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Bevezető 
a 2000. évi régészeti 
feltárásokhoz 

A főváros területén folyó beruházá
sok továbbra is szükségessé tették, a 
korábbi években már állandósult, 
feszített ütemű régészeti feltárások 
végzését. A néhány, több évre áthú
zódó, a városi körülményekhez ké
pest csaknem „zöldmezős" beruhá
zásként értékelhető ásatás mellett 
(például Graphisoft - I I I . ker., 
Záhony utca 7., illetve Baumax - I I I . 
ker., Filatori gát) megnövekedett az 
úgynevezett foghíjbeépítésekhez 
kapcsolódó feltárások száma. Ez a 
fajta, az igazi városi régészet körébe 
sorolható munka elsősorban az aquin
cumi katonaváros területének kuta
tására jellemző. Itt a modern építési 
technikákkal történő beépítések ro
hamosan emelkedő száma azonban 
m i n d nagyobb felületen fenyegeti 
pusztulással a régészeti örökséget. 
Ezért az emlékek bolygatatlan meg
őrzése érdekében egyre inkább arra 
törekszünk, hogy - akár a feltárások 
vertikális kiterjedésének korlátozá
sával is - a modern épületek pince
szintje, a lehetőségek szerint, a be
ruházóval egyeztetve, a római kor i 
szintekhez igazodjék. így, bár a te
rület antik beépítettségéről az alap
vető információkat megszerezzük, 
mégis „rezerváljuk" reményeink 

Introduction to the 
Archaeological 
Excavations in 2000 

Development work in the capital con
tinued to necessitate the conducting 
of archaeological excavations w i t h 
tight deadlines, a practice that has 
standardised over the previous years. 
Beside the few excavations extending 
into several seasons, which can be 
considered real "field" investments 
wi th in municipal circumstances (e.g. 
Graphisoft - I I I , 7 Záhony Street, and 
Baumax - District I I I , Filatorigát), 
there is a growing demand for rescue 
excavations in open lots between 
standing buildings. This kind of 
work, which is true urban archaeolo
gy, is mainly characteristic of research 
work in the territory of the 
Aquincum Mili tary Town. Here, the 
sharply increasing number of con
structions using the latest technology 
available threatens larger and larger 
surfaces wi th the annihilation of the 
archaeological heritage. Thus, to pre
serve the remains without distur
bance, we are increasingly striving, 
even with the limitations of the verti
cal extent of the excavations, to per
suade the investors that the cellar 
level of the modern buildings should 
be adjusted to the Roman levels. So, 
beside recovering basic information 
about the settlements from the 



szerint a jövő kutatása számára a le
lőhelyet. 

A 2000. évi kutatások másik jel
lemzője volt a jelentős mennyiségű 
próbaásatás, elsősorban régészeti 
érdekeltségű területeken. A sok 
szondázás és régészeti megfigyelés 
azoknak az eljárásoknak az eredmé
nye, amelyeket a kerületek, az egyes 
kerületrészek keretszabályozási ter
veiben előírtak alapján hajtottak 
végre. A számos régészeti érdekelt
ségű terület vizsgálata során több új 
lelőhely és új topográfiai adat vált 
ismertté. Ez az eredmény azért is k i 
emelkedő jelentőségű, mert több te
lek régészeti védettségi eljárása 
évek óta húzódik, s ezeknek a tel
keknek az esetében a keretszabályo
zási tervben előírtak jelentik szinte 
az egyedüli védelmet. 

Az idei kutatások eredményekép
pen az aquincumi topográfia újabb 
apró részletei váltak ismertté, vala
mint a feltárt csaknem félezer sír 
mellékletei számos ép tárggyal, ré
gészeti forrásanyaggal gyarapítot
ták gyűjteményünket. Kiemelkedő 
jelentőségű a római várostól délre 
lévő Dunapart közelében (Zsig
mond tér) végzett kutatás, amely az 
egykori partépítés nyomait is fel
színre hozta. Az új adatok is illesz
kednek abba a geomorfológiai kuta
tási programba, amelyet már évek 
óta, a régészeti feltárásokhoz kap-

Roman period, we can hopefully con
serve the site for future research. 

The other characteristic of the exca
vations in 2000 was the large number 
of test excavations, especially in areas 
of archaeological significance. The 
many test excavations and archaeo
logical observations are the results of 
the measures taken on the basis of the 
general regulation plans of district 
sections and districts. Several new 
archaeological sites and topographi
cal data have emerged as the result of 
research into many areas of archaeo
logical importance. The greatest value 
of these results comes from the cir
cumstance that registering archaeo
logical protection on many lots takes 
years and the specifications in the 
general regulation plans are the only 
means to protect these lots. 

Archaeological excavations this 
last year yielded many new tiny 
details concerning Aquincum topog
raphy while the grave-goods from 
the nearly 500 graves we unearthed, 
have enriched our collections wi th 
numerous complete objects and 
archaeological source material. The 
research carried out south of the 
Roman Mil i tary Town near the 
Danube bank (Zsigmond Square) is 
of pre-eminent importance. Among 
other things, traces of the former 
embankment were discovered. The 
new data fits into the geomorpho-



csolódóan az M T A Földrajztudomá
nyi Intézetével, Schweitzer Ferenc
cel végeznek a múzeum régészei. 
Az eddig összegyűlt adatok hama
rosan elegendőek lesznek a római 
kori földrajzi környezet elvi re
konstrukciójának megrajzolásához. 

A 2000. évben végzett régészeti 
kutatások (megfigyelés, szondázó 
jellegű kutatás, megelőző feltárás) 
az aquincumi topográfia alábbi 
pontjain folytak: 

- A q u i n c u m i legiotábor területe 
I I I . Kórház utca - Szentendrei út 

(Szirmai Krisztina) 
I I I . Kórház utca 7-9. sz. előtt (Szir

mai Krisztina, Beszédes Józsefi 

- Aquincumi katonaváros területe 
I I I . Dugovics Titusz tér 13-17. 

(Facsády Annamária) 
I I I . Lajos u. 118-120. (Madarassy 

Orsolya) 
I I I . Pacsirtamező u . 19. (Madarassy 

Orsolya) 
I I I . Kiscelli u. 74. (Madarassy Orsolya) 
I I I . San Marco u . 32. (Madarassy 

Orsolya) 
I I I . Selmeci u. 32. (Madarassy Orso

lya) 
I I I . Selmeci u. 34. (Madarassy Orso

lya) 
I I I . Vályog u. 6. (Madarassy Orsolya) 
I I I . Zápor u. 18. (Madarassy Orsolya) 
I I I . Bécsi út 123. (Madarassy Orsolya) 

logical study, which has been car
ried out for years by Ferenc 
Schweitzer from the Geographical 
Institute of the HAS together w i t h 
the archaeologists of the museum, in 
parallel wi th the archaeological 
excavations. The accumulated data 
w i l l soon be sufficient to draw the 
first reconstruction of the environ
ment in the Roman period. 

Archaeological research in 2000 
(ob-servations, test excavations, exca
vations preceding development 
work) were conducted at the follow
ing points in the topography of 
Aquincum: 

- Area of the Aqu incum Legio
nary fortress 

I I I , Kórház Street - Szentendrei 
Road (Krisztina Szirmai) 

I I I , in front of lot 7-9 Kórház Street 
(Krisztina Szirmai, József Beszédes) 

- Area of the Aqu incum M i l i t a r y 
Town 

I I I , 13-17 Dugovics Titusz Square 
(Annamária Facsády) 

I I I , 118-120 Lajos Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 19 Pacsirtamező Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 74 Kiscelli Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 32 San Marco Street (Orsolya 
Madarassy) 



I I I . Bécsi út 165. (Madarassy Orsó-
lya) 

I I I . Bécsi út 173. (Madarassy Orso
lya) 

I I I . Bécsi út 178. (Facsády Annamá
ria, Lassányi Gábor) 

I I I . Hunor u. 54. (Madarassy Orso
lya) 

I I I . Hajógyári sziget (Németh Mar-

git) 

- Az aquincumi katonai territóri
u m déli része 

I I . Árpád fejedelem útja 26-28 -
Zsigmond tér 5-7. (Facsády Annamá
ria) 

I I . Ürömi út 45. (Facsády Annamária) 
I I . Szépvölgyi út 32. (Facsády An

namária) 
I I I . ker. Bécsi út 62. (Hable Tibor) 
I I I . ker. Bécsi út 80. (Hable Tibor) 

- Az aquincumi katonaváros és 
polgárváros közötti terület 

I I I . Fi lator i gát (Zsidi Paula, Bugán 
Adél) 

- A z aquincumi polgárváros és 
körzete 

I I I . Szentendrei út 101-115. (Zsidi 
Paula, Bugán Adél) 

I I I . Záhony utca 7. (Zsidi Paula) 
I I I . Zsófia utca 7. (Zsidi Paula, 

Láng Orsolya) 
I I I . Rozgonyi Piroska utca, Római 

Strand (Zsidi Paula, Láng Orsolya) 

I I I , 32 Selmeci Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 34 Selmeci Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 6 Vályog Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 18 Zápor Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 123 Bécsi Road (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 165 Bécsi Road (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 173 Bécsi Road (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , 178 Bécsi Road (Annamária 
Facsády, Gábor Lassányi) 

I I I , 54 Hunor Street (Orsolya 
Madarassy) 

I I I , Hajógyári Island (Margit Németh) 

- Southern part of the Aquincum 
mi l i t a ry territory 

I I , 26-28 Árpád fejedelem road -
5-7 Zsigmond Square (Annamária 
Facsády) 

I I , 45 Ürömi Road (Annamária 
Facsády) 

I I , 32 Szépvölgyi Road (Annamária 
Facsády) 

I I I , 62 Bécsi Road (Tibor Hable) 
I I I , 80 Bécsi Road (Tibor Hable) 

- Area between the Aquincum 
M i l i t a r y Town and C i v i l Town 

I I I , Filatori gát (Paula Zsidi, Adél 
Bugán) 



- A z aquincumi m u n i c i p i u m ter
ritóriuma 

I I I . Pusztakúti út (Zsidi Paula, 
Lassányi Gábor) 

I I I . Szőlőkert utca 7. (Zsidi Paula, 
Bugán Adél) 

- Aquincumon kívüli, limes 
ment i beépítettség 

I . Gyorskocsi u. 6. (Kérdő Katalin) 
I I . Kacsa u. 7. (Kérdő Katalin) 
I I . Tölgyfa u. 3. - Henger u. 2. 

(Kérdő Katalin) 
V. Roosevelt tér (Szirmai Krisztina) 
X X I I . Egér úti TOTAL töltőállo

más (Beszédes József) 

A z Aquincumi füzetek szerkesz
tése változik ettől az évtől, miután 
a római kort megelőző időszak és 
az azt követő népvándorláskor új 
kutatási eredményei is helyet kap
nak a sorozatban. A korábbi köte
tek egyikében-másikában már 
helyt adtunk egy-egy rövid tudósí
tásnak a római kori feltárásokhoz 
csatlakozóan, azonban mostantól 
önálló beszámolókban is megjelen
nek a főváros őskorára és népván
dorláskori kutatására vonatkozó 
beszámolók. Az új szerkesztési elv 
inkább megfelel a korszerű, kör
nyezeti régészet kívánalmainak is, 
amellett, hogy a különböző kor
szakok általában együtt jelennek 
meg a lelőhelyen. 

- Aqu incum C i v i l Town and its 
environs 

I I I , 101-115 Szentendrei Road 
(Paula Zsidi, Adél Bugán) 

I I I , 7 Záhony Street (Paula Zsidi) 
I I I , 7 Zsófia Street (Paula Zsidi, 

Orsolya Láng) 
III, Rozgonyi Piroska Street, Római 

Strand (Paula Zsidi, Orsolya Láng) 

- Territory of the Aquincum 
mun ic ip ium 

I I I , Pusztakúti Road (Paula Zsidi, 
Gábor Lassányi) 

III, 7 Szőlőkert Street (Paula Zsidi, 
Adél Bugán) 

- Settlement outside Aquincum, 
along the limes 

I , 6 Gyorskocsi Street (Katalin Kérdő) 
I I , 7 Kacsa Street (Katalin Kérdő) 
I I , 3 Tölgyfa Street - 2. Henger 

Street (Katalin Kérdő) 
V, Roosevelt Square (Krisztina 

Szirmai) 
XXII , Egér Road, TO TA L petrol 

station (József Beszédes) 

The concept of Aquincumi füzetek 
w i l l change from this year, since the 
results from research into the times 
preceding the Roman period and the 
Migration period following it w i l l 
also be published in the series. In 
some of the former volumes we had 
already included some short reports 



Végül a 2000. év legjelentősebb 
eredményét szükséges említenem, 
ami bár nem érinti közvetlenül a ré
gészeti feltárásokat, azonban min
denképpen összefügg a feltárások 
nyomán gyarapodó gyűjteményi 
anyag raktározásával, a múzeumi 
infrastruktúra, a munkakörülmé
nyek javulásával. A Károlyi Palotá
ból kikerült őskori, római kori és 
népvándorlás kori gyűjtemény, va
lamint a dokumentációs gyűjtemé
nyek új, korszerű múzeumépületbe 
kerültek. Az Aquincumi Múzeum 
területén, a polgárváros helyreállí
tott, összefüggő romkertjének 
közelében felépített háromszintes 
raktár átadása az 1894-ben létesített 
múzeum eddigi történetének egyik 
legfontosabb állomását jelenti. 

Zsidi Paula 

on prehistoric material amended to 
reports on excavations at chiefly 
Roman period sites. From now on, 
however, reports on the prehistory 
and Migration Period research in the 
capital w i l l be published in indepen
dent articles. The new editorial con
cept fits the demands of the modem 
environmental approach of archaeol
ogy better, especially since, in most 
cases, finds of various periods appear 
together at these sites. 

Finally, I must mention the most 
important accomplishment of the 
year 2000, which does not directly 
involve archaeological excavation, 
but is certainly relevant to the deposi
tion of the growing collection materi
al, and the development of the muse
um's infrastructure and working con
ditions. The prehistoric, Roman and 
Migration period collections and also 
the documentation collections, for
merly held in the Károlyi Palace in 
central downtown Budapest, were re
housed in a modern, new building. 
The inauguration of the three-storey 
depot building established near the 
reconstructed, contiguous ruin gar
den of the Civi l Town within the ter
ritory of the Aquincum Museum 
marks the most important stage in 
the development at the museum 
since its foundation in 1894. 

Paula Zsidi 



Korarómai település és 
partvédelem maradványai 
Budaújlak déli részén 

(Budapest, III. ker., Árpád fejedelem 
útja 26-28. - Zsigmond tér 5-7., Hrsz.: 
14581) 

Budaújlak déli részén az utóbbi 
években jelentős mértékben meg
sokszorozódott az építkezések szá
ma. A beruházásoknak köszönhető
en a Lajos utca mentén is több tel
ken végezhettünk feltárásokat, en
nek következtében egyre pontosabb 
ismeretekkel rendelkezünk egy szű
kebb terület topográfiájáról, követni 
tudjuk településszerkezetének vál
tozásait az évszázadok folyamán. 
(Összefoglalóan a környéken vég
zett feltárásokról: FACSÁDY 1996, 
FACSÁDY 1998, FACSÁDY 1999) 

A z idei évben a Lajos utca-Árpád 
fejedelem útja közötti beépítetlen te
rületen, a korabeli Duna part köz
vetlen közelében, ugyancsak egy 
építkezést megelőzően kerülhetett 
sor kutatásra. A lakásokat és irodá
kat is magába foglaló épület alá 
több emeletnyi mélygarázst tervez
tek, így a telek teljes terjedelmében 
minden régészeti és geológiai ma
radvány gyors pusztulásra volt ítél
ve. A feltárás munkáját, a kultúrré-
teg várható mélységeinek ismereté-

Early Roman settlement 
and remains of bank 
defence in the southern 
part of Budaújlak 

(Budapest III, 26-28 Árpád fejedelem 
Road - 5-7 Zsigmond Square, Lot reg. 
no.: 14581) 

The number of construction works 
have significantly increased in the 
southern part of Budaújlak over the 
last few years. Owing to these 
investments, we have been able to 
conduct excavations in several lots 
along Lajos Street. In consequence, 
we have acquired more exact infor
mation concerning the cultural 
topography of the area. We are also 
able to follow changes in the settle
ment structure throughout past cen
turies. (Summaries on the excava
tions in the area: FACSÁDY 1996, 
FACSÁDY 1998, FACSÁDY 1999) 

This year, the empty lot between 
Lajos Street and Árpád fejedelem 
Road could be excavated prior to 
construction, an area that is located 
i n the close vicini ty of the former 
Danube bank. A deep parking lot 
w i t h several levels was planned 
under the bui ld ing of flats and 
offices, so all the archaeological and 
geological remains were doomed to 
certain destruction. The excavations 
could be started only on January 10, 



ben, biztonságtechnikai okokból 
csak a résfalazás elkészülte után 
tudtuk megkezdeni, 2000. január 
10-én. A megfigyelések teljességét 
csökkentette, hogy a résfalazás tech
nológiája miatt a felső, újkori - és 
talán késő középkori - rétegek erő
sen sérültek, helyenként teljes mér
tékben elpusztultak. A téli feltárást 
a beruházó által biztosított körül
mények - hőlégbefúvással melegí
tett, villanyvilágítással felszerelt 
nagyméretű sátrak felállítása - tet
ték lehetővé és hatékonnyá. A kö
rülbelül 3000 négyzetméter nagysá
gú terület feltárására 4 hónap állt 
rendelkezésünkre, így átlagosan 50-
60 emberrel kellett dolgoznunk. Cé
lunk a településszerkezeti változá
sok megfigyelése mellett egy minél 
teljesebb geológiai, geomorfológiai 
metszet készítése volt , tekintve, 
hogy a modern város beépítettsége 
egyelőre hasonló megfigyelésre 
nem ad több lehetőséget. Munkán
kat a reményeink szerint sűrűbben 
lakott nyugati oldalon kezdve ha
ladtunk a hajdani Duna part felé. A 
felületi bontások mellett a teljes le
lőhelyen keresztül észak-déli és ke
let-nyugati irányban is készítettünk 
több metszetet. 

Megfigyeléseink szerint terüle
tünk egyrészt erősen lejtett kelet fe
lé, másrészt felszíne a Duna medré
vel párhuzamosan enyhén tagolt, 

2000 since we had to wait for the 
construction of a retaining wal l for 
the sake of security. The complexity 
of observations was diminished by 
the fact that due to the construction 
technology of the retaining wal l , the 
upper layers from the Modern 
Period and maybe also the Late 
Middle Ages were destroyed or 
badly disturbed. The winter excava
tions were enabled and facilitated 
by conditions provided by the 
investor: large tents supplied w i t h 
hot-air heating and electric light. 
We had four months to unearth a 
surface of about 3000 square metres, 
so we had to employ 50-60 laborers 
and workers on average. The aim 
was, in addition to making observa
tions on the settlement structure, to 
prepare the most complete geologi
cal and geomorphological section 
possible, since the densely buil t - in 
city has not yet offered another such 
situation. We started work in the 
western part of the area where the 
densest population was expected, 
and carried on towards the one
time Danube bank. Beside clearing 
the surface, several sections were 
made across the whole surface in 
north - south and east - west direc
tions. 

It could be observed that the area 
steeply sloped towards the east 
while the surface, which was some-



észak-déli lejtésű volt. Lelőhelyünk 
a Duna jobb parti mederszakaszá
ban, az alsó és a felső ártér peremén 
helyezkedik el. A keleti, Duna felőli 
oldalon vastag, üledékes, sok szer
ves anyagot tartalmazó réteget bon
tottunk k i . A lelőhely nyugati olda
lán a rétegek erőteljes eróziós tevé
kenység nyomait mutatták. A Duna 
árterületében, a feltárt településnyo
mok közvetlen közelében időszakos 
hévizes feltörések nyomait doku
mentáltuk, jelentős mennyiségben. 

A legkorábbi település nyomait a 
felső ártér peremén tártuk fel. Ebből 
a korszakból a partvonallal párhu
zamosan, 5 darab kemencés verem
épület és több gödörobjektum ma
radt ránk. Az épületek egymáshoz 
közel, csaknem azonos tájolásban 
helyezkedtek el, szuperpozíció nél
kül. 4x3, 4x4 méter alapterületűek, 
sarkuk lekerekített, pontos építésze
t i szerkezetet nem lehetett megfi
gyelni. Az épületek mélysége válto
zó volt a korabeli felszín változatos
sága miatt, az egészen sekélytől az 
egy métert is meghaladóig. A ke
mencéket általában az épület északi 
oldalába vágták bele, egy-egy ház 
esetében pedig a nyugati oldalon, i l 
letve a délkeleti sarokban tártunk 
fel egyet-egyet. A legnagyobb, 6x5 
méter alapterületű épület északi ol
dalán, egymás mellett párhuzamo
san kiképzett, azonos tűzterű, a töb-

what segmented parallel to the bed 
of the Danube, also sloped from the 
north to the south. The site is situat
ed on the right side of the bed of the 
Danube at the edge of the lower 
and the upper floodplains. A thick 
deposit, rich in organic materials, 
was unearthed on the eastern side 
facing the Danube. On the western 
side of the site, the stratigraphie 
sequence displayed traces of heavy 
erosional activity. Many signs of 
intermittent hot water spring activi
ty could be documented in the 
floodplain of the Danube close to 
the unearthed settlement traces. 

Traces of the earliest settlement 
were unearthed at the edge of the 
upper floodplain. From this period 
came five pit houses w i t h ovens and 
several pit features ly ing parallel to 
the bank. The buildings stood close 
to each other wi th approximately 
the same orientation, wi thou t over
lapping. The floor surfaces mea
sured 4 x 3 and 4 x 4 m w i t h round
ed corners. The exact construction 
structure could not be observed. 
The depth of the buildings varied 
due to the different levels of the 
contemporary ground, some were 
very shallow while others sur
passed one meter in depth. The 
ovens were usually cut into the 
northern side of the dwellings 
although in one case i t was found 



bi házban lévő egyes kemencékkel 
megegyező méretű, három tagból 
álló kemencebokor állt. Ugyanen
nek az épületnek a délkeleti sarká
ban még két külön álló, kisebb tűz
helyet bontottunk k i . Az épület re
konstrukciója bizonytalan, elhelyez
kedése és a tűzhelyek mennyisége 
alapján műhelyre gondolhatunk. A 
település a kevés leletanyag alapján 
az 1. századra tehető. Egyes objek
tumok esetében a fokozatos feltöltő
dés figyelhető meg, az épületek 
többsége azonban faszenes, leletet 
tartalmazó réteggel lett betöltve. (1. 
kép, 2. kép) 

Ebben az időben a terület funkci
ója megváltozik, a parti település
részt felhagyják, s a felső ártér pere
mén és a partoldalban két párhuza
mos árkot alakítanak k i . Később az 
árkok mellé falakat emelnek, me
lyek 50-60 centiméter vastagságúak 
s csak szárazon rakott alapozásuk 

on the western side of the house 
and in another in the southeastern 
corner. A cluster of three ovens was 
found on the northern side of the 
largest, 6 x 5 m house. They stood 
side by side, w i t h parallel, identical
ly built firing spaces, and were the 
same size as the single ovens in the 
remainder of the houses. T w o more, 
independent small ovens were 
unearthed in the southeastern cor
ner of the same building. The recon
struction of the building is uncer
tain although the position and the 
quantity of the ovens imply a work
shop. Based on the few finds, the 
settlement can be dated from the 
A D 1 s t century. Some of the features 
seem to have been gradually filled 
in , although most of the buildings 
were filled in w i t h a layer contain
ing charcoal and finds. (Figs. Í., 2.) 

A t that time, the function of the 
region changed. The settlement 

1. kép: Nerva érem elő és hátlapja I Fig. 1.: Obverse and reverse of a Nerva coin 



legalja került elő. (3. kép, 4. kép) A 
felső, nyugatabbra lévő fal átvágja a 
település betemetett, felhagyott 
épületeit. A feltárt terület teljes 
hosszában tudtuk észak-déli irány
ban megfigyelni a falrendszert, el
fordulás vagy hozzáépítés nélkül. 
Vastagságuk alapján nem lehettek 
gátfalak, terasz kiképzésének pedig 
egyéb nyoma nem volt . 

A következő korszakban a fal
rendszert elplanírozták, mely így 
masszív partvonalat képezett. A 
Duna felőli oldalon a folyamatosan 
vízjárta részen kisebb öblök kelet
keztek, melyben hordalékként ide
került és megülepedett faágak, sző
lővenyigék mellett római kori lele
tek (szárnyas fibula, csengettyű, ép 
mécses), (5. kép) valamint kikészí
tett, összevarrt bőrlapok kerültek 
elő. A leletek mennyisége a hőforrá
sok közelében nagyobb. A part 
menti hőforrások igen aktívak lehet
tek, az elszórt leletek alapján hasz
nálták is azokat, a part mellett fo
lyamatos településnek a római kor 
későbbi századaiban azonban nincs 
nyoma. A lelőhely talajviszonyai 
megváltoztak, valószínűleg az eró
zió következtében barna erdei talaj 
halmozódott fel a terület nyugati, 
magasabban fekvő részén. Ebből a 
rétegből jelentős mennyiségű késő
római érem került elő, településnyo
mok nélkül. 

2. kép: Ép kerámia korsó az egyik ház bontá
sából 
Fig. 2.: Entire clay jug from the clearing of 
one of the houses 

zone on the bank was abandoned 
and two parallel trenches were dug 
along the side of the bank and at the 
edge of the upper floodplain. Later, 
50-60 cm thick walls were raised 
along the trenches, of which only 
the very bottoms of their dry wall 
foundations have survived. (Figs. 3., 
4.) The upper wal l in the west inter
sected the buried, abandoned hous
es of the settlement. The wal l struc
ture could be observed through the 
whole length of the unearthed area. 
It d id not tu rn and nothing joined it. 
These features are not thick enough 
to be dams and no other trace of 



3. kép: Nyugati védőfal maradványa 
Fig. 3.: Remains of the western fortification wall 

4. kép: A keletebbre lévő védőfal maradványa 
Fig. 4.: Remains of the fortification wall farther to the east 

embankment could be 
found. 

In the next period, 
the wal l system was 
levelled, creating a 
thick bank edge. Coves 
were created on the 
Danube bank where 
there was constant 
water f low. Here, the 
deposit contained 
washed in and settled 
tree branches, grape 
vines, finds from the 
Roman per iod (a 
winged fibula, a small 
bell, an entire lamp; 
Fig. 5.) and also tanned 
leather sheets sewn 
together. The number 
of the finds is higher 
close to the hot water 
springs. The hot water 
springs along the bank 
must have been very 
active and the scattered 
finds suggest that they 
were used, although 

A hőforrásokat a későbbi korok
ban is kihasználták, erre utal egy 
hordóbéléses és egy kráter kiszélesí
tésével létrejött kút a feltárási terü
let északnyugati részében. Az újkor
ban a terület nyugati részén mész
égető kemencék álltak, melyeknek 
csak az aljrésze maradt ránk. A D u -

there are no traces of a continuous 
settlement i n the later centuries of 
the Roman period. The soil condi
tions at the site changed: brown 
forest soil accumulated in the west
ern, higher parts of the area proba
bly as the result of erosion. A large 
number of late Roman coins were 



na ebben a korban kele
tebbre húzódott, koráb
bi vízjárta öblében fák 
álltak. 

R. Facsády Annamária 
- Kárpáti Zoltán 
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5. kép: Leletek a volt Duna mederből 
Fig. 5.: Finds from the former bed of the Danube 

recovered from this layer although 
there are no signs of a settlement. 

The hot water springs were used 
in later periods as well . A wel l w i t h 
a barrel f i l l ing bui l t into a widened 
crater was found in the northwest
ern part of the excavation area. In 
the modern period, lime kilns stood 
i n the western part of the area, the 
foundations of which were uncov
ered. At that time, the Danube shift
ed to the east so that trees stood in 
the former cove. 

Annamária R. Facsády -
Zoltán Kárpáti 



Ujabb sírok az aquincu
mi katonaváros nyugati 
temetőjéből 

(Budapest, III. ker., Bécsi út 62. és Bécsi 
út 80., Hrsz.: 14741,14732/1) 

(In memóriám Juhász István) 

A katonavárosi amfiteátrumtól dél
nyugatra két telek megelőző feltá
rására került sor a 2000. esztendő
ben. Mindkét esetben a beruházók 
költségén ásathattunk, a beépítési 
szándéknak megfelelően teljes felü
leten (650, illetve 600 négyzetmé
ter). Egyfelől rutinfeladatként állt 
előttünk a Kis-Kecske hegy keleti 
lejtőjének átvizsgálása, tudva, hogy 
a korábban kutatott „nadrágszíj
parcellák" (Bécsi út 48., 50., 52.) kö
zel azonos mértékű újkori beépí
tettségével és a korábbról jól ismert 
terepadottságokkal kell számol
nunk, ugyanakkor e nagy római te
metőn belül olyan egymáshoz kö
zeli szakaszokat ismertünk meg, 
ahol eltérő a temetkezések idő
rendje (például a legkorábbi sírok 
megjelenése) és a két területen al
kalmazott temetkezési módok (rí
tusok) aránya. 

Bécsi út 62. (1. kép): A dombolda l 
ősfelszíne i t t is többszörösen tagolt, 
erős keleti lejtő, mely a római korra 
a második terasz széléig feltöltő-

New graves from the 
western cemetery of the 
Aquincum Military Town 

(Budapest III, 62 Bécsi Road and 80 Bécsi 
Road, Lot reg. no.: 14741,14732/1) 

(In memóriám István Juhász) 

The excavations at these two lots 
were conducted preceding con
struction works southwest of the 
amphitheater of the Mi l i t a ry Town. 
In both cases, the investors financed 
excavations, covering the whole ter
ritory designated for construction 
work (650 and 600 square metres 
respectively). The research on the 
eastern slope of the Kis-Kecske hil l 
was a routine task since the excava
tions on the long and narrow lots 
(48, 50 and 52 Bécsi Road), where 
similar modern buildings had been 
encountered and w i t h we l l known 
topographical traits, already indi
cated what could be expected here. 
At the same time, sections of the 
large Roman cemetery located close 
by could be unearthed. This ceme
tery contained graves from various 
chronological phases (e.g. from the 
appearance of the earliest graves) 
and contained graves w i t h burial 
rites in various proportions. 

62 Bécsi Road (Fig.l.): The east-
wardly steeply sloping ancient sur-



1. kép: Ásatási összesítő alaprajz, Budapest, III. ker., Bécsi itt 62. 
Fig. 1.: Ground plan of the excavations, Budapest III, 62 Bécsi Road 



dött. 1995-ben, a Bécsi út 60. alatt 
hat, az 1-2. századra keltezhető, ró
mai „kenyérsütő" kemence került 
elő a harmadik terasz szélén, me
lyekhez csatlakozik a már általunk 
kibontott, kerek alprajzú tűzhely. 
(1. kép: 1) Akkor csak a temető leg
zsúfoltabb, középső terasz-szintre 
eső szakaszát és az idővel tűzhe
lyek közé ásott sírokat tárhatták 
fel. A temetőrészt 31, jobbára boly
gatott szórthamvas sír alkotta, a 2. 
és 3. század közepe közötti idő
szakból. (BERTIN 1996, 40-43.) Az 
új felületen - rombolt sírokkal 
együtt - közel 70 temetkezést do
kumentáltunk. A sírok kétharmada 
most is a középső teraszon jelent 
meg, a keleti zónában egyre keve
sebbet találtunk. Köves, törmelékes 
sáv (út maradványa, esetleg falom-
ladék?) jelezte a központi rész kele
ti szélét a legalsó terasz-szint feltöl
tésének tetején szétterülve (1. kép: 
2), ettől keletre már csak egyetlen 
sírt találtunk. Többször megújított 
észak-déli irányú fal (1. kép: 3) és 
hasonló irányú árok (1. kép: 4) véd
te az alsó szinteket, a harmadik te
rasz szélén. Utóbbi talán azzal a 
mészégető kemencével (1. kép: 5 és 
2. kép) készülhetett egyszerre, a ró
mai kor kései szakaszában, amely
nek megásásakor már sírokat és 
sírköveket romboltak. Egyébként 
az erózió a temető magasabban 

face of the hillside was segmented 
many times. By the Roman period, 
i t had been filled up to the edge of 
the second terrace. Six Roman bak
ers' ovens, dated from the 1st - 2nd 
centuries, were unearthed at the 
edge of the third terrace at 60 Bécsi 
Road i n 1995. Yet another oven wi th 
a round ground plan was unearthed 
this year. (Fig.l.: 1) A t that time, 
only the most crowded section of 
the cemetery on the middle terrace 
level and the graves dug between 
the ovens could be unearthed. The 
fragment of cemetery contained 31, 
mostly disturbed, scattered ash cre
mation burials dated from between 
the 2 n d century and the middle of 
the 3 r d century. (Bertin 1996, 40-43) 
About 70 burials could be docu
mented together w i th the disturbed 
graves on the new surface. Two 
thirds of the graves appeared on the 
middle terrace this time as well , 
w i t h their numbers gradually 
decreasing in the eastern zone. A 
strip of stones and rubble (remains 
of a road or a wall?) indicated the 
eastern edge of the central part of 
the cemetery, scattered on top of the 
f i l l of the lowermost terrace level. 
(Fig.l.: 2) Only one more grave was 
found east of it. A several times 
renewed north-south oriented wal l 
(Fig.l.: 3) and a trench running in 
the same direction (Fig.l.: 4) pro-



2. kép: Késő római mészégető kemence, Budapest, III. ker., Bécsi 
út 62., 5. számú objektum 
Fig. 2.: Late Roman lime kiln, Budapest III, 62 Bécsi Road, feature 
no. 5 

fekvő harmadát sem kímélte, ahol 
a sírfoltok jóval elmosódottabban 
jelentek meg. Hatására a mélyeb
ben fekvő járószinteken (1. kép: 9) 
ugyanannyi szórvány érem került 
elő, m in t ahány pontosan azonosít
hatóan, sírból. Bár a harmadik tera
szon egyre kevesebb volt a sír, még 
a támfalon kívül is került elő né
hány. (1. kép: 10) A faltól körülbelül 
30-40 méterre nyugatra, egy 1997-
ben elvégzett rövid leletmentés so
rán (Kecske utca 7.) csupán egyet
len csontvázat találtunk 150 négy
zetméteres felületen! (HABLE 1998, 
132-134.) Úgy tűnik, hogy az egyre 
meredekebb domboldal már nem 
vol t kedvelt temetkezési hely, még 
a temető zsúfoltsága ellenére sem. 
(H.T.) 

tected the lower lev
els at the edge of 
the thi rd terrace. 
The trench seems to 
have been estab
lished in a late 
phase of the Roman 
period, at the same 
time as the l ime 
k i ln , (Fig.l.: 5 and 
Fig. 2.) the bui ld ing 
of which destroyed 
graves and grave
stones. Otherwise, 
erosion was not 
merciful to the 

higher third of the cemetery either, 
where the outlines of the graves 
were much vaguer. In consequence, 
just as many stray coins (16 items) 
were recovered from deeper floor 
levels (Fig. 1.: 9) as could be found 
i n authentic positions in the graves. 
Al though fewer and fewer graves 
could be found on the third terrace, 
some could even be unearthed out
side the buttress wal l . (Fig.l.: 10) 
About 30-40 m west of the w a l l , 
only one skeleton could be found 
wi th in 150 square metres (!) dur ing 
a short rescue excavation in 1997 (7 
Kecske Street). (HABLE 1998, 132-
134) It seems that the gradually 
sloping hillside was not favoured 
for burials despite the crowdedness 
of the cemetery. (T.H.) 



