek, resp. päť značiek vo viacerých variantoch. 

značka „CEL“ (obr. 3: 3-5; 4: 6-14; 11: 3-5, 13-21) - na tehlách s rozmermi 29,5-30,7 x 13,8-15,5 x 
5,3-6,5 cm, s hmotnosťou 4,15-5,05 kg; pozitívne zhotovená značka v dvoch variantoch: 1 - výška písmen 
okolo 8,5-9,5 cm, 2 - výška písmen okolo 6,5-7 cm; ide o ručnú výrobu s charakteristickými stopami (od-
tlačky tehliarskej matrice na lícnej strane a stopy po stieračke na rubovej strane); výklad značky nie je 
známy; datovanie: 19. storočie. 

značka „FB“ (obr. 3: 7; 4: 3; 11: 7, 10) - na tehlách s rozmermi 29,5 x 14-14,8 x 5,6-6 cm, s hmotnos-
ťou 3,93 kg; pozitívne zhotovená značka; ide o ručnú výrobu; výklad značky nie je známy; datovanie: 
19. storočie. 

značka „IB“ (obr. 3: 2, 6; 4: 1, 2, 4; 11: 6, 8, 9, 11) - na tehlách s rozmermi 27-28,7 x 14,2-15 x 5,6-6,2 cm, 
s hmotnosťou 4,08-4,52 kg; pozitívne zhotovená značka v dvoch variantoch: 1 - výška písmen 9-10 cm, 
hrúbka 1 cm, 2 - výška písmen 8,5-9,5 cm, hrúbka písmen 0,5 cm; ide o ručnú výrobu; výklad značky nie 
je známy; datovanie: 19. storočie. 

značka „WK“ (obr. 3: 1; 11: 1) - na tehle s rozmermi 30 x 15,2 x 6 cm, s hmotnosťou 5,28 kg; ide o ručnú 
výrobu; výklad značky nie je známy; datovanie: 19. storočie. 

nekompletná značka „... S“ (obr. 4: 5; 11: 12) - na tehle s rozmermi ? x 15 x 6 cm; ide o strojovú výrobu; 
výklad značky nie je známy; datovanie: záver 19. storočia až prvé dekády 20. storočia. 

z h o d n o t e n i e

Podľa spôsobu vyhotovenia značiek na tehlách a ich nerovnakých rozmerov sa možno nazdávať, že 
boli vyrobené v 18. storočí, no pravdepodobne to bolo až v 19. storočí. najsignifikantnejšie hľadisko 
pre datovanie tehiel, a to identifikácia významu značiek v tomto prípade zostáva zatiaľ neobjasnené. 
značkovanie sa na tehlách v prostredí uhorska začína sporadicky objavovať od polovice 16. storočia 
a pretrváva až do znárodnenia tehliarskych podnikov v polovici 20. storočia. Pri značkách, ktoré pozo-
stávajú z jednotlivých písmen, ide o iniciály titulov a mena majiteľov tehelní. tehelne až do 19. storočia 
boli predovšetkým na jednotlivých panstvách, ktorých majiteľmi boli svetskí a cirkevní feudáli, a tiež 
v mestách. v jazyku, ktorý sa premietal aj do znenia značiek, až do polovice 19. storočia dominovala 
latinčina a v menšej miere i nemčina. od štyridsiatych rokov 19. storočia sa vo veľkom meradle začala 
používať maďarčina. Pri značkách sa podľa spôsobu ich vyhotovenia rozlišujú dva druhy - pozitívne 
a negatívne. 

Prvý druh značiek, teda pozitívnych alebo vystupujúcich, vzniká tak, že na dno tehliarskej formy, 
matrice, sa vyryje príslušná značka (napr. písmená) v zrkadlovom premietnutí. relatívne bežným javom 
je skomolenie značiek, kedy nebola pochopená potreba zrkadlového premietnutia značky. Pri výrobe 
tehly hlina natlačená do tehliarskej formy vyplní aj negatív značky. Po vyklopení vlhkej, surovej tehly 
z formy sa pozitívna značka nachádza na príslušnej stene tehly - vystupuje z nej. 

negatívne, resp. vtlačené značky predpokladajú opačný princíp pri spôsobe ich vyhotovenia. na dno 
tehliarskej formy alebo lisu sa nitmi pripevnila raznica s pozitívnym, zrkadlovo zobrazeným motívom, 
resp. umiestnili sa kovové lišty s nasadenými kovovými štočkami, na ktorých boli príslušné znaky pred-
stavujúce značku. Po vyklopení surovej tehly vznikla značka negatívna, vstupujúca do hmoty tehly. z na-
šej oblasti doposiaľ najstaršia zmienka o výrobe tehliarskych značkovacích štočkov sa týka maďarskej 
Óbudy a je z roku 1852 (Lövei 2002, 236). celkovo sa negatívne stvárnené značky v uhorsku začínajú 
objavovať až od druhej polovice, resp. od poslednej štvrtiny 19. storočia. neznamená to však, že sa týmto 
úplne vytlačil starší spôsob aplikácie značiek na tehly, teda pozitívne značky. tie sa používali súčasne až 
do polovice 20. storočia v menších nemechanizovaných tehelniach. 

