
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 