Temetőrészletünkre főleg az 
úgynevezett szórthamvas rítusú te
metkezés jellemző, egy sírnál hely
ben hamvasztották el a halottat 
(bustum). (1. kép: 6 és 3. kép) A 
mindössze 10 csontvázas sír több
sége gyermektemetkezés volt . 
Uralkodó az észak-déli, vagy ah
hoz közeli tájolás, ettől eltér 2-2 
nyugat-keleti, illetve kelet-nyugati 
fektetésű halott. (TOPÁL 1993, 
105.; LÁNYI 1972, 63.) Utóbbiak a 
temető korai periódusából valók, 
ami egyértelmű például egy 2. szá-

3. kép: Helyben hamvasztott halott sírja 
(bustum), Budapest, III. ker., Bécsi út 62., 6. 
objektum 
Fig. 3.: Grave of a locally cremated person 
(bustum), Budapest III, 62 Bécsi Road, fea
ture no. 6 

Scattered ash cremation burial is 
the rite most characteristic of this 
fragment of cemetery. In one case, 
the deceased was cremated at the 
grave site (bustum). (Fig.l.: 6 and Fig. 
3.) Most of the 10 inhumation bu r i 
als contained the skeletons of chi l 
dren. The dominant orientation was 
north-south or approximately 
north-south. Two graves diverge 
significantly from it w i th west-east 
and east-west orientations respec
tively. (TOPÁL 1993, 105.; LÁNYI 
1972, 63.) These odd burials came 
from the early phase of the ceme
tery, which is unquestionably true 
as wel l for a child's burial dated 
from the 2 n d century, whose grave 
lay under the wal l of the graveyard. 
(Fig.l.: 11) Thus, the graves in this 
zone come from the 2 n d century, 
and none was found from an earlier 
period. This was the time when the 
above mentioned graveyards were 
created. (Fig. 1.: 6, 7, 8) One of these 
graveyards was especially rich i n 
grave goods. (Fig. 1.: 7) A fortifica
t ion wal l wi th a similarly round 
ground plan has been found more 
to the south in the cemetery run
ning along Bécsi Road. (FACSÁDY 
1999, 279) In our case, the wa l l , 
which was covered wi th roof tiles 
and flat stone slabs, enclosed two 
cremation burials w i t h scattered 
ashes. The ashes were thrown into a 



zadra keltezhető sírkert fala alá te
metett gyermek esetében. (1. kép: 
11) Ezen a szakaszon tehát a 2. szá
zadban jelentek meg a sírok, koráb
bit nem találtunk. Ekkor alakították 
ki a már említett sírkerteket (1. kép: 
6, 7, 8), melyek közül az egyik igen 
gazdag mellékleteivel tűnt k i . (1. 
kép: 7) Hasonló, kerek alaprajzú vé
dőfalat már találtak a Bécsi úti te
mető délebbi szakaszán. 
(FACSÁDY 1999, 279.) Esetünkben 
két szórthamvas sírt vett körül a 
fal, melyeket tetőcserepekkel és la
pos kövekkel fedtek le. A sírkert 
keleti felében hosszúkás, észak-déli 
árokba szórták a hamvakat, (1. kép: 
12) a leletanyag elemzése alapján 
úgy tűnik, hogy it t egy férfit és egy 
nőt együtt temettek el. Férfira utal 
egy vaskard, kardhüvelykoptató
val, egy öv (balteus) veretei és egy 
dobókocka. Mérete alapján is női 
kézre i l le t t a sírban talált arany
gyűrű, (5. kép) s mivel a katonaság 
felső rétege csak Septimius Severus 
uralkodása alatt (193-211) nyert jo
got aranygyűrű viselésére, valószí
nű, hogy az általánosan a 2. szá
zadra keltezhető tárgy inkább a 
század végén került sírba. További 
érdekes lelet egy piperekészlet (4. 
kép) és a sírföldben talált tengeri 
kagyló; egy másik, bolygatott gyer
meksírból tengeri csiga töredéke 
került elő. (1. kép: 13) Ezt az utóbbi 

north-south directed, elongated 
trench in the eastern part of the 
graveyard. (Fig.l.: 12) The analysis 
of the f ind material suggests that a 
man and woman were buried 
together here. A man is indicated by 
the i ron sword wi th an iron chape, 
belt fittings (balteus) and a dice. The 
golden r ing found in the grave 
could fit a woman's finger judging 
from the size. (Fig. 5.) Since higher 
ranking army officers were given 
the r ight to wear gold rings only 
dur ing the reign of Septimus 
Severus (AD 193-211), it seems 
probable that this r ing type, usually 
dated to the 2 n d century, was placed 
into the grave at the end of the cen
tury. Beside other articles of use, a 
cosmetic set (Fig. 4.), a marine shell 
discovered in the earth of the grave 
represent interesting finds. The dis
turbed grave of a child yielded a 
fragment of another marine shell. 
(Fig. 1.: 13) The latter burial is dated 
by a Caracalla denar minted in 
Rome between A D 196 and 198 
(suberatus) and a numismatic rarity: 
Severus Alexandus's counterfeit 
cast bronze coin. The grave of a 
woman, buried w i t h an silver 
winged fibula from Noricum-
Panonia (Fig. 1.: 14), can also be 
dated to the 2 n d century. (GARB-
SCH 1985,562-565, Abb. 5.) 

In the 3 r d century, earlier burials 



t e m e t k e z é s t 
Caracalla császár 
196-198 között Ró
mában vert dénár
ja (suberatusa) és 
egy numizmatikai 
ritkaság, Severus 
Alexander öntött 
hamis bronzérme 
keltezi. Szintén a 2. 
századi periódus
ba tartozik annak 
nőnek a sírja (1. 
kép: 14), akinek a 
viseletéhez ezüst 

4. kép: Piperekészlet (specillum) bronz tokkal, a 12. számú, 2. szá
zadi sírból (Budapest, III. ker., Bécsi út 62.) 
Fig. 4.: Cosmetic set with a bronze case from grave no. 12 from the 
2nd centim/ (Budapest III, 62 Bécsi Road) 

noricum-pannoniai szárnyashbula 
tartozott. (GARBSCH 1985, 562-
565., Abb. 5.) 

A 3. században már egyre több 
sír megásásakor bolygattak, vagy 
romboltak korábbiakat. Ez jól 
megfigyelhető volt a 7. számú sír-

5. kép: Aranygyűrű a 12. számú, 2 századi 
sírból (Budapest, III. ker., Bécsi út 62.) 
Fig. 5.: Gold ring from grave no. 12 from the 
2nd century (Budapest III, 62 Bécsi Road) 

were disturbed or destroyed more 
and more often as new graves were 
dug. This could be clearly observed 
on the southern side of graveyard 
no. 7. Here, an early skeleton and 
the wal l of the graveyard were dis
turbed by a very interesting grave 
of a child. (Fig. 1.: 15) The find 
assemblage was composed of three 
jugs, a grey pot (olla), a necklace of 
14 beads and a clay doll . The nicest 
find from this period was found in a 
destroyed scattered ash cremation 
burial . (Fig.l.: 16) I t d id not contain 
any other grave goods. The piece of 
jewellery was made from two gold 
wires and decorated w i t h a spiral 
disc. It can be grouped among the 
so-called hooked earrings. A similar 
pair had already been recovered 
along the Bécsi Road, (TOPÁL 1993, 



kert déli oldalán. I t t egy korai 
csontvázat és a sírkert falát is 
bolygatták egy igen érdekes gyer
meksírral. (1. kép: 15) Három kor
só, egy szürke fazék (olla), 14 
gyöngyszemből álló nyaklánc és 
egy agyagszobrocska alkotta a 
leletegyüttest. A korszak legszebb 
leletét egy rombolt szórthamvas 
sírban találtuk (1. kép: 16), minden 
egyéb melléklet nélkül. A két 
aranydrótból készült, spirálko
ronggal díszített ékszer az úgyne
vezett hurkosvégű fülbevalók cso
portjába tartozik. Hasonló pár ke
rült már elő a Bécsi út mentén, 
(TOPÁL 1993, 69., Pl. 90/3-4 és 
171/2/3-4) tökéletes párhuzamuk, 
ezüstből, szarmata területről is
mert. (VÖRÖS 1995, 123., 2 és 6-7. 
kép) Ezek a darabok valószínűleg 
a 3. században készültek. (LÁNYI 
1972, 88-91. és Abb. 65) 

A 4. századra keltezhető temetke
zést nem találtunk, viszont I . 
Constantinus (306-337) Urbs Roma 
típusú érme hevert a már említett, 
keleti köves felületen, (1. kép: 2) ami 
azonos lehet a délebben fekvő telke
ken már többször megfigyelt késő 
római úttal. (BERTIN 1997, 18., 4. 
kép) A sírokat metsző „keréknyo
mok" (1. kép: 17) szintén a temető 
déli területeinek intenzívebb (4. szá
zadi) használatát jelzik. Egyelőre 
nem tudjuk pontosabban keltezni a 

69., Pl. 90/3-4 and 171/2/3-4), 
whi le perfect analogues made from 
silver are known from Sarmatian 
territories. (VÖRÖS 1995, 123., Figs 
2 and 6-7) These pieces were proba
bly made in the 3rd century. 
(LÁNYI 1972, 88-91. and Abb. 65) 

We d id not find any graves from 
the 4 t h century, although Constan-
tine I 's (306-337) Urbs Roma type 
coin lay on the above-mentioned 
eastern stony surface, (Fig. 1.: 2) 
which may be identical to the late 
Roman road that had been observed 
several times on lots to the south. 
(BERTIN 1997, 18 fig. 4) The 
"wheel-tracks" intersecting the 
graves (Fig. 1.: 17) also indicate the 
more intensive use of the southern 
part of the cemetery (in the 4th cen
tury) . We can not as yet exactly date 
the large lime k i ln mentioned earli
er. (Fig. 1.: 5 and Fig. 2.) Its f ir ing 
space and ash pit contained (Fig. 1.: 
18) quintals of half burnt lime, lime 
powder and cinder, but very few 
datable finds. Wi th a bizarre expe
diency, the construction was buil t to 
make use of the stone material from 
the cemetery. A huge fragment of a 
tombstone, (Fig. 1.: 19) w i th the still 
visible depiction of the lupa capitoli-
na feeding the twins, and the shapes 
of two herdsmen was also used as 
raw material. The southern edge of 
the stone extended into the fir ing 



fent említett nagy mészégető ke
mencét (1. kép: 5 és 2. kép), melynek 
tűzteréből és hamuzógödréből (1. 
kép: 18) mázsaszám került elő félig 
kiégett mészkő, mészpor és salak, 
viszont annál kevesebb datáló érté
kű lelet. A létesítmény bizarr célsze
rűséggel a temető kőanyagának 
hasznosítására szolgált. Nyers
anyagforrás volt az a hatalmas sír
kőcsonk is, (1. kép: 19) melynek ke
leti oldalán az ikreket tápláló lupa 
capitolina még részben kivehető, 
mellette a két pásztor alakjával. A 
kő déli pereme belógott a kemence 
tűzterébe és annak falával együtt át
égett, vagyis még a mészégetést 
megelőzően került erre a helyre. A 
sírkő, melynek felállítását a 2. szá
zad végére tehetjük, ábrázolása 
alapján ugyanabban a műhelyben 
készülhetett, mint a nemrég, a kö
zelben előkerült, lupa capitolina áb
rázolású sztélé. (FACSÁDY 1999 
279. és 283., 6-9. kép) A területen 
még két kőemlék állt eredeti helyén, 
egy sírsztélé lenagyolt, alsó csonkja 
(1. kép: 20) és egy másik, kevésbé 
kvalitásos darab, (1. kép: 21) kétfülű 
edény (kantharos) ábrázolásával. 
(M. A.) 

Bécsi út 80. (6. kép): Az előző 
helyszíntől 100 méterre valamivel 
keskenyebb felületet nyithattunk 
meg. I t t az északi telekhatár nyuga
ti szakaszán életveszélyes tűzfal 

space of the ki ln and it burnt 
through together w i t h the wa l l of 
the k i ln , which means was placed 
there before the lime was burnt. Its 
ornamentation comes from the 
workshop where another stone w i t h 
a depiction of lupa capitolina was 
manufactured so that i t was proba
bly erected at the end of the 2 n d cen
tury. (FACSÁDY 1999 279. and 283., 
figs 6-9) Two other stone monu
ments stood in original position i n 
the area. One was the rough lower 
butt of a grave stele (Fig. 1.: 20), the 
other as an inferior quality item 
(Fig.l.: 21) w i t h the depiction of a 
two-handled vessel (kantharos). 
(A.M.) 

80 Bécsi Road (Fig. 6.): situated 
100 m from the area discussed 
above, a slightly narrower surface 
could be opened. A dangerous fire 
w a l l rose above us in the western 
section of the northern border of the 
lot, and a still inhabited bui lding 
had to be taken into consideration 
(82 Bécsi Road) in the eastern sec
tion. A rather broad safety zone had 
to be established on the western 
and southern borders of the lot due 
to the thick f i l l of the terrain from 
the modern period. 

Lajos Nagy and János Szilágyi 
unearthed part of a "bir i tual" ceme
tery containing 61 inhumation and 
"f i red" graves in the foundations of 



6. kép: Ásatási összesítő alaprajz, Budapest, III. ker., Bécsi út 80. 
Fig. 6.: Ground plan of the excavations, Budapest III, 80 Bécsi Road 



tornyosult fölénk, keleti szakaszán 
a még lakott épületre (Bécsi út 82.) 
kellett tekintettel lennünk, a nyuga
ti és déli telekhatáron is elég széles 
védősávot kellett hagynunk a telek 
egészét borító, laza újkori feltöltés 
miatt. 

1936-ban Nagy Lajos és Szilágyi 
János 61 csontvázas és "égetett" sí
rokból álló, "birituális" temetőrész
ietet tárt fel a Bécsi út 78-84. számú 
házak alapozásakor, (SZILÁGYI 
1943, 340-341.) melyek közül ny i l 
ván több is a 80. számú ház (6. kép: 
1) és újkori pince (6. kép: 2) alapjai
nak kiásásakor ment volna veszen
dőbe. A publikus, de erősen szűk
szavú kutatástörténeti adatokat, a 
gépi lehumuszolás során ellenőriz
tük. A pince alatt nyomát sem ta
láltuk római síroknak, a nyugati 
épületszárny (6. kép: 3) alapozása
kor pedig szintén elérték a geológi
ai ősfelszínt és bolygatták a köztes 
rétegeket. Kutatóárkot nyi tot tunk 
az épület Bécsi út mentén álló falai 
között is (6. kép: 4), ahol 2,5 méter 
vastag újkori omladék alatt, boly
gatott agyagos feltöltésben további 
1,5 méter mélyítés után értük el a 
geológiai alapot. Néhány cserépen 
kívül ebben a rétegben sem talál
tunk értékelhető leletet. A 20. szá
zad békés és viharosabb eseményei 
az épületen kívül is nyomokat 
hagytak területen. (Újkori kút: 6. 

houses at 78-84 Bécsi Road in 1936. 
(SZILÁGYI 1943, 340-341.) Probably 
some of them would have been 
destroyed by the building of the 
foundations of house no. 80 (Fig.6.: 
1) and a modern cellar. (Fig. 6.: 2) 
The public, although rather laconic 
historical research data were 
checked during the mechanical 
scraping of the humus. We could 
not find any traces of Roman graves 
under the cellar, and the geological
ly unbroken ground also extended 
into the higher layers disturbed 
during the foundation work on the 
western wing of the building. (Fig. 
6.: 3) We opened a test trench 
between the walls of the main 
bui ld ing on Bécsi Road, (Fig. 6.: 4) 
where we reached undisturbed 
ground under 2.5 m of modern rub
ble and another 1.5 m of disturbed 
clayey f i l l . No évaluable finds could 
be recovered except for a few 
sherds. Both tempestuous and 
peaceful events of the 20 t h century 
left their marks not only on the 
bui ld ing but also on the area itself. 
(Modern well: Fig. 6.: 5, devastation 
from the World War: Fig.6.: 6, land
scaping: Fig. 6.: 7) In the less dis
turbed western part of the lot, 14 
cremation burials w i t h scattered 
ashes and 19 inhumation graves 
were unearthed. It is an important 
research history antecedent that 



kép: 5, világháborús pusztítások: 6. 
kép: 6, tereprendezés: 6. kép: 7.) A 
telek kevésbé bolygatott nyugati 
felében 14 szórthamvas és 19 csont
vázas rítusú temetkezést tártunk 
fel. Fontosabb kutatástörténeti 
előzmény, hogy a területtől észak
nyugatra (Budapest, I I I . ker., Kecs
ke utca 29.), 1992-ben 26, majd 
1995-ben további 14 sírt tárt fel 
Topái Judit. Az ásató e „többnyire 
bolygatatlan 1-2. századi csontvá
zas és hamvasztásos" temetkezése
ket „...a katonaváros nyugati teme
tőjének legdélebbi, időben legko
rábbi parcellájához" tartozónak ha
tározta meg, melyben az „1-2. szá
zadi kelta (csak részben erav-
iszkusz) csontvázas sírok együtt 
fordulnak elő a katonai megszállók 
első nemzedékének hamvasztásos 
sírjaival." (TOPÁL 1996, 44-49.) 

2000 novemberében fejeztük be 
a terepi munkát, a leletanyag res
taurálása épp' csak elkezdődött, 
így csupán néhány jellegzetes lelet 
és a topográfiai mikrokörnyezet 
értékelésével egészíthetjük k i az 
idézett összefoglalást. A Bécsi út 
62. számú telek ősfelszínéhez ké
pest gyengébb lejtésű domboldal 
legkorábbi szórthamvas sírja (6. 
kép: 8 és 7. kép), Domitianus csá
szár (81-96) középbronzával és 
egy volutás mécsessel, az 1. szá
zad végére keltezhető. Közvetle-

northwest of the area (Budapest I I I , 
29 Kecske street), Judit Topái 
unearthed 26 graves in 1992 and 14 
graves in 1995. She defined the 
"mostly undisturbed inhumation 
and cremation (burials) from the 1st 
- 2 n d centuries" as belonging "...to 
the southern, chronologically earli
est section of the western cemetery 
of the Mil i ta ry Town, in which 
Celtic (only partly Eraviscan) inhu
mation graves from the 1 s t - 2 n d cen
turies occur together w i t h the cre
mation burials of the first genera
tion of mil i tary invaders." (TOPÁL 
1996, 44-49.) 

We finished field work in 
November 2000, and the restoration 
of the f ind material has just begun. 
Thus, the cited summary can be 
completed only after the evaluation 
of some characteristic finds and the 
topographical microenvironment. 
The earliest scattered ash cremation 
burials in lot 62 Bécsi Road, where 
the present surface slopes less 
steeply than the unbroken ground, 
(Fig.6.: 8 and Fig. 7.) dates to the end 
of the 1 s t century dur ing the middle 
of emperor Domitian's reign (AD 
81-96) and contain bronze and a 
voluted lamp. A n u rn containing 
grave goods was dug right beside 
the outlines of the grave. (Fig.6.: 9) 
A rectangular mirror wrapped in a 
bark case lay in a large grey vessel 



nül e sírfolt mellé 
urnafészket ás
tak. (6. kép: 9) A 
nagyméretű sö
tétszürke edény
ben, háncs tokba 
bugyolált, szög
letes tükör fe
küdt a hamvak 
tetején. A 15x10 
centiméteres, 2 
milliméter vastag 
bronzlemez ma
gas óntartalmú 
és polírozással 
érték el egyik o l 
dalának máig elevenen tükröző fé
nyességét. A temetőrész többi 
szórthamvas sírjának datálásához 
egyelőre nem áll rendelkezésre a 
restaurált leletanyag, két esetben 
biztos, hogy a szórthamvas temet
kezéssel korábbi csontvázasat 
bolygattak. (6. kép: 10, 11) Hason
lóan nehéz egyelőre a csontvázas 
sírok kormeghatározása is. Úgy 
tűnik azonban, hogy ezen a teme
tőszakaszon fontosabb a csontvá
zas temetkezések számszerű több
ségére felhívni a figyelmet, m i n t 
azt kihangsúlyozni, hogy a „biri-
tual izmus" előfordul az amúgy is 
vegyes etnikumú, romanizálódó 
város temetőjében. (TOPÁL 1996, 
46.) Egy Bécsi út 62. szám alatt fel
tárt 2. századi sír esetében már 

7. kép: Urnafészek és szórthamvas sír az 1. század végéről, Buda
pest, HL ker., Bécsi út 80., 7. kép 8. objektum 
Fig. 7.: Urn nest and scattered ashcremation burial from the end of 
the 1st century, Budapest III, 80 Bécsi Road, Fig. 7, feature 8 

on top of the ashes. The 15 x 10 cm 
in size and 2 m m thick bronze plate 
had a high lead content. The pol 
ished surface has preserved its 
shine. The material that could date 
the rest of the scattered ash crema
tion burials in the fragment of 
cemetery has not yet been restored. 
In two cases i t is certain that earlier 
inhumation graves were disturbed 
by cremation burials. (Fig. 6.: 10, 11) 
The dating of the inhumation 
graves is hindered by this same fact. 
It seems, nevertheless, that i t is 
more important to call attention to 
the numerical increase of inhuma
tion burials in this section of the 
cemetery than to emphasise the 
occurrence of "biri tualism" in the 
cemetery of the Romanizing t o w n 



megfigyelhető a helyi hagyomány 
és a hódítók szokásainak kevere
dése (nor '-pannon' szárnyasfibula 
szórthamvas sírban: 1. kép: 14), a 3. 
században pedig szinte már lehe
tetlen a többségében elhamvasz
tott halottak etnikai szétválasztá
sa. Nem járható út tehát, hogy a 
szegényes csontvázas temetkezé
seket, csupán a rítus alapján, álta
lánosítva korainak és keltának ha
tározzuk meg. Innen 100 méterre 
keletre, a Bokor utca 21. szám alatt 
feltárt csontvázas sírok többsége 
már inkább a 3. század végéről va
ló. (HABLE 1999, 37-49.) 

A sírok tájolása igen változatos, 
a csontvázasaknál délkelet-észak
nyugati kivételével az összes var i 
áció előfordult. Két sírcsoport ha
tározottan elkülönült egymástól, 
melyek tágabb környezetében to
vábbi „magányos" sírok jelentek 
meg. Az „A" csoport legkorábbi 
temetkezését (6. kép: 12) lekerekí
tett sarkú, szük gödörben, egy 
nyugat felé fektetett csontváz alatt 
találtuk. A gödör aljára levágott 
fejet (vagy koponyát) és egy sötét
szürke poharat helyeztek (8. kép), 
majd behantolás után a gödröt 2 
kúpcseréppel (imbrex) fedték le. 
Idővel további 4 halottat temettek 
el a koponya feletti csontváz keleti 
oldalán, legvégül egy szórthamvas 
sírral bolygatták a csoport keleti 

wi th its mixed population. (TOPÁL 
1996, 46.) In the case of a grave from 
the 2 n d century unearthed in 62 
Bécsi Road, a mixture of local tradi
tions and the customs of the con
querors can be observed (see the 
Noricum-Pannonian winged fibula 
from a scattered ash cremation bur
ial, (Fig. 1.: 14) while in the 3 r d cen
tury, identifying the ethnicity of the 
usually cremated persons is practi
cally impossible. It is thus impossi
ble to define the poor inhumation 
burials as early and Celtic based 
purely on the rite. One hundred 
metres east of here, the majority of 
the inhumation graves unearthed at 
21 Bokor Street, rather date from the 
end of the 3 r d century. (HABLE 
1999, 37-49.) 

The orientation of the graves is 
very varied. Inhumation graves 
were found oriented in all direc
tions except along a southeast-
northwest axis. Two grave groups 
can definitely be distinguished wi th 
" ind iv idua l" graves appeared in 
their wider environment. The earli
est bur ia l i n group ' A ' is a very 
interesting grave wi th implications 
of a skul l cult. (Fig. 6.: 12) The 
restricted pi t w i t h rounded corners 
was found under a skeleton orient
ed towards the west. A cut off head 
(or skull) and a dark grey cup were 
placed on the bottom of the pit, (Fig. 



szélén fekvő csont
vázat. (6. kép: 11) A 
koponya mellet ta
lált pohár legkö
zelebbi párhuza
mát 3. századra kel
tezett, Bécsi úti sír
ból ismerjük. (TO
PÁL 1993, 75., Grave 
18, Pl. 97 /1 és 
176/18/1) A cso
port tágabb kör
nyezetében továb
bi négy sírt tár
tunk fel. (6. kép: 13) 
A másik sírcsopor
tot 10 méterre nyugatra találtuk. 
(6. kép: B) Utóbbi szabályosabb el
rendezésű, három szorosan egy
más mellé temetett északkelet-dél
nyugati , i l letve 2 délnyugat-észak
keleti tájolású sírból állt, majd dél
nyugat felé ismét néhány magá
nyos sír következett. (6. kép: 14) A 
csoport egyik tagja éremmel, kor
sóval és piperekészlettel lesz da
tálható. (6. kép: 15, vö. 1. kép: 12) 
Igényesen megépített sírkertre 
bukkantunk a terület északnyugati 
szögletében. (6. kép: 16, 9. kép) 
Rombikus alaprajzú, meszes kötő
anyagú falát egy lankás terasz ke
leti szélére alapozták, északkeleti 
sarka és déli fala nagyobb mészkő
sziklákon feküdt. Az építmény an
nak ellenére megállta az idők pró-

8. kép: Koponya temetkezésre utaló sir a 3. századból, Budapest, 
III. ker., Bécsi út 80., 12. objektum 
Fig. 8.: Burial with implications for a skull cult from the 3rd cen
tury, Budapest III, 80 Bécsi Road, feature 12 

8.) after the interment of the 
remains, the pit was covered wi th 
two conical tiles (imbrex). Later, four 
more dead persons were buried on 
the eastern side of the skeleton over 
the skull , and finally, the skeleton 
on the eastern side of the group was 
disturbed by a cremation burial. 
(Fig.6.: 11) The direct analogue to 
the cup found beside the skull is 
known from a grave on Bécsi Road 
dated to the 3 r d century. (TOPÁL 
1993, 75., Grave 18, PL 97 /1 and 
176/18/1) Four more graves were 
unearthed in the wider area of the 
group. (Fig. 6.: 13) The other group 
of graves was found 10 m to the 
west. (Fig. 6.: B) This latter displays 
a more regular pattern. It consists of 
three graves lying close to each 



báját, hogy egy ré
szét félig lerombol
ták. Sajnos eltűnt a 
keleti fal közepére 
állított sírkő érté
kes felső része is. 
Meglepő eredményt 
hozott a sírkert bel
sejének átvizsgálá
sa, ahol az egyön
tetű, barna, agya
gos betöltésben csu
pán néhány szór
vány jellegű római 
és őskori cserepet 
találtunk, így az 
építmény kora legfeljebb a falszer
kezet vizsgálatával és csak tág 
időhatárok között lesz meghatá
rozható. (H.T.) 

Hable Tibor - Márton András 
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other wi th a northeast-southwest 
orientation as w e l l as two graves 
oriented to the southwest-northeast. 
Some more individual graves 
appeared to the southeast. (Fig. 6.: 
14) One of the graves in the group 
can be dated by a coin, a jug and a 
wr i t ing kit. (Fig. 6.: 15, compare: Fig. 
1.: 12) A carefully built graveyard 
was found in the northwestern cor
ner of the area. (Fig. 6.: 16, Fig. 9.) A 
stone wall bound w i t h l imy mortar 
had a diamond-shaped ground 
plan. It was founded on the eastern 
edge of the sl ightly sloping terrace 
w i t h the northeastern corner and 
the southern w a l l standing on the 
limestone rock. The construction 
defied the vicissitudes of time 
despite being half destroyed. 
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Regrettably, the valuable upper part 
of the tombstone placed in the mid
dle of the wal l also disappeared. 
Research into the inner part of the 
grave yard brought unexpected 
results. The uniform brown clayey 
f i l l contained only a few scattered 
Roman and prehistoric sherds, so 
the age of the construction can be 
determined only through the analy
sis of the wooden construction and 
even then only w i t h i n broad limits. 
(T.H.) 

Tibor Hable - András Márton 



Kutatások az aquincumi 
katonaváros déli részén 

(Budapest, III. ker., Lajos utca 118-
120., Pacsirtamező utca 19.) 

A Lajos utca 118-120. saroktelken az 
OPUS Építő Kft. tervezett társashá
zának alapozási munkái előtt végez
tünk régészeti feltárást 2000 decem-
ber-2001 március folyamán. A terüle
tet határoló utcák, kis eltéréssel, má
ig a római utak nyomvonalát köve
tik. A Fényes Adolf utca páros olda
lán a Flórián téri legiotábort körülve
vő katonaváros észak déli főútja, a 
limesút már az elmúlt évek feltárásai 
nyomán több szakaszon előkerült. 
(NÉMETH 1997, 255-267.; PARRAGI 
1977; MADARASSY 1991, 123.; 
MADARASSY 1998, MADARASSY 
2000, 46-55.) A Tímár utca északi há
zai alatt 1993-ban a Lajos utca 122. 
előzetes feltárásán egy hosszú bér
ház porticusa és zárófala, valamint 
ettől északra egy kelet-nyugati bekö
tőút széle került elő. (MADARASSY 
2000) A telket harmadik oldalról ha
tároló Lajos utca északi szakasza egy 
még korábbi, Flavius kor i római út 
nyomvonalát őrzi, ez az út mely a 
mai Aquincum szálló környékén ál
lomásozó ala (lovas segédcsapat) tá
borát (NÉMETH 1992, 81-87.) kísérte 
nyugat felől. (1. kép) 

Research in the southern 
part of the Aquincum 
Military Town 

(Budapest III, 118-120 Lajos Street, 19 
Pacsirtamező Street) 

Archaeological excavations were 
conducted preceding foundation 
w o r k on a residential block 
designed by the OPUS Építő Kft. on 
the corner lot 118-120 Lajos Street 
between December 2000 and March 
2001. The streets bordering the lot 
fol low, wi th slight divergences, the 
path of the ancient Roman roads. 
The limes road, the southern main 
road of the Mi l i t a ry Town, sur
rounding the legionary fortress on 
Flórián Square, were unearthed in 
several sections on the even number 
side of Fényes A d o l f street during 
past years excavations. (NÉMETH 
1997, 255-267.; PARRAGI 1977; 
MADARASSY 1991, 123.; M A D A 
RASSY 1998, MADARASSY 2000, 
46-55.) The porticus and the end 
wa l l of a long block of flats and the 
edge of an east-south running 
approach road north of it were 
found under the northern houses on 
Tímár Street dur ing the preliminary 
excavation at 122 Lajos street in 
1993. (MADARASSY 2000) The 
northern stretch of Lajos Street, 
which borders the lot on its th i rd 



7. kép: Az ásatás környezetének úthálózata 
Fig. 1.: Plan of the road network around the area of the 
excavations 

A Lajos utca 118-120. telek északi 
felén a régi Fényes Ado l f és Lajos 
utcai házak pincéi, a keleti részen 
pedig egy észak-déli szerelőakna 
semmisítette meg a régészeti jelen
ségeket. A sekélyebb pincék alatt is 
csak az első-második századi jelen
ségek bolygatatlan altalajba lemélyí
tett részét lehetett dokumentálni. 

2000-ben csak egyetlen ponton 
figyelhettük meg azt az 1. századi 
telekhatárt, (MADARASSY 2000) 
melynek 2001-ben újabb szakasza 
került elő. Tájolása alapján való
színűleg az alatábort körülvevő te-

side, preserves the part of 
an earlier Roman road 
from the Flavian period. 
This is the road that ran 
along the western side of 
the ala fort (mounted 
auxiliary troops) sta
tioned in the area of the 
present day Hotel 
Aquincum. (Fig. 1.; 
NÉMETH 1992, 81-87.) 

The cellars of the for
mer houses on Fényes 
Adolf and Lajos Streets 
destroyed the archaeo
logical features on the 
northern side of lot 118-
120 Lajos Street while the 
north-south oriented pi t 
for a garage d id the same 
kind of damage on the 

eastern side. Only fragments of fea
tures from the A D 1 s t and 2 n d cen
turies, sunk into the v i rg in soil 
could be observed even under the 
shallower cellars. 

The border of the lot from the 1 s t 

century could be observed only in 
one place in 2000, (MADARASSY 
2000) then in another section in 
2001. Judging from its direction, it 
seems to be the remains of the set
tlement which surrounded the ala 
fort, the vicus militaris. (Fig. 2.) 

New information could be gleaned 
about the buildings from the first 



lepülés (viens militaris) emléke. (2. 
kép) 

A 2. század első évtizedeitől a 
katonaváros (canabae) beépítettségé
ről nyerhettünk újabb információ
kat. A 2. században a limesutat ke
letről kísérő épületsor lezárása a Fé
nyes Ado l f utcai úttest alá esik, a te
lek nyugati felén a lakótömb (insula) 
központi udvara volt . Ez az udvar 
ekkor még beépítetlen, díszkertként 
funkcionált. A terület bolygatatlan 
részén mindenütt megtaláltuk az 
egykori, rendszerben ültetett nö
vényzet nyomait. (3. kép) A kertet 
sorban telepített kutakból öntözték, 
ezek közül kettőt sikerült a kútká-
váig feltárnunk, kettőnek pedig 
csak metszetét dokumentáltuk. 

A telek északi szélén a Tímár utca 
túloldalán feltárt épület 3. századi 
bővítését találtuk. (MADARASSY 
2000) A terület keleti szélén a 3. szá
zad első évtizedeiben nagyobb te
reprendezés után, feltehetőleg a ko
rábbi, az alatábort kísérő út nyomvo
nalát módosítva, új északkelet- dél
nyugati tájolású utat alakítottak ki . 

A 3. század folyamán a limesútra 
nyíló nagy lakóházakhoz is újabb 
helyiségsorokat építettek. Ebből a 
Septimius Severus idejére keltezhe
tő építési periódusból egyetlen ter-
razzopadló metszetét dokumentál
hattuk. Talán néhány évvel későbbi 
a ház konyhájának előkerült részle-

2. kép: Visszatöltött 1. századi telekhatár árka 
Fig. 2.: Refilled ditch on the border of a lot 
from the V' centim/ 

decades of the 2 n d century of the 
Mili tary Town (canabae). The end of 
the row of buildings that bordered 
the limes road in the 2 n d century was 
located under the road surface of 
Fényes Adolf Street, while the cen
tral courtyard of the block of flats 
(insula) could be found in the west
ern part of the lot. A t that time, the 
courtyard functioned as a decorative 
garden. We could find the traces of 
the once regularly planted vegeta
tion throughout the undisturbed 
part of the area. (Fig. 3.) The garden 
was watered from a row of wells. 
Two of them could be unearthed 
from the very r i m of the well down-



wards. Two more wells 
could be documented 
only in cross-section. 

At the northern edge 
of the lot we found the 
traces of the expansion 
of the 3 r d century house 
brought to light on the 
other side of Tímár 
Street. (MADARASSY 
2000) A new northeast-
southwest oriented road 
was built in the first 
decades of the 3 r d centu
ry at the eastern edge of 

the area after large-scale landscaping 
work, probably together wi th the 
modification of the path of the earli
er road that bordered the ala fort. 

New rows of rooms were added 
to the large blocks of houses open
ing onto the limes road in the 3 r d 

3. kép: Különböző típusií növények gyökerének nyoma a 
metszetfalban 
Fig. 3.: Traces of the roots of various plants in the section wall 

te, több különböző típusú kemencé
vel, agyagpultokkal és egy agyag
fallal kerített amforatárolóval. (4. 
kép) Megfigyelhettük, ahogy a ház 
zárófala egyre keletebbre tolódott, a 
század első, második és harmadik 
évtizedében. 

A 3. század har
mincas és hatvanas 
évei közé keltezhető 
az az építési perió
dus, amikor már az 
insula udvarát épí
tették be. A díszkert 
fáit kivágták, a gyö
kérzet gödreit egy
séges planírozással 
töltötték be. Ez az 
agyagtéglás, épület
törmelékes, épület- 4 k é p . Severus-kori konyha részlete 

gerendás Sittréteg Fig. 4.: Detail of a kitchen from Severus's time 



5. kép: Fűtőcsatorna 
Fig. 5.: Heating channel 

borította a területet, melyre egy 
többször átépített monumentális 
hypocaustumos épületet emeltek. Az 
újkori bolygatások miatt csak a 
hypocaustum alépítményének alapfa
lait, és egyetlen fűtőcsatorna részle
tét figyelhettük meg az épület keleti 
részén. (5. kép) A területen előkerült 
érmek alapján ezt az épületet még a 
4. század folyamán is használhatták, 
az utolsó átépítés a negyedik század 
második felében történhetett. 