Pri identifikácii významu značiek z horných lefantoviec sa možno domnievať, že boli vyrobené pria-
mo v lefantovciach alebo v tesnej blízkosti obce. najstaršiu zmienku o existencii tehliarskej výroby v le-
fantovciach nachádzame v súpise obcí podriadených turkom z rokov 1663-1664, v ktorom figuruje aj 
priezvisko téglász, čo poukazuje na možný remeselnícky pôvod jeho nositeľa (Hunka 1998, 64). neskôr 
sa tehelňa nachádzala na polohe serhényi pri obci (Čurný 2007, 100). Pravdepodobne tu sa vyrábali tehly 
opatrené značkou v tvare slona, ktoré sú rovnako známe z lefantoviec a okolia. najneskôr od 18. sto-
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ročia nachádzame tehelne napríklad aj v neďalekých oponiciach alebo ludaniciach (pozri Čurný 2006, 
tab. 3: 2). v novoveku zaznamenávame v horných lefantovciach viaceré zemepanské rodiny ako Barta-
kovich, csarada, elefanty, Forgách a edelscheim-gyulay, čo sa mohlo odzrkadliť aj v označovaní tehiel. 
Pravdepodobné je to pri značkách FB (Forgách?) a iB (Bartakovich?). tehly so značkou FB boli použité 
pri stavbe jednej z kúrií v horných lefantovciach na začiatku 19. storočia (Čurný 2008, tab. 59: 450, 452) 
a rovnako aj na kaštieľ (čp. 13 podľa SPS 1968, 428) z 18.-19. storočia v oponiciach, ktorý bol významne 
prestavaný a rozšírený v rokoch 1844-1846 (Čurný 2008, tab. 183: 2174). z druhej menovanej stavby sú 
známe aj tehly so značkami cel (Čurný 2008, tab. 183: 2172) a Wk (Čurný 2008, tab. 184: 2176). značka 
Wk pochádza aj zo židovského cintorína vo výčapoch-opatovciach - spod náhrobníka z prvej tretiny 
20. storočia (Čurný 2008, tab. 222: 2551), kde však bola použitá zrejme sekundárne. nie je však vylúčená 
jej spojitosť so židovským menom Weiss. nakoľko sa už rod lefantovských v novoveku v obci neuvádza, 
značku cel je zrejme možné spojiť s menom erdödyovcov, ktorí mali v ludaniciach tehelňu, pričom 
c znamená comes (gróf). Pri nekompletnej značke „..s“ (obr. 2: 12) ide pravdepodobne o značku kis, akú 
poznáme z náhodného nálezu v intraviláne neďalekých koniaroviec (Čurný 2008, tab. 86: 730). s tehlou 
z výskumu v horných lefantovciach má takmer rovnakú výšku písmena s (t. j. 5,6-6 cm) a takisto aj 
rozmer kartuše (7,5 x 11,5 cm). táto tehla pochádza najskôr z konca 19. storočia alebo z prvých dekád 
20. storočia. typickou pre celý súbor tehiel je variabilita ich rozmerov. tie boli v novoveku niekoľkokrát 
normalizované (v rokoch 1686, 1715, 1755, 1788, 1831), pričom základnou dĺžkovou mierou bol palec. 
ten mal však v jednotlivých krajinách habsburskej monarchie rozličné hodnoty, preto boli aj rozmery 
finálnych výrobkov rozličné. k náprave došlo až v roku 1883, kedy spolok inžinierov vo viedni vyhlásil 
za normálny rozmer tehly 29 x 14 x 6,5 cm (Čurný 2006, 53, 54). keďže sa v súbore tehiel z lefantoviec 
vyskytujú iba tehly s rozmermi nedodržujúcimi normalizované rozmery z roku 1883, predpokladáme, že 
boli vyrobené pred týmto rokom. 

spoľahlivo sa podarilo vyriešiť aj otázku použitia tehiel v základoch architektúry, z ktorých pochá-
dzajú. tehly boli spájané bielou vápennou maltou s vysokým podielom plniva - hrubozrnného nepreo-
sievaného piesku. v mokrom stave sa sfarbovala do okrova až žlta. na všetkých tehlách sa nachádzala 
primárne, na niektorých aj na lomoch. tu je však možné predpokladať, že tehly boli rozbité počas mu-
rovania. závažným poznatkom pre datovanie základov skúmanej stavby je fakt, že rovnaká malta sa 
nachádzala aj na tehle s negatívnou značkou „..s“, ktorú možno datovať na záver 19. storočia až prvých 
dekád 20. storočia. tehla sa našla v sonde 1, nebola teda vybraná z murív základov, čo by mohlo nazna-
čovať, že priamo nesúvisí s ich konštrukciou. 

zistené murivá predstavovali základy stavby s podlahou zloženou z tehiel kladených na hranu (na 
kant). vzhľadom na jej situovanie v rámci obce sa možno domnievať, že išlo o nepodpivničenú stavbu, 
pravdepodobne hospodárskej funkcie, ktorá bola vybudovaná v priebehu 19. storočia. 

