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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 