Madarassy Orsolya 
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century. The section of 
a single terrazzo floor 
could be observed from 
this construction peri
od, dated to the time of 
Septimus Severus. The 
unearthed fragment 
from the kitchen of the 
house was perhaps 
constructed somewhat 
later. It contained a 
number of different 
ovens, clay benches 
and an amphora stor

age area enclosed by a clay wal l . 
(Fig. 4.) We could observe that the 
end wall of the bui ld ing was 
pushed more and more to the east 
in the first, second and th i rd 
decades of the century. 

The construction period, at which 
time the courtyard of the insula was 
bui l t in , can be dated between the 
30s and the 60s of the 3 r d century. 
The trees in the ornamental garden 
were felled, the pits for the roots 
were filled in and uniformly lev
elled. A debris layer of clay bricks, 
fragments of bui ld ing materials and 
beams covered the area. A several 
times rebuilt monumental bui ld ing , 
furnished w i t h a hypocaust system, 
was raised on this layer. Due to 
modern disturbances, only the 
foundation walls of the lower con
struction elements of the hypocaust 
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system could be unearthed together 
wi th a fragment of a single heating 
channel i n the northern part of the 
building. (Fig. 5.) The coins recov
ered from the area reveal that the 
building could perhaps have been 
in use even in the 4 t h century. The 
last reconstruction can be dated 
from the second half of the 4 t h cen
tury. 

Orsolya Madarassy 



Feltárás az aquincumi 
katonaváros délkeleti 
régiójában I I I . 

(Budapest, III. ker., Dugovics Titusz tér 
13-17., Hrsz.: 17871) 

Az ÁMRK épületegyütteséhez tar
tozó beépítetlen területet több, az 
anyagi lehetőségektől függő időtar
tamú ásatási szakaszban, hosszabb 
kutatási program keretében tárjuk 
fel. A telek keleti, Tanuló utcai 
frontját az 1994. és 1998. évben vég
zett ásatások során vizsgáltuk, 
(FACSÁDY 1995, 32-34.; FACSÁDY 
1999, 65-76.) 2000. május és augusz
tus között a nyugat i rész déli szaka
szán nyitottunk szelvényeket, a ko
rábban feltárt részhez csatlakozóan. 
(l.kép) 

A római kor i topográfia ismereté
ben a terület kiemelkedő jelentősé
gű, melynek funkciója és jelentősé
ge korszakonként változott. Az 1-2. 
századból a közelben lévő ala tábor 
miatt számíthattunk településnyo
mokra, a 2-3. században pedig a 
legiotábort körülölelő település, az 
úgynevezett táborváros - canabae -
egyik kiemelt része éppen környé
künkön, a tábor keleti előterében 
volt. A későrómai korszakban (4-5. 
században) telkünket is magában 
foglalta a korábbi legiotábor és a 

Excavation in the south
eastern region of the 
Aquincum Military 
Town I I I . 
(Budapest HI, 13-17 Dugovics Titusz 
Square, Lot reg. no.: 17871) 

The empty lot of the bui lding com
plex of the ÁMRK was unearthed 
over the course of a number of exca
vation periods wi thin the frame
work of a long term research pro
gram. The length of these periods 
depended on the financial possibili
ties. The eastern side of the lot on 
Tanuló Street was studied dur ing 
excavations conducted in 1994 and 
1998. (FACSÁDY 1995, 32-34.; 
FACSÁDY 1999, 65-76.) Between 
May and August 2000, trenches 
were opened in the southern zone 
of the western part adjoining the 
earlier unearthed zones. (Fig. 1.) 

Given what we know of the 
Roman period topography, the area 
is of preeminent importance. Its 
function and significance varied in 
the different periods. Settlement 
traces could be expected from the 1 s t -
2 n d centuries because of the nearby 
ala fort, while in the 2 n d - 3 r d cen
turies, one of the important parts of 
the Mil i ta ry town - the canabae -
organised around the legionary 
fortress was located nearby, before 



1, kép: Az ásatás összképe keletről 
Fig. 1.: General view of the site from the east 

Duna között felépített erőd, mely
nek tornyokkal védett déli fala a 
Dugovics Titusz tér-Templom utca 
vonalában emelkedett. 

A római kori topográfia ismereté
ben folyamatos rétegződésre, több
ször átépített, megújított épületekre 
számíthattunk. Ezt a reményünket 
az 1994. és 1998. évben, a kutatási 
program 1. ütemeként végzett feltá
rások megerősítették, a terület ró
mai kori folyamatos használatát do
kumentálhattuk. A 2. ütem 1. szaka
szában a korábban kutatott terület
től nyugatra folytattuk a feltárást. 
Szelvényeinket a korábbi rendszer
be illesztve jelöltük k i , úgy, hogy a 
terület beépítettségéről és rétegvi
szonyairól a korábbi észak-déli mel
lé kelet-nyugati metszetet kapjunk. 

the eastern part of 
the fortress. In the 
Late Roman period 
(4 t h -5 t h centuries), 
the fort built 
between the former 
legionary fortress 
and the Danube 
encompassed our 
area as wel l . The 
southern wal l of the 
fort fortified w i t h 
towers ran along 
the line of Dugovics 
Titusz Square and 
Templom Street. 

Our knowledge of the Roman 
topography told us that we could 
expect continuous sedimentation 
and buildings displaying signs of 
having been renewed and recon
structed several times. These expec
tations were justified by the first 
phase excavations in 1994 and 1998, 
when continuous occupation i n the 
Roman period could be document
ed. In the 1 s t stage of the second 
phase, the excavations were carried 
on west of the former ones. The 
trenches were adjusted to the earlier 
system so that the east-west section 
of the stratigraphie sequence and 
construction periods in the area, 
could complete the earlier north-
south section. The new excavations 
confirmed and also complemented 



A feltárás korábbi rétegtani megfi
gyeléseinket megerősítette, illetve 
kiegészítette. A legkorábbi időszak 
települési viszonyainak megfigyelé
sére most is elsősorban metszetek 
készítésével vol t lehetőség. Két he
lyen volt időnk és módunk az ere
deti, bolygatatlan talaj szintjét do
kumentálni. (100, 33 és 99, 44 adriai 
magasságban.) Az altalajt sárga 
agyagréteg alkotja, mely felett sár
gásszürke, lelet nélküli réteg van. A 
legkorábbi római település meglété
re a gazdag kerámia és egyéb lelet
anyagból következtethetünk, objek
tumot azonban nem találtunk, bár 
az itt álló maradványok pusztulása 
után jól dokumentálhatóan a feltá
rási terület nagy részére kiterjedő 
égett, faszenes réteg keletkezett. Az 
égésréteg felett szürkés-iszapos, le
letekben gazdag réteget figyelhet
tünk meg, melyet egy kevertebb, 
többször bolygatott talajréteg köve
tett. A rétegviszonyok megegyeztek 
a terület keleti frontján történt feltá
rások során megfigyelt és doku
mentált rétegekkel. A 2. század első 
felére datálható település beépítet-
tebb része, a leletek mennyisége 
alapján, elsősorban a feltárandó te
rület délnyugati részében lehetett, a 
korszakra keltezhető épületmarad
vány azonban it t sem került elő. A 
második égésréteg nyomait is csak
nem az egész feltárási területen tud-

earlier observations of the sections. 
The earliest settlement conditions 
could be pr imar i ly observed in the 
stratigraphie sequences. We had the 
opportunity and the time to docu
ment the level of the original, 
unbroken ground level i n two 
places (at heights of 100.33 and 99.4 
m above the Adriatic Sea level). The 
unbroken ground is composed of a 
yellow clay overlain by a yellowish 
grey layer vo id of finds. The exis
tence of the earliest Roman settle
ment can be deduced from a rich 
find material consisting of sherds 
and other objects, although no fea
tures were found. Nevertheless, the 
destruction of the level can be docu
mented from the burnt layer mixed 
wi th charcoal covering the larger 
part of the excavation surface. 
Above the burnt layer, a greyish 
loamy layer could be observed con
taining a great number of finds. 
This was followed by a more mixed 
soil layer, which was disturbed sev
eral times. The stratigraphie 
sequence was identical to the one 
observed and documented during 
the excavations in the eastern zone 
of the area. The denser part of the 
settlement dated from the first half 
of the 2 n d century must have been, 
based on the quantities of finds, in 
the southwestern part of the area 
excavated, although no construction 



tuk dokumentálni, változó vastag
ságban. 

A kőépületek építése során a fa
lak alapozásával a 2. égésréteget át
vágták. A jelenlegi feltárásra kijelölt 
területen természetesen csak az 
egyes épületek töredékes része ke
rülhetett elő, egy részük azonban 
kiegészítette a korábban feltárt épü
letek eddig megismert alaprajzát. 

A római korban épült épületek 
közül kettő a korábbi feltáráshoz 
kapcsolható. A legkorábbi kőépület 
részei az 1998-as feltárás során már 
előkerültek. Északi és déli oldalán 
egy-egy 80 centiméter vastag fal 
zárta. Az 1. ütemben feltárt északi 
fal alapozása nagyrészt agyagba ra
kott, felmenő fala kis, faragott 
kváderekből készült. A déli fal kele
ti része az alapozásig visszabontott 
volt, habarcsba rakott felmenő fal
rész csak az akkori ásatási terület 
nyugati részében maradt ránk. Mos
tani munkánk során a fal nyugat i 
folytatását bonthattuk ki , bár kis ré
szét egy újkori kúttal megrongálták, 
elbontották. Az északi falat délről, a 
déli falat északról 3,70 méterre p i l 
lérsor kíséri. A csatlakozó pillérsor 
legnyugatibb oszlopalapozása rész
ben a korábbi feltáráskor előkerült, 
most teljes alapterületében doku
mentálhattuk. Teljesebbé vált az 
épület alaprajza: nyugati oldalán 
egy helyiségsor zárta le. Ennek 

remains could be dated to this peri
od. The traces of a second burnt 
layer could be observed nearly over 
the whole surface in a varying 
thicknesses. 

The second burnt layer was cut 
through by the foundations of the 
stone buildings. In the area desig
nated for the actual excavations, 
only fragments of the buildings 
could be unearthed, some of them, 
however, complemented the 
ground plans of buildings uncov
ered earlier. 

Two of the buildings from the 
Roman period could be combined 
wi th earlier excavations. The frag
ments of the earliest stone bui lding 
were already found dur ing the 1998 
excavations. It was closed on both 
the northern and southern sides 
with an 80 cm thick wal l . The foun
dation of the northern wall 
unearthed in the first phase was 
laid mainly in clay w i t h the vertical 
wall made of small, carved ashlars. 
The eastern part of the southern 
wall was pulled down to the foun
dations. The vertical wal l fragment 
laid in mortar was preserved only 
in the western part of the contem
porary excavation surface. During 
the actual excavations, the western 
continuation of the wa l l was 
brought to light, although a shorter 
section was damaged and removed 



legdélebbi helyiségét teljes nagysá
gában tártuk fel, a 70 centiméter 
vastag falak egy 4,60 x 3,60 méter 
belméretű teret határoltak körül. (2. 
kép) Az ettől északra lévő helyiséget 
a feltárásnak ebben a szakaszában 
nem tudtuk kibontani. Az épület 
délnyugati sarkát támpillér erősítet
te. Leomlott vagy visszabontott fa
laira később újabb házat építettek. A 
későrómai házból azonban csak két, 
agyagba rakott fal maradt ránk. 

A nagy kiterjedésű épülettől dél
nyugatra állt az a többszörösen át
épített, több helyiségből álló épület, 
melynek csak részeit tárhattuk fel. 
Habarcsba rakott falait később rész
ben egy eltérő alaprajzú és funkció
jú, nagyméretű épülethez felhasz
nálták. Már a feltárás mostani sza-

2. kép: A pilléres épület nyugati helyiségsorának egyik helyisége 
Fig. 2.: One room from a row of rooms in the western part of the 
columned building 

during the construction of a modern 
wel l . Two rows of pillars ran 3.7 m 
from the walls, one along the south
ern side of the northern wall , the 
other along the northern side of the 
southern wall . The foundation of 
the westernmost pil lar of the adjoin
ing row of pillars had been excavat
ed in part formerly so that it was 
possible to document the whole 
ground surface. The plan of the 
bui lding could be made more com
plete: a row of rooms closed it on 
the western side. The southernmost 
room in the row was entirely 
unearthed. The 70 cm thick walls 
enclosed a 4,60 x 3,60 m large space. 
(Fig. 2.) The room north of it could 
not be uncovered dur ing this phase 
of the excavations. The southwest

ern corner of the 
bu i ld ing was rein
forced w i t h a but
tress. Later, another 
house was built over 
the remains of the 
pul led down or fallen 
walls. Only two walls 
w i t h clay foundations 
from the Late Roman 
house were found. 

A building w i t h 
several rooms, dis
playing more than 
one reconstruction 
period, stood south-



kaszában is állíthatjuk, hogy több 
helyiségsor állt egymás mellett. 
Ezekhez csatlakozott a nyugati ol
dalon egy kisebb helyiség, mely az 
első építési periódusban még nyi
tott, tornác lehetett. Egy átépítés so
rán a tornácot befalazták A nyugati 
főfalhoz keletről minden valószínű
ség szerint még két, csak nagyon tö
redékesen ismert helyiségsor csatla
kozott, melynek csak visszabontott 
alapfalai maradtak meg. A jelenleg 
ismert legnagyobb helyiség festett 
lehetett a kevés vakolattöredék 
alapján. 

Nyugat i falára alapozva épült te
rületünk egyik legkésőbbi római 
épülete, mely a későrómai erőd 
egyik fontos építménye lehetett. Be
járata az erőd észak-déli fő útjáról 
nyílhatott, de helyiségeiből csak 
kettő található a feltárásra kijelölt 
szelvények területén: egy, csak rész
ben ismert méretű, téglalap alakú, 
melyhez keletről körülbelül 6x6 mé
teres belterű, csekély alapozású ap
szis csatlakozott. Belsejéből már
ványba vésett felirat kis töredéke 
került elő. (3. kép) 

A korábbi ásatáson megfigyelt, 
ipari tevékenységre utaló maradvá
nyok, átégett rétegek és elszínező
dések mellett újabb bizonyíték ke
rült elő. Egy majdnem kör alapraj
zú, szélén kővel rakott, vastagon 
vörösre égett objektum műhely át-

west of the large bui lding. Only 
fragments of it could be recovered. 
The walls were mortared and were 
later used for a large bui ld ing wi th 
a different ground plan and a differ
ent function. It can already be stated 
in this phase of the research that 
several rows of rooms stood here 
side by side. A smaller room joined 
them from the west, which may 
have been an open portico from the 
first construction phase. During one 
of the Roman period reconstruc
tions, the portico was walled in. 
Probably two more rows of rooms 
adjoined the main wa l l from the 
east. They survive in small frag
ments w i t h only the foundations of 
the pulled down walls surviving. 
The few plaster fragments recov
ered suggest that the largest room 
we know of here was probably 
painted. 

One of the latest Roman buildings 
in the area was buil t over the west
ern wal l of the above bui lding. It 
may have been an important build
ing in the late Roman fort. The 
entrance must have opened onto 
the north-south main road of the 
fort, but only two of the rooms lay 
wi thin the area of our excavations. 
One, only partly unearthed room, 
was oblong in shape. A 6 x 6 m 
room was attached to it from the 
east which had an apse w i t h shal-



3. kép: Felirattöredék a feltárásból 
Fig. 3.: Inscription fragment from the excavation 

égett maradványa vagy kemence le
hetett. Létesítésekor nyugati oldalá
nak kiképzéséhez a későrómai ház 
keleti falát használták fel. 

A feltárás előkerült apróleleteinek 
restaurálása még folyamatban van, 
így csak az ásatási megfigyelések 
alapján számolhatunk be róluk. A 
telepásatásokra jellemzően az épü
letekből előkerült kerámialeletek 
között a korábbi feltárási ütem lele
teihez képest kevés terra sigillata tö
redék van. A korai település marad
ványából említésre méltók a bronz 
fibulák és üveg töredékek. A feltá
rás során néhány faragott kő is elő-

low foundation walls. A small frag
ment of an inscription incised into 
marble was found inside the latter 
room. (Fig. 3.) 

New evidence was encountered 
which supported the observations of 
burnt layers and discolorations 
made during former excavations 
that implied the presence of industri
al activities. This was the burnt 
remains of a workshop or oven. The 
nearly oval feature wi th stones along 
its edges was thickly burnt through 
to a red colour. The eastern wal l of 
the late Roman house was used for 
in the building of its western wall . 



került, köztük egy Apol lo tiszteleté
re állított oltár. 

R. Facsády Annamária 

Irodalom/References: 

FACSÁDY 1994 - R. FACSÁDY 
A.: Feltárás az aquincumi katon
aváros délkeleti régiójában. Aquin
cumi füzetek 1 (1995) 

FACSÁDY 1999 - R. FACSÁDY 
A.: Feltárás az aquincumi katon
aváros délkeleti régiójában I I . Aquin
cumi füzetek 5 (1999) 

The small finds from the excava
tions are being restored so that thev 
can be described only from excava
tion observations. Characteristically 
for settlement excavations, the 
ceramic finds from the houses con
tain few fragments of Samian ware 
compared to the situation in the for
mer phase. From the remains of the 
early settlement, bronze brooches 
and glass sherds deserve mention. 
A few carved stones were also 
found, one of them an altar raised 
in honour of Apollo. 

Annamária R. Facsády 



Újabb régészeti feltárá
sok az aquincumi katona
város nyugati szélén 

(Budapest, III. ker., Selmeci utca 34., 
San Marco utca 32., Bécsi út 123., 
Kiscelli út 74., Vályog utca 6-8.) 

Az aquincumi katonaváros nyugati 
városszélének kutatásában általános 
probléma volt az előkerült, térben 
egymástól távol eső régészeti objek
tumok, visszabontott falak, terep
rendezések egymáshoz való relatív 
kronológiájának tisztázása, vala
min t a jelenségek beillesztése a vá
ros egészének (MOCSY 1953) abszo
lút kronológiájába. A 2000. év feltá
rásai során sikerült némileg bővebb 
információkat szereznünk erről a te
rületről. (1. kép) 

Egyre valószínűbb, hogy az aquin
cumi katonaváros szélén - hasonló
an más katonai jellegű települések
hez - lazább beépítéssel számolha
tunk, mint a város főútjai mellett. 
(KOVÁCS 1999) 

Az elmúlt év ásatásainak helyszí
nén újabb út vagy telekhatár nem 
került elő, a mai San-Marco utca-
Zápor utca vonalában lévő észak
déli római út tájolására csak követ
keztethetünk a feltárt épületek tájo
lásából. 

A Selmeci utca 34. számú telken a 
PROPSZT Szerkezetépítő Kft. tár-

Recent excavations at the 
western edge of the 
Aquincum Military Town 

(Budapest III, 34 Selmeci Street, 32 San 
Marco Street, 123 Bécsi Road, 74 
Kiscelli Road, 6-8 Vályog Street) 

The general problem in research on 
the western edge of the Aquincum 
Mili tary Town include clarification 
of the relative chronological posi
tions of the archaeological features, 
dismantled wa l l remains and land
scaping works unearthed far from 
each other, and fit t ing these features 
into the absolute chronology of the 
whole of the town. Somewhat more 
could be learned about this territory 
in consequence of the excavations in 
2000. (Fig. 1.) 

It seems more and more probable 
that a looser habitation can be 
expected at the edge of the 
Aquincum Mi l i t a ry Town than in 
the core of the town, similarly to 
other settlements wi th mili tary fea
tures. (KOVÁCS 1999) 

No road or lot boundary was 
uncovered at the site of last year's 
excavation. The orientation of the 
north-south running Roman road 
along present day San Marco Street 
and Zápor Street can only be 
guessed out from the orientation of 
the unearthed buildings. 



1. kép: A 2000 év feltárásai 
Fig. I.: Excavations in 2000 



sasházának alapozási munkái előtt 
végeztünk megelőző régészeti feltá
rást. A katonaváros nagyobb lakó
házának részlete került elő, amely
nek lezárása észak felé a Selmeci ut
cai úttest, kelet felé a San Marco ut
cai úttest alatt lehet. A feltárt lakó
szobák egy perystiliumos udvart 
vettek körül. Az eredeti épületet a 2. 
század elején emelték majd a 3. szá
zad első évtizedeiben jóformán tel
jesen megújították. (2. kép) A házat a 
3. század első felében még három
szor korszerűsítették. Az épületet a 
század hetvenes éveire keltezhető 
tereprendezés során bontották el, a 
falak kőanyagával planírozták el a 
területet. 

Ugyanezt a tendenciát figyelhet
tük meg a San Marco utca 32. tel
ken, ahol egy 2-3. századi ház né
hány helyiségét tártuk fel. Az erede
t i 2. századi épületet i t t is három
szor alakították át a 3. század első 

Archaeological excavations were 
conducted preceding the foundation 
of a block of flats by the PROPSZT 
Szerkezetépítő Kft. on lot 34 Selmeci 
Street. A fragment from a larger 
dwelling house in the Military Town 
was unearthed. Its end walls are 
probably under the road surface of 
Selmeci Street in the north and that 
of San Marco Street to the east. The 
unearthed dwell ing rooms encircled 
a courtyard w i t h a perystilium. The 
original building was constructed at 
the beginning of the 2 n d century and 
then was nearly totally reconstructed 
in the first decades of the 3 r d century. 
(Fig. 2.) The house was improved 
three more times in the first half of 
the 3 r d century. The building was 
pulled down dur ing the landscaping 
work which has been dated to the 
70s of the century. The stone materi
al from the walls was used for level
l ing of the surface. 

2. kép: 3. századi perystilium fala és alatta az elbontott 2. századi pillér nyoma 
Fig. 2.: The wall of the perystilium from the 3rd century and the trace of pulled down pillar 
from the 2nd century 



felében. A 4. század elején viszont 
ez a terület már külterületnek szá
mított, a visszabontott épület helyé
re már temetkeztek, a megmaradt 
falalapozásokat sírkertnek felhasz
nálva. Az it t előkerült 4. századi fel
dúlt téglasírok a területünktől nyu
gatra lévő temető egyik parcellájá
hoz tartozhattak. 

A városrész feladásához és kato
nai jellegű átalakításához nyertünk 
újabb információt a Bécsi út 123. te
lek szondázó jellegű feltárásán. Az 
újkori rétegek alatt az 1999-ben 
(MADARASSY 2000, 46-55.) a Bécsi 
út 127. telken már megfigyelt, 268-
270 közé keltezhető cölöpkonstruk
ciós védműrendszer nyugati szélét 
sikerült dokumentálnunk. (3. kép) 

A Kiscelli utca 74. telek szondázó 
jellegű régészeti kutatása során egy 
2-3. századi ház visszabontott falát 
és az épület elplanírozásának nyo-

3. kép: Cölöpkonstrukciós védműrendszer nyoma 
Fig. 3.: Traces of the post-structure defence works 

The same tendency could be 
observed on lot 32 San Marco Street, 
where a few rooms from a house 
from the 2 n d - 3 r d centuries were 
unearthed. The building, estab
lished in the 2nd century, was 
reconstructed three times in the first 
half of the 3 r d century. A t the begin
ning of the 4 t h century, however, 
this region was already considered 
the outskirts of town. The area of 
the pulled d o w n house was used 
for burials, and the remaining wal l 
foundations formed part of grave
yards. The violated brick graves 
from the 4 t h century probably 
belonged to a section of the ceme
tery west of this territory. 

The test excavations on lot 123 
Bécsi Road provided information on 
the abandonment and mil i tary 
reconstruction of the town district. 
We could observe the western edge 

of the post-structure 
defence works dated 
from between A D 
268 and 270, discov
ered under modern 
layers on lot 127 
Bécsi Road in 1999. 
(MADARASSY 2000, 
46-55.) 

The remains of the 
dismantled wal l of a 
house from the 2 n d -

centuries and 



mait sikerült megfigyelnünk. A 
katonaváros kiürítése utáni perió
dusban - mint a San Marco utca 32 
telken - egy későrómai segédcsapat 
temetkezett az elplanírozott épüle
tek mentén. Néhány téglasírt csak 
megfigyeltünk, a kutatóárokban egy 
földsír edény- és gyöngymelléklete 
és egy melléklet nélküli csecsemősír 
került elő. A leletanyag alapján ez a 
temető egyik legkésőbbi parcellájá
hoz tartozhatott, a 4-5. század for
dulójára keltezhető. A terület tulaj
donosa, az IMMOBIL-INVEST Kft . 
a régészeti örökség védelmében a 
tervezett társasház alapozását átter
veztette, így a telek teljes feltárásá
tól eltekinthettünk. 

A Vályog utca 6. telek feltárása je
lenleg is folyik. A területünktől 
északra lévő Vályog utca 8. telken 
1995-ben (MADARASSY 1996, 53-
60.) egy kelet-nyugati irányú út, az 
ettől északra álló épület néhány he
lyisége, valamint a városrész feladá
sa után létesített későrómai temető 
sírjai kerültek elő. Most az úttól dél
re lévő római épület utolsó periódu
sát sikerült megfigyelnünk. Ezt az 
épületet a 3. század első felében, 
Caracalla és Alexander Severus 
uralkodása között építették át, a te
rületen előkerült nagymennyiségű 
falfestmény is erre az időszakra kel
tezhető. A városrész kiürítésekor 
ezt a lakóházat szisztematikusan 

traces of the levelling of the bu i ld ing 
were found during test excavation 
on lot 74 Kiscelli Street. In the peri
od following the abandonment of 
the Mil i tary Town, a late Roman 
auxiliary troop buried its dead by 
the levelled buildings, similarly to 
the situation on lot 32 San Marco 
Street. Some brick graves were only 
observed. The vessel and bead grave 
goods from an earthen grave and 
the grave of an infant wi thou t 
grave-goods were unearthed i n the 
test trench. Judging from the f ind 
material, the graves belonged to one 
of the latest sections of the cemetery. 
They can be dated to the turn of the 
4 t h and 5 t h centuries. The owner of 
the lot, the IMMOBIL-INVEST Kft. 
redesigned the foundation of the 
block of flats in order to protect the 
archaeological heritage, so excava
tion of the entire lot was not neces
sary. 

The excavation of lot 6 Vályog 
Street has not yet been finished. 
Here too, the owner, the FICHER-
BAU Kft. redesigned the founda
tions of the deep garage so that the 
majority of the features from the 2 n d 

and 3 r d centuries w i l l stay 
unharmed. A n east-west running 
road, some rooms from a bu i ld ing 
north of i t and the graves from a 
late Roman cemetery established 
after the abandonment of the town 



4. kép: Sorba rakott gerendák 
Fig. 4.: Beams in a roxv 

bontották le, a tetőgerendákat egy 
sorba rakták, (4. kép) majd ezután 
bontották el a falakat, a főfalak kő
anyagát elszállították, a vályogtég
lából épített osztófalakat pedig el-
planírozták a területen, ezeknek a 
kőalapozása a földben maradt. 

A 4. században a későrómai teme-

5. kép: Az 59. szánni sír részlete 
Fig. 5.: Grave no. 59 (detail) 

district were 
unearthed on lot 8 
Vályog Street, north 
of our territory, in 
1995. (MADARASSY 
1996, 53-60.) A t this 
time, the last phase 
of the Roman period, 
from an area south of 
the road, could be 
observed. The bui ld
ing was reconstruct
ed between the reign 
of Caracalla and 

Alexander Severus in the first half 
of the 3 r d century. The large number 
of mural fragments found in the 
area can be dated to the same peri
od. This dwel l ing house was sys
tematically pulled down at the time 
the district was evacuated. The roof 
beams were lined up in a row, (Fig. 

4.) then the walls 
were pulled down. 
The stone material 
from the main walls 
were transported 
away, the d iv id ing 
walls made of adobe 
bricks were levelled. 
The stone founda
tions of these walls 
were left in the earth. 

The late Roman 
cemetery extended 
to this lot as wel l in 



tő erre a telekre is kiterjedt., eddig 
12 sírt tártunk fel. (5. kép) Az előző 
évek feltárásaihoz képest új ered
ményt jelentett, hogy itt a sírok 
többségénél a beásás eredeti szintjét 
is sikerült megfigyelnünk, Előkerült 
egy, a század végére keltezhető be
kötőút részlete is, amelynek bontása 
során dokumentálhattuk a temetke
zésekhez használt kocsik keréknyo
mait. 

Madarassy Orsolya 

the 4th century. Twelve graves have 
so far been unearthed. (Fig. 5.) One 
new feature, compared to results of 
former excavations, is that most of 
the graves are already observable at 
the level from which they were dug. 
A fragment of an approach road, 
dated from the end of the century, 
was also found. We could observe 
the wheel tracks of the carts used at 
the burials. 

Orsolya Madarassy 
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Településszerkezet kuta
tása az aquincumi katona
várostól északra 

(Budapest, 111. ker., volt Filatori gát 
HÉV állomás, Hrsz.: 19242) 

A BTM Aquincumi Múzeuma a Fé
szek Hungária Kft. felkérésére vég
zett megelőző feltárást a vol t 
Filatori gát HÉV állomás területén, 
ahol a közeljövőben B A U M A X áru
ház építését tervezik. A korábban 
lemezalappal tervezett épületrészt 
mélygarázzsá tervezték át, a hatá
lyos építészeti előírások alapján, így 
vált szükségessé az előző évben it t 
végzett feltárás kiterjesztése erre a 
területre is. A régészetileg védett te
rületen kutatásának közvetlen előz
ménye volt az 1997-ben végzett 
szondázó jellegű kutatás (ZSIDI 
1998, 65-71.) illetve az 1999-ben, a 
jelenlegi területtől délre végzett ása
tás. (ZSIDI 2000, 62-75.) 

A jelenlegi kutatást a megelőző 
évben folytatott módszerrel végez
tük. A 2,5-3 méter vastag újkori tör
melékes feltöltést gépi földmunká
val távolítottuk el. A gépi munka 
utáni durva nyesést követően kitűz
tük a tavalyi négyzethálós rendszer 
folytatását. A 10x10 méteres nagy
ságban kitűzött szelvény kelet-nyu
gati irányban A-tól E-ig, illetve 

Research into the settle
ment structure north of 
the Aquincum Military 
Town 
(Budapest III, former Filatori gát HÉV 
station, Lot reg. no.: 19242) 

The Aquincum Museum of the BTM 
conducted excavations preceding 
the construction of the B A U M A X 
shopping centre at the request of 
the Fészek Hungária KFT on the 
territory of the former Filatori gát 
HÉV station. The building section 
that had originally been planned 
wi th a plane foundation, was 
redesigned to have underground 
parking. The operating construction 
regulations demanded the extention 
of excavations from the previous 
years to this area. The direct 
antecedent of the research into the 
archaeologically protected area 
were, a test excavation in 1997 
(ZSIDI 1998, 65-71.) and the excava
tions conducted south of this area in 
1999. (ZSIDI 2000, 62-75.) 

The same methods were employed 
this last year as in the previous year. 
The 2.5 - 3 m thick modern debris fi l l 
was removed by mechanically. 
Following the rough scraping after 
the mechanical removal of the mod
ern f i l l , the grid system, which had 
been set up last year, was extended to 



észak-déli irányban I-től VI I - ig ter
jedt. A nyesést követően, az újkori 
rétegek alatt már foltok, elszínező
dések jelentkeztek a terület déli és 
keleti szegélyén. A terület közepén 
azonban egy 3-4 méter mély teknőt 
rögzítettünk, melyet az újkorban, i l 
letve a legújabb korban törmelékkel 
töltöttek fel. A feltárás későbbi fázi
sában lehetőségünk volt az elmúlt 
évben feltárt területeken néhány új 
metszetet készíteni. A feltárás során 
előkerült emlékek részben megerő
sítik, részben kiegészítik a korábbi 
eredményeket. (1. kép) 

A terület legkorábbi használatát 
jelző őskori (későbronzkori) hori
zont szórványos kerámialeletei és 
néhány objektuma továbbra is a te
rület keleti peremén került elő. Ez a 
terület emelkedett k i egykor legjob
ban a környezetből, s viszonylag 
közel vol t a Duna felé, keleti irány
ba igyekvő patakhoz. 

Előkerült a korábban regisztrált, 
az 1./2. század fordulójára tehető 
római kor i - feltehetően katonai ob
jektum - északi védművének továb
bi részlete. A természetes vízfolyást 
kihasználó, jellegzetesen hegyesedő 
végű árkot a déli oldalon paliszád 
szerkezetű fal kísérte. A feltárás so
rán a védmű északi kapunyílását is 
megtaláltuk, melyet nagyobb, cö
löpkötegek számára alkalmas cö
löphelyek jeleztek. Az objektumból 

this area. The 10 x 10 m trenches were 
assigned letters A-E from east to west 
and numbers I-VII from north to 
south. Outlines and discolourations 
appeared on the scraped surface right 
under the modern layers on the 
southern and eastern edges of the 
area. In the centre, however, a 3-4 m 
deep depression could be observed, 
which had filled with debris in the 
modern or late modem period. Later 
during the course of the excavations, 
we had the opportunity to make some 
new sections on the surface unearthed 
last year. The remains uncovered by 
the excavations partly corroborated 
and partly complemented the results 
from former years. (Fig.l.) 

The scattered pottery finds and 
some features from a prehistoric 
(Late Bronze Age) horizon indicat
ed the earliest occupation in the ter
ritory. These features were consis
tently found by the eastern edge of 
the area. This area was the highest 
point i n the immediate environ
ment, and was relatively close to a 
brook that ran eastwards to the 
Danube. 

Further details were found of the 
northern fortifications of a Roman, 
probably military feature dated 
from the turn of the 1 s t and 2 n d cen
turies, the existence of which had 
been noted earlier. The trench, wi th 
its characteristically narrowing end, 



1. kép: A feltárás alaprajza 
Fig. l,i Ground plan of the excavations 



kivezető út biztonságát a vizenyős 
területen cölöpökre emelt útsza
kaszokkal biztosították. A sűrű cö
löprács szerkezet nyomát a véd-
műtől északra két helyen is megta
láltuk. (2. kép) Az objektum belső 
építményeire továbbra is csak né
hány, többnyire izoláltan jelentkező 
elszíneződés utal. A maradványo
kat részben a későbbi római kori kő
épület és a hozzá tartozó egyéb 
építményekkel, részben pedig az 
avarkori falu házaival alaposan 
megbolygatták. 

A római kor későbbi periódusá
ból származó maradványok közül 
a fürdőként számontartott kőépü-
lettől északnyugat felé tartó kőcsa-
torna további részleteit tártuk fel. 
Fontos topográfiai és geográfiai 

2. kép: A korai római kori objektum északi védművének egy sza
kasza a kivezető utat jelző cölöprács rendszerrel 
Fig. 2.: A stretch of the defence works of the early Roman period 
feature with the post grid system that showed the outward lead
ing road 

made use of a natural water course. 
It was bordered by a palisacie wa l l 
on its southern side. We found the 
northern gateway of the fortifica
tions, indicated by post holes fit for 
larger bunches of posts. The securi
ty of the road leading out of this 
feature was provided by road sec
tions raised on posts over water
logged stretches. Traces of the 
dense post gr id were found at two 
places north of the fortifications. 
(Fig.2.) Only a few, usually isolated 
discolorations provided hints as to 
the buildings inside this feature. 
The remains were badly disturbed 
partly by a later Roman period 
stone bui lding and other buildings 
attached to it and partly by the 
houses from an Avar village. 