2. kostoĽanY Pod triBeČoM

v severnej časti horného Požitavia, asi 15 km na severovýchod od nitry, sa nachádza obec kostoľany 
pod tribečom. obec leží v kostolianskej doline obkolesenej z troch strán končiarmi, ktoré sú súčasťou 
pohoria tribeč (dúň, ostrý vrch, Ploská a veľký lysec). 

cez kostoľany pod tribečom preteká potok drevenica, ktorý pramení na južnom úpätí veľkého tribe-
ča a vlieva sa do rieky žitavy. nadmorská výška zastavanej oblasti sa pohybuje v rozmedzí 220 až 290 m. 

v minulosti sa v tejto oblasti venovala pozornosť hlavne výskumu kostola sv. Juraja, výskumu 
stredovekého hradu gýmeš a prospekcii výšinných polôh. s doplnením o povrchové zbery z minulých 
rokov dostávame obraz osídlenia katastra tejto obce, ktorý je však ovplyvnený stavom bádania (Borzo
vá/Pažinová 2009). najstaršie stopy osídlenia zo sledovaného katastra sú z obdobia mladšej a neskorej 
doby kamennej (Illášová/Veliačik 1997, 89). výšinné hradisko na vrcholovej kóte veľkého lysca dokladá 
osídlenie tohto mikroregiónu od mladšej doby bronzovej po staršiu dobu železnú (Mitáš/Stegmann
Rajtár 2007, 146; Veliačik/Romsauer 1994, 85). stopy osídlenia z tohto obdobia v nížinných častiach ka-
tastra obce zatiaľ nezaznamenávame. až osídlenie v mladšej dobe železnej dokladajú nálezy z polohy 
Breziny (Bisták 2006). 

z mladšej doby rímskej pochádza zatiaľ len jeden črep z hradiska veľký lysec (Bisták 2006). na hradis-
ku bola nájdená aj bronzová spona z nasledujúcej doby sťahovania národov (Pieta 2008, 474, obr. 6: 9). 

z obdobia včasného a vrcholného stredoveku pochádza bohatý materiál z troch polôh v obci: Breziny, 
Bilkeš a nad cestou (Bisták 2006; Borzová/Pažinová 2009). význam stredovekého zázemia okrem zberové-
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ho materiálu dokladajú hlavne nehnuteľné pamiatky v katastri obce: kostol sv. Juraja s priľahlým cinto-
rínom (Baxa/Polanský/Bisták 2006; Habovštiak 1965; 1968; Maříková-Kubková 2006, 85-92) a stredoveký hrad 
gýmeš (Bóna 1995, 30-32; 1996, 28-31; 1998, 7; 2003, 152-214; 2006, 89-101; Katkin/Bóna 2000, 113-115; Med
nyánszky 1821, 36-46; Plaček/Bóna 2007, 121-124), ktoré tiež vypovedajú o kontinuite osídlenia od stredo-
veku po novovek. 

Povrchová prospekcia

osídlenie katastra kostolian pod tribečom v stredoveku a prevažne v novoveku možno rekonštruo-
vať hlavne na základe zberového materiálu s doplnením o nehnuteľné pamiatky či už zaniknuté, alebo 
dodnes stojace. v nasledujúcej časti príspevku sa venujeme analýze zberového materiálu zo skúmaného 
mikroregiónu. Povrchová prospekcia sa uskutočnila opakovane na vytypovaných polohách v katastri 
obce. Podieľali sa na nej študenti archeológie v rámci svojej výučby.

Stredovek

do obdobia stredoveku možno zaradiť zberový črepový materiál z dvoch polôh v extraviláne obce - 
z Bilkeša a nad cestou. 

