
Feltárás a Paskál lakópark 
területén 

(Budapest, XIV. ker., Egressy út - Vezér 
utca - Paskál strand által határolt terület, 
llrsz.: 31373/5) 

Excavation in the territory 
of the Paskál apartment 
complex 

(Budapest XIV, territory bordered by 
Egressy Road - Vezér Street - the Paskál 
open bath. En: 31373/5) 

A Budapest, X I V ker., Zuglói Önkormány
zat döntése alapján a Paskál Park Rt. , 
valamint több társ-, kivitelező és alvállal
kozó cég közreműködésével az Egressy 
út - Vezér utca - Paskál strand - Rákos 
patak által határolt területen, „Paskál 
lakópark" néven, összességében, mintegy 
4 hektár nagyságú területre 13 lakó- és 
irodaépületet terveztek. Az építési terület 
Egressy út - Vezér út sarka felé cső részen 
megkezdett építkezés során a Paskál 
strand korábban megkezdett és félbeha
gyott bővítési munkálatainak nyomai ke
rültek elő, körülbelül másfél - két méter 
mélységben (betonalapozások, cölöpök, 
stb.j. 

2003. június 23-án a Paskál Park Rt. 
megbízásából kezdtünk feltárásokat, az 
érintett területen. Az. ásatást a fennma
radó 12 ház, közel 1 hektárnyi alapozási 
területén végeztük el. 

A megnyitott szelvények többségében 
új- és legújabb kori bolygatással már 
korábban jelentősen sérült a lelőhely. A 
kutatószelvényekbcn több helyen is meg
figyeltük, a Rákos patak egykori, az átépí
tés előtti medrének nyomait. 

A régészeti leleteket tartalmazó szel
vényekben is igen nagymértékű volt a 
pusztulás. Ennek ellenére megfigyelhető 
volt, hogy a leletek és az objektumok a 
Rákos patak mai nyomvonalával közel 

The construction of the "Paskál apartment 
complex" comprising 13 residential and 
office buildings was planned on the orders 
of the local government of Zugló (Buda
pest XIV) w i t h the co-operation of the 
Paskál Park Rt. and a number of contractor, 
subcontractor and co-operative firms in 
the approximately 4 ha territory bordered 
by Egressy Road, Vezér Street, Paskál open 
baths and the Rákos stream. The construc
t ion was started in the area next to the 
corner of Egressy Road and Vezér Street, 
where the traces of the formerly started 
and then abandoned enlargement of the 
Paskál open bath were found in a depth of 
about one and a half, two metres (concrete 
foundations, posts, etc.). 

The excavations began at the request of 
the Paskál Park Rt. on June 23, 2003 m the 
approximately 1 ha territory that the foun
dations of the remaining 12 houses would 
occupy. The site proved to be seriously 
disturbed by modern disturbances i n the 
majority of the excavation trenches. In sev
eral places we could observe the remains 
of the former bed of the Rákos stream 
from the t ime before its reconstruction. 

The destruction was also significant in 
the trenches that contained archaeological 
finds. Nevertheless, we could observe that 
the finds and the features were distr ibuted 
in an approximately east-west oriented 



megegyező vonalban, megközelítőleg 
kelet-nvugati sávban helyezkedtek el. Az 
építési terület Vezér utcai szakaszán, a 
Szugló utcához közeli területen nyi to t t , 
általunk „A" szelvénynek nevezett kuta
tóárokban, szarmata kori tároló gödrök, 
tűzhely és egy félig földbe mélyített ház 
maradványa került elő, szerény leletanyag
gal. A „C" szelvényben számos újkori, 
szeméttel feltöltött beásás mel le t t , m i n 
den bizonnyal szarmatakori árok részlete, 
középső rézkori gödöraljak kerültek elő, 
minimális kerámia anyaggal. A szelvény 
északkeleti sarkában a vastagodó árad-
mányos humuszrétegből a korábbiakhoz 
képest nagv mennyiségűnek mondható 
középső rézkori Ludanice kultúra lelet
anyaga került elő, értékelhető ob jek tum-
folt nélkül. A „ D " szelvény egy újkori 
felhordású domb alatt terült cl, amelyben 
szórványosan előkerülő őskori (Ludan i 
ce) kerámiatöredékek mellett , szarmata 
kori árok, egy tűzhely maradványa és 
egy csontvázas sír került elő, ugyancsak 
szerénynek mondható, mindössze egy 
rossz megtartású bronz hajkarika vagy 

band runn ing parallel to the modern 
course of the Rákos stream. Storage pits, 
an oven and the ruins of a semi-subter
ranean dwelling were uncovered together 
wi th a modest find material from the 
Sarmatian period in test trench "A" in the 
section of the site by Vezér Street, close 
to Szugló Street. Trench " C " contained 
numerous modern pits filled wi th refuse, 
the detail of a ditch, certainly from the 
Sarmatian period, and the bottoms of 
middle Copper Age pits containing only a 
very few sherds. In the northeastern corner 
of the trench, the relatively rich material 
from the middle Copper Age Ludanice 
culture was brought to l ight although this 
lacked any kind of discoloration related to 
a feature which could be evaluated in ever 
thickening humic inundation layer. Trench 
" D " lay under a h i l l accumulated in mod
ern times. It yielded, apart from scattered 
prehistoric Ludanice sherds, a Sarmatian 
ditch, the remains of an oven and an inhu
mat ion burial wi th the modest grave goods 
inc luding a single poorly preserved bronze 
lockring or earring. (Fig. I) Modern pits 

J. kép: Szarmata 
kori sír 
Fig. F Sarmatian 
period grave 



fülbevaló melléklettel. (1. kép) A felület 
igen nagymertékben újkori bcásásokkal 
bolygatott. A „G" szelvényben bizonyta
lan korú, de betöltésük alapján régészeti 
jellegű (valószínűleg szarmata), egymást 
keresztező árkok kerültek elő. A „J" szel
vényben legújabb kori szemetes feltöltés 
és egy észak-déli irányú, újkori árok és ha
sonló korú gödrök mellet t egy félig földbe 
mélyített szarmata kori ház (2. kép) és egy 
gödör kerültek elő. A ház négyzet alakú, 
északi sarkában kővel kirakott tüzelőhely 
volt. északkelet-délnyugati tengelyében 
három cölöplyukkal. Padlója nem volt, 
bejáratát sem sikerült megtalálnunk. 

A „B", „E", „F", „II", „K", „L" szelvé
nyek, régészetileg negatívnak bizonyultak. 

Endrődi Anna, Horváth M. Attila 

had largely damaged the surface. Ditches 
crossed each other in trench " G " . They 
cannot be dated certainly although the fill 
suggests that they are archaeological fea
tures (probably Sarmatian). Trench " I " was 
filled in w i th modern refuse. It contained 
a nor th-south oriented modern ditch 
and pits as well as a semi-subterranean 
house (Fig. 2) and pit from the Sarmatian 
period. The house was quadrangular and 
had a fireplace paved w i t h stone in its 
northern corner. Three postholcs were 
found set along the northeast-southwest 
axis. The dwelling d id not have a floor and 
we could not find the entrance. 

Trenches " B " , "E", "F", " H " , " K " and 
" L " contained no archaeological finds. 
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