A m o n g the remains 
from later phases of 
the Roman period, 
further details of the 
stone sewer running 
northwest from the 
stone bui lding which 
was probably a bath. 
We could observe 
the mouth of the 
stone sewer in the 
bed of a natural 
brook (the former 
Radie channel), 
which carried waste 
water to the Danube. 



eredményként értékelhető, hogy 
rögzíthettük a kőcsatorna torkola
tát a természetes patak medrébe 
(egykori Radl árok), amely a hasz
nált vizet a Dunába vezette. (3. kép) 
A múlt évben előkerült apszisos 
épület alaprajzát is kiegészíthettük, 
s építéstörténetéhez is új adatokat 
nyertünk. Bizonyossá vált, hogy 
legalább egyszer átépítették, s a ko
rábbi periódusban feltehetőleg két 
apszisos helyiséggel bírt. Ujabb b i 
zonyítást nyert folyóvízzel történő 
vízellátása is a boltozott, ha
barccsal kikent vízvezető csatorna 
további részleteinek feltárásával. 
(4. kép) A római kori topográfia 
szempontjából fontos adat, hogy 
az épületet, annak első periódusá
ban nyugaton kísérő út nagyjából a 
korai római kor i út nyomvonalá
ban helyezkedett el. Az épület 
alatt helyenként előkerültek a leg
korábbi római kori periódushoz 
tartozó objektumok, melyek közül 
a mélyebbek, amelyek laza betölté
sükkel veszélyeztethették volna a 
kőépület statikáját, igen kemény, 
fekete, vízzel iszapolt betöltéssel 
rendelkeztek. 

Az előző évek feltárásaihoz ké
pest új adat a terület római k o r i to
pográfiájának szempontjából, hogy 
előkerült az úgynevezett Kaszás 
dűlő - raktárréti temető egyik déli 
sírparcellájának részlete a terüle-

3. kép: Római kori kőcsatorna torkolata a 
természetes vízfolyásba (Radl árok) 
Fig. 3.: Mouth of the Roman period stone 
sewer at the natural brook (Radl channel) 

(Fig.3.) This is regarded as an 
important topographic and geo
graphic result. The ground plan of 
the bui ld ing w i t h an apse could also 
be completed, and new data were 
obtained concerning its construc
tion history. It has become clear that 
it was reconstructed at least once, 
and it probably had two rooms w i t h 
apses in the early phase. The exca
vation of more parts of the domed 
water pipe plastered w i t h mortar 



4. kép: A római kori fürdőépület apszisos 
nyugati traktusának kiszedett fala 
Fig. 4.: Western wing with apse from the 
Roman period bath 

ten. A mintegy negyedszáz csont
vázas sír a 4. századból származik, 
többnyire téglából összeállított 
vagy egyszerű földsírok. A k a d 
azonban köztük épített „sírkamra" 
is, rózsaszínű, téglaporral kevert 
habarccsal összefogva. A sírok 
többsége kirabolt , csoportokat al
kot, mellékletadásuk egységes, 
agyag- és üvegedény, mécses, érem 
és kevés viseleti tárgy. (5. kép) 

A római kort követő időszakból 
a későavar kort az elmúlt évben is
mertté vált telep újabb házai kép
viselték. A korábban megfigyelt te-

has verified that the building was 
furnished w i t h running water. 
(Fig.4.) From the point of view of 
Roman period topography, it is an 
important piece of information that 
the road, which ran along the west
ern side of the bu i ld ing in the first 
construction phase, approximately 
followed the path of the early 
Roman road. Features from the ear
liest Roman period could some
times be noted under the bui lding. 
The deeper l y i n g ones, the loose f i l l 
of which could have unbalanced the 
statics of the stone building, con
tained a very hard, black, silted f i l l . 

We could register new informa
tion related to the Roman period 
topography of the area, namely, the 
discovery of a detail of one of the 
southern sections of the so-called 
Kaszás dűlő - Raktárrét cemetery. 
The circa twenty-five inhumation 
burials from the 4 t h century were 
constructed i n brick or were simple 
shaft graves. Some were "burial 
chamber" constructions bound w i t h 
a mixture of mortar and pinkish 
brick powder. Most of the graves 
were disturbed. They were 
arranged in groups, wi th uni form 
grave-goods: clay and glass vessels, 
lamps, coins and few articles of 
wear. (Fig. 5.) 

The late Avar period, fo l lowing 
the Roman period, was represented 



l epü léssze rkeze t 
ezen a területen is 
folytatódott. A fé
lig földbemélyített 
házak néhánya 
egymáshoz közeli 
csoportokat alko
tott. A csoportok 
szomszédos házai 
között néha szer
kezeti kapcsola
tokra utaló nyo
mokat találtunk. 
Jól érzékelhető a 
házak elhelyezke
désénél, hogy ke
resték a természetes vízfolyás kö
zelségét, s a partmenti házakból 
kis csatornák, lefolyók vezettek a 
patakba. A házak többségének 
északkeleti sarkában találtuk a 
többnyire elomlott tűzhely marad
ványát. A tűzhely építéséhez szí
vesen használták a közeli római 
kori épületek omladékának anya
gát: egyenlő nagyságúra tört tégla
darabokat, faragott kő, terrazzó és 
vakolatdarabokat. (6. kép) Ezek 
mellett azonban a késői avarkor 
jellegzetes fazekai, edénytöredé
kei, valamint sütőharang töredé
kek is előkerültek a tűzhelyek 
anyagából. Kiemelkedő jelentősé
gű az a tűzhely omladékából szár
mazó lelet, amely egy agyagból 
megmintázott emberfejet ábrázol. 

5. kép: Későrómai kori sírcsoport mellékletei 
Fig. 5.: Grave goods from the late Roman group of graves 

by more houses from the settlement 
discovered last year. The same set
tlement pattern continued in this 
part of the site as had been 
observed earlier. Some of the semi-
sumbterreanean houses comprised 
closely situated groups. Sometimes 
traces of structural links could be 
found between the neighbouring 
houses of the groups. The location 
of the houses imply that people pre
ferred the closeness of a natural 
water course, and small ditches, 
water outlets, ran to the stream 
from the houses standing along the 
bank. The remains of the, usually 
collapsed, ovens were found in the 
northeastern corners of most of the 
houses. People often used material 
from the ruins of the nearby Roman 



6. kép: Avarkori ház tűzhelye római kori oszlop töredékével 
berendezve 
Fig. 6.: Oven of an Avar house furnished with a fragment of a 
Roman pillar 

(7. kép) Az avarkori „szobrászati 
alkotás" hátterét (gyermekjáték ré
sze vagy pedig a hitvilággal kap
csolatos jelentőség) a későbbi kuta
tás világíthatja majd meg. 

Geológiai érdekesség, hogy a 
fent jelzett történeti korszakok 
mindegyike - a századelőn még 
Radl ároknak nevezett és később 
betöltött - természetes patak part
ján helyezkedett el, kihasználva és 
alkalmazva a természeti adottsá
got. Az ásatást archaeomagnetikai, 
talajtani, geomorfológiai vizsgála
tokkal , valamint archaeobotanikai 
mintavétellel egészítettük k i . 

Zsidi Paula 

period buildings for 
their ovens: brick frag
ments broken into reg
ular sizes, fragments of 
ashlars, terrazzo and 
plaster. (Fig. 6.) In 
addition, characteristic 
pots, sherds and frying 
bell fragments of the 
late Avar period were 
discovered in the 
matrix of the ovens. 
The f ind depicting a 
human head, found in 
the ruins of an oven, is 
of exceptional impor
tance. It was sculp

tured from clay and probably fired 
in the oven. (Fig. 7.) More research 
is necessary to clarify the back-

7. kép: Agyagból mintázott fej egy 
későavarkori ház tűzhelyének omladékából 
Fig. 7.: Clay head from the ruins of an oven 
in a late Avar period house 
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ground of this "sculpture" from the 
Avar period (is it part of a toy or 
connected to religious beliefs). 

The fact that the remains of all the 
periods were located along the bank 
of a natural stream, which was 
called the Rádl ditch at the begining 
of the 20 t h century and which filled 
up later, is an interesting phenome
non from a geographical aspect. 
People exploited and made use of 
the natural setting. The archeologi-
cal research was complemented 
wi th archaeomagnetic, pedological 
and geomorphological studies. 
Samples were taken for archaeob-
otanical research. 

Paula Zsidi 



Kutatások az aquincumi 
polgárváros déli 
előterében II . 

(Budapest, III. ker., Szentendrei út Wi
ll 5. - volt Házgyár területe, Hrsz.: 
19360,19361) 

A tervezett AUCHAN-Óbuda beru
házás területén, az 1997. évi és az 
1999. évi próba feltárások által közre
fogott területen megelőző feltárást 
végeztünk. (ZSIDI 1998,72-78.; ZSIDI 
2000, 107-108.) A próba feltárások 
célja a római kori beépítettség megál
lapítása és településtörténetének kör
vonalazása volt. Az összefüggő felü
leti feltárás annál inkább időszerű fe
ladattá vált, miután a polgárváros 
közvetlen szomszédságában fekvő 
területen, a volt Házgyár működése 
következtében, a jelenlegi kutatásig 
nem volt dokumentált feltárás. A ko
rábbi szórványos jelentések (NAGY 
L. 1937, 265./ SZIRMAI 1984, 255-
256.) a lelet beszolgáltatásokról (sírle
letek, oltárkövek, sírszobrok) éppen 
csak utaltak arra, hogy fontos lelő
hely húzódott a működő gyár alatt. 
A beruházás - a jelenlegi tervek sze
rint - a volt Házgyár egykori épületét 
használja majd fel az építkezés során, 
így a történeti rétegeket is érintő föld
munkára csak a közművek építése
kor fog sor kerülni. Az előzetes, felü
leti kutatást ennek következtében el-

Research in the southern 
foreground of the 
Aquincum Civ i l Town II . 

(Budapest III, 101-115 Szentendrei 
Road - area of the former Házgyár, Lot 
reg. no.: 19360,19361) 

Excavations were conducted pre
ceding construction work in the 
area of the Auchan-Obuda develop
ment in a territory enclosed by test 
excavations conducted in 1997 and 
1999. (ZSIDI 1998, 72-78.; ZSIDI 
2000, 107-108.) The purpose of the 
test excavations was to find out the 
degree to wh ich this area was 
inhabited in Roman times and to 
delineate the settlement history of 
the region. The excavation over a 
large surface became all the more 
desirable since i t had not been pos
sible to conduct proper excavations 
i n the area adjoining the civil town 
as long as the Házgyár functioned. 
The few earlier reports (NAGY L. 
1937, 265.; S Z I R M A I 1984, 255-256.) 
about finds handed over to the 
museum (grave finds, altar stones, 
grave statues) were only enough to 
suggest the existence of an impor
tant site under the functioning fac
tory. The development, according to 
the actual plans, w i l l use the bu i ld 
ing of the former Házgyár dur ing 
construction, so only the laying of 



sősorban a tudományos szempontok, 
a római kori topográfia teljesebbé té
tele, tette szükségessé. 

A feltárás 50x60 méteres felületre 
terjedt k i , a leendő parkoló területén, 
melyen a lelőhely minden irányban 
tovább terjedt. A feltárást gépi föld
munka előzte meg, melynek során a 
felső újkori réteget távolítottuk el. Ez a 
réteg kelet felé, a Duna irányában je
lentősen vastagodik, ami az egykori 
terep lejtésére utal. A gép után meg
tisztított eredeti felszínen 10x10 méte
res szelvényeket nyitottunk (A-E, 1-5). 

A feltárás során a római kor külön
böző periódusaiból csaknem 200 ob
jektumot tártunk fel, (1. kép) melyek
ből 57, a területen több korszakban 

public utilities w i l l demand earth 
work ing affecting historical layers. 
Accordingly, the preceding archae
ological large surface excavations 
were primari ly necessitated by sci
entific questions related to filling in 
gaps in our knowlecige of the 
Roman period topography. 

The excavations covered a surface 
of 50 X 60 m in the area of the future 
parking lot. The site extended over 
this area in every direction. The 
excavation was preceded by 
mechanical earthmoving, which 
removed the upper, modern layers. 
This layer significantly thickened 
eastwards toward the Danube, 
which implies that the surface used 

1. kép: A feltárás alaprajza 
Fig. 1.: Ground plan of the excavations 



használt temető sírja volt. A feltárás 
eredményeképpen körvonalazódtak a 
terület funkcióváltozásai az 1.-4. szá
zad végéig terjedő időszakban. A je
lenlegi feltárással szerzett eredmé
nyek finomították a korábbi, 
1997./1999. évi eredményeinket. 

1,- 2. periódus 
A terület legkorábbi periódusához 

tartozik az „A-B" szelvénysor, csak
nem észak-déli irányú, fa-agyag 
konstrukciós falmaradványa, melyet 
a terület nyugati részén, mintegy 50 
méter hosszan követtünk. (2. kép) A 

2. kép: Palánkszerkezetű falazat jelentkezése 
az ásatási terület nyugati részén 
Fig. 2.: Fixe appearance of the plank-structure 
wall in the ivestern part of the excavated 
area 

to slope. Trenches measuring 10 x 
10 m were opened on the mechani
cally scraped surface (A-E, 1-5). 

Nearly 200 features were 
unearthed representing various 
phases of the Roman period. (Fig. 
1.) Fifty-seven of these were graves 
from the cemetery that functioned 
through several phases. As a result 
of the excavations, the functional 
changes of the area could be 
observed from the 1st to the end of 
the 4 t h century. The results from this 
year have enabled us to refine the 
results of earlier excavations con
ducted in 1997 and 1999. 

Phases 1-2 
The features in the series of " A - B " 

trenches belong to the earliest peri
od in the area. They contained the 
remains of an approximately north-
south doriented wa l l w i t h a wood-
and-clay construction, which could 
be followed along a length of about 
50 m in the western part of the area. 
(Fig. 2.) The w i d t h of the wal l was 1 
m on average. The wa l l was buil t of 
clay bricks and sometimes rubble 
put between a wooden frame based 
i n a timber trench, which appeared 
as a darker discolouration. The 5 x 5 
m square features lie 20 m from 
each other. Those which intersected 
the wall could be traces of the 
reconstruction of this construction. 



falazat szélessége átlagosan 1 méter 
volt. A fal szerkezete két - sötétebb 
elszíneződéssel megmaradt - geren
daárokba alapozott fa héjazat közé 
rakott agyagtéglákból és helyenként 
törtkövekből állt. Talán ennek a 
konstrukciónak a megújításához tar
toztak a falat átvágó, egymástól 20 
méterre lévő, 5x5 méter nagyságú 
négyszög alakú objektumok. Az 
árokszerűen kiképzett objektumok
ban földbe rakott, törtköves alapozás 
nyomait fedeztük fel. Megfigyelése
ink szerint a terület e korai periódu
sához a falazattól keletre csupán né
hány objektum tartozhatott. 

A konstrukciós elemek betöltésé
ből igen kevés leletanyag szárma
zik, s az is elsősorban a „pusztulási" 
időszakra utal. Az azonban bizo
nyos, hogy a korai hamvasztásos te
mető létesítését megelőző, a 2. szá
zad első harmada előtti időszakból 
származik. Ugyancsak bizonytalan 
jelenleg, hogy milyen jellegű objek
tumhoz tartoztak a maradványok. 

3. periódus 
A 2. század első harmadában a 

polgárváros és a katonaváros közötti 
főútvonal keleti oldala mentén létesí
tett temető sírjai képviselik ezt a pe
riódust. A temetkezések a legkorábbi 
időszakban többnyire hamvasztásos 
rítusúak, míg a 2. század utolsó har
madában már zömmel csontvázasak. 

The remains of a foundation wi th 
rubble laid in earth could be 
observed in the ditch-shaped fea
tures. As far as could be observed, 
only a few features were associated 
w i t h this early period east of the 
wal l . 

Very few finds were recovered 
from the fi l l of the construction ele
ments, and they are relvant mainly 
to the time of "devastation". It is 
certain, nevertheless, that the phase 
can be dated prior to the first third 
of the 2 n d century when the early 
cremation cemetery was estab
lished. We cannot tell, either, to 
what feature the remains belonged. 

Phase 3 
This period is represented by the 

graves of the cemetery established 
along the eastern side of the main 
road that connected the Civ i l Town 
and the Mil i tary Town in the first 
third of the 2 n d century. Most of the 
graves in the earliest period fol
lowed the cremation rite, while the 
majority of the graves were inhu
mation burials from the last third of 
the 2 n d century. The terri tory of the 
excavation lay farther back from the 
path of the road, so what we 
unearthed were not the first grave 
groups next to the road but those of 
the second and third rows. The one
time splendour of the cemetery 



A feltárás területe az út 
nyomvonalától beljebb 
húzódik, így nem az 
utat közvetlenül kísérő 
első sírcsoportokat tár
tuk fel, hanem a máso
dik, illetve harmadik 
parcellasor sírjait. A pol
gárváros municipium 
periódusához tartozó te
mető egykori pompáját 
idézi egy monumentális 
sírépítmény - amelynek 
csak visszabontott ala
pozását találtuk - , to
vábbá egy díszesen fa
ragott, illetve feliratos 
szarkofág részlete. Ugyancsak a sí
rok gazdagságáról tanúskodnak a 
gyakori sírrablás ellenére is gazdag 
mellékletek: aranyékszerek, mécse
sek, edények, stb. (3. kép) 

4. periódus 
Már a korábbi kutatás során is fel

tételeztünk a területen egy olyan 
periódust, amely a 2./3. század for
dulóján felszámolt korai temető 
felszámolását követte. Ehhez a peri
ódushoz tartozhatott többek között 
az a „szemétgödör", melybe való
színűleg a korábbi periódus temet
kezéseihez tartozó síremlékek el
bontásából származó kőtöredékeket 
gyűjtötték. (4. kép) A z alig 1,5 köb
méter nagyságú, köralaprajzú gö-

3. kép: Válogatás a hamvasztásos sírok mellékleteiből 
Fig. 3.: A selection of the grave goods in cremation burials 

from the munic ip ium period of the 
C iv i l Town is reflected in a monu
mental grave construction. Only its 
foundations were found and a frag
ment of an ornately carved and 
inscribed sarcophagus. The wealth 
of the graves is indicated by a few 
graves, which, despite frequent rob
beries, contained rich grave goods 
of gold jewellery, lamps, vessels, 
etc. (Fig. 3.) 

Phase 4 
We had already discovered a 

period dur ing former excavations 
that followed the closing of the 
early cemetery abandoned at the 
turn of the 2 n d and 3 r d centuries. 
The "refuse p i t " may belong to this 



4. kép: A 3. periódus egyik szemétgödre kőliulladékkal, feltá
rás közben 
Fig. 4.: Refuse pit of phase 3 with stone debris, during cleaning 

dörben szinte csak kizárólag 
törtköveket találtunk, több mint 
2000 darabot, melyek egy része az 
egykori megmunkálás nyomát mu
tatta. A faragott kövek közül több 
tucat díszített volt. Növényi és figu
rális díszítőelemek egyaránt megta
lálhatóak voltak közöttük. 

Ebben a periódusban létesíthették 
az észak-déli főútról keleti irány
ban, a Duna felé leágazó utat, 
amelynek törtköves maradványát a 
feltárási terület nyugati metszeté
ben és az „E" szelvénysorban észlel
tük. Erre a periódusra tehetők az út 
mindkét oldalán feltárt kötőanyag 
nélküli falalapozások, a „D" szel
vénysorban feltárt észak-dél irányú 
vízelvezető árok, valamint a terüle
ten előkerült és részlegesen feltárt 

phase, among others, 
where the stone frag
ments from the dis
mant l ing of grave 
monuments from the 
earlier period were col
lected. (Fig. 4.) The 
round p i t w i t h a capac
i ty of only 1.5 cubic 
metres contained hard
ly anything else other 
than broken stone, 
more than 2000 pieces. 
Some of these frag
ments showed traces of 
having been worked. 

Dozens of carved stones were 
ornamented w i t h floral and figurai 
patterns. 

The road forking eastwards to the 
Danube from the main road run
ning north-south could have been 
buil t in this phase. The rubble layer 
from this road could be observed in 
the western section wal l of the exca
vated area and in trench series "E". 
The dry wal l foundations unearthed 
on both sides of the road, the north-
south running w rater channel in 
trench series " D " and the three par
tially unearthed wells can be dated 
to this phase. The area probably 
served the nearby potters' work
shop (the workshop next to the so-
called Schütz restaurant) in this 
phase. 



három kút is. A terület ebben a peri
ódusban valószínűleg a közeli faze
kasműhelyt (úgynevezett Schütz 
vendéglő melletti műhely) szolgál
hatta k i . 

5. periódus 
A 4. század közepétől ismét te

metkezés céljára használták a terü
letet. A későrómai kori temető jel
legzetessége a leletszegénység, va
lamint egyes sírcsoportokban az 
épített „sírkamrák" megjelenése 
volt. (5. kép) A „sírkamrák" többsé
gét falazótéglából, téglaporral ke
vert, meszes rózsaszínű habarccsal 
építették. A sírok másik részének 
építőanyaga a törékeny anyagú, 
könnyen faragható, zöldesszínű 
vulkanikus kőzet volt. A sírok fede
le illetve boltozata a bolygatások 
miatt sehol sem maradt ránk. A 
mellékletek igen szegényesek, egy-
egy üvegedény, ritkábban viseleti 
tárgy, érem került elő belőlük. A 
késői temetőparcella sírjai ugyan
csak sírcsoportokat alkottak, s kö
zös jellegzetességük volt , hogy nem 
alkalmaztak másodlagosan felhasz
nált kőemlékeket. Az egységes rítus 
és az egységes mellékletadási szo
kások miatt egymáshoz közelálló 
közösség temetkezési helyének tart
hatjuk a temetőrészt. 

A terület használatára a 4. szá
zad vége után egészen az újkorig 

Phase 5 
The area was once more occupied 

by a cemetery from the middle of 
the 4th century. The late Roman 
cemetery was characterized by a 
paucity in find materials and the 
use of "burial chambers" i n some of 
the grave groups. (Fig. 5.) Most of 
the "burial chambers" were bui l t of 
bricks and pinkish mortar mixed of 
brick powder and lime. Other 
graves were made of britt le, easily 
carvable greenish volcanic rock. The 
lids or domes of the graves were 

5. kép: Épített sírkamra bolygatott marad
ványa (4. század második fele) 
Fig. 5.: Disturbed remains of a burial cham
ber construction (2nd half of the 4th century) 



nem találtunk régészeti adatot. A 
feltárás eredményeit archaeobota-
nikai és talajtani vizsgálatokkal 
egészítettük k i . 

Zsidi Paula 
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destroyed by disturbances, so that 
none could be found. The grave-
goods were rather poor, a few glass 
vessels, occasionally an article of 
wear or a coin. The graves from this 
part of the late cemetery were also 
composed into grave groups wi th 
the common characteristic that they 
never 'borrowed' the stone monu
ments of earlier phases. The unified 
rite and the unified grave good giv
ing customs imply that the ceme
tery part was used by a closely 
related community. 

There were no archaeological 
data suggesting the use of the area 
between the end of the 4th century 
and the modern period. The results 
of the excavations were comple
mented w i t h archaeobotanical and 
pedological analyses. 

Paula Zsidi 



Kutatások az aquincumi 
polgárvárostól keletre lé
vő területen 

(Budapest, III. ker., Záhony utca 7., 
Graphisoft Park „D" épület, volt Óbu
dai Gázgyár területe, Hrsz.: 19333) 

A Graphisoft Park építéséhez kap
csolódóan megelőző feltárást végez
tünk a tervezett „D" jelű épület és 
közvetlen körzetének területén. Az 
ez évi régészeti kutatás közvetlen 
előzményének tekinthetők az 1996-
ban végzett szondázó feltárás, 
(ZSIDI 1997, 54-57.) az 1997 folya
mán végzett régészeti megfigyelés 
(ZSIDI 1998, 91.) valamint az 1998-
ban végzett megelőző feltárás. 
(ZSIDI 1999, 84-94.) 

A jelen kutatási terület az 1998-
ban feltárt sáv („C" jelű épület terü
lete és körzete) közvetlen nyugati 
szomszédságában helyezkedik el. 
Ezért feltárásunkat a korábban kitű
zött raszter rendszer alapján folytat
hattuk. A feltárás az építkezés te
reprendezési munkáival párhuza
mosan folyt, tekintettel arra, hogy a 
területet a „gázgyári" periódusban 
számos, mélyre alapozott, betonból 
készült műtárggyal építették be, 
melyeket szét kellett zúzni, és k i 
kellett emelni az építkezés megkez
dése előtt. Ezek a - nagyjából észak
kelet-délnyugati irányban, egymás-

Research in the territory 
east of the Aquincum 
Civi l Town 

(Budapest, III,, 7 Záhony street, Graphi
soft Park building "D" , area of the former 
Óbudai Gázgyár, Lot reg. no:. 19333) 

We conducted excavations preced
ing construction work in the 
Graphisoft Park in the area of and 
the immediate surroundings of the 
future bui ld ing " D " . The test exca
vations in 1996, (ZSIDI 1997, 54-57.) 
the archaeological observations in 
1997, (ZSIDI 1998, 91.) and pre l imi 
nary excavations in 1998 (ZSIDI 
1999, 84-94.) were the direct 
antecedents of the excavations con
ducted this year. 

The actual area of research 
adjoins the zone excavated in 1998 
(area and environs of building "C") 
from the west. Accordingly, the 
excavations were adjusted to the 
grid system set up last year. The 
excavations were carried out i n par
allel wi th the landscaping works of 
the constructions, since the area had 
been covered w i t h several features 
wi th deep concrete foundations at a 
time when the gasworks still func
tioned. These foundations had to be 
smashed and lifted out before the 
construction work could get under
way. These approximately nor th-



sal párhuzamosan futó - mély, be
tonalapozású sávok az építési terü
let 57%-át tették k i , azaz 57%-ban 
pusztították el a történeti rétegeket, 
így számunkra összesen négy, elté
rő szélességű sávban, mintegy 1400 
négyzetméternyi terület (I.-IV. terü
let) maradt, ahol lehetőségünk nyí
lott az eredeti rétegsor megfigyelé
sére. A területsávok közül a délkele
ti (Duna felőli) sáv volt a legszéle
sebb, itt 12 (nagyjából 10x10 méte
res) szelvény megnyitására vol t le
hetőségünk. A I I . I I I . és a IV. terület
sávok szélessége 3-6 méter között 
mozgott. 

A feltárás menete, hasonlóan az 
1998. évi feltáráshoz a következő 
volt: először az újkori, változó vas
tagságú réteget távolítottuk el gépi 
segítséggel, majd a gép utáni kézi 
felület tisztítást követően kitűztük a 
korábbi raszter folytatását, és tanu-
falak meghagyásával megkezdtük a 
kézi feltárást. A II . -IV. területek ese
tében a teljes felület feltárására ke
rült sor. Ezt többek között az tette 
lehetővé, hogy a terep nyugati 
irányban erősen emelkedett, s míg a 
Duna felőli, délkeleti részen az új
kori feltöltés és a történeti rétegek 
mintegy 2-3 méter vastagságban ül
tek a sárga, homokos altalaj felett, 
addig a legnyugatabbi, IV. számú 
területen ez már csak alig 1 méter 
volt. 

east-southwest oriented parallel 
deep concrete foundations occupied 
57 % of the construction area, which 
means that 57% of the historical lay
ers were destroyed. Thus, only four 
bands of various widths were left 
for excavations on a surface of 
about 1400 square metres (territo
ries I - IV) , offering an opportunity to 
observe the original layer sequence. 
The southeastern band (on the 
Danube side) was the widest, where 
12 (about 10 X 10 m ) trenches could 
be opened. The widths of bands I I , 
I I I and IV varied between 3 and 6 
metres. 

The excavations followed the same 
regime as in 1998: first the modern 
layer of varying thickness was 
mechanically removed, followed by 
a manual scraping of the surface. 
The continuation of the grid system 
was set up and manual excavation 
was started on the scraped surface, 
leaving baulks between the trenches. 
In territories II-IV, the whole surface 
was unearthed. This was made pos
sible by the fact that the surface 
sloped sharply upwards to the 
north. The modern fill and the his
torical layers lay in widths of 2-3 m 
over the yel low, sandy virgin soil on 
the southeast on the Danube side, 
while the same sequence was no 
more than 1 m in width in the west
ernmost territory no. IV. 



A feltárás az aquincumi pol
gárvárostól keletre fekvő terület beépí
téséről, római kori használatáról eddig 
alkotott képünket sok új, korábban is
meretlen adattal gazdagította. A terü
let legkorábbi lakottságáról tanúskod
nak az őskori hamvasztásos temetke
zések, gyakran a római rétegek által 
már megzavarva. (Ld. a kötetben 
Endrődi Anna jelentését.) Az alábbiak
ban a római korra vonatkozó eredmé
nyek rövid összefoglalása következik. 

I . terület (1. kép) 
Ez a terület fekszik legközelebb a 

korábbi feltárásokhoz, ahol a római 
kori partvonalat szegélyező konstruk
ció nyomait tártuk fel, mintegy 80 
méter hosszúságban. E partvédő 
művet nyugat felé egy beépítetlen 
sáv követte, majd a partmű irányá
val megegyező irányítású, egymás
sal párhuzamos árkokat találtunk. 
A jelenlegi kutatási terület legkele
tibb jelensége egy, a partmű vonalá
val párhuzamos nyomvonalú, töl
tésre épített út vol t , melynek több, 
megújított periódusa is előkerült. 
Az út korábbi periódusába a po l 
gárváros irányából egy kövezett já
rószint csatlakozott, melyet átvág
ták a csoportosan jelentkező, 2. szá
zadi hamvasztásos temetkezések, 
mintegy 10 sír. A feltárási terület 
északkeleti részén jelentkező sírok 
egy része rablott volt, ennek ellené-

The excavations provided us w i t h 
w i t h much new data concerning the 
habitation and use of the area east 
of the Aquincum Civ i l Town in the 
Roman period. Prehistoric crema
tion burials, often disturbed by 
Roman layers, attest to the earliest 
occupation of the territory (see 
Anna Endrődi's report in this v o l 
ume). In the following, the results 
concerning the Roman period occu
pation w i l l be summarized. 

Territory I (Fig. 1.) 
This territory lies the nearest to 

the earlier excavations, where traces 
of a Roman period construction 
running along the bank was discov
ered, running along a length of 80 
m. This bank fortification was fol
lowed by an uninhabited band to 
the west. Parallel trenches were 
then found running in the same 
direction as the embankment. The 
easternmost phenomenon i n the 
actual excavation area was a road 
built on a raised substructure, also 
running parallel to the embank
ment, which displayed several 
phases of reconstruction. In the ear
liest phase of the road, a paved 
floor level joined the road f rom the 
direction of the Civi l Town, which 
was intersected by groups of crema
tion burials, about 10 graves, from 
the 2 n d century. (Fig. 2.) Some of the 



korai útfelület 
early road surface 

késői útfelület 
late road surface 

hamvasztásos sírok 
™ cremation burials 

római kon telepjelenségek 
Roman phenomena 

őskor 
prehistoric age 

korai árkok 
early ditches 

korai kőépítmény, korai maradványok ,_ . 
early stone building, early remains 

csontvázas sírok 
inhumation burials 

tégla- és kőlapos sírok 
brick and stone slab graves 

népvándorlás kori sír 
immigration period grave 

újkor, ill. bizonytalan korú objektumok 
modern or undateable features 

1. kép: Az I. teriilet ásatási alaprajza 
Fig. 1.: Ground plan of the excavations in territory I 

re viszonylag gazdag melléklettel 
rendelkeztek. (2. kép) Elsősorban ke
rámia és üvegedény mellékletet, 
mécseseket, valamivel kevesebb v i 
seleti tárgyat találtunk a sírokban. A 
leletek közül kiemelkedik egy bronz 
szelence, melyet érintetlen állapot
ban találtunk. A polgárvárostól ke
letre ezek a sírok jelentik a legko
rábbi temetkezési horizontot. 

A hamvasztásos temetkezéseket 

graves found in the northeastern 
part of the excavation territory were 
robbed, although relatively many 
grave goods were left, mostly 
ceramics and glass vessels, lamps 
and somewhat fewer articles of 
wear. A n intact bronze casket is a 
unique find. These graves represent 
the earliest burial horizon east of 
the Civi l Town. 

Monuments were also found 



és a köves járószintet 
megelőző korszakból is 
tártunk fel emlékeket. 
Északkelet-délnyugat i 
irányban, mintegy 30 
méter hosszan követ
tünk egy jellegzetes he
gyes végű árkot 
(Spitzgraben), mely az 
északkeleti területrészen 
lekerekített véggel 
végetér. Ettől az ároktól 
délkeletre, de vele pár
huzamosan egy seké
lyebb árok húzódott. A két árok 
összetartozása bizonytalan, csakúgy 
az árkok relativ kronológiájával 
megegyező helyzetben lévő több, 
nagyobb méretű, földbe mélyített 
objektum. Ezekből - szerkezeti ele
mek lévén - igen kevés, s többnyire 
jellegtelen leletanyag származott. 
Maguk az árkok kevés habarcsma
radványon és néhány jellegtelen, de 
római kori kerámiatöredéken kívül 
egyéb leletet nem tartalmaztak. A 
konstrukció - a relatív kronológia 
alapján - a polgárváros kiépülése 
előtti időszakra datálható. Feltehe
tőleg a konstrukció megújított, ké
sőbbi periódusához tartozhatott az 
északabbra húzódó árok betöltése 
fölé emelt kőfalas építmény. (3. kép) 

A hamvasztásos temetkezéseket 
követő időszakra tehető néhány se
kély mélységű, félig földbemélyített 

2. kép: A hamvasztásos sírok leleteiből 
Fig. 2.: Finds from the cremation burials 

from the period preceding the cre
mation burials and the paved floor 
surface. A characteristic ditch w i t h 
a pointed end (Spitzgraben) could 
be followed, running along a length 
of 30 m in a northeast-southwest 
direction. It ended in a rounded 
point in the northeastern part of the 
territory. Southeast of this ditch, a 
shallower di tch ran parallel to it. 
The relationship of the two ditches 
is uncertain, as is that of a number 
of larger sunken features found in a 
similar relative chronological posi
tion as the ditches. They, being 
structural elements, contained only 
very few and mostly uncharacteris
tic finds. No th ing could be collected 
either from the ditches themselves 
except for some mortar fragments 
and a few uncharacteristic sherds 
from the Roman period. The con-



objektum, igen szerény leletanyag
gal. 

A terület római kor i használatá
nak utolsó periódusa a 4. század 
második felétől az 5. század elejéig 
tartott, amikor ismét temetkezésre 
használták a területet. Az elsősor
ban a terület középső és déli ré
szén elhelyezkedő, csoportos el
rendezésű csontvázas sírok - min t 
egy 20 sír - egy része egyszerű 
földsír vol t , míg néhány esetben 
fakoporsó nyomát rögzíthettük. A 
sírcsoportok jellegzetes elemei v o l 
tak a vastag habarcsozással épített 
téglasírok. Említésre méltó közü
lük az a sír, melyet falazó téglák
ból gondosan felfalaztak, s az így 
kialakított, épített sírkamra belső 
falát fehér színű vakolattal gondo
san kikenték. (4. kép) A sírok több
sége bolygatott volt , de a bolyga
tatlan sírok sem tartalmaztak egy-
egy mécsesen, vagy üvegedényen 
kívül más tárgyat. Egyetlen eset
ben került a sírba a halott lábához 
helyezve egy áttört veretű katonai 
öv. (5. kép) 

II. terület 

A terület alig néhány méter szé
les volt , s felületén a csontvázas te
metkezések periódusából szárma
zó három - bolygatott - sírt tár
tunk fel. 

3. kép: A korai árok, felette a kőfalas épít
mény 
Fig. 3.: Early ditch with the stone-walled 
building over it 

struction can be dated to a period 
prior to the establishment of the 
Civil Town, as suggested by relative 
chronology. The building of stone 
walls raised over the f i l l of the 
northern ditch probably belonged 
to the later, rebuilt phase of the con
struction. (Fig. 3.) 

Some shallow, half-sunken fea
tures, which contained a modest 
find material, can be dated to a time 
after the cremation burials. 