Poloha Bilkeš 

stredoveký materiál tvoria črepy z nádob vysokých tvarov, na výrobu ktorých bola použitá hlavne 
málo železitá hlina so silným obsahom piesku, v niektorých prípadoch kremičitého piesku, alebo tiež 
obyčajná železitá hlina s obsahom piesku. väčšina nádob bola obtáčaná na hrnčiarskom kruhu. len malý 
počet nádob bol vytáčaný na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu. v súbore možno sledovať dominujúci 
výpal v oxidačnom prostredí. niekoľko nádob bolo vypálených v redukčnom prostredí (ide o nádoby 
hlavne z neskorého stredoveku), jedna nádoba v oxidačnom priredukovanom prostredí (obr. 6: 9) a jedna 
kombinovaným oxidačno-redukčným spôsobom (obr. 6: 2). z typologického hľadiska sú tu zastúpené 
výlučne hrnce, resp. džbány. 

nádoby mali ústie mierne alebo aj výraznejšie vyhnuté, okraj prehnutý do vonkajšej strany, zosilnený 
a horizontálne zarovnaný (obr. 6: 6), mierne previsnutý a zosilnený (obr. 6: 8) alebo jednoducho zaoblený 
(obr. 6: 11). Priemery okraja vysokých nádob bolo možné odmerať v dvoch prípadoch. v prvom prípade 
to bolo 15 cm, v druhom 16 cm. 

výzdobu nádob z obdobia včasného až vrcholného stredoveku možno charakterizovať ako rytú. ide 
o rýchlu vlnovku rytú do črepu nástrojom s viacerými hrotmi (obr. 6: 3), o pomalú vlnovku rytú do 
črepu nástrojom s jedným hrotom (obr. 6: 2), o tri trojice obežných horizontálnych plytkých rýh rytých 
opäť jednohrotým nástrojom (obr. 6: 4), o dve rovnobežné rýchle vlnovky aplikované nástrojom s tupým 
hrotom (obr. 6: 7).

výzdoba nádob z obdobia vrcholného stredoveku až novoveku je rôznorodá. ukážkou rytej výzdoby 
je trojica obežných horizontálnych rýh robených tupým nástrojom (obr. 6: 1), prípadne sú to hlboké obež-
né ryhy, resp. dlhšie záseky, posadené na rozhranie hrdla a pliec (obr. 6: 5). okrem toho je tu zastúpená 
kolkovaná výzdoba. na uchu jedného z fragmentov hrnca (pásikové ucho a časť okraja) sa nachádza 
kolkovaná hrnčiarska značka v tvare vtlačenej pozdĺžnej elipsovitej kartuše, v ktorej sa nachádza vy-
stupujúci motív písmena π (pí) s roztiahnutými nožičkami, nad ktorým je malý krúžok, pričom nie je 
vylúčené, že ide o štylizovaný motív postavy. Časť vnútornej strany okraja je zdobená vlešťovaním (obr. 
6: 10). Ďalším exemplárom je zlomok pásikového ucha z nádoby vysokého tvaru. na uchu sa nachádza 
kolkovaný motív štylizovaného viaclupeňového kvetu (obr. 6: 9). 

Poloha Nad cestou 

zberový materiál z tejto polohy reprezentujú nádoby vysokého tvaru - hrnce vyrobené v prevažnej 
väčšine zo železitej hliny s pieskom, v niektorých prípadoch aj hrubozrnnejšej frakcie (obr. 8: 2). nádoby 
boli vo väčšine prípadov obtočené na hrnčiarskom kruhu a vypálené buď v oxidačnom, alebo v reduk- 
čnom prostredí.

výzdoba býva väčšinou rytá. tvoria ju priečne vrypy, pod ktorými sa nachádza dvojica obežných hori-
zontálnych rýh rytých nástrojom s tupým hrotom (obr. 8: 2), viaceré husto ryté obežné horizontálne ryhy 
pod sebou (obr. 8: 4), dvojica (pôvodne azda viacerých) obežných horizontálnych rýh aplikovaných ostrým 
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jednohrotým nástrojom (obr. 8: 5). okrem tohto spôsobu zhotovenia výzdoby zaznamenávame výzdobu 
aplikovanú radielkom - tri obežné horizontálne línie aplikované jednoduchým radielkom (obr. 8: 1), dve 
obežné horizontálne línie aplikované buď rytím pomocou nástroja s tupým hrotom, alebo jednoduchým 
radielkom (obr. 8: 3). ich datovanie spadá rámcovo do obdobia včasného a hlavne vrcholného stredoveku. 

Novovek

z povrchového prieskumu na dvoch polohách v katastri obce (Bilkeš a nad cestou), ako aj v samot-
nom intraviláne obce pochádza nemalé množstvo keramiky z obdobia novoveku. získaný súbor charak-
terizuje vysoká fragmentarizácia a abrázia zlomkov keramiky. veľkosť zozbieraných fragmentov kerami-
ky ani v jednom prípade nepresiahla hranicu 10 cm. nakoľko na novovekej keramike sledujeme viacero 
spoločných technologických znakov, možno ich charakteristiku podať súhrnne. 