The last phase of the Roman peri
od use of the territory lasted from 



4. kép: Épített sírkamra a későrómai kori pe
riódusból (J4. szelvény) 
Fig. 4.; Burial chamber construction from the 
late Roman period (trench ]4) 

HI. terület 
A területen egy hamvasztásos sírt, 

valamint egy nagyobb, négyszögle
tes alakú, félig földbemélyített objek
tumot tártunk fel, mely a leletek 
alapján feltehetőleg a hamvasztásos 
és a csontvázas temetkezések közöt
t i , a 2. század végétől a 4. század ele
jéig terjedő időszakra tehető. 

IV. terület 
A Duna felé eső, keletebbre lévő 

területekhez képest ez a terület jóval 
magasabban feküdt, s ennek követ-

the second half of the 4 t h century to 
the beginning of the 5 t h century, 
when, once more, burials occupied 
the territory. The inhumation 
graves, about 20 of them, were dis
tributed in groups, especially in the 
central and southern parts of the 
territory. Some were simple shaft 
graves. The traces of wooden 
coffins could be observed in some 
cases. Brick graves built w i t h thick 
mortar layers were characteristic 
elements of the grave groups. One 
of the graves was made w i t h care
fully bui l t br ick walls while the 
inner wal l of the burial chamber 
was carefully covered wi th white 
plaster. (Fig. 4.) Most of the graves 
were robbed, although the ones left 
intact contained barely more than a 
lamp or a glass vessel. In a single 
case, a mi l i ta ry belt wi th open-work 
mounts could be found by the feet 
of the deceased. (Fig. 5.) 

Territory I I 
This band was only a few metres 

wide. Three disturbed graves were 
unearthed i n this surface from the 
phase of the inhumation burials. 

Territory I I I 
In this territory, a cremation bur

ial and a larger, rectangular, half-
sunken feature were recovered. The 
finds date them to the period 



5. kép: Katonai öv vcretei a későrómai kori periódusból (K3. szelvény) 
Fig. 5.: Mounts on the military belt from the late Roman period (trench K3) 

keztében az egykori felszín lepusz
tult, s így a feltárás során az objektu
moknak már csak a szint alatti ré
szeit találtuk. Ezért a legkorábbi pe
riódushoz tartozó árok és a hozzá 
tartozó cölöphelyek (?) beásásának 
legalsó szakasza maradt meg. Ez az 
árok feltehetőleg összefüggésben 
állhatott az I . területen rögzített ár
kok valamelyikével, miután iránya 
éppen merőleges volt rájuk. A terü
leten megtalálhatóak voltak a legké
sőbbi periódushoz tartozó csontvá
zas sírok bolygatott maradványai is. 
Az egyébként az I . területen mélyre 
ásott sírgödröknek is itt már csak a 

between the cremation and the 
inhumation burials, that is, from the 
end of the 2 n d to the end of the 4 t h 

century. 

Territory TV 
This territory was situated at a 

much higher level than the one in 
the east ly ing closer to the Danube. 
The surface was eroded and only 
fragments of the features lying 
beneath this level could be found. 
Accordingly, only the lower seg
ment of the ditch and the associated 
post holes (?) from the earliest peri
od were found. This ditch was 



néhány centiméteres mélységben 
húzódó alját találtuk meg. Az egy
kor dombon lévő, kiemelkedő terü
let gyors lepusztulását a futóhomok
ból álló altalaj is elősegítette, mely a 
feltárást is nehezítette. 

A feltárást talajtani vizsgálatokkal 
is kiegészítettük. 

Zsidi Paula 
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probably connected to one of the 
ditches noted in territory I , since it 
ran perpendicular to them. The dis
turbed remains of inhumation bur i 
als from the latest period were also 
uncovered. Only the few centimeter 
bottoms of graves similar to those in 
territory I remained. The rapid 
denudation of this elevated area, 
once a knoll, was exacerbated by 
wind-blown sandy ground, which, 
at the same time, rendered the exca
vation difficult. 

The excavations were comple
mented wi th a pedological analyses. 

Paula Zsidi 



Korabronzkori sírok 
Aquincum körzetében 

(Budapest, III. ker., Graphisofl park - volt 
Gázgyár, Hrsz.: 19333) 

2000. szeptemberében, Aquincum 
polgárvárosától keletre Zsidi Paula 
folytatott - a székház építését megelő
ző-leletmentő ásatásokat a Graphisoft 
vállalat építési telkén. Az 1999-es lelet
mentés során római kori leletek régé
szeti objektumok nem voltak megfi
gyelhetők, (BUGÁN 2000, 111.) szór
ványosan korabronzkori kerámiatöre
dékek kerültek elő. A 2000-ben, egy 
újabb építési telken nyitott kutató 
szelvényekben 11, a korabronzkori 
Harangedény-Csepel csoport körébe 
tartózó sír került feltárásra. (1. kép) 

Budapest III . kerület Békásmegyer 
és Óbuda területéről mintegy 10 régé
szeti lelőhelyen kerültek elő a kora
bronzkori Harangedény kultúra telep
nyomai és sírjai. (BTM Adattár: Buda
pest BT. ker., Pusztatemplom, Buváti, a 
volt Fővárosi Tanács Üdülője, Gázát
alakító állomás, Vízművek, Pünkösd
fürdő, Nemzeti Színház Üdülő, a volt 
Vöröshadsereg útja, Gázgyár és Hajó
gyári-sziget) A korábbi megfigyelések 
alapján (SCHREIBER 1973) a települé
sek a Duna partjához közelebb míg a 
különböző rítusú sírok, temetők a Du
nától távolabb helyezkedtek el. 

Early Bronze Age graves 
in the environs of 
Aquincum 

(Budapest III, Graphisoft park -former 
Gázgyár, Lot reg. no.: 19333) 

In September 2000, Paula Zsidi con
ducted rescue excavations preced
ing the construction of an office 
bui lding on the construction lot of 
the Graphisoft enterprise east of the 
Civ i l Town of Aquincum. No finds 
and archaeological features from the 
Roman period could be observed 
during the rescue excavations in 
1999 (BUGÁN 2000, 111.) while only 
some scattered early Bronze Age 
sherds were found. In 2000, eleven 
graves attributed to the Early 
Bronze Age Bell-beaker - Csepel 
group were unearthed in a trench 
opened at a new construction site. 

Settlement traces and graves from 
the Early Bronze Age Bell-beaker cul
ture have been found at about 10 sites 
in Óbuda and Békásmegyer in 
Budapest district I I I . (BTM Archives: 
Budapest II I . , Pusztatemplom, Buváti, 
formerly Fővárosi Tanács Üdülője 
[Holiday house of the City Council], 
Gázátalakító állomás [Gas transfor
mation station], Vízművek [Water
works], Pünkösdfürdő, Nemzeti 
Színház Üdülő [Holiday house of the 
National Theatre], former Vöröshad-



Lelőhelyünk a Duna 
partjától 500 méterre, az 
Óbudai sziget északi csú
csával egy magasságban 
helyezkedik el. A volt Gáz
gyár területéről már 1936-
1938 , majd 1959, a Hajó
gyári szigetről 1952-től ren
delkezünk adatokkal a kul 
túra népcsoportjainak meg
telepedéséről. (Wellner L, 
BTM Adattár 4479,4063.) 

A 2000-ben folytatott le
letmentés során 6 ham
vasztásos urnasír, 2 

1. kép: Korabronzkori hamvasztásos urnasír 
Fig. 1. Early Bronze Age cremation burial 

szórthamvasztásos, 2 szimbolikus sír, 
és egy kőpakolásos sír került feltárás
ra. Csontvázas temetkezés nem került 
napvilágra. A sírok többsége már a 
szubhumusz alatt jelentkezett, többsé
gük a gépi földmunka során erősen 
sérült és bolygatott volt. A hamvasz
tásos urnasírokat rendszerint edény
mellékletekkel látták el. A hamvakat 
tartalmazó urnák tetején borítótál, 
mellettük egy-két korsó volt elhelyez
ve. A K5/11 számmal jelzett urnasír 
belsejében, egy a szájával lefelé fordí
tott kis bögre tartalmazta a kalcinált 
csontokat. 

Egy kelet-nyugati tájolású kőpako
lásos, ovális sír (K5/15 számú) betöl
tése fölött kövek jelezték a sírt. A sír
gödör foltja csak a kerámiatöredékek 
felszedése után tűnt elő. A sírgödör 
szélén 10 centiméter széles padka volt 

sereg road, Gázgyár [Gasworks] and 
Hajógyári-sziget [Shipyard Island]) 
According to earlier observations 
(SCHREIBER 1973), the settlements 
were situated closer to the Danube 
bank, while the graves, featuring var
ious rites, lie farther from the 
Danube. 

The present site is located 500 m 
from the banks of the Danube at 
about the height of the northern tip 
of Óbudai Island. We have data on 
the settlement of the population 
groups of this culture from the area 
of the former Gasworks from 1936-
38 and from the Hajógyári Island 
from 1952. (I. Wellner, BTM 
Archives 4479,4063.) 

Six cremation urn burials, 2 burials 
w i t h scattered ashes, 2 symbolic 
graves and a grave w i t h stone pack-



megfigyelhető, közepe égett-hamus 
volt. Két kis bögre, egy tál és bronz-
pityke került elő, hamvak nem voltak 
megfigyelhetők. Hasonló padkás sí
rok kerültek feltárásra a Csepel-szige
ten (Szigetszentmiklós-Vízműtelep, és 
Budapest XXI. ker., I I . Rákóczi Ferenc 
út, Endrődi Anna ásatása közöletlen) 
1999-es évben folytatott leletmentések 
során is, melyek vagy szimbolikus te
metkezések, vagy zsugorított csontvá
zas sírok voltak. 

A szimbolikus sírokban (K5/10,12. 
számmal jelzett sírok), hamvak nem 
voltak megfigyelhetők, a sírokba tála
kat, illetve harangedényt helyeztek el. 
(A Csepel-II. Rákóczi Ferenc úti lelő
hely 12. objektumában 2 harangedény 
mellet 38 darab kőpenge-nyersanyag 
került elő, hamvakat itt sem helyeztek 
a sírgödörbe.) 

Az ismertetett néhány analógia 
után is megállapítható, hogy hasonló 
rítusú sírok a Harangedény-Csepel
csoport Budapest környéki elterjedé
sének Déli határán Csepel-szigeten 
(Szigetszentmiklóson-Vízmű, Sziget
szentmiklós-Üdülősor, I I . Rákóczi Fe
renc út) éppúgy megfigyelhetők mint 
északon (Óbuda, Gázgyár, Békásme
gyer). 

A korabronzkori Harangedény kul
túra Csepel-csoport óbudai sírjai a ko
rabronzkor I l / a fázisra datálhatok, 
mely időszak párhuzamba állítató a 
Somogyvár-Vinkovci I I , Nagyrévi 

ing were unearthed during the res
cue excavations in 2000. There were 
no inhumation graves. Most of the 
graves appeared under the sub-
humus, and the majority were 
severely damaged and disturbed by 
the mechanical earthmoving. The 
cremation burials usually contained 
vessels. The urns that contained the 
ashes were covered wi th bowls and 
one or two jugs were placed beside 
them. In urn grave no. K5/11, a small 
cup with the mouth turned down
wards contained the charred bones. 

Stones above the f i l l of the oval 
indicated the presence of the, east-
west oriented grave wi th stone 
packing (no. K5/15) . The outlines of 
the grave appeared only after the 
sherds had been collected. A n 
approximately 10 cm wide bench 
could be observed on one side of 
the grave. It was burnt and ashy in 
its middle. The grave contained two 
small cups, a bowl and a bronze 
button, but no ashes were found. 
Similar graves w i t h benches were 
unearthed on Csepel island 
(Szigetszentmiklós-Vízműtelep, and 
Budapest XXI , I I Rákóczi Ferenc 
Road, excavation by Anna Endrődi, 
unpublished) dur ing rescue excava
tions in 1999. These were symbolic 
burials and inhumation graves w i t h 
the bodies in contracted positions. 

There were no ashes in the sym-



kultúra korai szakasza, Clopice-
Veselé, Nyírség, Óbéba-Pitvaros kul
túrákkal. (KALICZ-SCHREIBER1989, 
254., HICKE 1987,137.) 

Endrődi Anna 
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bolic graves (graves no. K5/10 and 
12) which d id contain bowls and a 
bell-beaker. (In feature 12 of the 
Csepel - I I Rákóczi Ferenc Road 
site, 38 stone blade blanks were 
found beside 2 bell-beakers w i t h no 
ashes present.) 

It can be deduced from the few 
cited analogues that graves wi th 
similar bur ia l rites can be found on 
Csepel Island located by the south
ern border of the occupation zone of 
the Bell-beaker - Csepel group 
(Szigetszentmiklós-Vízmű, Sziget
szentmiklós-Üdülősor, I I Rá-kóczi 
Ferenc Road) as well as i n the north 
(Óbuda, Gázgyár, Békás-megyer). 

The graves in Óbuda of the 
Csepel group of the Early Bronze 
Age Bell-beaker culture can be 
dated to phase I l / a , which is con
temporary wi th the Somogyvár-
Vinkovci I I phase, an early phase of 
the Nagyrév culture and the 
Clopice-Veselé, Nyírség and Óbéba-
Pitvaros cultures. (KALICZ-
SCHREIBER 1989, 254.; HICKE 
1987,137.) 

Anna Endrődi 



Kutatás a Római strand
fürdő' területén 

Research in the area of 
the Római open-air bath 

(Budapest, III. ker., Rozgonyi Piroska 
utca 2., Római strandfürdő, Hrsz.: 
23113/7) 

A Budapest Gyógyfürdői és 
Hévízei Rt. 2000. novemberétől 
kezdte meg a Római strandfürdő 
felújítását. A munkálatok közben a 
strand délkeleti részén két római 
kor i szarkofágot emeltek ki egy 
munkagödörből, i l letve egy falat 
bolygattak meg. Az ezt követően 
megindul t feltárás közel egy hóna
p ig folyt. 

Ebben a zónában már a Mária 
Terézia korabeli katonai felméré
sek is jeleznek „régi romokat". 
Legfontosabbak viszont az 1958 és 
1959 között folyt hitelesítő ásatás 
és az 1964-es leletmentés, amelyek 
a strand kiépítését előzték meg. 
(PÓCZY 1972, 15-33.; PÓCZY 
1980, 3-28.) Ennek során Dr. Póczy 
Klára tizennégy darab, a római 
korból származó fakonstrukciós 
kútházat tárt fel, terrakotta forrás
foglalással, oltárkövekkel, illetve 
levélerezetszerűen összefutó kő-
csatornákkal. Ugyanakkor sikerült 
feltárni az aquaeductus strand terü
letére eső főágának jelentős részét, 
i l letve több épület részletét is (fo
gadó, két szentély). Ezen források 

(Budapest III, 2 Rozgonyi Piroska 
Street, Római strandfürdő, Lot reg. no.: 
23113/7) 

The Budapest Gyógyfürdői és 
Hévízei Rt. began the reconstruc
tion work on the Római open-air 
swimming pool in November 2000. 
During the construction work, two 
Roman sarcophagi were lifted from 
a pit and a w a l l was disturbed. The 
rescue excavations which followed 
lasted about a month. 

"Old ruins" had already been indi
cated in this area during military sur
veys from Maria Theresa's time. The 
most important sources of data were, 
nevertheless, the authentication exca
vations between 1958 and 1959 and 
the rescue excavations in 1964 preced
ing the construction of the open-air 
bath. (PÓCZY 1972, 15-33.; PÓCZY 
1980, 3-28.) During the latter excava
tions, Dr. Klára Póczy unearthed four
teen well houses wi th wooden struc
tures dated from the Roman period. 
These had a terracotta catchment 
basin, altar stones and stone drains 
converging in a leaf vein pattern. A t 
the same time, a large section was 
unearthed of the main branch of the 
aqueduct that ran in the area of the 
open-air bath together with fragments 



zónája biztosította a fő folyóvízel
látást a polgárvároson át a legiotá-
bor ig . Mindezek ismeretében ha
sonló objektumok előkerülését 
vártuk a rendelkezésünkre álló kö
zel 160 négyzetméteres területen. 

A kialakított három szelvény kö
zül a „A" szelvényben már csak a 
metszetfalakat dokumentálhattuk, 
i t t a vastag, néhol 2 métert is meg
közelítő újkori feltöltés alatt több 
szürke iszapos, illetve fehér és 
rozsdavörös vízköves réteg válta
kozott. Ezen utóbbi rétegződés a 
források és a talajvíz miatt alakult 
így. Régészeti jelenség nem vol t 
megfogható, csak a szelvény észa
k i metszetfalában vol t megfigyel
hető két - korábbi ásatások alap
ján már jól ismert formájú - római 
kor i facölöp helye és maradvá
nyai , i t t mintavételre is adódott le
hetőség. A felület délnyugati sar
kában regisztrálható vol t , hogy a 
munkagép átvágott egy falat (2), 
amelyet az építőanyagként hasz
nált római kor i szarkofágra ala
poztak rá, illetve két, eltérő színű 
beásás is dokumentálható vol t a 
szarkofág mellett. 

A tényleges feltárást az „A" szel
vénytől délnyugatra, körülbelül 45 
négyzetméteres felületen kezdtük 
meg, ahol - az eddigi megfigyelések 
szerint - öt fázis volt megfigyelhető. 
(l.kép) 

of several buildings (an inn, two 
shrines). The zone of these springs 
provided the Civil Town and, 
through it, the legionary fortress wi th 
running water. After these antece
dents, the appearance of similar fea
tures was expected within the nearly 
160 square metres of the excavations. 

From the three opened squares, 
only the section walls could be reg
istered in trench "A". Several grey 
loamy and white or rusty red calcif-
erous layers alternated here under 
the sometimes nearly 2 m thick 
modern f i l l . The former layers were 
produced by the springs and the 
ground water. No archaeological 
feature could be observed here, 
only the places and the remains of 
two Roman period wooden posts, 
similar to the ones found during 
earlier excavations, appeared in the 
northern section wall of the cutting, 
where samples were taken. In the 
southwestern corner of the surface, 
the machine cut through a wa l l (2), 
which was founded on a Roman 
period sarcophagus used here as 
bui ld ing material, and t w o pits of 
different depths which could be 
observed beside the sarcophagus. 

The real excavation got underway 
southwest of trench "A" on a sur
face measuring about 45 square 
metres. Here five phases could be 
differentiated. (Fig. 1.) 



0 5. fázis / phase 5 
4. fázis / phase 4 

EH 3. fázis / phase 3 
• cölöplyuk/post hole 
H facölöp / wooden post 

cB tégla padló / brick floor 

7. kép: Az építési fázisok 
Fig. 1.: Construction phases 

5. fázis 
Legmagasabban, körülbelül 20 

centiméterre a mai felszín alatt egy 
épület két, kelet-nyugati irányú kő
fala került elő (4,7 és 24) és további 

Phase 5 
Two east-west oriented stone 

walls from a bu i ld ing were found in 
the highest levels, about 20 cm 
under the present ground level (4,7 



három, ezzel azonos fázisba tartozó 
észak-déli irányú fal (2, 5, 6, 21, 25, 
44). Ezek közül legkeletibb (2) a leg
szélesebb kő- és mészkőquadratok-
ból álló konstrukció, amelyet szar
kofágokra alapoztak, míg a felmenő 
fal téglából készült. A szarkofágok 
közül még legalább két újabb is 
megfigyelhető a metszetfalban és a 
falban, illetve innen kerületek k i a 
markoló által kiemelt darabok is. 
Közös ismertetőjegyük, hogy felirat 
egyiken sincs, fedelük hiányzik, 
megmunkálásuk durva, félkész ha
tású. Az egyiken elnagyolt kialakí
tású tabula ansata figyelhető meg. (2. 
kép) A koraújkorban a szarkofágok 
mindegyikét köves, habarcsos 
koglomerátummal töltötték k i ala
pozás céljából. 

2. kép: Építési anyagként másodlagosan felhasznált kőszarkofágok 
Fig. 2.: Stone sarcophagi used secondarily as building materials 

and 24) as wel l as three other north-
south oriented walls from the same 
phase (2, 5, 6, 21, 25, 44). The one to 
the east (2) was the widest, a stone 
and limestone ashlar construction 
founded on the re-used sarcophagi. 
The vertical wal l was made of brick. 
A t least two more sarcophagi could 
be observed in the section and the 
wal l . The finds removed by the 
excavator came from here as well . 
Their common feature is that none 
of them contained inscriptions, their 
lids were missing and they were 
roughly manufactured as i f not fin
ished. One displayed a roughly fin
ished tabula ansata. (Fig. 2.) A l l the 
sarcophagi were filled in w i t h a 
conglomerate of stone and mortar 
in the early modern period to make 

them suitable for 
use in a founda
tion. 

The direction of 
the connected walls 
suggests that the 
southeastern corner 
of the bu i ld ing was 
found. The imprint 
of the floor level of 
the bu i ld ing could 
be fol lowed in the 
mortar. 

The maps, the 
photo documenta
tion and the reports 



Az összetartozó falak irányítása 
alapján feltételezhető, hogy az épü
let délkeleti sarkát találtuk meg. Az 
ehhez tartozó padlószint lenyomata 
a vakolatban követhető volt . 

A rendelkezésünkre álló térké
pek, fényképdokumentáció és a ko
rábbi ásatási beszámoló szerint a te
rületen a Tóvendéglő állt, amelyet 
az 1960-as évek második felében 
bontottak le. 

4. fázis 
Az ezt megelőző építési fázisból 

szintén kerültek elő falrészletek, 
ilyen a kelet-nyugati irányú déli 
zárófal (24) alatt megfigyelhető szé
les, masszív fal (37, 39, 74). Ehhez a 
periódushoz tartozott a két helyi
ségben is megfigyelt OB bélyeges 
téglákkal kirakott padló, illetve a 
már említett észak-déli irányú szar
kofágokkal aláalapozott, mészkő-
quaderekkel kiegészített fal (60) is. 
Az eddigi kutatások alapján a terü
leten a Tóvendéglőt megelőzően a 
17./18. században lőpormalom állt. 

3. fázis 
A legkorábbi kőfázishoz két faltö

redék tartozik (46, 48, 55, 63). E fo
lyosószerű konstrukció (kő)záró-
falát - amelynek keleti indítása még 
megfigyelhető volt - a Tóvendéglő 
egyik észak-déli irányú falának (6 és 
25) alapozásakor elbontották. Eze-

from former excavations tell us that 
formerly a restaurant called the 
Tóvendéglő (the Lake restaurant) 
used to stand here, It was pulled 
d o w n in the second half of the 
1960's. 

Phase 4 
Wal l remains were found from 

the preceding construction phase as 
wel l . Such remains include a wide 
massive wal l (37, 39, 74) under the 
east-west oriented southern end 
wa l l (24). The floors in two rooms 
paved wi th bricks bearing OB 
stamps belonged to this phase simi
larly to the north-south oriented 
wa l l completed wi th limestone ash
lars raised on the above- mentioned 
foundation of sarcophagi (60). It has 
been shown that a powder-mil l 
used to stand in the place of the 
Tóvendéglő in the 17th—18th cen
turies. 

Phase 3 
Two wal l fragments can be attrib

uted to the earliest stone bui lding 
phase (46, 48, 55, 63). The (stone) 
end wa l l of the corridor-shaped 
construction, the eastern beginning 
of which could still be observed, 
was pul led down during laying the 
foundation of one of the north-
south walls of the Tóvendéglő (6 
and 25). These walls were used later 



ket a falakat használták fel később, 
a lőpormalom téglapadlójának k i 
alakításakor. Az ide tartozó lelet
anyag kiértékelése még tart, az 
azonban már most megállapítható, 
hogy nem római falakról van szó, 
valószínűleg egy középkori épület 
falrészleteit találtuk i t t meg. 

2. fázis 
A legkorábbi falak alatt gödrök és 

cölöplyukak mutatkoztak, jellegte
len építési törmelékkel, állatcsont
tal, vagy leletanyag nélkül. Egy 
esetben biztosan megállapítható, 
hogy egy - a fent már ismertetett fa
lak alatti - köves rétegből 9./10. 
századi kerámia, illetve ezzel együtt 
őskori kerámia tö
redékei kerültek 
elő. A cölöp/karó
helyek nem utal
nak szabályos 
konstrukcióra. 

1. fázis 
A z ásatás során 

- legmélyebben -
egy római kor i 
konstrukció ma
radványai kerültek 
elő, két cölöp for
májában, csapolás-
nyomokkal. A cö
löpök rendkívül jó 
állapotban marad-

for the brick pavement of the pow
der-mil l . The analysis of the f ind 
material has not yet been finished. 
I t seems certain, however, that they 
were not Roman walls. We have 
probably discovered the wall frag
ments of a medieval house. 

Phase 2 
Pits and post holes appeared 

under the earliest walls filled w i t h 
uncharacteristic bui lding rubble, 
animal bones or empty soil. In one 
case, it is certainly clear that the 
stone layer under the walls 
described above, contained pottery 
from the 9 t h - 10 t h centuries mixed 
w i t h prehistoric sherds. The post 

3. kép: Az ásatási felület északkeleti sarka római kori facölöppel, 
falakkal (2,4, 5, 48) és egy beépített szarkofággal 
Fig. 3.: Tlie northeastern corner of the excavation surface with 
Roman period wooden post and walls (2, 4, 5, 48) and a built-in 
sarcophagus 



tak meg és hasonlóan az 1964-es 
ásatáson előkerültekhez, négyszög
letesre vágott (körülbelül 17x17 cen
timéter) végükön gondosan kihe
gyezett darabokról van szó. Való
színűleg ezek is egy kútházhoz ré
szei voltak, de az idetartozó forrás
helyet a foglalattal, illetve a hozzá 
kapcsolódó járószinttel együtt a kö
zép- és koraújkori épületek alapozá
sakor teljesen elpusztították (a for
rás ekkor már nyilván nem műkö
dött). (3. kép ) 

Láng Orsolya 

Irodalom/References: 

PÓCZY 1972 PÓCZY K.: 
Aquincum első aquaeductusa. 
Archaeológiai Értesítő 99 (1972) 

PÓCZY 1980 - PÓCZY K.: Szent 
kerületek Aquincum és Brigetio 
aquaeductusánál. Archaeológiai Ér
tesítő 107 (1980) 

and stake holes do not suggest a 
regular construction. 

Phase 1 
In the deepest levels found dur

ing the excavations were the 
remains of a Roman construction: 
two posts w i t h traces of jointing. 
The posts were astonishingly wel l 
preserved, similarly to the ones 
found dur ing the excavations in 
1964. They were quadrangular in 
section (about 17 x 17 cm), and 
meticulously pointed. They proba
bly belonged to a well house, but 
the mouth of the spring wi th the 
catchment basin and the connected 
floor level (Fig. 3.) were totally 
demolished dur ing the building of 
medieval and modern buildings 
(the spring must have dried out by 
then). 

Orsolya Láng 



Szondázó jellegű feltárá
sok a Budapest I I I . ker. 
Pusztakúti út mentén 

(Budapest, III. ker., Pusztakúti út, 
Hrsz.: 61440/2, 65820, 61440/20, 
61440/22) 

2000. júliusa és szeptembere között 
végeztünk szondázó jellegű feltá
rást a I I I . kerületi Pusztakúti úton 
az egykori téglagyár területén, a 
BUILDUP Kft. megbízásából. A te
rületen a munkákat a Forrásliget-la
kópark építési munkálatai tették 
szükségessé. 

A Pusztakúti út és a Határ út sar
kán tárta fel Pető Mária az úgyneve
zett Csillaghegyi villa maradványa
it. (PETŐ 1993) Ez a lelőhely az épí
tési telektől mintegy 50 méterre hú
zódik. A villa közelsége tette indo
kolttá, hogy a telken folyó gépi te
reprendezési munkákat - az egyko
r i téglagyár több méter vastag tör
melékének elbontását és a terület 
planírozását - figyelemmel kísérjük. 
Július végén a terület délkeleti ré
szén a gépi tereprendezés folyamán 
egy körülbelül 30x30 méteres felüle
ten római kerámiát és tegula dara
bokat figyeltünk meg a talajban. A 
gépi munkákat ezen a részen azon
nal leállíttattuk, és itt húztuk meg 
első kutatóárkunkat. 

A kutatóárok rétegsora világossá 

Test excavations along 
Budapest I I I , Pusztakúti 
Road 

(Budapest, III, PusztakútiRoad, Lot 
reg. no.: 61440/2, 65820, 61440/20, 
61440/22) 

Test excavations were conducted in 
Budapest I I I , Pusztakúti Road on the 
territory of the former brickyard 
there, by commission of the 
BUILDUP Kft. The excavations were 
necessitated by construction works 
on the Forrásliget residential park. 

Mária Pető had unearthed the 
remains of the so-called Csillaghegy 
vil la at the corner of Pusztakúti 
Road and Határ Road. (PETŐ 1993) 
This site lies no more than about 50 
metres from the territory designat
ed for the constructions. The close
ness of the villa justified controlling 
the mechanical landscaping work, 
which included the removal of sev
eral metres of thick rubble from the 
former brickyard and the levelling 
of the surface there. Roman pottery 
and tegula fragments were 
observed over a 30 x 30 m large sur
face in the southeastern part of the 
area dur ing the mechanical land
scaping at the end of June. We 
immediately stopped the mechani
cal work and established the first 
test trench. 



tette, hogy a római leletek nem hoz-
hatóak összefüggésbe semmilyen 
ma még létező helyi talajréteggel, 
ezek a később szemét és törmelékle
rakónak használt Téglagyár salakos 
törmelékéből kerültek elő. A leletek 
származási helye bizonytalan, el
képzelhető, hogy a közeli vi l la terü
letén folyó egykori földmunkákból 
kerültek ide, de az is lehet, hogy va
lahonnan Óbudáról hozták ide a 
többi törmelékkel együtt. 

Bár római rétegeknek nem akad
tunk nyomára, a salak alatti barna 
humuszos rétegben jelentős meny-
nyiségű őskori kerámiát találtunk, 
ami a szondázás folytatását indo
kolta. 

A telek teljes hosszában, a Puszta
kúti út mentén a további régészeti 
megfigyelések céljából kilenc, 30 
méter hosszú 5 méter széles kutató
árkot húztunk. 

A 2-es, a 3-as és a 4-es szondában 
a salakréteg alatti barna humuszos 
zárt rétegben számos őskori kerá
miatöredéket találtunk. A humu
szos réteg alján a sárga löszös alta
lajban több kisebb ovális körülbelül 
50-100 centiméter átmérőjű objek
tum foltjának részlete rajzolódott k i . 

Észak felé haladva az 5-ös szonda 
egy mély természetes árkot vágott 
át. A kilenc szondában összesen 21 
objektumot találtunk. Igen jellegze
tesek a 3.1 a 8.l-es és a 6.3-as objek-

The section of the test trench 
revealed that the Roman finds had 
not connection to any of the still 
existing local soil levels but came 
from the slaggy rubble from the 
period when the area of the former 
Brickyard was used for the deposi
tion of refuse and rubble. The 
provenance of the finds is uncer
tain. They may have been transport
ed there during earlier earth mov
ing work in the region of the villa, 
and they could equally have been 
brought here from somewhere in 
Óbuda together w i th the rest of the 
rubble. 

Al though no Roman layers could 
be detected, the brown humic soil 
underlying the slag contained a 
large number of prehistoric sherds, 
which justified the continuation of 
test excavation. 

Nine, 30 m long and 5 m wide 
test trenches were opened along the 
whole length of the lot along 
Pusztakúti Road in order to carry 
out archaeological observations. 

Test trenches 2, 3 and 4 yielded 
many prehistoric sherds in the 
closed b rown humic layer under the 
slag layer. Parts of the outlines of 
several oval features w i t h diameters 
varying from between 50 and 100 
cm appeared in the yellow loessy 
ground at the bottom of the brown 
humic layer. 



tumok, amelyek trapéz metszetű 
körülbelül 50 centiméter mély göd
rök, amelyet karólyukak szegélyez
nek. Valószínűleg mindhárom k i 
sebb tárológödör lehetett, amelyet a 
karólyukak tanúsága szerint gyé
kény- vagy szalmatető fedett és 
amelyben a csuprokban tárolt élel
miszer frissen maradhatott. 

Kiemelkedő közülük a 6.3 objek
tum. A trapéz keresztmetszetű, a te
tején mintegy 70 centiméter átmérő
jű, 50 centiméter mély gödör (1. kép) 
betöltésében számos edénytöredéket 
és két majdnem teljes edényt talál
tunk. Az egyik egy kihajló peremű, 
tojásdad testű, a vállánál plasztikus, 
bordával és tagolt bütykökkel, bor
dával díszített tárolóedény, a másik 
egy fülénél szögletesen felmagasodó 
peremű csésze. (2. kép) Mindkét 
edény a későbronzkori urnamezős 

1. kép: Későbronzkori gödör 
Fig. 1.: Late Bronze Age pit 

Farther to the north, test trench 5 
intersected a deep natural trench. 
Altogether 21 features were found 
in nine test trenches. Features 3.1, 
8.1 and 6.3 are very characteristic. 
These ca. 50 cm deep pits w i t h 
trapezoid cross-sections were bor
dered by post holes. A l l three could 
have been small storage pits cov
ered by rush matting or hay roofs, 
as suggested by the post holes, 
where food stored in jars could stay 
fresh. 

Feature 6.3 differs from the rest. It 
was a 50 cm deep pit wi th a trape
zoid cross-section and a top diame
ter of about 70 cm. (Fig.l.) Its f i l l 
contained many sherds and two 
nearly entire vessels. One was a 
storage vessels wi th everted r i m 
and ovoid body. It was ornamented 
w i t h a plastic rib and segmented 

s knobs at the shoul
der. The other vessel 
was a cup w i t h an 
angularly raised r i m 
at the handle. (Fig.2.) 
Both vessels repre
sent common types 
of ceramics manufac
tured by the Váli 
population of the 
Late Bronze Age 
Urnfield culture. 
(Szentendre-Sziget
monostor: PATEK 



kultúra váli népességének általános 
típusai közé tartozik. (Szentendre-
Szigetmonostor: PATEK 1968, 
CXXV1.12, i l l . CXXV. 1, 3-7, stb.) 

A 7. szonda északnyugati sarká
ban egy mintegy 180 centiméter 
mély objektumot találtunk amely 
egy 70 centiméter mélységben k i 
szélesedett, és a talaj sötét sötétbar
na, majdnem fekete elszíneződése 
miatt valószínűleg szerves marad
ványokat tartalmazott. A földből, 
további vizsgálat céljából anyag
mintát vettünk. 

A 8. szondában egy három rész
ből álló ovális objektumot találtunk 
(8.2A-B-C objektum) Az A és a B 
objektum kerek és sekély, az A pa-
ticsdarabokat tartalmazott. Oldalról 
kapcsolódtak a C objektumhoz, 
amely nagyobb, mélyebb és ovális 
formájú. Az objektumok őskoriak. 

A 9. szondában nem találtunk ős
kori jelenséget, de a 10. szondából a 
barna humuszos rétegből további 
kerámiaanyag került elő. A szondá
ban idő hiányában nem értük el a 
sárga löszös altalajt. 

A lelőhelyen előkerült kerámia
anyag az első vizsgálatok alapján 
késő bronzkori, de nem kizárt a ko
ra vaskori datálás sem. 

2000. október és novemberében a 
fentebb leírt ásatás tőszomszédságá
ban, az építendő Csillaghegyi lakó-

1968, CXXVI 12, and CXXV 1, 3-7, 
etc.) 

An ca. 180 cm deep feature was 
found in the northwestern corner of 
test trench 7, which widened at a 
depth of about 70 cm. The dark 
brown, then black colouring of the 
soil suggests that it contained organ
ic remains. Samples were taken from 
the earth for further analysis. 

An oval feature in three sections 
was found in test trench 8 (feature 
8.2A-B-C). Features A and B were 
shallow, A contained daub frag
ments. They adjoined the sides of 
feature C, which was oval, larger 
and deeper. They were prehistoric 
features. 