Poloha Bilkeš 

z uvedenej polohy pochádzajú zlomky z viac ako šesťdesiatich nádob. zastúpené sú nádoby vy-
sokého (hrnce, džbány) aj širokého (misy, trojnožky, taniere) tvaru . z použitého materiálu dominuje 
obyčajná železitá hlina, ktorá po výpale získava typickú tehlovočervenú farbu, a iba minimálne sú 
zastúpené jemné hliny okrových a svetložltých farieb. Pokiaľ to bolo možné sledovať na niekoľkých 
fragmentoch okrajov a tiel, nádoby boli vytáčané na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu. v súbore 
dominuje výpal v oxidačnom prostredí, redukčný výpal je zastúpený iba minimálne. z typologického 
hľadiska tu boli zastúpené hrnce, džbány, misy, pokrievky (obr. 7: 9, 10) a misy-trojnožky. okraje nádob 
vysokých tvarov sú vyhnuté a jednoducho zaoblené, občas z vonkajšej strany zosilnené (obr. 7: 5-8). 
na vonkajšej strane ústia na rozhraní s hrdlom nádob sa vyskytuje hranatá plastická lišta (obr. 7: 5, 7, 
8, 11, 12). Priemer okraja vysokých nádob bol merateľný iba v jednom prípade (15 cm). okraje nádob 
širokých tvarov majú buď rovné, alebo mierne vyhnuté ústie a sú jednoducho zaoblené a zosilnené 
s okružím (obr. 7: 2-4, 13-15), priemery ich okrajov oscilovali v rozmedzí 13-34 cm. z ojedinelých zlom-
kov je možné opísať výzdobu nádob širokých tvarov - ide buď o aplikáciu vlnoviek bielym farbivom na 
podkladovú engobu (obr. 7: 1) či priamo na črep pod glazúrou, alebo o použitie techniky trasakovania, 
t. j. splývania dvoch odlišne farebne vyznievajúcich glazúr (obr. 7: 32). glazúry sa vyskytli zásadne 
transparentné, a to žltej, zelenej a hnedej farby. v súbore sú početne zastúpené uchá z nádob vysokých 
tvarov. vyskytujú sa v dvoch základných vyhotoveniach - uchá pásikové (obr. 7: 16-21, 23, 26, 27, 29-31, 
35, 36) a uchá tyčinkové (obr. 7: 22, 24, 25, 34), ktoré majú v priereze pretiahnutý elipsovitý alebo ovál-
ny tvar. dná nádob sú rovné alebo mierne konkávne a ojedinele pri nádobách širokých tvarov sú odsa-
dené (obr. 5: 14, 15), so stopami po strhnutí z dosky hrnčiarskeho kruhu. Priemer bol merateľný len pri 
dvoch nádobách vysokého tvaru (6 a 13 cm). s dnami pri nádobách - trojnožkách súvisia nálezy nôžok 
(obr. 7: 28). tie sú vyformované voľne v ruke, sú kónického rohovitého tvaru a výrazne prehnuté. v sú-
bore sa okrem opísaných nádob vyskytol aj fragment kameninovej nádoby vysokého tvaru, ktorá bola 
vyrobená z jemnej ílovitej hliny, vytočená na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu a výborne dotvrda 
vypálená, o čom svedčí dokonale slinutý črep. Predstavený súbor keramiky možno datovať do obdo-
bia mladšieho novoveku, t. j. do 18.-19. storočia, pričom sa v ňom nachádzajú aj nepočetné fragmenty 
keramiky pravdepodobne zo 16. storočia (obr. 7: 9, 16). spolu so zlomkami keramických nádob sa 
našiel malý črep z kŕčka dvojdielnej fajky. ide o torzo kŕčka zakončeného zosilnenou manžetou, ktorá 
je zdobená tromi radielkovanými obežnými pásmi, bez autorskej značky (obr. 5: 10). do ústia kŕčka sa 
nasadzoval pipasár obyčajne z organického materiálu. Podobne formované a zdobené fajky sú známe 
z územia celého uhorska z 18. až prvej polovice 19. storočia (Bielich/Čurný 2010, 341, fig. 3: a-g). 

Poloha Nad cestou

v súbore sú zastúpené fragmenty nádob vysokých (hrniec) aj širokých (tanier, misa, pokrievka) tva-
rov a v jednom prípade aj fragment bočnej steny komorovej kachlice. Používaným materiálom bola oby-
čajná železitá hlina, v oxidačnom prostredí sa vypaľujúca načerveno a nahnedo, ojedinele sa vyskytla 
jemná hlina okrovej farby bez piesku. stredoveká keramika bola avšak vypaľovaná redukčne. novoveké 
nádoby širokých tvarov predstavujú najmä misy so zosilneným hranatým okrajom s okružím (obr. 8: 8, 
20-22), resp. so zaobleným zosilneným okrajom (obr. 8: 17, 18) a s rovnými alebo mierne konkávnymi 
odsadenými a dodatočne opracovanými dnami (obr. 5: 14). ich priemery sa pohybovali okolo 10 cm, prie-
mery okrajov boli nemerateľné. nádoby vysokých tvarov mali vyhnuté ústia a ich okraje boli jednoducho 
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zaoblené (obr. 8: 9), jednoducho vyhnuté a z vonkajšej strany plasticky zosilnené (obr. 8: 10, 13-15), resp. 
mierne kyjovito zosilnené a horizontálne zarovnané (obr. 8: 11). nádoby boli z vnútornej strany pokryté 
vrstvou transparentných, najčastejšie zelených alebo žltých glazúr. výzdoba nádob širokých tvarov je 
aplikovaná bielym farbivom na hnedú podkladovú engobu viacerých odtieňov, pod transparentnú žltú 
alebo zelenú glazúru (obr. 8: 18). Podobnou skladbou farbiacich látok je zdobený aj fragment taniera (obr. 
8: 7). nádoby vysokých tvarov boli zdobené jednoduchým rytím posadeným na plecia nádob. v ojedi-
nelom prípade je doložená výzdoba maľovaná pôvodne červeným farbivom (obr. 8: 14). Pokrievky sú 
zastúpené iba fragmentárne, a to gombíkovitým (obr. 8: 12) a kónickým (obr. 8: 16) držadlom. Predstavu 
o vysokých nádobách zo získaného súboru dopĺňajú tri pásikové uchá pretiahnutého elipsovitého, resp. 
oválneho tvaru (obr. 8: 23-25). Medzi fragmentmi z nádob vysokých tvarov sa vyskytol aj zlomok ústia 
a hrdla fľaše s uzatvoreným ústím perforovaným na boku malou dierkou (obr. 8: 19). keramický materiál 
získaný z polohy nad cestou možno datovať opäť do obdobia mladšieho novoveku, t. j. do 18.-19. storo-
čia a niektoré keramické fragmenty s istou opatrnosťou aj do 15.-16. storočia (obr. 5: 14; 8: 15, 26). 

aj z polohy nad cestou pochádza zlomok keramickej fajky. ide o fragment hlavičky dvojdielnej fajky 
vyrobenej z jemnej, špeciálne upravovanej hliny a vypálenej v oxidačnom prostredí, čo povrchu fajky 
dodalo jasnočervenú farbu. hlavička fajky bola v priereze pôvodne okrúhla, po strane v náznaku mierne 
hranatá (obr. 5: 11). v jej dolnej časti sa nachádza kolkovaná značka kvality, ktorou sa obyčajne verifi-
kovala autenticita a príslušnosť k výrobcovi. tieto značky boli doplnkovým značením výrobkov popri 
autorských značkách obyčajne pozostávajúcich z mena výrobcu a lokality. Predmetná značka pripomína 
štylizované zložené srdce. Medzi doposiaľ známymi a najlepšie spracovanými značkami z Banskej štiav-
nice (Šteffek 2007, 79-95), sa takýto ochranný kolok nevyskytuje. Fajku možno datovať do druhej polovice 
19. storočia. 

Poloha Intravilán 

aj z tejto polohy pochádza stredoveký a novoveký keramický materiál, avšak zastúpený v omnoho 
nižšom počte. vrcholný a neskorý stredovek predstavujú črepy z nádob vysokých tvarov, vytočených na 
kruhu z hrubozrnnej hliny s pieskom a vypálených v redukčnom prostredí. novoveké nádoby reprezen-
tujú fragmenty vysokých nádob - dve pásikové uchá v priereze oválneho zhrubnutého tvaru (obr. 5: 7, 
8). nádoby vysokých tvarov boli vytáčané na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu, vyhotovené boli 
z obyčajnej železitej hliny s pieskom a vypálené v oxidačnom prostredí. ojedinele sa na fragmentoch 
nádob vyskytla obojstranná glazúra - transparentná zelená na bielej podkladovej engobe. nádoby širo-
kých tvarov - misy, boli zdobené bielym farbivom aplikovaným kukučkou pod transparentnou hnedou 
glazúrou (obr. 5: 9). získaný keramický materiál možno zaradiť do vrcholného až neskorého stredoveku 
a mladšieho novoveku, t. j. do 18.-19. storočia (obr. 5: 7, 8), resp. do 20. storočia (obr. 5: 9). 