No prehistoric feature was found 
in test trench 9, but test trench 10 
contained some more sherds in the 
brown humic layer. Due to a lack of 
time we could not reach the yellow 
loessy ground in this trench. 

After the preliminary analyses of 
the pottery material, the finds can 
be dated to the late Bronze Age, 
although an Early Iron Age dating 
is also possible. 

In the direct vicinity of the above 
described excavations, test excava
tions were carried out in the area of 
the Csillaghegy residential park by 
commission of C R A N I U M Kft. in 
October and November of 2000. 



2. kép: Későbronzkori edények 
Fig. 2.: Late Bronze Age vessels 

park területén végeztünk szondázó 
jellegű feltárását a C R A N I U M Kft. 
megbízásából. 

A Péterhegy lábánál létesített egy
kori téglagyár központi részén talál
ható kutatási terület meglehetősen 
bolygatott volt, korábban sűrű beépí
tettsége, valamint a terület 
előközművesítése miatt csupán két 
szondázó árokban volt lehetőségünk 
régészeti megfigyeléseket tenni. 

Az első, 3x40 méteres szondát - a 
szomszédos ásatással összhangban 
- a Pusztakúti úttal párhuzamosan 
nyitottuk, ám nem tudtuk teljes 
mértékben feltárni, mivel középtá
jon egy betonalapozású építmény 
akadályozta munkánkat ( l / A illet
ve 1/B szelvény). 

Az l / A szelvényben csak egy, a 

The excavation 
area lay in the central 
part of the former 
brickyard at the foot 
of Péterhegy (Péter 
h i l l ) . The surface was 
rather disturbed, and 
due to the closely 
bui l t - in buildings 
and the public u t i l i 
ties laid in advance, 
only two test trench
es could be opened. 

The first 3 x 40 m 
test trench was 
opened parallelly to 

the Pusztakúti Road and adjusted to 
the former excavations in the neigh
bouring lot. It could not entirely be 
unearthed since a concrete founda
tion from a construction hampered 
our work (Trenches 1/A and 1/B). 

Only one vague prehistoric culture 
bearing layer could be detected in 
trench 1/A in the sub-humus and 
right above it , while the fragments of 
two pits could be unearthed in 
trench 1/B (features 1 and 2). Pit no. 
2, 70 cm deep w i t h a diameter of 150 
cm and a bench, yielded an especial
ly rich find material. (Fig. 3.) The f i l l 
contained several sherds w i t h horn-
shaped knobs characteristic of the 
early Iron Age, and many daub frag
ments and stones. The floor level of 
daub fragments connected to the pit 



szubhumuszban és közvet
lenül felette gyengén jelent
kező őskori kultúrréteget, 
míg az 1/B szelvényben két 
gödör részletét (1-2. obj.) si
került dokumentálnunk. Kü
lönösen gazdag leletanya
got adott a 150 centiméter 
átmérőjű, 70 centiméter 
mély, padkával ellátott 2. 
gödör (3. kép), melynek be
töltéséből több, már a kora
vaskorra jellemző szarvsze
rű bütyökkel ellátott edény
töredék mellett nagy
mennyiségű patics és kő ke
rült elő. Sikerült megfog
nunk az őskori humuszré
teg alsó harmadában a gö
dörhöz tartozó paticsos já
rószintet (3. obj) is. 

A második, 3x30 méteres 
szondában az idő rövidsége és a ha
talmas, keleti végén a 6 métertO) is 
elérő feltöltés miatt csak négy 3x3 
méteres szelvényben tudtuk elérni a 
sárga altalajt. Itt több leletanyagot 
nem adó kisméretű objektumon kí
vül (4., 5., 6., 8. obj.) egy paticsos, fa-
szenes kevertbetöltésű 160 centimé
ter átmérőjű gödröt (7. obj.) sikerült 
feltárnunk, melyet a beásás szintjén 
paticsos omladék borított. 

A két ásatás eredményeinek isme
retében elmondhatjuk, hogy a 
Péterhegy lábától kelet felé a Duna 

Őskori gödör 
Prehistoric pit 

could be observed in the lower third 
of the prehistoric humus layer (fea
ture 3). 

In the second, 3 x 30 m test 
trench, the yellow v i rg in soil was 
reached only in a 3 x 3 m trench 
owing to a lack of time and the 
huge f i l l , which attained a thickness 
of 6 m at its eastern end. Here, 
beside several small empty features 
void of finds (features 4, 5, 6 and 8), 
a pi t w i t h a diameter of 160 cm was 
unearthed containing a mixed fi l l of 
daub and charcoal (feature 7). The 



irányában enyhén lejtő térszínen 
egy nagyobb kiterjedésű, de gyenge 
intenzitású késő bronzkori , esetleg a 
kora vaskort is megérő települést si
került lokalizálnunk. A feltárás a le
lőhely földrajzi határainak megálla
pítására, pontos időrendi besorolá
sára azonban az ásatás jellegéből fa
kadóan nem nyújtott lehetőséget. 

Lassányi Gábor - Szilas Gábor 
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top of the pit was covered wi th 
daub debris. 

Given the results f rom these two 
excavations, it is possible to say that 
a large but not intensive late Bronze 
Age and perhaps Early Iron Age 
settlement may have been located 
on a surface that slightly slopes 
eastwards from the foot of the 
Péterhegy towards the Danube. The 
character of the excavations d id not 
a l low us to determine the geograph
ical boundaries and exact chrono
logical position of the site. 

Gábor Lassányi - Gábor Szilas 



Nagytétény-CAMPONA 
(Budapest, XXIL ker., Szent Flórián tér, 
Hrsz.: 232422) 

2000 júniusától tovább folytatódott 
Nagytétényben az ötödik évadba lé
pő, 12 hétig tartó ásatás. Az idei ku
tatásokkal, hasonlóképpen az elmúlt 
időszak feltárásaihoz, a régi ásatási 
eredmények és azok pontos helyszí
neinek azonosítása mellett a közeljö
vőben kialakítandó Campona-Régé-
szeti Park tervezéséhez szükséges 
adatokat kívántuk tovább bővíteni. 

Az idén az erőd keleti főkapuja, a 
porta principalis sinistra körzetében két 
helyszínen folytattuk tovább az előző 
években megkezdett kutatásokat: 
Egyrészt újabb adatokat nyertünk a 
via principalis és az erődfalat belülről 
követő út, a via sagularis kereszteződé
sében a kapu és a kaputornyok köz
vetlen szomszédságában levő tér tör
ténetére vonatkozólag. Másrészt a ke
leti kapu patkó alakú elfalazása mö
götti terület kutatási eredményei szol
gáltatnak további adatokat és helyezik 
új megvilágításba a kapu és az erőd 
későbbi hasznosításának történetét. A 
keleti kapu és szűkebb környezete az 
1996-ban létrehozott, a pontos tájéko
zódást elősegítendő blokkrendsze
rünk szerint észak-déli irányban a 
„V" és a „W", kelet-nyugati irányú 
vonalon pedig a 13, 14, és a 15-ös 
blokkok szelvényeibe esik. (1. kép) 

Nagytétény - C A M P O N A 
(Budapest, X X / / , Szent Flórián Square, 
Lot reg.no.: 232422) 

The fifth season of excavations at 
Nagytétény lasted 12 weeks f rom 
June 2000. This year, similarly to 
the excavations of previous sea
sons, the aim was the authentica
tion of old excavations results and 
pinpoint ing the exact locations of 
structures as w e l l as to gather more 
data for the design of the Campona 
Archaeolo-gical Park to be estab
lished in the near future. 

This year, we carried on w i t h 
research started last year at two 
spots by the eastern main gate of 
the fort, at the porta principalis sinis
tra. On the one hand, we gathered 
more data concerning the history 
of the area next to the gate and the 
gate towers on the crossing of the 
via principalis, and the via sagularis, 
the road that ran along the inner 
side of the wa l l of the fort. On the 
other hand, the study of the area 
behind the horseshoe-shaped 
walled-in eastern gate shed new 
l ight on the history of the later use 
of the gate and the fort. The eastern 
gate and its direct vicini ty can be 
found in squares " V " and " W " on 
the north-west scale and in squares 
'13, 14 and "15" in the east-west 
scale of the g r i d system set up in 





Az 1998 év előkészítő munkála
tait követve (KOCSIS 1999, 125.; 
KOCSIS 2000, 93.) tovább folytat
tuk a feltárást a V-13. b lokk II I . és 
IV. szelvényében, a keleti kapu 
északi tornyához kapcsolódó terü
leten. Már az elmúlt évadok kuta
tásai igazolták azt, hogy közvetle
nül a mai felszín alatt 15-16. száza
di kerámiával keltezett épülettör
melékes réteg helyezkedik el. Ez 
alatt 35-40 centiméter mélyen már 
a későrómai anyaggal datált réte
gek találhatók. A terület jelentős 
újkori bolygatása és intenzív hasz
nálata ellenére a I I I . szelvényben 
az elmúlt évben egy a 4. század vé
gére keltezhető agyagfalú épület 
két helyiségét tártuk fel, amelynek 
a „b" szektorában a kelet-nyugati 
irányú agyagfal déli oldalán élére 
állított kőlap párral kialakított 
szájnyílású kemencét tártunk fel. A 
helyiségek a római rendszert köve
tő tájolással az északi kaputorony
hoz épültek. Ebből a helyiségcso
portból megismertük az északi 
zárófalat 6,8-7 méter hosszúságban 
és egy észak-déli osztófalat, ami 
megközelítőleg két egyenlő részre 
osztotta a teret. A helyiségsor déli 
zárófala az újkori pince építésekor 
megsemmisülhetett. 

Az idén az „a-c" szektorban fel
tártuk a kemence előterében levő 
helyiséget, amelynek földpadlóját 

1996 to help the correct orientation. 
(Fig. 1.) 

Following the preparatory works 
in 1998, (KOCSIS 1999, 125.; KO
CSIS 2000, 93.) the excavations 
were carried out in trenches I I I and 
IV of square V-13 in the area 
adjoining the northern tower of the 
eastern gate. It had already been 
shown in past excavations that a 
layer of bu i ld ing rubble dated by 
pottery to the 15 t h - 16th centuries, 
lies right beneath the present day 
surface. At a depth of 35-40 cm, 
layers dated by Late Roman finds, 
follow. Despite significant distur
bances and intensive use of the 
area in the modern period, two 
rooms of a clay-walled building 
were unearthed, dating from the 
end of the 4th century, last year in 
trench I I I . On the southern side of 
the east-west oriented clay wal l , an 
oven w i t h the mouth bordered by a 
pair of stone slabs standing on 
their edges was unearthed in sector 
"b". The rooms fol lowed the orien
tation of the Roman system, and 
were bui l t against the northern 
gate tower. We could observe the 
northern closing wa l l of this group 
of rooms along a length of 6.8-7 m, 
and a north-south directed parti
t ioning wal l , which divided the 
space into two approximately 
equal parts. The southern closing 



3,4 méter átmérőjű teknő alakú, kö
zéppontja felé enyhén mélyülő fe
lület alkotja. A padlót vastag hamu 
és faszén maradvány töltötte k i 10-
15 centiméter vastagságban. To
vább folytatva a kemence alatti ré
tegek kutatását a „b-d" szektorban 
egy további beomlott boltozató ke
mencét tártunk fel, az előzőtől köz
vetlenül délre, aminek betöltésében 
5. századra keltezhető csont fésű 
töredékét találtuk. A kemence elő
terének keményre taposott padlójá
ról leszedve a hamus faszénréteget, 
összeégett római pénzérmeket ta
láltunk. A keleti, északi és a nyuga
t i oldalról körülbelül 40 centiméter 
szélességű agyagfallal határolt mű
hely padlójának közepén egy 1,2-
1,35 centiméter átmérőjű, függőle
ges falu beásást tártunk fel, ami a 
padlótól mért 60 centiméteres 
mélységével a tényleges munkagö
dör lehetett. (2.kép) Mindkét ke
mence a toronyhoz közvetlenül 
kapcsolódó helységben volt . A ke
mencék padlószintjéről egy körül
belül 2 kilogramm súlyú vas bucát 
is találtunk az egykoron a torony 
tetőzetét fedő leomlott tegu-
latöredékek alatt. A számos szürke 
besimított kerámia lelet, a 
Frigeridus dux bélyeges tegu-
latöredék részben a Valentinianus 
kor i erődítési, megújítási munkák 
emléke, részben pedig a felhagyott 

wa l l of the row of rooms was prob
ably destroyed dur ing the bui ld ing 
of a modern cellar. 

This year we unearthed the room 
i n front of the oven i n sectors "a-c". 
The earthen floor of the room was 
in the form of a trough-shaped 
depression w i t h a diameter of 3.4 
m, slightly deepening towards the 
centre. The floor was fi l led w i t h a 
10-15 cm thick layer of ash and 
charcoal remains. Going deeper 
into the layers under the oven, yet 
another oven w i t h a collapsed 
dome was found i n sector "b-d", 
next to the previous one towards 
the south. Its f i l l contained a frag
ment of a bone comb dated from 
the 5 t h century. Hav ing removed 
the layer of ash and charcoal from 
the hard-trodden earth floor in the 
foreground of the oven, burnt 
Roman coins appeared. In the cen
tre of the floor of the workshop 
enclosed by an about 40 cm wide 
clay wal l on the east, north and 
west, we found a hole w i t h vertical 
walls w i th a diameter of 1.2-1.35 m, 
which , judged from the 60 cm 
depth measured from the floor 
level, could actually be the work
shop pit. (Fig. 2.) Both ovens were 
i n the room directly attached to the 
tower. We found a circa 2 kg i ron 
p ig on the floor level of the oven 
under the tegula fragments that 



2. kép: V-13-III, a-c szektor, faszenes felületű járószint, köze
pén a munkagödörrel délről, részié 
Fig. 2.: Sector V-13-1H, a-c. Floor level with charcoal on the 
surface and ivorkshop pit in the centre vicived from the south. 
Detail. 

had covered the roof 
of the tower. The 
many grey, smoothed 
in pottery finds and 
the tegula fragments 
w i t h Frigeridus dux 
inscriptions are 
remains from the for
tification and recon
struction works of 
Valentinian's time, 
and partly from the 
secondary utilisation 
of the abandoned fort 
after the Roman rule. 

We carried on the 

erőd római uralom utáni hasznosí
tásának nyoma. 

Tovább folytattuk a keleti kapu 
északi átjárójába beépített újkori 
pince déli oldalán megmaradt felü
let feltárását (3. kép) a V-14. blokk 
I I I . és IV. szelvényében. (KOCSIS 
1998, 84-85; KOCSIS 2000, 94.) 

Az újkori pince déli falával pár
huzamosan megmaradt földnyel
ven - úgy tűnik - még viszonylag 
épségben megőrződött rétegsort 
kaphatunk a kapu északi átjárójá
nak stratigráfiájáról. Ebben a tanú
falban, a kapu hossztengelyében 
találtuk meg a kétosztatú kapu 
egy tömbből faragott középpillér
jét, amelynek mérete 130x108 cen
timéter. (4. kép) Felületén több k i -

3. kép: V-14-UI-lV, és az elfalazás mögötti te
rület, a 2 járószint faszenes felülete nyugatról 
Fig. 3.: Sector V-14-IH-1V and the area 
behind the wall, floor level 2 with charcoal 
on the surface, viewed from the west 



4. kép: V-14-IV, b szektor, középső kapupilléren 
levő kváderkő lenyomatok északról, részlet 
Fig. 4.: Sector V-14-IV, b. Imprints of ashlars 
on the central gate pillar, viewed from the 
north, detail. 

sebb kváderkő (80x60 centiméter, 
60x50 centiméter) lenyomatát sike
rült azonosítanunk a megmaradt 
vakolatban. 

A középpillér-pár helyett, a ko
rábbi elképzelésekkel és rekonst
rukciókkal szemben, csak a 
kapuzat hátsó falsíkjában tártunk 
fel egyet. A kapuzat kereszttenge
lyében nem került elő párja. Ezzel 
a ténnyel módosul a kapurekonst
rukciós elképzelésünk is. A kapu
szárny ezek szerint a kapuzat hát-

excavation of the surface left on the 
southern side of the modern cellar, 
which was dug into the northern 
gateway of the eastern gate (Fig. 3.) 
in trenches I I I and IV i n square V-
14. (KOCSIS 1998, 84-85.; KOCSIS 
2000, 94.) 

On the strip of land left free par
allel to the southern w a l l of the 
modern cellar, a relatively intact 
stratigraphie sequence seems to 
have been preserved along w i t h 
the stratigraphy of the northern 
gateway of the gate. In this section, 
the central pillar of the double 
gate, carved from a single piece, 
was found on the longi tudinal axis 
of the gate. It measured 130 x 108 
cm. (Fig. 4.) Its surface preserved 
the imprints of small ashlars (80 x 
60 cm and 60 x 50 cm) i n the mor
tar. 

Instead of the pair of central p i l 
lars suggested in earlier hypothe
ses and reconstructions, only one 
was unearthed in the back wal l 
face of the gate. We could not find 
its pair in the cross axis of the gate. 
This has modified the reconstruc
t ion theory of the gate. 
Accordingly, the w i n g of the gate 
was placed close to the back wa l l of 
the gate. During the excavations 
we reached the stone slab pave
ment of the via principalis, which 
ended at the cross-axis of the gate. 



só falához közel 
volt elhelyezve. A 
feltárások során el
értük a via princi
palis lapos kővel k i 
rakott útfelszínét, 
ami a kapuzat ke
r e s z t t e n g e l y é b e n 
megszűnik. A köve
zet megszűnésének 
okát a középpillér
től keletre 80 centi
méterre egy derék
szögben ácsolt el
szenesedett geren-
dázat maradványa magyarázza. (5. 
kép) Ez a gerendázat jelzi azt a vo
nalat, ameddig a kapu előterében 
levő árok tartott. I t t alakították k i 
az 1. védőárkot átívelő hídszerke
zet kapuzaton belüli (nyugati) híd
főjét. (KOCSIS 1998, 85.) Az idei 
feltárásaink nyomán kiderült az, 
hogy az 1. árok a keleti kapu előtt 
lemélyül, és egyben kiszélesedik, 
olyannyira, hogy szokatlan módon 
a kapuzat kereszttengelyéig beér. 
A keleti hídfő beépült a már ko
rábbról ismert patkó alakú elfala
zásnak egy részébe. A falkutatás 
eredményei alapján kimutatható 
vol t az elfalazás több periódusa. 
Első periódusban az elfalazás 
egyenes vonalú középrészét (6. 
kép) még keleti hídfőként használ
ták, és sokkal mélyebbre alapoz-

5. kép: V-14-IV, a szektor, a középpillértől keltre levő járószint 
felülete a megszenesedettgerendákkal 
Fig. 5: Sector V-14-IV. The surface of the floor level east of the 
central pillar with charred beams 

The disappearance of the pave
ment was explained by a charred 
timber structure built at a r ight 
angle, 80 cm from the central pil lar . 
(Fig. 5.) This timber structure ind i 
cates the line, up to which, the 
ditch in front of the gate reached. It 
was here inside the gate that the 
western abutment of the bridge 
spanning defence ditch 1, was con
structed. (KOCSIS 1998, 85.) The 
excavations of this last year 
revealed that ditch 1 deepened in 
front of the eastern gate and also 
widened to such an extent that, 
unusually, i t reached as far as the 
cross-axis of the gate. The eastern 
abutment was bu i l t into a part of 
the previously described horse
shoe-shaped w a l l . The results of 
the study of the wal l attested to 



6. kép: W-14-IV, az elfalazás nyugati, középtengelyi oldalának 
falszerkezete nyugatról 
Fig. 6.: Sector W-14-IV. The wooden construction of the western 
central axis side of the wall viewed from the ivest 

ták, mint a kapu toronyfalait. (7. 
kép) Ebben az állapotában félhold 
formájú falazat még nem vol t be
kötve a tornyokhoz. Az 1. árok a 
kaputornyok előtt beszűkült, majd 
a kapuátjáróban kiszélesedett a 
fentebb említet módon. Az árok 
betöltésének elemzése során há
rom jól megkülönböztethető réte
get azonosítottunk: A 15-16. száza
d i anyaggal keltezett épülettörme
lékes földbetöltés; ez alatt egy 45-
60 centiméter vastag barna, laza 
szerkezetű szerves anyagú betöl
tést, amelyből gazdag 13-14 száza
di festett kerámiatöredék került 
elő, s végül egy vastag agyagos 
épülettörmelékes betöltődés, ami
ben már csak római anyagot talál
tunk. 

Minden jel szerint a félhold for-

several b u i l d i n g 
periods. In the first 
period, the central, 
straight part of the 
wal l (Fig. 6.) was 
used as an abut
ment, and its foun
dation was much 
deeper than that of 
the tower walls of 
the gate. (Fig. 7.) 
The segment-
shaped wa l l was 
not yet l inked to the 
tower. Ditch 1 nar

rowed in front of the gate towers, 
then widened in the gateway as 
described above. Three clearly dis
tinguished layers were identif ied 
during the analysis of the di tch f i l l : 
a f i l l of earth w i t h bui ld ing rubble 
and material from the 15 t h—16 t h 

centuries; i t was underlain by a 45-
60 cm thick loose humus f i l l con
taining a rich collection of painted 
pottery from the 13 t h - 1 4 t h cen
turies; and, finally, a thick f i l l of 
bui ld ing rubble, which contained 
only Roman material. 

The transformation of the seg
mented bridge pillar into a horse
shoe-shaped construction and its 
extension to the towers happened 
after ditch 1 had totally f i l led up. 
The wa l l d i d not have as deep a 
foundation as the eastern abut-



7. kép: W-Í4-IV, az elfalazás nyugati, közép
tengelyi oldalának alapozási síkja nyugat
ról, részlet 
Fig. 7.: Sector W-14-IV. Foundation plane of 
the western, central axis side of the wall 
viewed from the west, detail 

májú hídpillér patkóalakúvá történő 
átalakítása és meghosszabbítása a 
tornyokig az 1. árok teljes betöltése 
után történhetett. A falazatot már 
nem alapozták olyan mélyre, mint a 
keleti hídpillért, megközelítőleg a 
toronyalapozás mélységéig építet
ték meg. 

Nagyobb felületben sikerült fel
tárnunk az átjáró mögötti padlóré
tegeket (KOCSIS 2000, 95.) és az 
azon levő, a későbbi hasznosítást 

ment, extending approximately to 
the same depth as the tower foun
dations. 

We unearthed the floor levels 
behind the gateway (KOCSIS 2000, 
95.) and the wal l fragments over it . 
These show that the gateway had 
been used secondarily over a larger 
surface in sector "a-b" of trench V-
14-111. We separate out the 20 burnt 
coins wrapped in a linen sack, 
which was found on floor 2 last 
year. Nine of the coins could be 
identified. The majority of the 
coins were minted by the 
Valentinianus dynasty (4 Valens, 3 
Valentinian, 1 from Valentinian's 
period and a worn one of 
Constantine II.) . The coin f ind, dis
covered in situ, exactly dates the 
2 n d floor level of the southern gate
way (376-375) and reflects the u t i l i 
sation of floor level 1 and the gate 
fo l lowing the Roman occupation. 

We carried on wi th the excava
tion of the area behind the south
ern tower of the eastern gate in 
trenches I and I I I in square V-15. 
(KOCSIS 2000, 95-96.) The remains 
of the yel low loessy rampart, 
which had been pulled down and 
levelled in the Roman period, were 
unearthed in trench I I I . Under the 
two level rampart, a room w i t h an 
earthen floor was found. The 
remains of leather armour w i t h 



bizonyító falmaradványokat a V-
14-III szelvény „a-b" szektorában. 
A z elmúlt évben innen, a 2. padló
ról előkerült vászon zacskóba el
helyezett 20 darab összeégett 
éremlelet sikerült szétfejtenünk és 
9 darabot meghatározni. Az érmek 
túlnyomó többségükben a Valenti-
nianus dinasztia pénzei (4 darab 
Valens, 3 darab 
Valentinianus, 1 darab 
Valentinianus kor i és 
egy kopottabb I I . 
Constantinus). Az i n 
s i tu megtalált éremlelet 
egyrészt jól keltezi a 
déli kapuátjáró, felülről 
a 2. padlószintjének ko
rát (367-375), másrészt 
fontos adalékul szolgál 
az 1. járószint, a kapu 
későbbi, már római 
u r a lom utáni hasznosí
tására. 

Tovább folytat tuk a 
keleti kapu déli tornya 
mögötti terület feltárá
sát a V-15 b lokk I . és 
I I I . szelvényében. (KO
CSIS 2000, 95-96.) A I I I . 
szelvényben a déli ka
pu torony mögött feltár
tuk a római korban el
bontot t , és elplaníro-
zott földsánc még meg
maradt sárga löszös ré-

bronze scales along the edges was 
found on the floor. (Fig. 8.) The 
direction of the northern end w a l l 
is identical w i t h that of the overly
ing encircling wa l l from the mod
ern period observed i n former sea
sons. This wa l l section had only 
slight foundations. The lower sur
v i v i n g row of stones from the east-

8. kép: V-Í5-1II, a szektor, faszenes agyag padló felszínén 
levő bronz pikkelyek és bőr maradvány 
Fig. 8.: Sector V-15-HL Bronze scales and leather remains on 
the surface of the clay wall with charcoal remains 



zsűmaradványát. A két rétegű ré
zsű alatt feltártunk egy földpadló-
jú helyiséget, aminek padlójáról 
egy bronz pikkelyekkel szegélye
zett bőr vértezet maradványait do
kumentálhattuk. (8. kép) Északi 
zárófalának vonala megegyezik a 
korábban dokumentált felette futó 
újkori kerítőfal vonalával. Ezt a 
falszakaszt alig alapozták meg. A 
helyiség keleti zárófalának meg
maradt alsó kősorát pedig egyene
sen a földpadlóra rakták alapozás 
nélkül. A feltárás során a szelvény 
„d" szektorának déli oldalán, az 
elplanírozott földsánc maradvá
nyon létrejött több helyiséges 
agyagfalu helységek alatt egy be-
ásást találtunk, ami egy csatorna
tisztító aknának bizonyul t . Sike
rült feltárnunk és kitisztítanunk a 
csatorna V-15-I szelvényben 1998-
ban előkerült csatornarész és tisz
tító akna közötti közel 8 méteres 
szakaszát. A csatorna kőlapokkal 
fedett, falazott falu, és föld
fenekűre építették. Betöltésében 
két réteget azonosítottunk, alul 
egy keményebb beiszapolódást, 
ami középmagasságáig tölte k i a 
csatorna belméretét. Felette la
zább, löszös berétegződést talál
tunk, ami megegyezik a földsánc 
anyagával. (9. kép) 

Tovább folytattuk a V-15-I szel
vényben a via principalis 2 rétegének 

9. kép: V-15-I-III, a csatorna kitisztított sza
kasza észak felől 
Fig. 9.: Sector V-15-I-III. The cleaned stretch 
of sewer from the north 

ern end wa l l of the room lay on the 
earthen floor, wi thout foundation 
work . In the southern part of sector 
"â", a p i t was found under the 
rooms w i t h clay walls raised over 
the remains of the levelled earthen 
rampart. The hole proved to be 
part of a sewer cleaning shaft. We 
could unearth and clean an 8 m 
long section of the sewer between 
the sewer section found in trench 
V-15-I in 1998 and the cleaning 
shaft. The sewer was covered w i t h 
stone slabs, the walls were bui l t in 



10. kép: V-15-1, a-b szektor a via principalis első rétegének felülete 
északról 
Fig. 10.: Sector V-15-1, a-b. The surface of the first layer of the via 
principalis from the north 

feltárását. (KOCSIS 2000, 96.) A kö
ves épülettörmelékes alsó útrétegen 
további ló koponyákat tártunk fel 
több egyéb lócsont környezetében. 
(10. kép) 

stone w i t h an 
earthen floor. Two 
layers could be 
observed in the 
f i l l . A harder mud 
layer filled up the 
sewer to half its 
height. Above it , a 
looser, loessy 
layer could be 
found, which is 
identical to the 
material from the 
earthen rampart. 
(Fig. 9.) 

We carried on 
w i t h the excavation of the 2 n d layer 
of the via principalis i n trench V-15-
I . (KOCSIS 2000, 96) On the lower 
road level covered wi th stone 
b u i l d i n g rubble, more horse skulls 
were found together w i t h other 

Kocsis László horse bones. (Fig. 10.) 
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ff 

Őskori telepek és sírok 
feltárása Dunakeszi ha
tárában 
(Dunakeszi, Székesdűlő, Hrsz.: 0132/1-
16) 

2000 május 2. és szeptember 1. között 
az A U C H A N Magyarország Kft. 
megbízásából megelőző régészeti fel
tárást folytattunk Dunakeszi-Székes
dűlőn az építendő bevásárlóközpont 
területén. 

A terület a Dunától keletre, mint 
egy 500 méterre, a Budapest és D u 
nakeszi közigazgatási határán futó 
MO-autóúttól közvetlenül északra, 
egy észak-északkelet-dél-délnyugat 
irányban hosszan elnyúló dombhá
ton található, melyet keletről az 
Óceán-árok mocsaras ártere hatá
rolt. Az említett autóút-szakaszon 
1996-ban osztályunk már végzett 
régészeti feltárást. Ennek, valamint 
az idei ásatást megelőző terepbejá
rás eredményei egyértelműen arra 
utaltak, hogy e morfológiailag jól 
körülhatárolható területen intenzív 
őskori megtelepedéssel számolha
tunk. 

Schweitzer Ferenc 1996-os ősvízraj-
zi vizsgálataiból tudjuk, hogy a 
dombhát a Duna újpleisztocén I I / a 
teraszsorának tagja volt, melyet ké
sőbb keleti irányból egy újabb Duna-
ág (a mai Óceán-árok elődje) leválasz-

Excavation of prehistoric 
settlements and graves 
in Dunakeszi 

(Dunakeszi, Székesülő, Lot reg. no.: 
0132/1-16) 

Archaeological excavations were con
ducted at the request of the 
A U C H A N Magyarország Kft. prior to 
the construction of a shopping centre 
in Dunakeszi-Székesdűlő between 
May 2 and September 1,2000. 

The area is located about 500 m east 
of the Danube, on the northern side of 
highway M0, which runs along the 
border between Budapest and 
Dunakeszi. It is situated on a long hi l l 
extending in a north - northeastern -
south - southeastern direction, w i th 
the marshy floodplain of the Óceán
árok lying on its eastern edge. Our 
department had already conducted 
archaeological excavations on the 
above-mentioned stretch of the high
way in 1996. The results of these exca
vations and of field walking prior to 
the excavations this year certainly 
implied that intensive prehistoric set
tlement could be expected in the mor
phologically sharply delineated area. 

Ferenc Schweitzer's palaeohydro-
logical analyses from 1996 revealed 
that the hill belonged to the Late 
Pleistocene I I /a Danube terrace series, 
which was later isolated by another 



tott, kialakítván a jó megtelepedést 
biztosító terasz-szigetet. 

Régészeti megfigyeléseink haté
konyságát nehezítette az a körül
mény, hogy a felszín erősen kopott, 
lepusztult állapotú volt, olykor csu
pán közvetlenül a kevert, 30-40 centi
méter vastagságú humuszréteg borí
totta a homokos altalajt. 

Ásatásunkon a legkorábbi leleteket 
az újkőkor szolgáltatta, amelynek le
letei a feltárási terület középső és 
északi részében kerültek elő. Közel 
ötven gödör sorolható ehhez a kor
szakhoz. A cölöplyukakból származó 
cserépanyag alapján a 42. háznak ne
vezett épület is nagy valószínűséggel 
ebben a korban épült. Ez egy cölöp
vázas hosszúház, melynek sajnos tel
jes alakja az erózió és a humuszolás 
következtében már nem volt megha
tározható. Az újkőkori leletek harma
dik csoportja felszíni cseréphalmok
ból származott. A neolitikus telep jól 
illeszkedik az 1996-ban Endrődi An
na által lelőhelyünk déli részében fel
tárt másik teleprészlethez, ahol két 
újkőkori ház cölöplyukait, illetve a 
házakat kísérő hosszú árkokat sike
rült feltárni. A leletek kora az újkőko-
ron belül nagy szóródást mutat. A 
legtöbb edénytöredék a dunántúli vo
naldíszes kultúra legidősebb, Bicske-
Binainak nevezett (KALICZ 1980, 97-
122.; PAVÚK 1980, 7-90.) fázisából 
származott, a korszak középső és ké-

Danube branch (the antecedent of the 
present Óceán-árok) from the east, 
creating a terrace island ideal for set
tlement. 

The efficiency of archaeological 
observation was hampered by the fact 
that the ground surface was heavily 
worn and eroded wi th the sandy 
undisturbed soil sometimes covered 
only by a mixed, 30-40 cm thick 
humus layer. 

The oldest finds from the excava
tions came from the Neolithic in the 
central and northern parts of the exca
vated surface. Nearly fifty pits can be 
attributed to this period. The sherds 
found in the postholes suggest that 
building marked as house no. 42 was 
built, in all likelihood, in this same 
period. This was a long house with a 
post structure. Due to erosion, overall 
shape could not be observed. The 
third group of Neolithic finds came 
from heaps of sherds lying on the 
ground surface. The Neolithic settle
ment can be linked wi th the other 
fragment of a settlement unearthed in 
the southern part of our site by Anna 
Endrődi in 1996. She had found the 
postholes of two Neolithic houses as 
well as the long ditches that ran along 
the houses. The finds show a great 
chronological dispersion within the 
Neolithic. Most of the sherds came 
from the oldest, so-called Bicske-Biha 
phase of the Transdanubian Linear 



sői szakaszát, a kottafejes és zselízi 
kerámiát lényegesen kevesebb lelet 
képviselte. Az 1777. objektumban 
több, közel teljes edény töredékei 
mellett egy kis, eredetileg talán egy 
edény szélére applikált idol töredéke 
feküdt. A másik, a 2170. gödörben 
egy csaknem ép örlőkő mellett talál
tunk hasonló leletet, azzal a különb
séggel, hogy ez a tárgy egy önálló 
szobor töredéke lehetett. A leletanyag 
részletes vizsgálata és így a feldolgo
zása is csak ezek után kezdődik majd, 
ezért ma lényegesen többet még nem 
mondhatunk. 

A településen körülbelül húsz ob
jektumban találtunk a rézkor vala
mely szakaszára datálható leleteket. 
Eddig két gödörben fedeztünk fel 
olyan edénytöredékeket, melyek a 
középső rézkori Ludanicei kultúrára 
utalnak. Az ide sorolható leletek szá
ma igen alacsony; ami arra utal, hogy 
jelentősebb szerepe ennek a kultúrá
nak a dunakeszi őskori telepen nem 
lehetett. 

Ezzel szemben körülbelül tizenöt 
objektum rejtette a középső és késő 
rézkor közvetlen átmenetének lelete
it. A rövid, hengeres nyakú bögrék és 
korsók, az erősen kihajló peremű tá
lak, a szubkután fülek és a kónikus 
orsógombok egyértelműen a proto-
bolerázinak nevezett rézkori fázisba 
(KALICZ 1991; HORVÁTH 1990, 81-
100.) sorolják ezeket az objektumokat. 

Pottery culture. (KALICZ 1980, 97-
122.; PAVÚK 1980, 7-90.) The middle 
and late phases of the period were 
represented by many fewer fragments 
of Notenkopf and Zseliz pottery. In 
feature no. 1777, the fragment of an 
idol lay beside those of nearly entire 
vessels. The idol was probably fitted 
onto the rim of a vessel. The other pit, 
no. 2170, yielded a similar find beside 
a nearly complete quem. The only dif
ference is that this object must have 
been part of an free-standing statuette. 
The detailed analysis and evaluation 
of the find material has not yet been 
started, so that as yet, no more infor
mation is available. 

About twenty features contained 
finds that can be dated from Copper 
Age phases. Two pits yielded sherds 
that may be assigned to the Middle 
Copper Age Ludanice culture. There 
are very few of these sherds suggest
ing that this culture could not have 
played an important role in the pre
historic settlement of Dunakeszi. 

A t the same time, about fifteen fea
tures contained finds from the transi
tional period between the Middle and 
the Late Copper Age. Cups with short 
cylindrical necks, jugs, bowls wi th 
strongly everted rims, horizontally 
pierced handles and conical spindle 
whorls certainly date these features to 
the Copper Age phase called the 
Proto-Boleráz. (KALICZ 1991; 



A 2000. objektum egyik mellékgö
drében valamint az 1949. objektum
ban olyan leleteket, kanellúrás edé
nyek töredékeit, illetve egy díszített, 
szájjal lefelé fordított tálat találtunk, 
melyek arra utalnak, hogy a telep fo
lyamatosan továbbélt a klasszikus 
bolerázi időszak elejéig. 

Dunakeszi-Székesdűlő területének 
északi részén, körülbelül 60 méter su
garú körben 7 korabronzkori, a nagy-
révi kultúra körébe tartózó sír került 
elő egy csoportban. Három urnás-
hamvasztásos és 4 zsugorított csont
vázas sírt tártunk fel, mely utóbbiak 
bal oldalukra fektetett, erősen zsugo
rítottak és észak-déli tájolásúak vol
tak. Kettő sír melléklet nélküli, egy 
váz mellett egy korsó feküdt. 

Kiemelkedő jelentőségű a 391. 
számmal jelzett, zsugorított csontvá
zas sír (1. kép), amelyben egy a bal ol
dalára fektetett, az előzetes antropo
lógiai vizsgálatok szerint - melyet 
Szathmári László végzett el - egy 20 
év körüli női csontváz volt. A meden
ce mögött egy kis tálka, míg a comb
csont előtt egy bronztű és egy kerek 
arany lemez volt mellékletként elhe
lyezve. A Maros kultúra területéről, 
Óbéba (BÓNA 1965, 17-63.) és 
Mokrin (GIRIÈ 1984, 49.) lelőhelyek
ről jól ismert arany lemezekhez ha
sonlóan a Dunakeszin előkerült le
mez is poncolt technikával díszített és 
átfúrt. A kerámialeletek alapján a sí-

HORVÁTH 1990,81-100.) In a side pit 
of feature 2000 and in feature 1949 the 
finds (fragments of channelled vessels 
and an ornamented bowl wi th the 
mouth turned down) suggest that life 
in the settlement was unbroken until 
the begmning of the classical Boleráz 
phase. 

Seven Early Bronze Age graves of 
the Nagyrév Culture were found in a 
group wi th in a 60 m long radius on 
the northern part of the area in 
Dunakeszi- Székesdűlő. Three crema
tion urn burials and 4 inhumation 
burials wi th contracted bodies were 
unearthed. The latter were laid on 
their left sides and oriented north -
south. Two graves d id not contain 
grave-goods, while a jug lay in the 
third. 

Contracted inhumation burial no. 
391 was of special importance. (Fig. 1.) 
The skeleton lay on its left side and 
according to the preliminary anthro
pological analysis carried out by 
László Szathmári, it belonged to a 
woman of about 20 years. There was a 
small bowl placed behind the pelvis. 
A bronze pin and a round golden disc 
lay in front of the thigh bone. 
Similarly to the golden discs found at 
Óbéba (BONA 1965, 17-63.) and 
Mokr in (GIRIÈ 1984, 49.) within the 

territory of the Óbéba culture, the disc 

from Dunakeszi was also perforated 

and decorated wi th punched orna-



rok a nagyrévi kultúra 
korai szakaszára datál
hatok. A régészeti lelet-
anyag és temetkezési rí
tus alapján úgy véljük 
szoros kapcsolat mutat
ható ki a Maros-Tisza-vi
dék népcsoportjai kö
zött. A Dunakeszi-
Székesdűlőn feltárt cse
kély számú telepobjek
tum a nagyrévi kultúra 
népességének epizód
szerű megtelepedését 
jelzik. 

Az ásatáson feltárt régészeti jelen
ségek túlnyomó többsége a késő
bronzkori halomsíros kultúra telepü
lésének hagyatékát képezi. 

A nagyszámban feltárt gödrök kö
zül a település keleti, és nyugati mo
csaras szélén, eredetileg agyagkiter
melés céljából ásott, majd hulladéktá
rolásra használt objektumok szolgál
tatták a leggazdagabb leletanyagot. 

A későbronzkori település részét 
képezték azok a cölöpszerkezetes 
építmények is, melyek cölöplyukai a 
lelőhely csaknem teljes területén elő
kerültek. Sajnos a felszín - korábban 
már említett - kopottsága miatt nem 
sikerült megfognunk a házak padló
szintjét, s ebből következően nem 
gyűjthettünk az építési idejükre utaló 
pontos, korhatározó leletanyagot 
sem. Tájolásuk az uralkodó szélirány-

1. kép: Zsugorított korabronzkori csontvázas sír 
Fig. 1.: Contracted inhumation burial from the Early Bronze Age 

ments. Based on the ceramic finds, the 
graves can be dated from the early 
phase of the Nagyrév culture. The 
archaeological find material and the 
burial rite imply strong contacts 
between the population groups in the 
Maros-Tisza region. The few settle
ment features unearthed at 
Dunakeszi-Székesdülő attest to a 
short settlement episode for this 
Nagyrév culture population. 

The overwhelming majority of the 
archaeological features unearthed 
during the excavations constitute the 
legacy of a settlement of the Late 
Bronze Age Tumulus culture. 

A great number of pits were 
unearthed, from which the ones on 
the eastern and western marshy edges 
of the settlement yielded the richest 
find materials. These pits were origi-



nak megfelelően egységesen észak
északnyugat-dél-délkeleti, így való
színűsíthető, hogy már az 1996-os 
ásatás során előkerült három épület 
egyike is a későbronzkorra tehető. 
Néhány, egyazon épület esetében ta
pasztalható apró, tájolásbeli eltérés a 
telep hosszú életét bizonyítja. 

Dokumentálásuk során több típust 
is megkülönbc 'tethettünk. A legna
gyobb számban előkerült legegysze
rűbb változatok . kétsoros 3-3, vagy 
4-4 (4-5x2,5 méter) illetve 7-7 (3,5x12 
méter) cölöplyukból álló építmények. 
Külön csoportot képeznek a három 
párhuzamos cölöpsorral rendelkező, 
ágasfás-szelemenes tetőszerkezettel 
bíró, 16-23,5x5-7,5 méter alapterületű 
változatok, melyek közül több félkör
ívben záródott. (2. kép) Kuriózum
számba megy egy dupla cölöpsorral 
megerősített oldalfalú építmény ma
radványa is. Számos olyan „cölöp
lyukbokrot" is regisztráltunk, mely
nek szerkezete ez idáig nem tisztá
zott. 

A feltárás legnagyobb jelentőségű 
objektumai az 5 darab fával, vessző
vel bélelt kút volt. 

E víznyerő helyeket egy kivétellel a 
telep keleti szélét határoló, az Óceán
árokhoz tartozó kisebb ér akkor már 
feltöltődött, mocsaras medervonalába 
ásták, ahol faanyaguk a magas talaj
vízszintnek ^s az oxigéntől elzárt kör
nyezetnek köszönhetően csaknem tel-

nally dug out for clay, then used as 
refuse pits. 

The constructions with post struc
tures, the post holes of which could be 
found over practically the whole area, 
came from the Late Bronze Age settle
ment. Due to the above mentioned 
eroded condition of the surface, the 
floor levels of the houses could not be 
observed, and, accordingly, we could 
not collect finds that would exactly 
reveal the time of their construction. 
They were oriented in accordance 
with the prevailing winds, in a north -
northwest - south - southeast direc
tion, so one of the three buildings 
unearthed in 1996 can probably also 
be dated to the Late Bronze Age. 
Some slight changes in the orientation 
of a few buildings point to the 
longevity of the settlement. 

Several types of buildings could be 
differentiated during the documenta
tion. The most common, simplest 
varieties were the two-row construc
tions w i t h either 3 postholes in each 
row, 4 postholes in each row (4-5 x 2.4 
m) or 7 postholes in each row (3.5 x 12 
m). Another group is composed of a 
type w i t h three parallel rows of post-
holes, where the roof construction 
was supported by prop-and-purlin. 
This type of building covered a 16-
23.5 x 5-7.5 m ground surface. Some 
constructions enclosed a semicircle. 
(Fig. 2.) The remains of a structure 



jes épségben megőrző
dött. 

Alapanyaguk, és épí
tési technikájuk alapján 
három csoportba sorol
hatók. 

Két kút (312. illetve 
2110. obj) vázát függő
legesen levert negye
delt, illetve kerek át
metszeni karók, bélésü
ket a karók között ko
sárfonással kialakított 
vesszőkötegek alkották. 
A 2110. kút aknája 
2,7x2,8 négyzetméter alapterületű 
volt és 12 darab, egymástól 30 centi
méter távolságban függőlegesen le
szúrt kihegyezett karó képezte a vá
zát. (3. kép) Betöltésében a szórványos 
kerámiaanyag mellett valamilyen ké
sőbb beomlott kútház-felépítmény ré
szét képező faragott, ácsolt deszká
kat, gerendákat és egy ágasfát talál
tunk. 

További két kút (568., 2339. obj) 
négyzetes aknáját hasított tölgy
fadeszkákkal bélelték, melyeket tra
péz és négyzetes csapolásokkal, né
mely esetben a szélesebb deszkát át
lyukasztva rögzítették egymáshoz. 
Az 568-as kútnál i ly módon 11 desz
kasort tudtunk dokumentálni, mely
nek betöltéséből egy teljesen ép feke
te, polírozott felületű, pereme alatt 
négyoldalt 3-3 helyen átlyukasztott, 

2. kép: Későbronzkori cölöpszerkezetcs építmény maradványa 
Fig. 2.: Remains of a post structure construction from the Late 
Bronze Age 

where the side wall was strengthened 
with a double row7 of posts represents 
a unique phenomenon. We have reg
istered several "clusters of postholes", 
the functions of which have not yet 
been clarified. 

The most significant features of the 
excavation were 5 wells lined wi th 
wood and twigs. 

Al l the wells except one were sunk 
into the marshy basin, filled by then, 
by a small brook in the Óceán-árok on 
the eastern margin of the settlement. 
The wooden materials were very well 
preserved as the result of the high 
ground water table which kept them 
isolated from exposure to oxygen. 

The wells can be divided into three 
groups according to the raw materials 
and the construction technique. In 
two wells (features 312 and 2110), the 



kétfülű edény került 
elő. (4. kép) 

A legkülönlegesebb 
típus egy, a néprajzi 
párhuzamokból jól is
mert úgynevezett 
bodonkút volt, mely
nek kiváló állapotban 
megmaradt 70 centimé
ter átmérőjű gyűrűjét 
egyetlen fatörzsből váj
ták ki . (5. kép) Betöltésé
ből igen jól datálható, 
bekarcolt, mészbetétes 
díszítésű füles edény, 
kiöntőcsöves bögre és 
egy kettőskónikus testű füles c i s ze 
került elő. 

A nagyfelületű ásatás több árok
rendszer és karósor maradványait is 
felszínre hozta. Munkaterületünk kö
zepén két, párhuzamos, egymástól 5-
10 méter távolságban futó kelet-nyu
gati irányú, földhíddal megszakított 
árkot tártunk fel (175, 176. obj.), to
vábbá egy, a telepet északi és nyugati 
irányból lehatároló árokrendszer több 
mint 300 méter hosszú szakaszát. 

A kis ároktól nyugatra, egy újabb 
észak-dél irányú, több száz karólyuk
ból álló sort sikerült megfigyelni 
mintegy 200 méter hosszan. 

A fentebb leírt objektumrendszerek 
minden valószínűség szerint nem 
egyszerre létesültek és a település 
hosszan tartó életét bizonyítják. 

3. kép: Későbronzkori fonott kút 
Fig. 3.: Wattled well from the Late Bronze Age 

frames were made of vertically plant
ed quartered or round posts, and they 
were lined w i t h bunches of twigs wat
tled round the posts. The shaft of well 
no. 2110 had a 2.7 x 2.8 m ground 
plan. Its frame was made of 12 point
ed posts planted vertically, 30 cm 
from one another. (Fig. 3.) Its f i l l con
tained some pottery and carved and 
jointed planks and beams as wel l as a 
prop from some kind of later col
lapsed well house structure. 

The quadrangular shafts of two 
other wells (features 568 and 2339) 
were lined wi th split oak planks, 
which were jointed with quadrangu
lar joints, sometimes piercing the 
wider plank. In well 568, 11 rows of 
planks could be registered. Its fill 
yielded a complete black, two-han-
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A telepanyagban a 
Reinecke BC időszakra jel
lemző klasszikus halom-
síros elemek mellett a Ba-
kony-vidéki halomsírok, 
a németbányai teli-telep 
anyagával fémjelezhető 
későhalomsíros-kora urna
mezős időszak (Reinecke 
BD első fele, Kőszegi-féle 
I . UK-fázis) kerámiatípusai 
is megtalálhatók. 

A település szerkezeti jel
legzetességei alapján a 
B ö r c s - P a p h o m l o k - d ű 
lőn /Győr-Moson-Sopron 
megye (FIGLER 1996, 11-12. 
Balatonmagyaród-Híd végpusztán 
/Zala megye (HORVÁTH 1994, 219-
235.) feltárt, szintén későhalomsíros-
kora urnamezős teleprészletekkel 
hozhatók szoros kapcsolatba. 

A leletanyag ugyanakkor fontos 
adalékot szolgáltat a Duna balparti 
régió budapest-környéki - csupán 
igen hézagosan ismert - településtör
ténetéhez is. (BC: Budapest, XIV. ker., 
Vízakna utca: KŐSZEGI 1973, 9-37.; 
BD: Budapest, XIV. ker., Egressy út: 
KŐSZEGI 1988,105-106.) 

Ezen túlmenően a feltárás legszá
mottevőbb eredményét a kuriózum
számba menő objektumok feldolgo
zásától és a hozzájuk kapcsolódó ter
mészettudományos (archaeob-
otanikai- és pollenanalízis; antropoló-

4. kép: Későbronzkori deszkaszerkezetes kút, benne urna-
szerű edénnyel 
Fig. 4.: Plank construction well with an urn-shaped vessel 
in it from the Late Bronze Age 

died vessel w i th a polished surface. It 
had 3 perforations under the r im on 
each of the four sides. (Fig. 4.) 

The most unusual type was a well 
with a wooden lining known from 
ethnographic analogues. The excel
lently preserved ring, measuring 70 
cm in diameter, was made from a sin
gle tree trunk. (Fig. 5.) The fill con
tained a handled vessel with an 
incised, encrusted ornament which 
can be dated, a spouted cup and a 
biconical handled cup. 

The excavation, conducted over a 
large surface, revealed the remains of 
several trench systems and post rows. 
In the centre of the surface, two paral
lel east-west oriented trenches were 
found 5-10 m from each other. The 
trenches were broken by earthen 



F giai-; fafaj-, évgyűrű-, 
C14-es, valamint geomor
fológiai-) vizsgálatoknak a 
későbronzkori életmódra 
vonatkozó adataitól vár
hatjuk. 

A terület északi ré
szén, a kerítéssel „lezárt" 
későbronzkori település
től viszonylag jól elkü
lönülten szórványos kel
ta telepjelenségek kerül
tek elő. A korszak jelen
tősebb leleteit, korábban 
főként a Duna jobb part
ján, a tárták fel. Néhány, 
főként falusias jellegű település és 
szórványos temetőrészlet nyomai 
azonban a Csepel-szigeten és a pesti 
oldalon is megtalálhatók. ( H A N N Y 
1992, 241-276.) Az itt előkerült kelta 
kori házak, a korábbi korszakok cö
löpvázas, felszíni építményeitől el
térő, földbe mélyített, épületek vol
tak. A felszíni erózió miatt , az egy
kori járószintek és a külső szerkeze
ti elemek megfigyelése nem volt le
hetséges. 

A 2133-as számú, téglalap alakhoz 
közelítő, északkelet-délnyugat tájolá
sú épület, valószínűleg felmenő falak 
nélküli, sátortetős ház volt. Tetőszer
kezete három, a ház hossztengelyébe 
beásott oszlopon nyugodott, a bejárat 
az északkeleti sarokban volt. Tűzhe
lye nem volt, a hamus, faszenes, be-

_ 
5. kép: Későlironzkori bodonkút 
Fig. 5.: Well with wooden ring lining from the Late Bronze Age 

bridges (features 175 and 176). A 
more than 300 m long stretch from yet 
another trench system was found. 
This system bordered the settlement 
towards the north and west. 

Another north-south oriented row 
composed of several hundred post 
holes which was observed west of the 
small ditch for a distance of 200 m. 

The feature systems described 
above were probably established in 
different periods and attest to the 
long, continuous life at the settlement. 

Beside the classical Tumulus cul
ture elements characteristic of the 
Reinecke BC period, the pottery types 
from tumuli in the Bakony region, 
^nd of the late Tumulis - early 
Urnfield period (first half of Reinecke 
BD, Kőszegi's I . UK phase), represent-



töltésből arra lehet következtetni, 
hogy a ház leégett. 

A 1549-es számú épület mindössze 
20 centiméter mélységű, négyzetes 
alakú. Cölöplyukait az épület kelet-
nyugati tengelyébe ásták, bejárata a 
déli oldalon volt. Tűzhelyre utaló 
nyomokat nem találtunk, valószínű
leg tároló-helységként szolgálhatott. 

A 2571. számú objektum, az erózi
ótól és a mezőgazdasági műveléstől 
jelentősen megrongálódott. Marad
ványa igen sekély, mindössze 15 
centiméter mélységű, mérete 3,2x2,8 
méter. 

Az objektumokból előkerült jelleg
zetes szürke, vékonyfalú, finoman 
iszapolt, korongolt tál- és fazéktöredé
kek, valamint a fésűs díszű, és a vas
tag falú, házikerámia anyag alapján 
elmondhatjuk, hogy a településrészlet 
a LT „D" periódushoz tartozhatott. 
Feltűnő, hogy ellentétben a sziget
szentmiklósi teleppel, sem római kori, 
sem oppidumkerámiát nem találtunk. 
A leletek megegyeznek a Budapest te
rületén már jól ismert késő kelta kerá
miákkal, ezért joggal állíthatjuk, hogy 
a településrészlet az első század elejé
re datálható. 

A lelőhely lezárását, a szórványo
san előkerült szarmata-, és Árpád-ko
r i leletek jelentik. 

Az ásatás jelentősége azon túl, 
hogy a topográfiai kötetekben ez idá
ig leletmentes területként nyilvántar-

ed by material from the tell settlement 
at Németbánya, were also found. 

Based on the structural traits of the 
settlement, it can be linked wi th the 
parts of Late Tumulus - Early 
Urnfield settlements unearthed at 
Börcs-Paphomlok-d űlő / Győr-Moson-
Sopron county (FIGLER 1996, 11-12.) 
and Balatonmagyaród-Hídvégpusz-
ta/Zala county. (HORVÁTH 1994, 
219-235.) 

The find material, at the same time, 
can help clarify our picture of the set
tlement history of the left bank of the 
Danube in the environs of Budapest, 
which to date, is poorly understood. 
(BC: Budapest, XIV, Vízakna street: 
KŐSZEGI 1973, 9-37.; BD: Budapest,. 
XIV., Egressy road: KŐSZEGI 1988, 
105-106.) 

The most significant results from 
the excavation can be expected from 
the analysis of its unique features and 
the data from the scientific analyses 
(archaeobotanical and pollen analy
ses, anthroplogical analyses, the 
analyses of tree types and tree rings, 
C-14 dating and geomorphological 
descriptions), which can provide 
important clues to the way of life in 
the Late Bronze Age. 

Some scattered Celtic settlement 
features were observed on the north
ern side of the area, relatively wel l 
separated from the "fenced" late 
Bronze Age settlement. The most 



tott Székesdűlőn hat régészeti kor
szak több mint 2700 objektumát sike
rült dokumentálnunk, az volt, hogy a 
közel 6 és fél hektárnyid) területen le
hetőség nyílt egy későbronzkori tele
pülés teljes feltárására. 

Horváth László András -
Szilas Gábor - Endrődi Anna -

Horváth M. Attila 
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important finds from this period had 
been mainly recovered only on the 
right bank of the Danube. Traces of 
some, mainly village settlements and 
scattered fragments of cemeteries, can 
also be found on Csepel Island and on 
the Pest side of Budapest. ( H A N N Y 
1992, 241-276.) The Celtic houses 
unearthed on these sites were sunken 
houses, different from the post-struc
ture constructions of earlier periods. 
E>ue to the erosion of the surface, the 
contemporary floor levels and the 
outer structural units could not be 
observed. 

Building 2133 had an approximate
ly oblong-shape and was oriented in a 
northeast - southwestern direction. It 
probably lacked vertical walls, being 
covered wi th tent roof. The roof struc
ture was supported by three posts 
planted along the longitudinal axis of 
the house. The entrance was in the 
northeastern corner. The house had 
no oven. The ashy fill mixed with 
charcoal suggests that the house burnt 
down. 

Building no. 1549 was quadrangu
lar and only 20 cm deep. The post 
holes were dug along the east-west 
axis of the building, the entrance was 
on the southern side. There were no 
traces of an oven, so that it could have 
functioned as a storage space. 

Feature 2571 was severely damaged 
by erosion and agricultural cultiva-
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tion. What remained was only 15 cm 
deep. It covered a 3.2 x 2.8 m area. 

The characteristic grey, thin-walled, 
finely tempered, wheel-thrown bowl 
and pot fragments, sherds wi th 
combed ornaments and thick-walled 
household ceramics date the settle
ment fragment from the LT " D " peri
od. It is striking that, unlike the 
Szigetszentmiklós settlement, neither 
Roman nor Oppidum ceramics were 
found. The finds are identical to the 
Late Celtic pottery known from the 
area of Budapest, so it seems justified 
to state that this fragment of a settle
ment should be dated to the begin
ning of the A D 1 s t century. 

The final periods at the are repre
sented by scattered Sarmatian and 
Árpádian Period finds. 

The significance of the Székesdülő 
site lies in the fact that, beside register
ing 2,700 features from six archaeolog
ical periods, and this from an area 
which had been estimated to be void 
of archaeological finds, a Late Bronze 
Age settlement covering nearly 6 and 
a half hectares (!) could be unearthed. 

László András Horváth -
Gábor Szilas-Anna Endrődi 

- Attila M. Horoáth 





Az Aquincumi Múzeum kisebb 
leletmentései és szondázó jelle
gű feltárásai a 2000. évben 

Budapest, XI. ker., Egér út-
Péterhegyi út sarka (Hrsz.: 43949, 
43950) 

Az említett területen a T O T A L 
HUNGÁRIA Kft. 2000 szeptember 
20-án megkezdte a létesítendő 
üzemanyag töltőállomás földmun
káit. E földmunkákkal kapcsolato
san régészeti ellenőrzést végez
tünk szeptember végén és október 
első felében. A megfigyelések so
rán régészeti jelenség, objektum 
nem került elő. Az üzemanyagtar
tályok számára kiásott 4.20 méter 
mély és mintegy 10x10 méteres 
alapterületű szelvényben a követ
kező rétegmegfigyeléseket rögzít
hettük: 

A felső 50 centimétert újkori tör
melékkel kevert, szürkésfekete hu
musz alkotta. Alatta körülbelül -
100 centiméterig világossárgás, 
mészszemcsékkel vegyes geológiai 
réteg mutatkozott. Innentől lefelé a 
gödör aljáig világosszürkés, na
rancssárgás vastartalmú sávokkal 
megszakított, agyagos-iszapos ön
téstalajt figyeltünk meg. 

Szilas Gábor - Beszédes József 

Test Excavations and Small-
scale Rescue Operations of the 
Aquincum Museum in 2000 

Budapest XL, corner of Egér street 
and Péterhegyi street (Lot reg. no.: 
43949,43950) 

The T O T A L HUNGÁRIA Kft start
ed the earthmoving w o r k for a 
petrol station in this area on 
September 20, 2000. Archaeological 
control was exercised w i t h regard 
to the earthmoving w o r k at the end 
of September and in the first half of 
October. No archaeological fea
tures and phenomena could be 
observed. The fo l lowing layer 
sequence could be documented in 
the 4.20 m deep and 10 x 10 m 
large p i t excavated to hold the 
petrol tanks: 

The upper 50 cm was composed 
of a greyish black humus mixed 
w i t h modern rubble. It was under
lain by a light yellowish geological 
layer mixed wi th calcium carbonate 
grains d o w n to a depth of about 100 
cm. From this layer to the bottom of 
the pit , l ight greyish clayey-loamy 
alluvial soil could be observed 
interlaced w i t h orange coloured fer
ric bands. 

Gábor Szilas - József Beszédes 
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Budapest, V. ker., Roosevelt tér 
(Hrsz.: 24499) 

A tervezett mélygarázs-építést meg
előző hitelesítő közmű árkok és a 
mélygarázs földmunkáit figyeltük jú
nius és október között. A kivitelezési 
munkákat a KÉV-Metro Kft. végezte. 

A szóban forgó terület környéké
ről római és középkori lelőhelyekről 
tudunk. (NAGY 1946, 82., MELIS 
1994-6, 57-78., MELIS 1996, 211-245., 
S Z I R M A I 1999, 34. Nr.Kat.16.) 

A régészeti megfigyelések során 
régészeti jelenség, lelet nem került 
elő i t t , mert a feltöltés újkori. 

Szirmai Krisztina 
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Budapest V, Roosevelt Square (Lot 
reg. no.: 24499) 

The earth moving work in the test 
trenches for public utilities and the 
underground garage was observed 
preceding the construction of an 
underground parking garage. The 
KÉV-Metro Kft. was the contractor. 

Roman and medieval sites are 
known in the environs of this terri
tory. (NAGY 1946, 82, MELIS 1994-
6, 57-78., MELIS 1996, 211-245., 
SZIRMAI 1999, 34. Nr.Kat.16) 

Neither archaeological features, 
nor finds were noted during the 
archaeological observations, since the 
f i l l derived from the modern period. 

Krisztina Szirmai 

Budapest I I , 7 Kacsa Street (Lot 
reg. no.: 13581) 

Excavations preceding construction 
work, the observation of the earth-
moving work for the constructions 
and the documentation of the 
unearthed features were carried out 
on the lot from May to September, 
2000. 

Archaeological excavations could 
be conducted only in the central 
zone of the lot because for statical 
reasons. The north-south oriented 



Budapest, II . ker., Kacsa utca 7. 
(Hrsz.: 13581) 

A telken az építkezést megelőző fel
tárást, majd az építkezés földmun
káinak megfigyelését és az előkerült 
objektumok dokumentálását végez
tük 2000. május és szeptember hó
napok között. 

A régészeti kutatást statikai okok 
miatt csupán a telek középső sávjá
ban lehetett folytatni. Az észak-déli 
irányú árok 5 méter széles és mint
egy 20 méter hosszú. Átlagos mély
sége 2,5 méter volt. A már fent emlí
tett statikai okok miatt, csak a nyu
gati és déli metszetnél tudtunk a 
bolygatatlan altalajig egy-egy met
szetet készíteni. 

A telek a középkori Szentpéter-
mártir külváros területén helyezke
dik el. A kutatóárokban sajnos csu
pán igen kis számú telepjelenséget f i
gyelhettünk meg. Ezek egy része 
nagyméretű, törökkori leletanyagot 
tartalmazó szemétgödör volt. Figyel
met érdemeltek a kutatóárok északi 
részén feltárt 13. század második fe
lére keltezhető párhuzamos, kelet
nyugati irányú, sekély árkok, ame
lyeknek funkcióját nem sikerült a ku
tatóárokban egyértelműen meghatá
rozni. A telken középkori kőépítke-
zés nyomára nem bukkantunk. 

A telek a római kori topográfia 
szempontjából azért jelentős, mert a 

trench was 5 meter wide and about 
20 m long. On average, i t was 2.5 m 
in depth. As a consequence of the 
above-mentioned statical reasons, 
only two sections could be taken 
down to virgin soil, one in the west 
and another in the south. 

The lot is situated in the medieval 
outskirts of a village called 
Szentpétermártir. Regrettably, very 
few settlement features could be 
observed in the trench. Some 
included large refuse pits wi th finds 
from the Turkish period. The shal
low, parallel, east-south oriented 
ditches in the northern part of the 
trench dated from the second half of 
the 13 t h centuries were of especial 
note. Their function could not be 
determined from the fragment 
unearthed in the trench. No traces 
of stone buildings could be 
observed in the lot. 

The importance of the lot in the 
context of late Roman topography 
lies in the fact that a stretch of the 
limes road and bu i ld ing fragments 
were described from the neighbour
ing lot in the northeast (Király 
baths). (KABA 1963, 259-298.) A t 
the same time, it is situated on an 
unresearched area between the 
Király baths and the ala fort and its 
vicus from the 1 s t century. The exca
vations unearthed wa l l foundations 
from several different periods, laid 



vele észak-északkeletről szomszé
dos telken (Királyfürdő) a limes út 
egy szakasza, illetve épületmarad
ványok ismertek az irodalomból. 
(KABA 1963, 259-298.) Ugyanakkor 
a Királyfürdő és a első századi ala 
tábor és vicusa közti még kutatatlan 
területre esik. A feltárás során több 
periódushoz tartozó, földbe rakott 
falalapozások, falkiszedések, járó
szintek, a legkorábbi periódusból 
gödör, illetve alapárok nyomok vol
tak megfigyelhetők. Sajnos a közép-
és törökkori bolygatások, valamint 
az újkori pincék miatt alaprajzi 
összefüggések tisztázására nem volt 
módunk. A legkorábbi periódus tel
jes felületben való megkutatására 
sem kerülhetett sor, mivel a terve
zett épület alapozási szintje feljebb 
volt. Az ásatás során jelentős 
mennyiségű terra sigillata anyag ke
rült elő. Az építkezés megfigyelése 
során a Kacsa utca 9. számú ház ke
leti fala alatt római kemencét doku
mentáltunk. A területről származó 
római kori leletanyag 1-3. századi. 

H. Kérdő Katalin - Végh András 

Irodalom/References: 

K A B A 1963 - K A B A M . : Római 
kor i épületmaradványok a Király
fürdőnél. Budapest Régiségei 20 
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in the ground, traces of dismantled 
walls. Floor levels could also be 
observed and as we l l as traces of 
pits and foundation ditches from 
the earliest period. Regrettably, the 
disturbances in the Middle Ages 
and the Turkish period and modern 
cellars hampered the clarification of 
ground plans. The entire surface 
from the earliest period could not 
be studied since the foundation 
level of new bu i ld ing under con
struction here d id not reach deeply 
enough. A large number of Samian 
ware sherds were found. During the 
control observations of the con
struction work, a Roman oven was 
documented under the eastern wal l 
of the house under 9 Kacsa Street. 
The Roman period finds collected 
from the area date from the 1 s t - 3 r d 

centuries. 

Katalin H. Kérdő - András Végh 

Budapest II , 3 Tölgyfa Street - 2 
Henger Street (Lot reg. no.: 13509) 

Archaeological excavations were 
carried out prior to construction at 
the request of the MARGIT 
PALACE Kft. on a lot, where an 
abandoned tram-depot of the BKV 
stood. A smaller test excavation had 
already been conducted the previ-



Budapest, II . ker., Tölgyfa utca 3. -
Henger utca 2. (Hrsz.: 13509) 

A telken, ahol a BKV használaton 
kívüli villamos remíze áll, a M A R 
GIT PALACE Kft. megbízásából vé
geztünk régészeti feltárást az épít
kezést megelőzően. A tavalyi évben 
már sor került egy kisebb, szondázó 
jellegű kutatásra. (H . KÉRDŐ - K O 
VÁCS 2000/1,104.) 

Az újkori épületekkel erősen 
bolygatott telken törökkori, közép
kor i , római kori és késő bronzkori 
régészeti objektumok kerültek elő. 

A török hódoltság korából két nagy 
hulladék gödröt és egy sírt tártunk fel. 
A középkorban itt helyezkedett el 
Géza vására, majd Felhévíz, amely a 
15. század folyamán mezővárosi 
rangra emelkedett. A legkorábbi ob
jektumok (egy kisebb kemence és né
hány hulladék gödör) a 11-12. század
ra keltezhetők. A 14. századi planíro-
zási réteg felett a terület keleti részén 
egy észak-déli irányú köves utat tár
tunk fel, amelyet kétszer megújítottak, 
az egyenetlenségekbe szemetet (fő
ként sok állatcsontot) terítettek. Az út
tól nyugatra egy az agyagos altalajba 
vágott, bélés nélküli kutat találtunk, 
amely nyugatról, a hegy felől egy éren 
keresztül kapta a vizet. A kúttól 
északra három, egymásba vágott, 
nagyméretű tároló gödör került elő, 
amelyeket a 15. század folyamán töl-

ous year. (H . KÉRDŐ - KOVÁCS 
2000/1,104.) 

Features from the Turkish period, 
the Middle Ages, the Roman period 
and the Late Bronze Age were 
found on the lot, badly disturbed by 
modern buildings. 

Two large refuse pits and a 
grave were unearthed f rom the 
Turkish period. Gézavására, later 
Felhévíz stood here in the M i d d l e 
Ages. In the 15 t h century, this v i l 
lage was raised to the rank of mar
ket town. The earliest features (a 
small oven and some refuse pits) 
can be dated to the l l t h - 1 2 t h cen
turies. A paved road running i n a 
north-south direction was 
unearthed in the eastern par t of 
the area over a levelling layer 
from the 14 t h century. The road 
was twice renewed, w i t h refuse, 
pr imar i ly animal bones, spread 
into the depressions. West of the 
road, a we l l w i t h no f i l l was found 
cut into the clayey undis turbed 
ground. It received water from the 
hil ls to the west through a brook. 
Three large, intersecting storage 
pits, which f i l led in the 15th centu
ry, were unearthed north of the 
we l l . A clay floor, renewed several 
times, was found above the stor
age pits. The vertical structure of 
the house is not known, the edges 
were strengthened w i t h stones i n 



törtek be. A tároló vermek fölött több
ször megújított agyagpadlót tártunk 
fel. Az épület felmenő szerkezete nem 
ismert, szélét néhol kövekkel erősítet
ték meg. Északi oldalán két nagyobb 
cölöplyuk volt. Az agyagpadlókon 
több égetőhely is volt (az alsókon csak 
az elszíneződést lehetett megfigyelni), 
a legfelsőn egy összedőlt kemence 
maradványaival. Az égett, paticsos ré
szekből sok szeg és több patkódarab 
került elő, így feltételezhető, hogy az 
épület egy kovácsműhely maradvá
nya lehetett. A római korban a terület 
jelentőségét a telektől keletre, körülbe
lül a mai Fő utca vonalán futó limes út 
határozta meg. (KABA 1963,259-298.) 
Az ebből nyugat felé kiágazó út rész
lete telkünktől nyugatra, a Tölgyfa ut
ca 24. számú telken került napvilágra. 
(MADARASSY 1994, 88., 121/10.) A 
telektől délre, a Feketesas utca déli ol
dalán végzett leletmentés során 1. szá
zadi rétegeket, egy kőépület és egy te
mető részletét tártuk fel. (KÉRDŐ
KOVÁCS 2000/2, 76-82.) Az ez évi 
kutatás során a középkori út alatt ró
mai köves szint került elő, déli olda
lán tetőcserepek omladékával. Az 
épület falait sajnos csak kiszedés for
májában tudtuk megfigyelni. A ko
rábbi periódusból paticsos omladék 
alatt, agyagfal alapozás maradványai 
kerültek napvilágra. A terület délnyu
gati részén egy kövekkel kirakott ku
tat találtunk. Teljesen feltárni sajnos a 

some places. There were t w o rela
tively large post holes on the 
northern side. Several f i r ing places 
could be observed on the clay 
floors (only discolorations 
appeared i n the lower ones), and 
the remains of a collapsed oven 
were found on the uppermost 
level. M a n y nails and several 
horseshoe fragments were recov
ered f rom the burnt dauby parts, 
so we suppose that the bu i ld ing 
was a farrier 's workshop. The sig
nificance of the area in the Roman 
period was defined by the limes 
road, w h i c h ran approximately 
along present day Fő Street. 
(KABA 1963, 259-298.) The frag
ment of the road forking from it 
towards the west was found i n the 
neighbouring lot under 24 Tölgyfa 
Street. (MADARASSY 1994, 88., 
121/10.) Layers from the 1st cen
tury, a stone bu i ld ing and a part 
of a medieval cemetery were 
unearthed south of the lot dur ing 
rescue excavations on the south
ern side of Feketesas Street. 
(KÉRDŐ-KOVÁCS 2000/2, 76-82.) 
This last year, a Roman stony level 
was found under the medieval 
road w i t h the debris of roof tiles 
on its southern side. The walls of 
the b u i l d i n g could be observed 
only i n the line left by the 
removed walls . From an earlier 



feltörő víz miatt nem tudtuk, de a be
lőle előkerült girland díszes falfest
mény töredék arra utal, hogy itt jelen
tős, díszes kivitelezésű épületeknek 
kellett állni a 2-3. században. 