z h o d n o t e n i e

Povrchovým prieskumom v katastri kostolian pod tribečom bol získaný početný črepový materiál 
najmä z obdobia novoveku, v menšej miere aj keramika zo včasného, vrcholného a neskorého stredo-
veku. napriek tomu, že ide o zberový materiál, ktorého vypovedacia schopnosť je podstatne znížená 
oproti nálezom z uzavretých nálezových celkov, poskytuje pomerne plastický pohľad na problematiku 
lokálneho hrnčiarstva a keramikárstva v mladšom novoveku, t. j. v 18.-19. až 20. storočí. Pre toto obdobie 
je bežnou praxou dokonale vyhotovená a vypálená keramika, popri ktorej sa začínajú presadzovať ďalšie 
materiály (porcelán, kamenina, sklo, smalt) aj vo vidieckom prostredí. výskyt nálezov keramiky na tra-
dične poľnohospodársky využívaných plochách zrejme súvisí s kolobehom vyvážania komunálneho od-
padu hromadiaceho sa pri sídlach spolu s maštaľným hnojom a kompostom počas sezónneho hnojenia. 

záver

výsledky archeologického výskumu v horných lefantovciach a povrchovej prospekcie v kostoľa-
noch pod tribečom priniesli niektoré nové poznatky o ich osídlení v stredoveku a novoveku. 

súbor značkovaných tehiel získaných počas archeologického výskumu v horných lefantovciach roz-
širuje doterajšie poznatky o škále značkovaných tehiel v nitrianskom regióne, teda aj o počte tehliarskych 
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prevádzok od sklonku 18. storočia do prvej polovice 20. storočia. v prípade, že sa podarí identifikovať 
význam značiek na tehlách, tie by mohli byť považované za vhodný pomocný datovací prostriedok aj 
v archeológii. 

Povrchové prieskumy v katastri kostolian pod tribečom potvrdili predpokladanú koncentráciu jeho 
osídlenia už vo včasnom stredoveku a následne kontinuálne až po súčasnosť. kvantitu keramických ná-
lezov z obdobia mladšieho novoveku možno vysvetliť intenzívnym poľnohospodárskym obhospodaro-
vaním extravilánových plôch, napojeným na cyklus vyvážania odpadu z ustajňovania dobytka i bežného 
života domácnosti. získané keramické nálezy prispievajú najmä k vytvoreniu si podrobnejšej predstavy 
o variabilite keramických produktov z obdobia mladšieho novoveku.
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Neue Kenntnisse über die mittelalterliche und neuzeitliche Besiedlung
von Horné Lefantovce und Kostoľany pod Tribečom

z u z a n a  B o r z o v á  -  M a r i á n  Č u r n ý  -  n o é m i  P a ž i n o v á

zusammenfassung

der Beitrag bringt neue kenntnisse über die mittelalterliche und neuzeitliche Besiedlung der gemeinden horné lefantovce 
und kostoľany pod tribečom. diese wurden während der archäologischen Forschung und Prospektion gewonnen, die vom 
lehrstuhl für archäologie der konstantin Filosof universität in nitra im Jahre 2008 realisiert worden sind.

in horné lefantovce wurde im areal der landwirtschaftlichen genossenschaft eine archäologische rettungsgrabung 
realisiert, die durch die erbauung eines getreidemagazins hervorgerufen wurde. Während der grabungsarbeiten wurden 
die Fundamentrinnen des zukünftigen gebäudes mit den ausmaßen von 37 x 15 m dokumentiert. die Fundamentrinnen 
wurden ihrer orientierung zu den himmelsrichtungen nach als südliche, nördliche, westliche und östliche bezeichnet. sie 
lagen ungefähr 1,6 m tief unter dem niveau der heutigen oberfläche. das erhöhte niveau des grundwassers hat die arbeit 
an der dokumentierung der Profile ziemlich schwer gemacht. an den Profilen wurde der verlauf der Fundamentmauer 
eines geräumigen kellerlosen gebäudes, dessen Boden mit auf kannte gelegten ziegeln ausgelegt war, dokumentiert. 
aus der ziegelmauer wurde eine typologische grundauswahl von markierten ziegeln entnommen. die ziegel waren mit 
plastisch heraustretenden Marken cel, FB, iB, Wk und mit einer unvollständigen kombinierten Marke ...s versehen. die 
ersten vier gehören ins 19. Jahrhundert, die fünfte kann an die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, bzw. in die erste 
hälfte des 20. Jahrhunderts datiert werden. es geht wahrscheinlich um initialen von titeln oder namen von den aus horné 
lefantovce und umgebung stammenden adeligen (Bartakovich, csarada, elefanty, edelscheim-gyulay und Forgách). 
vorläufig wird die Funktion des gebäudes von den autoren als wirtschaftlich bezeichnet. aufgrund der interpretation der 
markierten ziegel, wie auch nach der ungrossen anzahl der aus der südlichen sonde stammenden keramikfunde (abb. 
5: 1-6) zu urteilen, kann das gebäude in die jüngere neuzeit, eher jedoch ins 19. Jahrhundert datiert werden.
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in ausgewählten zugänglichen Fluren des extravilans von kostoľany pod tribečom wurde eine oberflächenerkundung 
verwirklicht, um weitere angaben zur Besiedlung dieses territoriums zu finden. als lesefunde fand man in den Fluren 
Bilkeš und nad cestou überwiegend scherbenmaterial in sehr bruchstückhaftem zustand. es gibt darunter gefäßcherben 
vom frühen (abb. 6: 1-7; 8: 2, 4, 5) bis zum späten Mittelalter (abb. 6: 9-11), wie auch aus der jüngeren neuzeit (abb. 5: 
12-15; 7; 8: 7-26).