A Víziváros Duna menti szakasza 
az őskorban is intenzíven lakott 
volt . A környékről több bronz- és 
keltakori lelőhelyről van tudomá
sunk és 1999 telén területünk tő
szomszédságában, a Bem József ut
ca 3.-Feketesas utca 4. szám alatti 
telken végzett leletmentés is felszín
re hozott bronzkori telepnyomokat. 
(KÉRDŐ-KOVÁCS 2000/2,1. kép) 

A területen feltárt legidősebb régé
szeti jelenségek a későbronzkorból 
származnak. A körülbelül 100-102 
méteres (Af.) magasságban jelentkező 
egykori humusz szintből a későbbi 
időszakokban nem bolygatott zónák
ban számos, a sárga altalajba beásott 
őskori gödröt, gödörkomplexumot si
került dokumentálnunk. Közülük is 
kiemelkednek a 159., és 350. faszen
es hamucsíkos betöltésű objektumok, 
melyek beásási szintjén valószínűleg 
összedőlt kőkemence maradványait 
találtuk. A gyűjtött kerámiatöredékek 
(árkolt váll- és behúzott, turbánteker
cses peremű tálak töredékei) egyértel
műen a későbronzkori urnamezős 
kultúra időszakára tehetők. 

H. Kérdő Katalin - Kovács Eszter -
Szilas Gábor 

period, the remains of a clay w a l l 
foundation was observed under 
the dauby debris. In the south
western part of the area, a w e l l 
w i t h a stone l i n i n g was found. 
Regrettably, i t could not be entire
ly unearthed because of the 
appearance of ground water. A 
fragment of w a l l painting w i t h a 
garland ornament suggests that a 
large, r ichly ornamented b u i l d i n g 
must have stood here in the 2 n d - 3 r d 

centuries. 

The stretch of the Víziváros along 
the Danube was intensively inhabit
ed during prehistoric times as wel l . 
Several sites f rom the Bronze Age 
and the Celtic period are known 
from the area. The rescue excava
tions conducted i n the winter of 
1999 on lot 3 Bem József Street - 4 
Feketesas Street, adjoining our area, 
also uncovered settlement traces 
from the Bronze Age. (KÉRDŐ
KOVÁCS 2000/2, f i g . l . ) 

The oldest archaeo-logical fea
tures in the area came from the 
Late Bronze Age. Many prehis
toric pits and p i t complexes were 
observed i n the zones that were 
not disturbed i n later periods. 
They appeared i n the contempo
rary humus layer at a height of 
about 100-102 m (a.A.s.l.) and 
extended into the yellow v i r g i n 
soil. Numbers 159 and 350 were 
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Budapest II. ker., Ürömi út 45. - II . 
ker., Szépvölgyi út 32. (Hrsz.: 14874) 

Kárpáti Zoltán ásatásvezetésével a 
I I . Ürömi út 45. és Szépvölgyi út 32. 
számú telkeken kis időeltolódással, 
nagyjából egy időben végeztük el az 
építkezéseket megelőző feltáráso
kat. A két telek határához közel egy 
északkelet - délnyugati irányú, erő
sen visszabontott római fal alsó kő-
sorának maradványát tártuk fel. A 
későbbi bolygatások miatt semmi
lyen korabeli szintet nem tudtunk 
megfigyelni. 

R. Facsády Annamária 

different from the others. These 
pits contained charcoal and band
ed ash fills and what were proba
bly the remains of a collapsed 
stone oven was found at the level 
from which they were dug . The 
sherds collected there (channelled 
shoulder fragments and bowls 
fragments w i t h spiral channell ing 
and inverted rims) certainly date 
them to the period of the Late 
Bronze Age Urnfield culture. 

Katalin H. Kérdő-Eszter Kovács -
Gábor Szilas 

Budapest I I , 45 Ürömi Street - II , 
32 Szépvölgyi Road (Lot reg. no.: 
14874) 

Excavations preceding construction 
work were conducted by the author 
and Zoltán Kárpáti at approximate
ly at the same time i n District I I 
Budapest at 45 Ürömi Street and 32 
Szépvölgyi Road. The remains of 
the lowermost row of stones from a 
dismantled Roman wa l l running in 
a northeast - southwest direction, 
was discovered near the border of 
the two lots. Modern disturbances 
hampered the observation of con
temporary levels. 

Annamária R. Facsády 



Budapest, I I I . ker., Kórház utca-
Szentendrei út sarok (Hrsz: 18068) 

A régészetileg védett területen a 
Kórház utcai már épülő új irodaház
hoz vezető új forgalmi kapcsolat lé
tesítését tervezték. Ez a tervezett be
ruházás földmunkákat és új műem
léki bemutatás lehetőségét is tartal
mazta. A Globe 3 Kft. megbízásából 
a BTM Aquincumi Múzeuma márci
us 21-e és április 28-a között itt ré
gészeti megfigyeléseket végzett. 

Eredmények: 
1. A közművek hitelesítő árkaiban 

téglatörmelékes réteget, egy késői 
terrazzo padló és a déli porticusfal 
maradványait dokumentáltuk. 
( S Z I R M A I - A L T M A N N 1976, 233-
247.; SZIRMAI 1980,187-200.) 

2. A Flórián téri aluljáró északke
leti rámpájának földmunkái során 
előkerült az aquincumi 2-3.századi 
legio táborhoz tartozó thermae 
maiores északi támpilléres záró fa
lának újabb szakasza Atszf 103.70 
méteren. ( K A B A 1991, 94.) A fal 
felmenő része csak a keleti metszet
ben maradt meg. Falszélesség: 1.20 
méter. Kötőanyag: habarcs. A fel
menő fal déli oldalán, úgynevezett 
befelé forduló 75 centiméter széles 
támpillért nagy sárga homokkőből 
faragott kváderkövekből építették. 
A fehér, kemény mészkövekből ké-

Budapest I I I , corner of Kórház 
Street and Szentendrei Road (Lot 
reg. no.: 18068) 

The establishment of a new 
approach road to the new office 
building, already under construc
tion in Kórház Street, was designed 
to fall in archaeologically protected 
territory. The designs for the devel
opments included the earth moving 
work and an opportunity for pre
senting monuments. The Aquincum 
Museum of the BTM made archaeo
logical observations, commissioned 
by the Globe 3 Kft. between March 
21 and A p r i l 28,2000. 

Results: 
1. A layer of brick debris as wel l 

as the remains of a late terrazzo 
floor and the southern porticus wal l 
could be documented in the test 
trench of the public utilities. (SZIR
M A I - A L T M A N N 1976, 233-247.; 
SZIRMAI 1980,187-200.) 

2. Dur ing the earth moving work 
for the northeastern ramp of the 
underground passageway at 
Flórián square, a new section of 
the northern buttressed end wa l l 
of the Thermae Maiores in the 
Aquincum legionary fortress dat
ing to the 2 n d - 3 r d centuries were 
found at a height of 103.70 m 
a.A.s.l. ( K A B A 1991, 94.) The ver t i -



szült alapfal 2.70 méter széles. I t t , a 
rámpa északi, további föld
munkáinál az említett északi tám
pilléres záró fal északi falsíkjától 
3.80 méterre északra, előkerült a 
déli porticusfal is Atszf 104,00 mé
teren. A porticusfal 1 méter széles, 
fehér, szabálytalan alakú mészkö
vekből rakták. Az említett falak 
pusztulása már nem rögzíthető az 
újkori jelenségek miatt, és 
a hozzájuk tartozó külső, 
belső szinteket is az újkori 
feltöltés pusztította el. A 
rámpa további északi föld
munkái a régészeti jelen
ségeket nem érintették, 
mert a mai járószint észak 
felé egyenletesen emelke
dik . Említésre méltó lelet 
nincs. 

3. A BTM hozzájárulásá
val a rámpánál a körülbe
lül húsz éve kialakított fal
imitáció elbontásra került. 
A Flórián téri aluljáró két 
új rámpafalába bemutatás
ra kerültek a most napvi
lágra került északi támpil
léres záró fal újabb marad
ványai - imitációval. A 
Kórház utca vonalában pe
dig a mai felszínen - eltérő 
színű burkolattal/kontúr
ral - jelezték a fürdő északi 
és keleti záró falát (1. kép) 

cal wal l survived only in the east
ern section. The wid th of the w a l l 
was 1.20 m. The binding mat r ix 
was mortar. On the southern side 
of the vertical wa l l , a 75 cm wide 
inward turn ing buttress was b u i l t 
of large, yel low sandstone ashlars. 
The foundation wal l , b u i l t of 
white , solid limestone, was 2.70 m 
wide. The southern porticus w a l l 

1. kép: A thermae maiores északi és keleti támpilléres fa
lának jelzése - kontúrral (madártávlatból) 
Fig. l.i The indication of the northern and eastern but
tressed walls of the Tliermae Maiores - in contour (from 
an areal perspective) 



az úgynevezett OTP ház északi ke
rítéséig. (ZSIDI 1996,11.) 

Szirmai Krisztina 
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Budapest, I I I . ker., Kórház utca 7-9. 
(Hrsz.: 180267/9, 18024/3) 

Ezen a területen a DIREKT 
Távhővezetéképítő Kft., a régészeti
leg védett területre a távfűtést bekö
tő árok földmunkáit tervezte. 

A várható földmunkák keleti 
szomszédságában, az aquincumi 
legio tábor keleti kapuja, (NÉMETH 

was also found at a height of 
104.00 m a.A.s.L, 3.80 m north of 
the nor thern front of the northern 
buttressed closing wal l du r ing the 
course of construction activities on 
the nor thern side of the ramp. The 
1 m w i d e porticus wa l l was made 
of whi te irregular limestone 
blocks. The destruction of the 
above mentioned walls cannot be 
dated because of modern features. 
The connected inner and external 
floor levels were also destroyed by 
modern f i l l . The remaining bu i ld 
ing w o r k i n the northern part of 
the ramp d i d not affect archaeolog
ical features since the present floor 
level gradual ly rises northwards. 
No finds of any significance were 
found. 

3. The BTM agreed to pul l down of 
the reconstruction of the wal l built by 
the ramp some twenty years ago. The 
recently discovered remains of the 
northern buttressed end wal l are pre
sented, w i t h reconstruction, in the 
two new ramp walls of the under
ground passageway at Flórián 
square. The northern and eastern end 
walls of the bath were indicated wi th 
a different colour flagstone/contour 
on Kórház Street (Fig. 1.) up unti l the 
northern fence of the OTP building. 
(ZSIDI 1996,11.) 

Szirmai Krisztina 



1986, 20.), északnyugatra pedig egy 
késő római templom (POCZY 2000, 
19-21.) és egy 13-14. századi feren
ces kolostor bemutatott maradvá
nyai láthatók. (SZIRMAI-ALT-
M A N N 1976,233-247.) 

A földmunkákat szeptember 21 és 
október 6 között végezték el. A ter
vezett szakaszon főleg újkori beépí
tettség jelentkezett, de egyes helye
ken a mai felszín alatt 50-70 centi
méter mélyen átlagosan 4 centiméter 
vastagságban téglatörmelékes réteg 
nyomai, valamint 1.50 méter 
hosszan sárga, római sóderréteg ma
radványai mutatkoztak átl. Atszf. 
105.60-80 méter között. (1. kép) 

Budapest I I I , 7-9 Kórház Street 
(Lot reg. no.: 180267/9,18024/3) 

The Direkt Távhővezetéképítő Kft. 
planned the earthmoving work for a 
ditch for district heating pipes in this 
archaeologically protected territory. 

On the eastern side of the planned 
earthworks, the preserved ruins of 
the Eastern gate of the Aquincum 
legionary fortress (NÉMETH 1986, 
20.) can be seen, while to the north
west the ruins of a late Roman tem
ple (PÓCZY 2000, 19-21.) and a 
Franciscan monastery from the 13-
14 t h centuries are preserved. (SZIR-
M A I - A L T M A N N 1976,233-247.) 

2. kép: Helyszínrajz a régészeti megfigyelésről 
Fig. 1.: Ground plan of the observed features 



Ezek a jelenségek a praetentura 
beépítettségének planírozását igazol
ják. A téglatörmelékes réteg aljáról 
pedig sárga mázas és szürke oldaltö
redékeket tettünk el. A kiásott végle
ges szint (Atszf 105.30 méter) alatt 
húzódó régészeti maradványok nem 
sérültek meg, nem pusztultak el. 

Szirmai Krisztina 

Irodalom/References: 

S Z I R M A I - A L T M A N N 1976 -
SZIRMAI K . - A L T M A N N J.: Előze
tes jelentés a ferencesek temploma 
és a via praetoriától északra húzódó 
római kor i épületmaradványok ré
gészeti kutatásáról. Budapest Régi
ségei 24 (1976) 233-247. 

NÉMETH 1986 - M . NÉMETH: 
Denkmäler des Legionslagers von 
Aquincum. Budapest (1986) 

PÓCZY 2000 - PÓCZY K.: Óke
resztény templomok Aquincumban. 
Ókeresztény emlékek Aquincum
ban, (szerk. Zsidi P.) Budapest (2000) 
19-21. 

Budapest, I I I . ker., Hajógyársziget 
(Hrsz.: 18386/1) 

2000. november 20-án a Duna rendkí
vül alacsony vízállásakor a Hajógyár
sziget-Kissziget keleti oldalán (a hajó-

The earth moving work was car
ried out between September 21 and 
October 6, 2000. Mostly the remains 
of modern dwellings appeared in the 
area, although, in some places, traces 
of a layer wi th brick fragments could 
be followed down to an average 
thickness of 4 cm, 50-70 cm under the 
surface while the remains of a yel
low, Roman gravel level was 
observed along 1.5 m, at a height of 
105.60-80 m a.A.s.l. 

These features are the remains of 
the levelling of the dwell ing of the 
praetentura. Grey wa l l fragments 
and sherds wi th yellow glaze were 
collected from the bottom of the 
layer w i t h brick debris. The archae
ological remains under the ultimate 
depth of the modern earthworks 
(105.30 m a.A.s.l.) were not dam
aged or destroyed. 

Krisztina Szirmai 

Budapest III , Hajógyársziget (Lot 
reg. no.: 18386/1) 

Posts laid down in rows perpendicu
larly to the bank were observed in 
the area of the governor's palace on 
the eastern side of the Hajógyársziget 
- Kissziget during a period when the 
water levels of the Danube were 
extremely low, on the 20 t h of 



gyár szigeti öböl nyugati partján) a 
helytartói palota térségében a víz part
jára merőleges sorokban levert cölöpö
ket figyemettünk meg. A cölöpöket 
nagyjából 18 csoportra lehetett elkülö
níteni az egyes csoportokban 6-20 da
rab, összesen mintegy 120 cölöp mu
tatkozott. Észak felől a legelső cölöp a 
sólyatér déli végénél került elő, amely 
nagyjából a palota főépületének déli fa
lával esett egy vonalba. A cölöpöket in
nen számítva mintegy 200 méteres sza
kaszon lehetett követni. Korhatározó 
lelet nem került elő, feltárásra nem is 
volt lehetőségünk, geodéziai felmérést 
és fotódokumentációt készítettünk. Két 
cölöpöt vizsgálatra leemeltünk. 

Németh Margit 

Budapest, III . ker., Bécsi út 178. 
(Hrsz.: 16888/3) 

A Budapest, I I I . Bécsi út 178. számú 
telken a beruházást megelőzően, a 
készülő épület terveinek ismereté
ben szondázó kutatást végeztünk 
2000. április 3-7 között. A terület Bé
csi út menti, nyugati részén, a terve
zett szervízépület helyén húzott ku
tatóárkok a tervezett alapozás meg
adott szintjéig, Bf 109,50-ig régészeti 
jelenséget nem tartalmaztak. 

R. Facsády Annamária 

November 2000. The approximately 
120 posts could be divided into about 
18 groups, each wi th 6-20 posts. The 
first post from the north appeared at 
the southern end of the boat-yard, 
which is approximately in line wi th 
the southern wal l of the main build
ing of the palace. From this point, the 
posts could be followed to a distance 
of about 200 metres. No find were 
found which could help date these 
post rows, there was no opportunity 
to excavate. Geodetic survey was car
ried out and photographs were 
taken. Two posts were taken away 
for analysis. 

Margit Németh 

Budapest I I I , 178 Bécsi Road (Lot 
reg. no.: 16888/3) 

Test excavations were conducted 
prior to development between Apr i l 3 
- 7, 2000 on lot 178, Bécsi Road, 
Budapest, District III. The excavations 
were adjusted to the plans of the con
struction work. The trenches, extend
ing along the western side of Bécsi 
Road in the area of the future garage 
building, did not contain any archae
ological finds down to the given level 
of the foundation pit at Bf 109.50. 

Annamária R. Facsády 



Budapest, III . ker., Szőlőkert köz 7. 
(Hrsz.: 18878/1) 

Kerítésépítés földmunkáihoz kap
csolódóan végeztünk feltárást a tel
ken. A kerítésárkon kívül még egy 
szelvény nyitására is vol t lehetősé
günk. 

A szelvényben objektum nem 
mutatkozott, viszont a humuszos 
talajból közép és főleg római kori 
kerámia töredékek kerültek elő. Jól 
kivehető volt az eredeti talaj lejtése 
dél-nyugat felé. 

A kerítésalap árkában a nyugati 
részben kisebb - talán fa szerkeze
tű építményhez tartozó - beásá-
sok, valamint a keleti részen vízel
vezető keskeny árkok rajzolódtak 
k i . Leletanyag (római kori) első
sorban az árkocskák környékéről 
kerültek elő. 

Az előkerült objektumok a Csikós 
utca- Kaszás dűlő, illetve a Szőlő
kert utcai római kori villagazdaság 
részét alkothatta, ennek villa rustica 
részéhez tartozhatott. 

Zsidi Paula 

Budapest III , 7 Szőlőkert Lane (Lot 
reg. no.: 18878/1) 

Excavations were conducted in con
nection to earth moving work for 
fence building. One more trench 
could be opened beside the ditch for 
the fence. 

No feature appeared in the 
trench, although some sherds from 
the Middle Ages but mostly from 
the Roman period were collected in 
the humus. The original surface 
sloped to the southwest. 

Smaller pits, probably from a 
wooden construction, were found 
i n the western part of the ditch dug 
for the foundation of the fence. 
Nar row water channels were out
l ined in the eastern part. The find 
material (Roman period) was recov
ered mainly from the vicinity of the 
narrow channels. 

These recovered features were 
probably associated wi th the 
Roman period vil la farm, a villa rus
tica unearthed on Csikós Street, 
Kaszás-dűlő and Szőlőkert Street. 

Paula Zsidi 



Budapest, I I I . ker., Zsófia utca 7. 
(Hrsz.: 22995/5) 

A VELUX Magyarország Kft. felké
résére 2000. októberében végeztünk 
feltárást az aquincumi polgárváros 
amphiteatrumától északra, a Zsófia 
utca 7 számú telken. Segítségünkre 
voltak az 1994-ben a Zsófia utca 1-3. 
(ZSIDI 1995, 69-72.) és az 1998-ban a 
Zsófia utca 16. (ZSIDI 1998, 143-
144.) alatt végzett leletmentések, 
amelyek során római kor i földbe
mélyített jelenségek, gerendanyo
mok, illetve korai hamvasztásos sí
rok kerültek elő. 

A z épület helyén húzott öt, 
észak-déli irányú szelvényben a 
felső, újkori törmelékes, és szórvá
nyosan római kerámiát is tartalma
zó réteg volt. Alatta sárga, agyagos 
szint következett, melyben földbe
mélyített jelenségek nyomai mutat
koztak: körülbelül 6-10 centiméte
res, rendszert nem mutató karólyu
kak, egy-egy nagyobb gödör és egy 
szabályosabb rácsszerkezet nyomai 
(talán faszerkezet lenyomata). Le
letanyag nem került elő. Az emlí
tett jelenségekhez tartozó római 
k o r i szint azért nem vol t már sehol 
sem megfigyelhető, mert az újkori 
feltöltés során a sárga agyagos alta
lajig megbolygatták a területet és a 
jelenségeknek is csak a legalját si
került megfognunk. 

Budapest I I I , 7 Zsófia Street, Lot 
reg. no.: 22995/5 

Excavations were conducted north 
of the amphitheatre of the 
Aquincum Civi l Town on lot 7 
Zsófia Street at the request of the 
VELUX Magyarország Kft. in 
October 2000. The rescue excava
tions conducted at 1-3 Zsófia street 
in 1994 ( ZSIDI 1995, 69-72.) and at 
16 Zsófia Street in 1998 (ZSIDI 1998, 
143-144.) helped our work. During 
these excavations, Roman period 
semi-subterreanean features, traces 
of beams and early cremation bur i 
als were unearthed. 

Five north-south oriented trench
es were opened in the lot. The top 
layer contained modern rubble and 
scattered Roman pottery. A yellow, 
clayey layer followed containing the 
outlines of semi-subterreanean fea
tures: about 6-10 cm post holes scat
tered unsystematically, some larger 
pits and the traces of a more regular 
g r id system (perhaps the imprint of 
a wooden structure). N o find mater
ial was came to light. The Roman 
period level contemporary to the 
above features could no longer be 
observed since the area was dis
turbed down to the yellow clayey 
v i rg in soil, and only the very bot
toms of the features were observ
able. 



Szabályos objektumként csak a te
lek déli részén jelentkező, kelet
nyugati irányban húzódó három, 
egymással párhuzamosan elhelyez
kedő gerendalenyomat-sor volt ér
tékelhető. A bontás során innen pa-
ticsdarabok, és egy római, fehér szí
nű üvegedény füle került elő, illetve 
néhány esetben a gerendanyomok 
alatt kisebb cölöpök, karók helyeit 
lehetett megfigyelni. A konstrukció 
a szegényes leletanyag miatt egye
lőre nem keltezhető. 

A feltárást a jövő év folyamán 
folytatjuk, mivel a kivitelezők to
vábbi földmunkák elvégzését terve
zik (közműárkok kiásása). 

Láng Orsolya 

Irodalom/References: 

ZSIDI 1995 - ZSIDI P.: Hamvasz
tásos sírok az aquincumi pol 
gárvárosi amphiteatrumtól északra. 
Aquincumi füzetek 2 (1995) 

ZSIDI 1998 - ZSIDI P.: Budapest, 
I I I . ker. Zsófia utca 16. Aquincumi 
füzetek 5 (1998) 

The only regular feature discov
ered was composed of an imprint 
series of three parallel beams lying 
in an east-west direction in the 
southern part of the lot. Daub frag
ments, and the handle of a white, 
Roman glass vessel were found 
here in the course of clearing, while 
the traces of smaller posts and 
stakes could be observed under the 
imprints of the beams. These few 
finds were not enough to date the 
construction. 

Next year, the excavations w i l l be 
continued since the contractors plan 
to go on w i t h earth work ing (dig
ging of ditches for public utilities). 

Láng Orsolya 





A 2000. évi feltárások 
közreműködői 

Participants in the excavations 
in 2000 

Altmann Júlia (BTM Középkori Osztály) -
régész 
Babos Károly (ELTE) - növényhatározás (fa) 
Bessenyei Brigitta (MTA Régészeti Intézet) -
archeobotanika 
Beszédes József (BTM Aquincumi Múzeum) -
régész 
Bugán Adél (BTM Aquincumi Múzeum) -
szerződéses régész 
Busi György (BTM Aquincumi Múzeum) -
geodéta 
Csengery Gábor - geológushallgató 
Csernus Erzsébet (BTM Ős- és Népvándor
láskori Osztály) - rajzoló 
Dalnoki Orsolya (ELTE Régészet Tsz.) -
archeobotanikai adatszolgáltatás 
Endrődi Anna (BTM Ős- és Népvándor
láskori Osztály) - régész 
Forró László (ELTE) - régészhallgató 
Fuchs György - történészhallgató 
Füleky György (Szt. István Egyetem) - talajtan 
Gryneus András (ELTE Régészet Tsz.) - den-
drokronológiai adatszolg. 
György László - régészhallgató 
Gyulai Ferenc -földminta archaeobotanika 
Gyuricza Anna (BTM Adattár) - régész 
Harsányi Eszter - régészhallgató 
Hárshegyi Piroska - régészhallgató 
Hegyi Ferenc (BTM Ős- és Népvándorláskori 
Osztály) - fotós 

H. Kérdő Katalin (BTM Aquincumi Múzeum) 
- ásatásvezető régész, területi felelős 
Horváth László András (BTM Ős- és 
Népvándorláskori Osztály) - régész 
Horváth M. Attila (BTM Ős- és Népvándor
láskori Osztály) - régész 
Horváth Tünde - technikus 
Horváth Zoltán (BTM Aquincumi Múzeum) 
- videó 
Kalász Nándor - történészhallgató 
Kárpáti Zoltán (BTM Középkori Osztály) -
régész 
Kiss Csaba - régészhallgató 

Júlia Altmann (BTM Dept. Medieval 
Studies) - archaeologist 
Károly Babos (ELTE) -botanical identifica
tion (wood) 
Brigitta Bessenyei (MTA Inst. of 
Archaeology) - archaeobotanical analysist 
József Beszédes (BTM Aquincum Museum) -
archaeologist 
Adél Bugán (BTM Aquincum Museum) -
archaeologist 
György Busi (BTM Aquincum Museum) -
geodesy 
Gábor Csengery - geology student 
Erzsébet Csernus (BTM Dept. of Prehistory 
and Protohistory) - technical drawing 
Orsolya Dalnoki (ELTE Dept. of Archaeology.) 
- archeobotanical data 
Anna Endrődi (BTM Dept. of Prehistory and 
Protohistory) - archaeologist 
László Forró (ELTE) - archaeology student 
György Fuchs - history student 
György Füleky (Szt. István University) -
pedologist 
András Gryneus (ELTE Dept. of Archaeology) 
- dendrochronological data 
László György - archaeology student 
Ferenc Gyulai - archaeobotanical analysist 
Anna Gyuricza (BTM) - archaeologist 
Eszter Harsányi - archaeology shident 
Piroska Hárshegyi - archaeology student 
Katalin H. Kérdő (BTM Aquincum Museum) 
- archaeologist, field director 
András László Horváth (BTM Dept. of 
Prehistory and Protohistory) - archaeologist 
Attila M. Horváth (BTM Dept. of Prehistory 
and Protohistory) - archaeologist 
Tünde Horváth - technician 
Zoltán Horváth (BTM Aquincum Museum) -
video 
Nándor Kalász - history student 
Zoltán Kárpáti (BTM Dept. of Medieval 
Studies) - archaeologist 
Csaba Kiss - archaeology student 



Kocsis László (Magyar Nemzeti Múzeum) -
ásatásvezető régész 
Komjáthy Péter (BTM Aquincumi Múzeum) 
-fotós 
Koós István - régész asszisztens 
Kovács Borusi Ágnes - régész 
Kovács Erika - ásatási technikus 
Kovács Eszter (BTM Középkori Osztály) -
régész 
Kovács Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) -
ásatási technikus 
Kubin, Peter - régészhallgató 
Laczkovich Bori (ELTE) - régészhallgató 
Láng Orsolya (ELTE) - régészhallgató 
Lampert Rózsa (OMVH) - területi felügyelő 
Lassányi Gábor (ELTE) - régészhallgató 
Lastovieková, Vera - régészhallgató 
Lóki Dániel - ásatási technikus 
Madarassy Orsolya (BTM Aquincumi 
Múzeum) - ásatásvezető régész, területi felelős 
Malik Éva (BTM Aquincumi Múzeum) - raj
zoló 
Márton András (ELTE) - régészhallgató 
Márton Péter (ELTE Geofizikai Intézet) -
archeomágneses vizsgálatok 
Medzihradszky Zsófia - pollenvizsgálat 
Molnár Orsolya - ásatási technikus 
Nagy Alexandra - ásatási technikus 
Németh Margit (BTM Aquincumi Múzeum) -
régész, területi felelős 
Oláh Beatrix (BTM Aquincumi Múzeum) -
restaurálási leletelőkészítés 
Papp Tímea - művészettörténet hallgató 
Pásti Katalin - rajzoló 
Pásztor Angelika (ELTE) - régészhallgató 
Reményi László (ELTE) - egyetemi hallgató 
R. Facsády Annamária (BTM Aquincumi 
Múzeum) - ásatásvezető régész, területi 
felelős 
Sárosi Edit - régészhallgató 
Sátay Emese - történészhallgató 
Schilling László (ELTE) - régészhallgató 
Schneider Ágnes - rajzoló, ásatási technikus 
Schweitzer Ferenc (MTA Földrajztudományi 
Intézet) - geomorfológia 
Siklósi Zsuzsa (ELTE) - régészhallgató 
Somorjai Szabolcs (ELTE) - régészhallgató 

László Kocsis (Hungarian National Museum) 
- archaeologist, field director 
Péter Komjáthy (BTM Aquincum Museum) -
photographer 
István Koós - archaeology assistant 
Ágnes Borusi Kovács - archaeologist 
Erika Kovács - excavation assistant 
Eszter Kovács (BTM Dept. of Medieval 
Archaeology) - archaeologist 
Tibor Kovács (BTM Aquincum Museum) -
excavation assistant 
Peter Kubin - archaeology student 
Bori Laczkovich (ELTE) - archaeology student 
Orsolya Láng (ELTE) - archaeology student 
Rózsa Lampert (OMVH) -field manager 
Gábor Lassányi (ELTE) - archaeologist 
Vera Lastovieková - archaeology student 
Dániel Lóki - excavation assistant 
Orsolya Madarassy (BTM Aquincum 
Museum) - archaeologist, field director 
Éva Malik (BTM Aquincum Museum) - tech
nical drawing 

András Márton (ELTE) - archaeology student 
Péter Márton (ELTE Dept. of Geophysics) -
archaeomagnetic analysist 
Zsófia Medzihradszky - pollen analysis 
Orsolya Molnár - excavation technician 
Alexandra Nagy - excavation technician 
Margi Németh (BTM Aquincum Museum) -
archaeologist, field director 
Beatrix Oláh (BTM Aquincum Museum) -
find-preparation for conservation 
Tímea Papp - art history studen 
Katalin Pásti - technical drawing 
Angelika Pásztor (ELTE) - archaeology student 
László Reményi (ELTE) - history student 
Annamária R. Facsády (BTM Aquincum 
Museum) - archaeologist, field director 
Edit Sárosi - archaeology student 
Emese Sátay - history student 
László Schilling (ELTE) - archaeology student 
Ágnes Schneider - technical drawing, exca
vation assistant 

Ferenc Schweitzer (MTA Institute of Geogra
phy) - geomorphology 
Zsuzsa Siklósi (ELTE) - archaeology student 
Szabolcs Somorjai - archaeology student 



Szathmári László - antropológiai elemzés 
Szentirmai Katalin (BTM Aquincumi 
Múzeum) - videó 
Szilas Gábor (BTM Ős- és Népvándorláskori 
Osztály) - régész 
Szirmai Krisztina (BTM Aquincumi Múzeum) 
- ásatásvezető régész, területi felelős 
Szu Gabriella - szerződéses ásatási technikus 
Tézer Zita (ELTE) - régészhallgató 
Tihanyi Bence (BTM Középkori Osztály) -
fotós 
Torna Adrienn - rajzoló 
Újvári Gábor (BTM Restaurátor Osztály) -
restaurátor 
Vadas Szilvia - tanuló 
Vándor Andrásné - geodéta 
Veres Szilvia (ELTE) - régészhallgató 
Vida István (ELTE) - régészhallgató 
Viemann Zsolt - geodéta 
Vindus Melinda - ásatási technikus 
Winkler Mónika (ELTE) - régészhallgató 
Zandler Krisztián (ELTE) - régészhallgató 
Zsidi Paula (BTM Aquincumi Múzeum) -
ásatásvezető régész, területi felelős 
A göteborgi egyetem diákjai 

László Szathmári - anthropology analysis 
Katalin Szentirmai (BTM Aquincum Museum) 
- video 
Gábor Szilas (BTM Dept. of Prehistory and 
Protohistory) - archaeologist 
Krisztina Szirmai (BTM Aquincum Museum) 
- archaeologist, field director 
Gabriella Szu - excavation technician 
Zita Tézer (ELTE) - archaeology student 
Bence Tihanyi (BTM Dept. of Medieval 
Studies) - photographer 
Adrienn Torna - technical drawing 
Gábor Újvári (BTM Dept. of Restoration) -
restorer 
Flóra Vadas - student 
Andrásné Vándor-geodesy 
Szilvia Veres - archaeology student 
István Vida (ELTE) - archaeology student 
Zsolt Viemann - geodesy 
Melinda Vindus - excavation assistant 
Mónika Winkler (ELTE) - archaeology student 
Krisztián Zandler (ELTE) - archaeology student 
Paula Zsidi (BTM Aquincum Museum) -
archaeologist, field director 
Gottenburg University students 





A 2000. évi feltárások megbízói 
és támogatói 

A UCHAN Magyarország Kft. 
Budaörs, Sport utca 2-4. H-2040 
(Dunakeszi, Székesdűlő, Budapest, III. ker., 
Szentendrei út 101-115.) 

BALLÁ György, DÖMÖK László, MORVAY 
Béla 
magánszemélyek 
(Budapest, 111. ker., Bécsi út 62.) 

BA UMAX-X Magyarország Kft. 
Budapest, Soroksári út 86. H-1095 
(Budapest, III. ker., Filatori gát) 

BERTÉPKft. 
Budapest, Lajos utca 154-156. H-1036 
(Budapest, III. ker., San Marco utca 32.) 

BETÉRŐ A SEKRESTYÉSHEZ Étterem 
Budapest, XXII. ker., Szabadság utca 1. H-
1225 
(Budapest, XXII. ker., Nagytétény) 

BUDAFOK-TÉTÉNY Budapest XXII. kerület 
Önkormányzata 

(Budapest, XXII. ker., Nagytétény) 

BUDA FOREST Kft. 

Budapest, Keleti Károly utca 151c H-1024 
(Budapest, II. ker., Ürömi út 45.) 
BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI Rt. 
Budapest, XIII. ker., Népfürdő utca 38. H-
1138 

(Budapest, III. ker., Római strandfürdő) 

BUID-UPKft. 

Budapest, Szépvölgyi út 70. H-1025 
(Budapest, III. ker., Forrásliget lakópark 2. 
sz. ter.-Pusztakúti út) 
CITRON NAGY Kft. 
Budapest, Könyves K. krt. 22. H-1097 
(Budapest, III. ker., Bécsi út 178.) 

Employers and patrons of the 
Excavations in 2000 

CRANIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Budaörs, Sport utca 6. H-2040 
(Budapest, III. ker., Pusztakúti út -
Csillaghegyi lakópark) 

DIREKT Távhővezetéképítő Kft. 
Budapest, Kunigunda utca 15. H-1037 
(Budapest, III. ker., Kórház utca 7-9.) 

ENTEL Műszaki Feljesztési Kft. 
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