Für die keramik des frühen und des kulminierenden Mittelalters ist ihre ausfertigung aus weniger eisenhaltigem 
ton mit hohem sandinhalt sowie die eingravierte dekoration in Form von einschnitten, kannelüren und Wellenlinien 
kennzeichnend.

die spätmittelalterliche keramik ist durch stempelmarken auf den henkeln von töpfen, die in einer reduktionsumgebung 
ausgebrannt worden sind, vertreten. am zahlreichsten ist die keramikgruppe aus der jüngeren neuzeit, d.h. aus dem 
18. und 19. Jahrhundert. hier befindet sich eine komplette morphologische komposition von keramik hoher Formen - 
töpfe (abb. 7: 6-12; 8: 9), krüge (abb. 7: 7, 8), Flaschen (abb. 8: 19), wie auch derjeniger mit breiten Formen - teller (abb. 
7: 2; 8: 7), schüsseln (abb. 5: 12, 13; 7: 1, 3, 4, 13-15; 8: 8, 20-22), deckel (abb. 7: 9, 10; 8: 12, 16) und Pfannen - dreifüße (abb. 
7: 28; 8: 17, 18). unter den neuzeitigen Funden befanden sich auch zwei Pfeifen - eine aus dem 18. Jahrhundert (abb. 5: 10) 
und eine aus der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts (abb. 5: 11).

die Funde von Baukeramik sowie von küchen - bzw. gebrauchskeramik, die in den gemeinden von horné lefantovce 
und kostoľany pod tribečom gefunden wurden, tragen dazu bei, sich eine detailliertere vorstellung über die variabilität 
der keramischen Produkte aus der epoche der jüngeren neuzeit machen zu können.

abb. 1. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. 1 - Baufläche vom Westen her; 2 - südliche sonde 
vom osten her; 3, 6 - südliche sonde - westliches Profil; 4 - südliche sonde - südwestlicher teil; 5 - südliche sonde - 
westliches und südliches Profil. Foto: z. Borzová, n. Pažinová.

abb. 2. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. 1 - südliche sonde - südöstliche ecke; 2, 3 - nördliche 
sonde - nordwestlicher teil; 4 - nördliche sonde - destruktion im nordteil; 5 - löschbehälter - Fußbodenverlauf 
im südteil; 6 - die westliche rinne vom süden her. Foto: z. Borzová, n. Pažinová.

abb. 3. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. Fotodokumentation der markierten ziegel. Maßstab 
der darstellung 1 : 4. Foto: M. Čurný.

abb. 4. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. Fotodokumentation der markierten ziegel. Maßstab 
der darstellung 1 : 4. Foto: M. Čurný.

abb. 5. Funde von keramikfragmenten. 1-6 - horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft; 7-15 - kostoľany 
pod tribečom (7-9 - Flur intravilan; 10, 14, 15 - Flur Bilkeš; 11-13 - Flur nad cestou). Foto: M. Čurný.

abb. 6. kostoľany pod tribečom, Flur Bilkeš. keramikauswahl aus dem Mittelalter und der neuzeit. Foto: z. Borzová.
abb. 7. kostoľany pod tribečom, Flur Bilkeš. auswahl von neuzeitlicher keramik. Foto: M. Čurný.
abb. 8. kostoľany pod tribečom, Flur nad cestou. auswahl von mittelalterlicher und neuzeitlicher keramik. Foto: 1-5 - 

z. Borzová; 6-26 - M. Čurný.
abb. 9. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. Westprofil der südlichen sonde - südwestliche ecke. 

legende: 1 - Makadam; 2 - schlacke und asche; 3 - Beton; 4 - ziegel mit Mörtel; 5 - vermengte zuschüttung (lehm, 
Mörtel, ziegel); 6 - kompakter braungrauer lehm.

abb. 10. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. Westliches Profil der nördlichen sonde - nordwestliche 
ecke. legende: 1 - Makadam; 2 - schlacke und asche; 3 - grauer lehm mit kies; 4 - zerbröckelte ziegelsteine und 
Mörtel; 5 - ziegelmauer und Mörtel; 6 - kompakter braungrauer lehm.

abb. 11. horné lefantovce, Flur landwirtschaftliche genossenschaft. zeichnungsdokumentation der markierten ziegel. 
zeichnungen: M. Čurný.
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